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ٜ ذىْٛ اٌٍٙجاخ األعثاب اٌرٟ أدخ إيفٟ األعاط األٚي ٘زا اٌثحث ٠ثحث فٟ —خالصح

.  اٌؼشت١ح

. األعثاب اٌرٟ أدخ إٌٝ ذىْٛ اٌٍٙجاخ اٌؼشت١ح: اٌىٍّاخ اٌّفراح١ح

I. اٌّمذِح 

ُّٛو  اٌؼضٌح  :ْ اٌٍٙجاخ اٌؼشت١ح فٟ٘زا ٠ّٚىٓ أْ ٔجًّ األعثاب اٌرٟ أدخ إٌٝ ذى

٘زٖ اٌؼضٌح ذىْٛ عثثًا فٟ ٔشأج اٌٍٙجاخ، ٚأ٠ًضا اٌؼضٌح ذىْٛ عثثًا ، ٚاالخرالط تغ١ش اٌؼشب

ٚحذج اٌٍغح، و١ف ذىْٛ اٌؼضٌح عثثًا ِٓ أعثاب ٔشأج اٌٍٙجاخ أٚ أمغاَ اٌٍغح إٌٝ  فٟ

. ٌٙجاخ، ٚو١ف ٠ىْٛ االخرالط عثثًا فٟ أمغاَ اٌٍغح إٌٝ ٌٙجاخ؟ ٚاٌؼضٌح ػىظ االخرالط

II. اٌّماٌح ِٛضٛع  

 
ُّٛو  اٌؼضٌح  :ْ اٌٍٙجاخ اٌؼشت١ح فٟ٘زا ٠ّٚىٓ أْ ٔجًّ األعثاب اٌرٟ أدخ إٌٝ ذى

. تغ١ش اٌؼشب ٚاالخرالط

: اٌؼضٌح: اٌغثة األٚي

٘زٖ اٌؼضٌح ذىْٛ عثثًا فٟ ٔشأج اٌٍٙجاخ، ٚأ٠ًضا اٌؼضٌح ذىْٛ عثثًا فٟ ٚحذج اٌٍغح، 

و١ف ذىْٛ اٌؼضٌح عثثًا ِٓ أعثاب ٔشأج اٌٍٙجاخ أٚ أمغاَ اٌٍغح إٌٝ ٌٙجاخ، ٚو١ف ٠ىْٛ 

 .االخرالط عثثًا فٟ أمغاَ اٌٍغح إٌٝ ٌٙجاخ؟ ٚاٌؼضٌح ػىظ االخرالط

اٌؼضٌح عثة ِٓ أعثاب ٔشأج اٌٍٙجاخ فٟ  أْ ٔمٛي فٟ أمغاَ اٌٍغح اٌؼشت١ح إٌٝ ٌٙجاخ

لث١ٍح ذ١ُّ وأد ِثاًل  ،-٠ؼٕٟ اٌمثائً إٌّؼضٌح-ػضٌح ُِ؟ ػضٌح ِٓ اٌؼشب ، اٌٍغح اٌؼشت١ح

وً لث١ٍح ٌٙا ِٕطمح ِؼ١ٕح، اٌز٠ٓ  ...أصد اٌغشاج ،لث١ٍح أصد شٕٛءج ،ٌٙا ِٕطمح ِؼ١ٕح

 .ا ِٓ اٌمثائً األخشٜ ذظُٕٙ جٛاع١ظ، ِّٕٚٛع االلرشاب ِٓ ِٛطٓ اٌمث١ٍح٠ز٘ثْٛ إ١ٌٗ

  :االخرالط تغ١ش اٌؼشب: اٌغثة اٌثأٟ

٘زا االخرالط تغ١ش اٌؼشب فئْ ٔج١ٍض أٚ تأِش٠ىاْ إػٕذِا ذخرٍظ تفشٔغ١١ٓ أٚ بفأٔد 

إرْ إٌطك ؛ ٔطمه تاألحشف اٌؼشت١ح ِحشفح ػٓ إٌطك اٌصح١ح ع١ؤدٞ تّشٚس اٌضِٓ إٌٝ

اٌغ١ٍُ أٚ اٌصح١ح أٚ األصٍٟ ٌألصٛاخ اٌؼشت١ح ع١ٕحشف تاخرالطه تغ١ش اٌؼشب، عرٕطك 

ِّىٓ أْ ذٕطك صٛخ : صٛخ اٌثاء :أصٛاذًا ػشت١ح وّا ٠ٕطمٙا أجأة أٚ  ١ش اٌؼشب؛ ِثاًل 

ٚ٘ىزا، إرْ االخرالط تغ١ش اٌؼشب ع١ؤدٞ " V"اٌثم١ٍح أٚ ذٕطك ِثاًل اٌفاء تـ" P"اٌثاء تـ

 .أمغاَ اٌٍغح إٌٝ ٌٙجاختّشٚس اٌضِٓ إٌٝ 

أْ ٠رؼشف وً فش٠ك ػٍٝ ٌغح ٞ ْ اخرالط تؼض اٌمثائً اٌؼشت١ح تغ١ش اٌؼشب ٠مرضوّا أ

وإٌٙذ، ٚفاسط،  ؛اٌفش٠ك ا٢خش، ٚتالد اٌؼشب ذجاٚس٘ا أُِ وث١شج ِٓ ج١ّغ جٙاذٙا

ٚاٌرٟ وأد ػٍٝ جأة وث١ش ِٓ اٌّذ١ٔح  ،ٚاٌؼشاق، ٚاٌشاَ، ٚاٌشَٚ، ِٚصش، ٚاٌحثشح

 .اسجٚاٌحض

جاس٠ح ٚع١اع١ح ت١ٕٙا ٌٚمذ احراا اٌؼشب إٌٝ االذصاي تٙزٖ األُِ، ٚوأد ٕ٘ان ػاللاخ خِ 

ٚلذ اخرٍطد لثائً ػشت١ح  ،ٚت١ٓ ذٍه األُِ، ٚ٘زٖ اٌؼاللاخ ذغرٍضَ االذصاي اٌّثاشش

تاألػاجُ ػٍٝ ٔطاق ٚاعغ؛ فٍٙجاخ اٌمثائً اٌرٟ وأد فٟ تاد٠ح اٌشاَ أٚ فٟ اٌؼشاق ِثاًل 

 ٌغاخ وا٢سا١ِح ٚاٌؼثش٠ح، ٚاٌصشاع ِؼٙا أدٜ إٌٝ تشٚص ظٛا٘ش ٌٙج١ح، وأد ذجاٚس

ذاٌة، ٠ٕطك اٌطاء ذاء؛ ِرأثًشا تاٌٍغح اٌفاسع١ح،  :ػٕذِا ٔغّغ ػشال١ًّا ٠مٛي فٟ طاٌةف

 .٠ٕطمْٛ اٌطاء ذاء ذأثًشا تاٌٍغح اٌفاسع١حفصٛخ اٌطاء  ١ش ِٛجٛد فٟ اٌٍغح اٌفاسع١ح، ف

ْ تاٌٍغح اٌؼشت١ح ذٕحشف ٞاٌّرىٍُفئْ واٌٍغح اٌؼشت١ح؛ ٘زٖ اٌٍغاخ ػٕذِا ذجاٚس ٌغح 

وزٌه تم١ح عىاْ اٌثشاسٞ ٚأٌغٕرُٙ ٔر١جح ٌّخاٌطرُٙ ٘ؤالء اٌّرى١ٍّٓ تاٌٍغح اٌفاسع١ح، 

ِٛلف اٌؼٍّاء ِٓ جّغ اٌٍغح ِٓ ٘زٖ أْ ٚإرا سأ٠ٕا . اٌز٠ٓ وأٛا ٠جاٚسْٚ األُِ األخشٜ

ا؛ فٍُ ٠أخزٚا ػُٕٙ اٌٍغح، لاي اٌغ١ٛطٟ ٔماًل ػٓ اٌفاساتٟا ًِ ٌُ : ٌمثائً واْ ِٛلفًا حاص

٠ؤخز ِٓ ٌخُ ٚال ِٓ جزاَ؛ فئُٔٙ وأٛا ِجاٚس٠ٓ ألً٘ ِصش ٚاٌمثظ ٚال ِٓ لضاػح، ٚال 

ِٓ  غاْ، ٚال ِٓ إ٠اد؛ فئُٔٙ وأٛا ِجاٚس٠ٓ ألً٘ اٌشاَ، ٚأوثشُ٘ ٔصاسٜ ٠مشءْٚ 

ذغٍة ٚإٌّش؛ ألُٔٙ وأٛا تاٌجض٠شج ِجاٚس٠ٓ ١ٌٍٛٔاْ، ٚال ِٓ تىش تاٌؼثشا١ٔح، ٚال ِٓ 

ٌّجاٚسذُٙ ٌٍمثظ ٚاٌفشط، ٚال ِٓ ػثذ اٌم١ظ، ٚأصد ػّاْ؛ ألُٔٙ وأٛا تاٌثحش٠ٓ 

ِخاٌط١ٓ ٌٍٕٙذ ٚاٌفشط، ٚال ِٓ أً٘ ا١ٌّٓ؛ ٌّخاٌطرُٙ ٌٍٕٙذ ٚاٌحثشح، ٚال ِٓ تٕٟ 

؛ ٌّخاٌطرُٙ ذجاس ا١ٌّٓ اٌّم١ّ١ٓ ح١ٕفح ٚعىاْ ا١ٌّاِح، ٚال ِٓ ثم١ف ٚأً٘ اٌطائف

ألْ اٌز٠ٓ ٔمٍٛا اٌٍغح صادفُٛ٘ ح١ٓ اترذءٚا ٠ٕمٍْٛ ٌغح  ؛ٚال ِٓ حاضشج اٌحجاص ،ػٕذُ٘

 .اٌؼشب لذ خاٌطٛا  ١شُ٘ ِٓ األُِ، ٚفغذخ أٌغٕرُٙ

اٌٍغاخ األخشٜ  ١ش  ؛عىاْ اٌثشاسٞ ٚعىاْ إٌّاطك اٌرٟ وأد ذجاٚس األُِ األخشٜف

. ػٍّاء اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌؼشت١ح ٌُ ٠أخز ػُٕٙ

تً ر٘ثٛا ٚعظ شثٗ اٌجض٠شج اٌؼشت١ح، ٚوأد فصاحح  ؛ٚرٌه خش١ح أحشاف أٌغٕرُٙ

 :ٌٝ دػاِر١ٓعاٌمثائً ذشذىض 

 . ِىح ِٚا جاٚس٘ا ٘ؤالء ُ٘ أً٘ اٌفصاحح: اٌذػاِح األٌٚٝ

  .أرمٍد ٘زٖ اٌظا٘شج إٌٝ اٌثالد اٌّجاٚسج ٌٍفشط ُٚ٘ اٌؼشال١ْٛٚ

مَؼُِّذٚ اٌٍغح اٌز٠ٓ ٔمٍٛا اٌٍغح ال ٚلذ ٞ اٌرٛ ً فٟ اٌثذاٚج، ٖٚ: اٌذػاِح اٌثا١ٔح ُِ واْ 

ٌّارا؟ ألْ  ،ٌألُِ اٌّجاٚسج ٠ٓإٌّاطك اٌّرطشفح عىاْ اٌثشاسٞ اٌّخاٌظ ٠ٕمٍْٛ ػٓ

اٌّجاٚس٠ٓ ٕ٘ا ٌألُِ األخشٜ اٌز٠ٓ ٠غىْٕٛ فٟ أطشاف شثٗ اٌجض٠شج اٌؼشت١ح أحشفد 

 .ٌّجاٚسذُٙ ٘زٖ اٌٍغاخ األخشٜ ؛أٌغٕرُٙ
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