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األداء الفني للتصويب بالوثب 
 عاليا

 
 األًٍٚ تااللرشاب تًٛم اذجاِ خػ يُطمح انًشيٗ تؼذ  الػةانٚمٕو

 .إذًاو ػًهٛح دصٕنّ ػهٗ انكشج ٔيغكٓا أياو انصذس تكهرا انٛذٍٚ

 ُٚظى خطٕاذّ تذٛس أخز االسذماء تانمذو انٛغشٖ يغ يشاػاج صٚادج
اذغاع انخطٕج األخٛشج ناللرشاب تؼط انشٙء ٔٚكٌٕ انٕشة ألػهٗ 

 .يا أيكٍ

 ًُٗٛأشُاء انطٛشاٌ ألػهٗ ٚرى نف انجزع ٔانزساع انًصٕتح نهجٓح ان
 .يغ فشدْا فٕق يغرٕنٗ انشأط نهخهف لهٛال

 ػُذ انٕصٕل إنٗ أػهٗ َمطح فٙ انطٛشاٌ ٚمزف انرهًٛز انكشج يغ
 .نف جزػّ ٔرساػّ انًصٕتح نألياو

 ػهٗ َفظ لذو االسذماء يغ شُٙ انشكثرٍٛ  الػةانٚكٌٕ ْثٕغ
 .اليرصاص اَذفاع ْثٕغ انجغى ألعفم

ًٚكٍ نهًصٕب انرغٛٛش ٔانرصٕٚة يٍ يغرٕٖ انذٕض 

 

 



الخطوات التعليمية في التصويب 
  عاليا   بالوثب

 0ٔفٕائذْانًُٕرض ٔاظخ يغ انششح انًخرصش نهًٓاسج  هالػثٍٛانششح انًٓاسج أياو 
 ًُٗٛانجش٘ انذش شى أخز اإلدغاط نهجش٘ شالز خطٕاخ ذثذأ تانمذو انٛغشٖ شى ان

 .ٔتذٌٔ اعرخذاو انكشج( انز٘ ٚصٕب تٛذِ انًُٛٗ ػةنال)فانٛغشٖ 
 (.نألياو/ نألػهٗ )انرؼٕد ػهٗ اذغاع انخطٕج األخٛشج يغ أخز اسذماء لٕ٘ تٓا 

 ٘ذذذٚذ يغافح انجش٘ تصالشح أغٕاق يرراتؼح ٔػم خػ يغرمٍٛ تذٛس ٚثذأ انجش
تانخطٕج األٔنٗ تانمذو انٛغشٖ داخم انطٕق األٔل ٔانخطٕج انصاَٛح تانمذو انًُٛٗ 
داخم انطٕق انصاَٙ شى انخطٕج انصانصح تانمذو انٛغشٖ داخم انطٕق انصانس تذٛس 

 (.ألػهٗ/ نألياو )ٚرى أخز اسذماء لٕٖ 

 تٛذّٚ كشج ٔٚمٕو أشُاء انجش٘ تانخطٕج  الػةانَفظ انخطٕاخ انغاتمح ًٔٚغك
انصاَٛح تاالعرؼذاد نؼًهٛح انرصٕٚة تُمم انكشج ػهٗ انٛذ انًصٕتح ٔأشُاء اسذمائّ 

ٚؤد٘ انذشكاخ اإلػذادٚح نهرصٕٚة يٍ نف انجزع ٔذذشٚك انٛذ انًصٕتح نهخهف ٔػُذ 
 .ٔصٕنّ ألصٗ اسذفاع ٚثذأ فٙ ذُفٛز لزف انكشج

 عهى )ألخز اإلدغاط تمٕج االسذماء ًٚكٍ ٔظغ إدذٖ األجٓضج انًغاػذج نهٕشة
فٙ يكاٌ انخطٕج األخٛشج ألخز اإلدغاط تاالسذماء انمٕ٘ ( يمؼذ عٕٚذ٘/ لفض 

 .تٕاعطرٓا ٔتذٌٔ اعرخذاو كشج
ٚرى ذُفٛز انًٓاسج تؼذ رنك تذٌٔ أٚح أدٔاخ. 

 



تذريبات تطبيقية للتصويب بالوثب 
 عاليا 

 
 أيراس ٔٚمٕو انالػة 9ٚمف انالػثٌٕ لطاسٍٚ أياو خػ انـ

األٔل يٍ كم لطاس تأخز انكشج يٍ االسض ٔأخز انخطٕاخ 
 .ٔانرصٕٚة تانٕشة ألػهٗ ػهٗ انًشيٗ 

 ٚمف انالػثٌٕ لطاس ػُذ يُرصف انًهؼة ٔالػة ػُذ خػ
أيراس ٔٚمٕو انالػة األٔل يٍ انمطاس ترًشٚش انكشج إنٗ 9انـ 

أيراس  ٔانجشٖ ٔاعرالو انكشج 9انالػة ػُذ خػ انـ 
 .ٔانرصٕٚة تانٕشة ألػهٗ ػهٗ انًشيٗ

 ٚمف انالػثٌٕ لطاسٍٚ يرٕاجٍٓٛ ػُذ يُرصف انًهؼة
ٔٚمٕو كم الػثٍٛ تانرًشٚش ٔاالعرالو ٔػُذ انٕصٕل إنٗ 

أيراس  ٚمٕو انالػة انزٖ يؼّ انكشج تانرصٕٚة 9خػ انـ 
 .تانٕشة ألػهٗ ػهٗ انًشيٗ



   التصويب من السقوط



 ٚغرخذو ْزا انُٕع يٍ انرصٕٚة تصٕسج خاصح ػُذ
أداء سيٛح انجضاء ، ٔكزنك فٗ انًُطمح انٕعطٗ 

نذائشج انًشيٗ ، ْٔزِ انرصٕٚثّ ػثاسج ػٍ ذصٕٚثح 
 .كشتاجٛح يغ اسذثاغٓا تانغمٕغ األيايٗ

 



 السقوطانواع التصويب من 

 

ٙانغمٕغ األياي. 

2- ٍانغمٕغ انجاَثٙ ٔٚرى ي: 

 .ػكظ رساع انشيٙانغمٕغ - أ   

 َادٛح رساع انشيٙانغمٕغ - ب  



 التصويب بالسقوط األمامى
طريقة األداء:- 
 ٗٚمٕو انًصٕب تانٕلٕف ٔانمذياٌ تاذغاع انذٕض يغ اَصُاء خفٛف ف

 انشكثرٍٛ 
يغك انكشج تانٛذٍٚ أياو انجغى َادٛح رساع انرصٕٚة. 
 ٖدرٗ ٕٚاجّ ( تانُغثح نالػة االًٍٚ ) انهف ػهٗ يشػ انمذو انٛغش

 .يشػ انمذو يكاٌ أٔ اذجاِ انرصٕٚة
ذثذأدشكح انغمٕغ أيايا نهجغى يٍ اَصُاء خفٛف نشكثرٗ انًصٕب نألياو. 
سجٕع كرف انزساع  انًصٕتّ خهفا. 
 ٚمٕو انالػة تأداء ذصٕٚثّ كشتاجٛح يٍ يغرٕٖ انشأط ػهٗ انًشيٗ أشُاء

 .انغمٕغ
ظشٔسج ذٕجّٛ انُظش َذٕ انًشيٗ نهرصٕٚة فٗ انضٔاٚا انًفرٕدح. 
 ٖػهٗ ( تانُغثح نالػة األًٍٚ ) ٚرى ْثٕغ انالػة تاعرُاد انٛذ انٛغش

 .األسض تؼذْا يثاششج انٛذ انًُٛٗ
 ًٍٚفٗ تؼط االدٛاٌ ًٚكٍ انٓثٕغ تانذدشجح ػهٗ انكرف ٔانجاَة األ

 .نهجزع يغ يشاػاج ػذو نًظ انشكثرٍٛ نألسض
 



 
 األخطاء الشائعة

 

انرصٕٚة لثم انغمٕغ  كُرٛجح نؼايم انخٕف. 

 ػذو دٔساٌ كرف انزساع انًصٕتح نهخهف ٔأداء
 .انرصٕٚثح تمٕج انزساع فمػ

 ٗاذجاِ َظش انًصٕب َذٕ يكاٌ انٓثٕغ  ٔنٛظ ػه
 .انًشيٗ

 ّعمٕغ انًصٕب ػهٗ انشكثرٍٛ  َظشا نؼذو لٛاي
انغمٕغ ْٔزا ٚعؼف .تأداء دشكح يذ انشكثرٍٛ أشُاء

 .يٍ لٕج انرصٕٚة

 



 الخطوات التعليمية

 يٍ ٔظغ االَثطاح انرصٕٚة ػهٗ دائػ  يغ انغُذ
 .أيراس 4ػهٗ انزساع انؼكغٛح ػهٗ يغافح 

 يٍ ٔظغ االَثطاح انرصٕٚة ػهٗ ػاليح ػهٗ دائػ
 4يغ انغُذ ػهٗ انزساع انؼكغٛح ػهٗ يغافح 

 .أيراس

 أيراس  5ٚرخز الػثاٌ ٔظغ االَثطاح يغ ٔجٕد يغافح
انرصٕٚة يغ انضيٛم يغ انغُذ ػهٗ انزساع 

 .انؼكغٛح

 ٗيٍ ٔظغ انجصٕ انرصٕٚة يغ انضيٛم تانغمٕغ ػه
 .أيراس 5تؼذ يغافح 

 

 



 تذريبات تطبيقية

أيراس ٔيؼّ كشج ٔػُذ  6ٚمف انالػة لثم خػ انـ
 .اإلشاسج ٚمٕو تانرصٕٚة تانغمٕغ ػهٗ انًشيٗ

 يجًٕػح الػثٍٛ ٚمفٕا لطاس خهف خػ سيٛح انجضاء
ٔٚمٕو انالػة تاعرالو انكشج يٍ داسط انًشيٗ شى 

 .انرصٕٚة تانغمٕغ ػهٗ انًشيٗ

 أيراس  9يجًٕػح الػثٍٛ ٚمفٕا لطاس ػهٗ  خػ انـ
ٔٚمٕو انالػة تاعرالو انكشج يٍ الػة  آخش ػهٗ 
 .أدذ انجاَثٍٛ شى انرصٕٚة تانغمٕغ ػهٗ انًشيٗ

 

 



 اَرٓد انًذاظشج 

 

 

 

 يغ ذًُٛاذٗ نكى تانُجاح ٔانرٕفٛك


