




 

ٔلفح االعرؼذاد انٓجٕيٛح ٔاالَطالق               

ؽشٚمح االداء:

أٌ ٚكٌٕ شكم انجغى يائالً نالياو لهٛالً يغ فرح انشجهٍٛ تاذغاع انحٕع 
ذمشٚثاً ٔذرمذو احذٖ انشجهٍٛ ػٍ االخشٖ، ٔانُظش يرجّ نهًرؼهى انخظى 

أ نهكشج ، ٔانزساػاٌ يفشٔدذاٌ يغ ثُٙ انًشفمٍٛ ٔفرح االطاتغ تاسذخاء 
.ٔتذٌٔ ذظهة ، ثى االَطالق

انخطٕاخ انرؼهًٛٛح :
انًشٙ ٔػُذ عًاع انظفاسج اذخار  انٕلفح انظحٛحح-1

.نالعرؼذاد انٓجٕيٙ
.ٚكشس انرذسٚة انغاتك يٍ انجش٘-2

(.خطٕاخ 3تؼذ  \خطٕاخ  5تؼذ )ذحذٚذ انخطٕاخ -3





ؽشٚمح االداء:

ذُرشش االطاتغ جًٛؼٓا فٕق انكشج ٔانٗ انخهف لهٛالً دٌٔ ذٕذش تحٛث 

ذكٌٕ ساحح انٛذ فٕق يشكض انكشج يغ االْرًاو تٕجٕب اعرُاد انكشج 

.ػهٗ عاليٛاخ االطاتغ ٔساحح انٛذ نكٙ ذكًم انغٛطشِ ػهٛٓا

انخطٕاخ انرؼهًٛٛح :

ذأخز انٛذ انشكم انكشٔ٘ يغ ذثاػذ االطاتغ ٔاَثُاء اؽشافٓا انٗ -1

انًشٙ نالياو نحًم انكشج تانٕػغ انظحٛح -2. انذاخم تذٌٔ كشج

يٍ أياو انجغى حرٗ ٚشؼش انًرؼهى تانغٛطشج انرايح –تجاَة انجغى 

.ػهٗ انكشج





  

 ؽشٚمح االداء

 ًٚٛم انجغى فٙ اذجاِ انكشج ،ٔذشفغ انٛذاٌ فٙ يغرٕٖ انظذس ٔنالياو 
ٔذأخز خطٕج تاذجاِ انكشج يغ اَثُاء تغٛؾ تانشكثرٍٛ ،ٔنذٖ ٔطٕل انكشج 

ذًرذ انزساػاٌ العرمثانٓا ٔذاليظ االطاتغ فمؾ دٌٔ ساحرٙ انٛذٍٚ 
ٔذغحثٓا نهذاخم َحٕ انظذس يغ اخزْا انٗ انخهف اليرظاص لٕج 

.انرًشٚشج

 انخطٕاخ انرؼهًٛٛح :
.سيٙ ٔنمف انكشج تؼٛذج ػٍ انجغى ثى يغكٓا-1

 .يٍ يٕاجٓح انحائؾ انرًشٚش ٔاالعرالو-2

 (.ػًم ثُائٙ)انرًشٚش ٔاالعرالو -3

 ذأدٚح انًٓاسج يٍ انًشٙ ٔيٍ انجش٘-4





 ؽشٚمح األداء

 ٚرى اخز خطٕاخ لظٛشج تانمذو نهجاَة َٔمم ثمم انجغى ػهٛٓا يغ ذغٛٛش 
اخز خطٕج تانمذو انًُٛٗ أياياً يائالً نهجاَة االًٍٚ نهًذافغ . االذجاِ

ٔذؤدٖ فجأِ ٔتغشػح نهًشٔق تجاَة كرف انًذافغ االًٍٚ ٔنٛظ تؼٛذاً 
ذغٛٛش انغشػح يٍ تطئ انٗ عشٚغ انمذو انًُٛٗ يغ تماء انمذيٍٛ . ػُّ

.ياليغرٍٛ نالسع

 انخطٕاخ انرؼهًٛٛح :
.انجش٘ انغشٚغ ٔانٕلٕف انًفاجئ ػُذ عًاع طفاسج انًؼهى-1

 .انرغٛٛش فٙ انغشػاخ انجش٘ ثى انرٕلف انًفاجئ يغ االشاسج-2

 .انرغٛٛش فٙ اذجاِ انجش٘ انًرفأخ فٙ انغشػاخ-3

 .يحأنح انرخهض يٍ يشالثح انضيٛم-4





 ؽشٚمح األداء

 د٘ انثُٙ يٍ دٌٔ انُظش نهكشج يغ االحرفاظ تانشاط ػانٛا ػًٕد٘ ػهٙ ٚؤ
انحٕع ٔانظٓش يغرمى ٔانمذياٌ يرثاػذذاٌ تًغرٕ٘ انكرفٍٛ ٔٔػغ 
ثمم انجغى ػهٙ جاَة انمذيٍٛ تانرغأئ يغ ثُٙ انشكثٛرٍ ٔاالحرفاظ 

تانٛذ انًغرخذيح فٗ انرُطُٛؾ لشٚثح يٍ انجغى

 انخطٕاخ انرؼهًٛٛح

    ذُطٛؾ انكشج لشٚثا يٍ انجغى

ذُطٛؾ تًغرٕ٘ انشكثٛرٍٛ أ  الم

 دفغ انكشج تاالطاتغ

اعرخذاو االطاتغ ٔانشعغ فٙ دفغ انكشج

ٚمٕو انجغى ٔانٛذ االخش٘ تحًاٚح انكشج.

  





 طريقت األداء

 ذُمم انٛذاٌ انكشج انٗ اسذفاع انكرف ذمشٚثا ٔذثُٗ انزساع انشايٛح يٍ انًشفك ٔذشٛش 
ساحح انٛذ انحايهح نهكشج تظٕسج يائهح الػهٗ  يغ يشاػاج ٔػغ انمذو انًُٛٗ أياو ثى 
ٚهٗ رنك أخز خطٕج تانمذو انٛغشٖ أياو ٔٚشاػٗ دٔساٌ انمذو انٛغشٖ  يغ انذٔساٌ 

انٕاػح نهجزع حرٗ ٚظثح يحٕس انكرف يماؽؼا نًحٕس انكرف  ٔانذٔساٌ عشٚغ نهجزع 
يغ حشكح انزساع انكشتاجٛح يغ يراتؼح انمذو انًُٛٗ أياو نهحشكح 

 انخطٕاخ انرؼهًٛٛح 

 .مراجعه علي التمرير بيد واحدة من مستوى الكتف من الثباث علي الحائط

 من مسافاث ثابته(كور  -أقماع)محاولت اصابت أهداف ثابته علي مقغد سويدى.

 ماسبق علي أهداف مرسومت علي الحائط بارتفاعاث مناسبت.

ماسبق علي هدف كرة اليد للصغار





 ؽشٚمح األداء

اٌ ستؾ انًٓاساخ  انحشكٛح تثؼغ ٚؼرثش يٍ اْى االسكاٌ فٙ نؼثح        
كشج انٛذ ، ار اَّ انٕلد االؽٕل ػهٗ يذاس فرشاخ انرذسٚة ، فٕٓ ُٚال 

يٍ انًؼهى انكثٛش يٍ انجٓذ ٔانرفكٛش ٔال غُٗ نهرهًٛز 

:نخطٕاخ انرؼهًٛٛحا

.يشاجؼّ ػهٗ انرُطٛؾ تٛذ ٔاحذج تانٛذٍٚ تانرثاد

.يشاجؼّ ػهٗ يٓاسج انرظٕٚة انغاتك ذذسٚغٓا

تذٌٔ كشج ( فٙ ذذسٚة يشكة)ستؾ انرُطٛؾ يٍ انحشكح تانرظٕٚة 
(.انرظٕٚة تؼذ أخز خطٕج االسذكاص)

تاعرخذاو  انكشج( 3)يا عثك فٙ انثُذ 





 :ؽشٚمح األداء 

 ٚغرًش كم انرهًٛز يذافغ تًشالثح ذهًٛز يٓاجى يؼٍٛ كًُافظ شخظٙ نح      
ؽٕال فرشج انذفاع، ٔرنك تًراتؼّ عٕاء كاَد انكشج فٙ حٛاصذح أ ال ، ٔػٛح 

يشاػاج ػذو خهٕ انرهًٛز انًٓاجى يٍ انًشالثح أيا ػُذ حٛاصج انرهًٛز انًٓاجى 
نهكشج فؼهٗ . ٔافغاد ذحشكاذّ انٓجٕيٛح ٔيحأنح انؼًم ػهٗ حٛاصج انكشج

انًذافغ يحأنح يؼاٚمح 

 انخطٕاخ انرؼهًٛٛح

 ذغٛش انغشػح ذغٛش االذجاِ انجش٘ ٔانحلحف )انًشاحؼح ػهٙ حشكاخ انمذيٍٛ -1
(انًفاجٙ

 انًشاجؼح ػهٙ حشكاخ انمذيٍٛ تٕجٕد ذهًٛزٍٚ يؼا ٔيحأنح أحذاْى -2
انرخهض يٍ األخش

 ٚؤد٘ انرًشٍٚ فٙ انًهؼة كهّ ثى ذمهض انًغافح إنٙ يُرظف انًهؼة -3

 يغ يحأنح ذغهٛى انرهًٛز انًٓاجى نهرهًٛز انًذافغ انمشٚة يُّ 4ياعثك فٙ انثذ 

 .عاد ذحشكاذّ انٓجٕيٛح ٔيحأنح انؼًم ػهٗ حٛاصج انكشج







  

 ؽشٚمح األداء

 د٘ انثُٙ يٍ دٌٔ انُظش نهكشج يغ االحرفاظ تانشاط ػانٛا ػًٕد٘ ػهٙ ٚؤ
انحٕع ٔانظٓش يغرمى ٔانمذياٌ يرثاػذذاٌ تًغرٕ٘ انكرفٍٛ ٔٔػغ ثمم 

انجغى ػهٙ جاَة انمذيٍٛ تانرغأئ يغ ثُٙ انشكثٛرٍ ٔاالحرفاظ تانٛذ 
انًغرخذيح فٗ انرُطُٛؾ لشٚثح يٍ انجغى

 انخطٕاخ انرؼهًٛٛح

    ذُطٛؾ انكشج لشٚثا يٍ انجغى

ذُطٛؾ تًغرٕ٘ انشكثٛرٍٛ أ  الم

 دفغ انكشج تاالطاتغ

اعرخذاو االطاتغ ٔانشعغ فٙ دفغ انكشج

ٚمٕو انجغى ٔانٛذ االخش٘ تحًاٚح انكشج.

  


















































