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بطاقت املهاراث املعطاة للطالب أثناء الدورة التدريبيت على احملرك Paramotor
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مقدمت
حؼشيف انغيشاٌ انششاػي
َبزِ حاسيخيت ػٍ انغيشاٌ انششاػي
صهٕكياث انغياس ٔانذفاػ ػهى انشياضت
يشجؼيت انبشايٕحش في انضؼٕديت ٔيٕالؼٓا
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املعداث
انًظهت ٔإَٔاػٓا ٔأجزائٓا
انًذشن ٔإَٔاػّ ٔأجزائّ
انًظهت االدخياعيت
اإلكضضٕاساث اإلضافيت
نظريت الطريان
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شكم انجُاح
دشكت انٕٓاء ػهى انجُاح
ػٕايم انغيشاٌ
اإلػالت
انضغظ ٔانشفغ
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حركت اهلىاء الديناميكيت
يؼذل االَزالق
يؼذل االَخفاض
دًٕنت انجُاح
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انضشػت انجٕيت
انضشػت األسضيت
صشػت انشياح
صبيذ اصخٕل
دشكت انجُاح أثُاء انغيشاٌ
دشكت انٕٓاء خالل انخضاسيش
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السالمت يف الطريان
انًٕالغ انًضًٕح بانغيشاٌ فيٓا
انذانت انجٕيت انخغيشة ػهى انغيشاٌ
أػهى دذ نضشػت انشياح ٔاالسحفاع ٔانٕلج
يخاعش انغيشاٌ خهف انؼٕائك يثم انجبال
انخياساث انذشاسيت (انثيشيالث).
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التطبيق امليداني
االصخؼذاد لبم انغيشاٌ ٔفذص دانت انغمش ٔانًكاٌ
فذص انًؼذاث جيذاً لبم انغيشاٌ
إكًال انخذكى بانًظهت ػهى األسض ٔدًم انًذشن
حجٓيز انًذشن ٔخهظ انزيج ٔحذضيشِ نهغيشاٌ
انخخغيظ انجيذ نهشدهت

 6حغبيك َماط انفذص األكثش أًْيت ػُذ ػًهيت اإللالع
 7حغبيك اإللالع األيايي إرا كاٌ انٕٓاء ضؼيف
 8حغبيك اإللالع انخهفي إرا كاٌ انٕٓاء ٔصظ
 9يؼشفت عشق انجهٕس في انًمؼذ بؼذ اإللالع
 11حغبيك انٓبٕط انصذيخ
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دٔساٌ  181دسجت في كم االحجاْاث
انخؼشف ػهى انخشو ٔ انضبيذ باس عشيمت اصخخذايّ
يؼشفت كيفيت اصخخذاو انًضهت االدخياعيت ٔانٓبٕط بٓا
يؼشفت اإلجشاء انضهيى ػٍ ْيجاٌ انجُاح ػهى األسض
يؼشفت عشق يؼانجت انكالبش
لٕاػذ انضيش أثُاء انغيشاٌ

 17اخز اإلرٌ لبم كم إلالع ٔػُذ كم َزٔل
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الطريان املفرد
إكًال سدهت انغيشاٌ األٔنى
إكًال سدهت انغيشاٌ انثاَيت
إكًال سدهت انغيشاٌ انثانثت
إكًال سدهت انغيشاٌ انشابؼت
إكًال سدهت انغيشاٌ انخايضت
إكًال سدهت انغيشاٌ انضادصت
إكًال سدهت انغيشاٌ انضابؼت

يذأالث
اإللالع

اإللالع

عامت
يمذيت بضيغت ػٍ اإلصؼافاث أٔنيت
يشاْذة أفالو انخذسيب ٔاصخالو َضخّ يُٓا
اإلعالع ػهى انكخب انًخؼهمت بانغيشاٌ انششاػي

* يقىم الطالة والمدرب تىضع عالمة  أمام كل حقل يتم االنتهاء منه ،ويىقع من قثل الطالة والمدرب

انٓبٕط

انذٔساٌ
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وضع هذا انقائمح نمساعدج انمدرب وانمدرسح وانطياريه انجدد عهى تحديد انىقاط انهامح نهفحص قثم انطيزان
كما يمكه مه خالنها تطىيز أوظمح انفحص وتجىة انتقصيز واألخطاء مه خالل تطثيق معاييز هذا انفحص
اندوري تدقح قثم كم رحهح وانتأكد مه سالمح انمحزك تشكم جيد.
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