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 اس ـوـتـت الـيـارة رهـهـسابعا / ه

تاكًهٓا خظ انرًاط ٚمٕو انالػة يٍ  اٌ لإٌَ كشج انمذو ُٚض ػهٗ اَّ يُز اجرٛاص انكشج      

انفشٚك انًضاد تشيٙ انكشج تٛذِ االشُرٍٛ يٍ فٕق ساعّ , ٔاٌ ذمغ لذياِ ػهٗ خظ انرًاط أ 

خهفّ ٔاٌ ذاليظ انمذياٌ االسع ػُذ سيٙ انكشج , ٔرنك حرٗ ذظثح انكشج فٙ انًهؼة يشج 

, ْٔزِ انًٓاسج ذغرذػٙ اٌ  شاَٛح , ٔٔفما نهمإٌَ فاَّ ال ًٚكٍ ذغجٛم ْذف يٍ سيٛح انرًاط

ٚرًشٌ انالػثٌٕ ػهٗ ذمٕٚح ػضالخ انزساػٍٛ ٔانكرف ٔانجزع ٔيٍ انًغرحغٍ اٌ ٚرًشٌ 

   انالػثٌٕ ػهٛٓا تانكشاخ انطثٛح.

انرٙ ٚجة ػهٗ انالػة ذؼهًٓا انًًٓح ٔيٓاسج سيٛح انرًاط احذٖ انًٓاساخ االعاعٛح        

فٙ يٕالف لذ ذكٌٕ حاعًح فٙ صم ٔاجادذٓا حرٗ ٚرًكٍ يٍ اعرغالل انًٓاسج االعرغالل االي

غ ذطٕٚح انزساػٍٛ يٍ خهف انشاط اٌ ٔضغ انمذيٍٛ ػهٗ خظ انرًاط ي. يثاسٚاخ كشج انمذو 

ؼا ذمهٛذٚا ٚرخزِ كصٛش يٍ انالػثٍٛ الداء سيٛح انرًاط نًجشد انرخهض يٍ انكشج ٔاػادذٓا انٗ ٔض

حذٔد انًهؼة يٍ جذٚذ , دٌٔ اعرغالل انًكاعة االٚجاتٛح نٓزِ انًٓاسج , ار ذشكم سيٛح انرًاط 

اعرخذيد تشكم جٛذ , خاطح فٙ انصهس انٓجٕيٙ نهفشٚك , فاػفاء انمإٌَ نٓا  خطٕسج فٙ حال

يٍ لٕٛد انرغهم ٚؼطٛٓا انفشطح نرشكم خطشا جغًٛا اياو انًشيٗ شآَا شاٌ انضشتاخ انشكُٛح 

 , ٔخظٕطا انشيٛاخ انمشٚثح . 

 

ز سيٛح أَّ ال ًُٚكٍ إحشاص األْذاف ٔذغجٛهٓا تشكٍم ُيثاشش يٍ ذُفٛ انّٛذجذس اإلشاسج يًا ٔ       

ُافظ عٛؤد٘ إنٗ احرغاب  انرًاط ًُ ؛ حٛس إٌ دخٕل انكشج يٍ سيٛح انرًاط إنٗ يشيٗ انفشٚك ان

ُفز نهشيٛح سكهح يشيٗ ًُ  , تًُٛا ٚرى احرغاب سكهح سكُٛح فٙ حال دخٕل انكشج إنٗ يشيٗ انفشٚك ان

اال إٌ االعرفادج يٍ سيٛاخ انرًاط فٙ انخطظ انذفاػٛح أو انٓجٕيٛح نٓا شأٌ كثٛش , نزنك ٚرمٍ   ,

 نالػة انضيٛمانالػة ذهك انًٓاسج ٔفماً نمإٌَ انهؼثح ٔانرذسٚة ػهٗ سيٛٓا تانمٕج انًُاعثح نرزْة 

فٙ  يكاَٛح االعرفادج يُٓا فٙ أداء جًم خططّٛ ذُرج ػُٓا أْذافاً ايًا ٚضٚذ انًطهٕب إٚظانٓا إنّٛ 

 .  يشيٗ انفشٚك انًُافظ
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 اس ـوـتـت الـيـىاع رهـاً

كاَد ذهك انحشكح انحشكح عٕاءا  يٍ أ سيٛح انرًاط يٍ انصثاخيٓاسج ًٚكٍ اٌ ذؤدٖ        

انُظش ٔانزساػاٌ ٚرثؼاٌ انكشج حرٗ ذظم انٗ انًكاٌ تطثٛؼح انحال فاٌ ٔ, انًشٙ أ انجش٘ ت

  -ًْا :اعاعٛاٌ ٔنًٓاسج انرًاط َٕػاٌ انًشاد انٕطٕل انّٛ . 

 

 . ) الثباث ( رهـيـت الـتـوـاس هـي الـىقـىف  -1

 . ) الحركت ( رهـيـت الـتـوـاس بـاالقـتـراب  -2

 

ًٚكٍ اٌ ُٚفز تؼذج اعانٛة ًٓاسج سيٛح انرًاط كال انُٕػٍٛ نٔذجذس االشاسج انٗ اٌ         

 -زكش يُٓا يا ٚهٙ :َ

 :يقسن الى هـي الـىقـىف ) الثباث ( ويوكي اى الرهيت الجاًبيت  -

 يهرظمراٌ ( ) انمذياٌيٍ ٔضغ انصثاخ يغ ضى انغالٍٛ  - أ

 ) انمذياٌ يرثاػذذاٌ يرجأسذاٌ ( يٍ ٔضغ انصثاخ يغ فرح انغالٍٛ   - ب

 ) سجم ايايا ٔاالخشٖ خهفا (يٍ ٔضغ انصثاخ يغ ذمذٚى احذٖ انغالٍٛ اياو االخشٖ  - خ

 

 االقـتـراب ) الحركت ( ويوكي اى يقسن الى : هي الرهيت الجاًبيت  -

 (انمذياٌ يهرظمراٌ  )ضى انغالٍٛ  شى االلرشاب تانًشٙ أ انجش٘يٍ  - أ

 ) انمذياٌ يرثاػذذاٌ يرجأسذاٌ (فرح انغالٍٛ  شىااللرشاب تانًشٙ أ انجش٘ يٍ   - ب

ذمذٚى احذٖ انغالٍٛ اياو االخشٖ ) سجم ايايا  شىااللرشاب تانًشٙ أ انجش٘ يٍ   - ز

 ٔاالخشٖ خهفا (
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 االسس الوهوت في األداء الفٌى لوهارة رهيت التواس او الرهيت الجاًبيت : 

ذؼرثش ذفاطٛم االداء انذلٛمح احذ اْى يفاذٛح انفٕص فٙ انًُافغاخ انشٚاضٛح انًخرهفح ٔيُٓا        

ػهٗ ٔجّ انخظٕص نؼثح كشج انمذو , ٔذضٚذ اًْٛح ذهك انرفاطٛم اكصش كهًا ذماستد يغرٕٚاخ 

ا فاٌ يٓاسج انشيٛح انجاَثٛح أ سيٛح انرًاط ذؼرثش يٍ ذهك انرفاطٛم انٓايح انفشق انًرثاسٚح نز

ٔانٓايح جذا ٔانرٙ لذ ٚؼُٙ اذمآَا ذحمٛك انفٕص ػثش ذًشٚش ْجٕيٙ أ انحفاظ ػهٗ انُرٛجح فٙ 

 حال كاَد َٓاٚح انًثاساج ٔكاٌ يُفزْا ًٚراص تغشػح انثذٚٓح ٔتًٓاسج اداء ػانٛح . 

        

يٛح انجاَثٛح أ سيٛح انرًاط تشكم طحٛح ٔذكٌٕ راخ فاػهٛح كثٛشج نكٙ ذؤدٖ يٓاسج انشٔ       

 َٔاجحح ٚجة اٌ ذشًم حشكح االداء يا ٚهٙ : 

 خهف األطاتغ ذُرشش تحٛس يُرششج انٛذٍٚ ٔاطاتغ انخهفٙ جضئٓا يٍ تانٛذٍٚ انكشج يغك (*)

 . يرماستاٌ ٔاالتٓاياٌ  نهكشج ذًايا انكفٍٛ تاطٍ ٔياليغح انكشج

 خهف ػهٗ اٌ ٚرى ذحشٚكّ تغشػح اشُاء االداء .ذمٕط انجزع نه (*)

  ا ذغرطٛغ ٔانًشفماٌ تجٕاس انشاط عحة انكشج ٔساء انشاط تحٛس ذظم انٛذاٌ انٗ الظٗ ي (*)

ٚؼمثّ يذ انشكثرٍٛ شى انجزع ٔانشاط شى ذُطهك انٛذاٌ انٗ االياو ا٘ , اَصُاء لهٛم فٙ انشكثرٍٛ  (*)

 آَا حشكح ذكٌٕ يٍ اعفم انٗ اػهٗ . 

 أٔ انمذياٌ ٔذكٌٕ نهكشج سيّٛ أشُاء انًهؼة انشايٙ ٕٚاجّ ٔ , انًهؼة داخم إنٗ انكشج ذشيٗ (*)

 . خاسجّ أٔ انرًاط خظ ػهٗ يًُٓا جضء

 . انًطهٕب انًكاٌ إنٗ نرٕجٛٓٓا انالصيح انمٕج إلػطائٓا انشيٙ تؼذ انكشج انزساػاٌ ذراتغ (*)
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 س االخطاء الشائعت عٌذ اداء ههارة الرهيت الجاًبيت او رهيت التوا

 اداء انشيٛح تٛذ ٔاحذج حرٗ ٔنٕ عاًْد انٛذ االخشٖ تانغُذ ٔانرٕجّٛ .  -1

 .ػُذ انرُفٛز  اكصش يٍ انالصواترؼاد انالػة انًؤد٘ ػٍ انخظ  -2

عمٕطٓا أ اضؼاف لٕذٓا َرٛجح  يًا ٚضٚذ فشص, غ انٛذٍٚ ػهٗ انكشج ػذو َشش اطات -3

 ذفاد٘ عمٕطٓا .

ج ٔانؼضالخ ٔاداء انًٓاس, نحشكح انجزع  يُفز نهشيٛح انجاَثٛحػذو اعرصًاس انالػة  -4

 .يشذٔدج ٔانجغى يغرمٛى 

ػذو اعرصًاس انحشكح عٕاء تانجش٘ أ انًشٙ ٔانرٕلف لثم انرُفٛز يًا ٚؼُٙ ضٛاع انمٕج  -5

 انًضافح َرٛجح انحشكح . 

 الخطىاث التعليويت لوهارة رهيت التواس باستخذام بعض التواريي :

 . ( يشاخ11أداء حشكح سيٛح انرًاط يٍ انصثاخ ٔانحشكح تذٌٔ كشج ٔٚكشس األداء ) -

تاداء سيٛح انرًاط يٍ انصثاخ ٔٚمٕو انضيٛم  ( خطٕج15انٕلٕف أياو صيٛم ػهٗ تؼذ ) -

 .( يشاخ11ٔٚكشس األداء )تذٔسِ نٛشدْا 

ٔٚكٌٕ االداء يٍ انحشكح  ( خطٕج21ٔنكٍ ذضداد انًغافح نرظثح ) انرًشٍٚ انغاتكفظ َ -

 . ( يشاخ11ٔذكشاس األداء ) ٔااللرشاب

انرًشٍٚ انغاتك ػهٗ اٌ ٚكٌٕ االداء يرضًُا يشج ضى انغالٍٛ ٔاخشٖ ٔانغالاٌ َفظ  -

 . يشاخ (10) ٔٚكشس األداء  يرثاػذذاٌ شى سجم اياو ٔسجم خهفا 

اداء انشيٛح انٗ انضيالء انزٍٚ ٚمفٌٕ تذٔسْى تاذجاْاخ يخرهفح يشج ًٍٚٛ ٔيشج اخشٖ اياو  -

( يشاخ شى انرثذٚم 11ء )( يرش ٔٚكشس األدا11انٕلٕف ػهٗ يغافح )ٔيشج اخشٖ ٚغاس 

 . يغ انضيالء 

 

 


