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. األًَاط انهغٕٚح ٔذُٕع انهغاخ فٙاألساط األٔل ْزا انثذس ٚثذس فٙ —خالصح

. األًَاط انهغٕٚح ٔذُٕع انهغاخ: نكهًاخ انًفرادٛحا

I. انًمذيح 

ذرُٕع ، انصشفٙ ْاذشكٛةْٕٔ َٕع انهغح يٍ دٛس ذشكٛثٓا انًٕسفًٛٙ : انًُظ انهغٕ٘

نغح ػاصنح، ْٔٙ نغح راخ جزٔس شاترح ال : انهغاخ يٍ دٛس ذشكٛثٓا انًٕسفًٛٙ إنٗ يا ٚأذٙ

 .ٔنغح ذصشٚفٛح. ٔنغح نصمٛح. ذرغٛش

II. انحانًك يٕضٕع  

 .انصشفٙ ْاذشكٛةْٕٔ َٕع انهغح يٍ دٛس ذشكٛثٓا انًٕسفًٛٙ : انًُظ انهغٕ٘

نغح ػاصنح، ْٔٙ نغح راخ : ذرُٕع انهغاخ يٍ دٛس ذشكٛثٓا انًٕسفًٛٙ إنٗ يا ٚأذٙ

 . ٔنغح ذصشٚفٛح. ٔنغح نصمٛح. جزٔس شاترح ال ذرغٛش

تذسجاخ يرفأذح، ٔٚرى ٔفٙ يؼظى انذاالخ ذخرهظ ْزِ األَٕاع انصالشح فٙ انهغح انٕادذج 

 .ذصُٛف انهغح ِضًٍ أدذ ْزِ األًَاط ػهٗ دسة غهثح ًَظ ػهٗ آخش فٙ انهغح راذٓا

ٔنكٍ انغانة . انرصشٚفٔانهصك، ٔانؼضل، : جانهغح انؼشتٛح فٛٓا األَٕاع انصالز: يصالاًل 

 .تأٌ انهغح انؼشتٛح نغح ذصشٚفٛح لٔنزنك َمٕ .ػهٗ انهغح انؼشتٛح انرصشٚف

تٛد  "أجضخاَح": ٚغهة ػهٗ انهغح انرشكٛح انهصك، َمٕل يصالاًل  :انرشكٛح انهغح: يصالاًل 

 .داس انكرة "كرة خاَح". تٛد انسالح "َسهَْذهِْك خاَح"انذٔاء، 

ا يٕجٕد ػضل فٙ انهغح انؼشتٛح ال َؼشف  .ضشب يَٕسٗ ػٛسٗ: ػُذيا َمٕل: يصالاًل  ،أٚضاًل

، ضشتد نٛهٗ ْذٖ، ال ُٚؼشف انفاػم يٍ انًفؼٕل، إال تأٌ انفاػم يمذو، ٔانًفؼٕل يؤخش

 .اإلػشاب؛ ألٌ اإلػشاب ُْا يمذس

رْة، أدخم انًٓضج فٙ : ػُذيا َمٕل: انهصك يٕجٕد فٙ انهغح انؼشتٛح، نكُّ لهٛم، يصالاًل 

أرْة، نصمُا دشفاًلا تانكهًح، أصثذد ػُذَا نغح يٍ انُٕع : انهصك، أدخم انًٓضج ػهٗ رْة

كرَة، ٚكرُة، اكرُْة، كاذِة، : أَٓا نغح ذصشٚفٛحانؼاصل، ٔإًَا انغانة ػهٗ انهغح انؼشتٛح 

 .فٓزِ نغح ذصشٚفٛح. إنٗ آخشِ... يكرُٕب، َيْكرة

أشٓش َظشٚح لسًد انهغاخ تذسة انرطٕس يٍ دٛس لٕاػذ انصشف ٔانرُظٛى، لال تٓا ٔ

ٔذاتؼّ فشٚك يٍ انؼهًاء؛ دٛس لسًٕا انهغاخ اإلَساَٛح إنٗ شالشح " شهٛجم"انؼاليح 

 :ألساو

 :انهغاخ انًرصشفح انرذهٛهٛح: ألٔلانمسى ا

ًٚراص ْزا انمسى تأٌ كهًاذّ ذرغٛش يؼاَٛٓا ترغٛش أتُٛرٓا، كًا أٌ أجضاء انجًهح ٚرصم ٔ

تؼُضٓا تثؼض تشٔاتظ يسرمهح ذذل ػهٗ يخرهف انَؼاللاخ، ٔذًصم ْزا انمسى انهغح انؼشتٛح، 

 ؛ ألٌانهغاخ تانًرصشفح يٛد ْزِطُ  .ٔانهغاخ انسايٛح األخشٖ، ٔانهغاخ انُٓذٚح األٔستٛح

ْٓى": فُمٕل يصالاًل فٙ انهغح انؼشتٛح ،ذغٛش أتُٛرٓابذغٛش خانًؼاَٙ   ،نهذالنح ػهٗ انًصذس "فَ

ِٓى"ٔ َٓىْ "نهذالنح ػهٗ انفؼم انًاضٙ، ٔ "فَ نهذالنح  "َيْفُٕٓو"ٔ ،نهذالنح ػهٗ فؼم األيش "اْف

 .ػهٗ يا ٔلغ ػهّٛ انفَٓى

يصال رنك فٙ . ػٍ انؼاللاخ انُذٕٚح تأدٔاخ يسرمهح ٔسًٛد تانرذهٛهٛح؛ ألَّ ُٚؼثش فٛٓا

، : أػطٛركّ، ٔأػطٛرك إٚاِ، َٔمٕل: انهغح انؼشتٛح ٌّٙ ، ٔدضش يذًذ فََؼهِ ٌٙ َدَضَش يذًٌذ ٔػه

 ،ٔدضش يذًذ شى ػهٙ، ٔسافش يذًٌذ يٍ انًًهكح إنٗ انماْشج يغ أسشذّ فٙ انطائشج

 . ستظ تؼضٓا تثؼض تأدٔاخ يسرمهح، ٔافاذخزخ انهغحُ ُْا دٛاَل انجًهح ذذهَٛم أجضائّ

انفاء، ٔدضش يذًذ : ٔدضش يذًذ فؼهٙ. تانٕأ: سافش يذًذ ٔػهٙ: ػُذيا َمٕل يصالاًل ف

شى سافش : ، ٔسافش يذًذ شى ػهٙ، أ٘"شى"، ستطُا انجًهح األٔنٗ تانجًهح انصاَٛح تـػهٙ شى

، ٔسافش جشٍّر  دشفُ " ِيٍ"فـ ؛أداج ستظ" ِيٍ"أذُٛا تـ... ػهٙ، ٔسافش يذًذ ِيٍ انًًهكح

 .الَرٓاء انغاٚح "إنٗ"يؼُاْا االترذاُء، ٔ "ِيٍ"... يذًذ يٍ انًًهكح إنٗ

 .ٔيٍ أٔضخ أيصهح انهغاخ انرذهٛهٛح فٙ انهغاخ انُٓذٚح األٔستٛح، انهغح اإلَجهٛضٚح

 :انهغاخ انهصمٛح، أٔ انهغاخ انٕصهٛح: انمسى انصاَٙ

يا ػذاِ يٍ أجضاء انجًهح ػٍ طشٚك ًٚراص ْزا انمسى تأٌ ذغٛش يؼُٗ األصم ٔػاللرّ ب

". الدمح"أٔ تؼذ األصم ٔذسًٗ " ساتمح"دشٍٔف ذُهصك تاألصِم لثم األصم، ٔذسًٗ 

 .ًٚصم ْزا انمسى انهغح انرشكٛح، ٔانهغح انٛاتاَٛح

ز نصك دشٍٔف ُسًٛد ْزِ انهغاخ تانهصمٛح أٔ انٕصهٛح؛ نهطشٚمح انرٙ ذرثؼٓا يٍ دٙ

 . غٛشِ يٍ أجضاء انجًهحبتاألصم نرٕضٛخ انًؼُٗ انًشاد، أٔ نثٛاٌ ػاللرّ 

ا لثَم أٔ تؼذَ   .ٔفٙ انهغح انؼشتٛح نصٌك أٚضاًل

: انهغاخ انصاترح انجزٔس :انمسى انصانس

ْٔٙ انرٙ ذركٌٕ يٍ أصٍٕل ال ذرغٛش صٕسْا، ٔال ذذخهٓا نٕادك، ٔال سٕاتك، ٔال ذمثم 

 . لسى انهغاخ انصاترح انجزٔسْٕ ْزا انمسى . صشٚفاالشرماق، ٔال اند

ال َؼشف انفاػم : ذُذذد ٔظٛفح انكهًح دسة ٔضؼٓا فٙ انجًهح، كًا لهد لثم رنك تأَُا

إال أٌ انفاػم ٚكٌٕ " ضشتد ْذٖ نٛهٗ"، أٔ "ضشب يٕسٗ ػٛسٗ: "يٍ انًفؼٕل فٙ

ا، ٔانًفؼٕل ٚكٌٕ تؼذ انفاػم  . ٔ انهغاخ انصاترح انجزٔسإرٌ ذُسًٗ انجزٔس انصاترح، أ. يمذياًل

ا فٛٓا ْزا انُٕع، ٔنكٍ غهثح انُٕع انرذهٛهٙ ػهٗ انرصشٚف : لهُا تأٌ انهغح انؼشتٛح أٚضاًل

 .انرذهٛهٙ ػهٗ انهغح انؼشتٛح ذذخم ضًٍ انُٕع انرصشٚفٙ انرذهٛهٙ

جزس فانجزٔس شاترح، : انهغاخ انرٙ ذُسًٗ انهغاخ انصاترح انجزٔس ٚؼُٙيٍ ْزا انمسى ٔ

ٛد  ْٕ أصم انكهًح شاتدانز٘ انكهًح  ًِّ ال ٚرغٛش، ٔإًَا ذذذد انكهًح يٕضؼٓا يٍ انجًهح؛ ُس

شاترح انجزٔس؛ ألَٓا ذؼضل أجضاء انجًهح تؼضٓا  نغح انهغح انؼاصنح ْٙفْزِ انهغاخ تانؼاصنح، 

 .ػٍ تؼض، ٔال ذُصشح تًا ٚشتطٓا يٍ ػاللاخ

ٛد تغٛش انًرصشفح؛ ألٌ كهًاذٓا ال ذرصشف، ٔال ٚد ًِّ  :غٛش يؼُاْا، ٔأٔضخ يصم نزنكُس

انكهًح نٓا يؼُٗ، ذٕضغ فٙ انجًهح، ٔنكٍ ٚرغٛش يؼُاْا تذسة يٕلغ  ،انهغح انصُٛٛح

 . انكهًح فٙ انجًهح

إنٗ  -انؼاصنح-ٔٚشٖ انمائهٌٕ تٓزِ انُظشٚح أٌ انهغح ذطٕسخ يٍ انهغح غٛش انًرصشفح 

 . انهغاخ انهصمٛح، شى إنٗ انهغاخ انًرصشفح انرذهٛهٛح

انكهًح نٓا يؼُٗ  ،ْٙ تذاٚح انٕضغ األٔلفكاٌ تذاٚح األصم يصالاًل انهغح انصُٛٛح؛ : ٚؼُٙ

ال ٚرذذد ػُٓا إال تٕضؼٓا فٙ انجًهح، يٕلؼٓا فٙ انجًهح ْٕ انز٘ ٚذذد يؼُاْا، شى تؼذ 

رنك ذطٕسخ إنٗ نغح نصمٛح يصم انهغح انرشكٛح، شى ذطٕسخ إنٗ انرذهٛهٛح يصم انهغح انؼشتٛح؛ 



انذسجح انرٙ تؼذ فٙ نغح ذصشٚفٛح ذذهٛهٛح، ٚهٛٓا  ْاألٌ ؛ػشتٛح يٍ أسلٗ انهغاخإرٌ انهغح ال

ٚهٙ انرشكٛح ذشذٛة ذُاصنٙ  ،انهغح انؼشتٛح فٙ انُضٔل انرشذٛة انرُاصنٙ انهغح انرشكٛح

ٔإرا  ،انهغح انرشكٛح ْااألصم طثؼاًلا انهغح انصُٛٛح، ٔتؼذف ؛إرا رْثُا فٙ انرطٕسٔانصُٛٛح، 

 .انهغح انؼشتٛحفأكصش  أخزَا فٙ انرطٕس

 .إرٌ انهغح انؼشتٛح يٍ أسلٗ انهغاخ؛ ألَٓا يٍ انهغاخ انرصشٚفٛح انرذهٛهٛح
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