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و��� �����ل ا��وم ���>دة أ  

:  ھ� ����ل �ز>�G و���ط�F أن ���ل ���;� ?	�	�� ����ط�ت ا�?��ة ا��و���. ����ل ا��وم  

�وGد ا��د�د �ن ا�و��Nل ا��� ���ط�F =وا�ط��M ا��Lص �?��ن ا��وم و��ز�زه. �ل طر�	� �;و��� Gد�دة �Gب أن ���رس ���رة 
	ق ھذ ه ا�طر�	� اPھداف ا���G=�� ا��رGوة ���M (ا��?;� =��U=ر Tروري Gدا >�د أ��=�F ��� �? 3- 2ز���� �?ددة >;Q اOPل �ن 

 ا�=�ع أي طر�	� �;و��� Gد�دة). 

 Y�����أو ا �����ر ا�=L�ط=�ب أو ا�دا ا����رة اG مM��ن ا� Z=U� ،�;رة ز���� طو����وم و��ظ�م ا�� Q;< طرة���د ا	�� ���<
 ا�����. 

 

�ل �=��ر ?ول ا��وم: طرق �;و��� ���دة �دور =�  

ا��Lدام ا��ر�ر �	ط �;�وم. -1  

��MGز ^ر�� ا��وم أو ا��ر�ر =?�ث ���ر ا��Lص =��را?� ا�����. -2  

ا��?�و�� Oدر ا����ط�ع ا�ذھ�ب ا�Q ا��وم �و��� =��س ا�وOت وا����	�ظ أ��T �و��� =��س ا�وOت. -3  

4- Q;< :;�وم�ا����داد  Q;< م�G�وس و>�دات ���>د ا	ن ھ�دئ، ط��� �� `�;O ����وم، ا��ل ا=O ��Nراءة ���ب داO ل�
�=�ل ا��
 .�Nھ�د Q	أو �و�� ��N�Lا��ر Q	و��� Q�ا�����ع ا ،(ن������ل �ن ا�L)ي���ول �وب �ن ا��� 

������ر =��ء �� اLPذ =��?�=�ن و=و>� ��م O=ل ا�ذھ�ب ا�Q ا��وم(>;Q ا�Oل =��>��ن) >دم ا�	��م =cي >�ل �MGد، >دم ا�ط��� =-5
  و>دم ا�	��م =���ط�ت �Gد�� �MGدة �
ل ر���Tت ا�	وة أو ر���Tت ا��?�ل

  ا���Mر >�د ا����ط�ع، >دم ا��وم L`ل-6

�=�� أ���ر ا��G=��(�وف ��?�ن �و�� Oر�=� و=�ل ���cد) =د� �ن ا�	��>�ت ا��;=��(�ن أ��ط�F أ=دا ���eر ذ�ك).-7  

 

Tطرا=�ت �� ا��وم: طرق �;و��� ���دة >�د ?دوث ا   

��eدرة ا��ر�ر >�د ?دوث اTطرا=�ت L`ل ا��وم و>دم ا�=	�ء ����	ظ� و���;	�� ���رة طو�;� �� ا��ر�ر. -1  



 

>�د ا�����ر ا�طو�ل �� ا�����ل وا��Uو=�ت O=ل ا��eو(ا�دLول �� �ر?;� ا��وم) او >�د ا����	�ظ ��`, >دم ا�=	�ء ���;	�� ���رة -2
وا���ظ�ر �	ط ?�Q ���� ا��وم �رة أLرى. �ن ا�����ZU �� ھذه ا�?���: ا�����ع �;�و��	Q، ا�	راءة، ���ر��  طو�;� �� ا��ر�ر

.�M= * ��N�O FTر وو���Pرورة ���=� ھذه اT�و>�د ا ،��N�Lر�ن ا��ر��� 

  

ا�Lط� ا������ : " �� ا���م ا��	=;� ا�ظر ���=� ا���Pر ا��� �دور =��رأس =��ل داNم وا�	رار و=��ل واع >;Q �=�ل ا��
�ل =���Lدام *

ا�Q ھذه ا����ر ا����و=� =��ل ���;�ل وأ��ر =��ق وھدوء ���� اذا أ��ط�F ��ل أي ��ء، ��ء �ؤ
ر >;Q ھذه ا���Pر، >;Q �=�ل 
��` ��=�e أن ��ون  ا��
�ل : ا�=?ث >ن ?;ول �Mذه ا����;�، أLذ ا����رة، �	=ل ا��ZN�U �ن اUPد�Oء. ا�Mدف �ن ذ�ك: ا����ط�ت

 ا��ر��N�L و���ت ���ط�ت ��=�M أو ���ط�. 

=�Gرد �راودة ا����س �رة أLرى أو أن �Z=U ا����س أOوى، ا�ذھ�ب ا�Q ا��ر�ر �رة أLرى وا��?�و�� �رة أLرى =�����eن(ا�دLول 
 �� ا��وم). 

 

� ا��وم) =�cرع وOت ���ن �رة أLرى، ھذا �ز�د �ن ا��?�و�� Oدر ا����ط�ع >دم ا���ور =��eTط =G� k�cب ا����eن (ا�دLول �-3
 ا�eTط و��زز �ن ?��� ا�=	�ء ����	ظ�. 

و���س ا��=ب ا���=ق، >دم ا��ظر ا�Q ا���>� ��` ��� � �زداد ا���ور =��eTط. -4  

�ن ا����>د Gدا أ��T، >دم ���ول ا�ط��م >�د ا����	�ظ ��`. -5  

 

ا��M`ك ا��واد ا�eذا��N: طرق �;و��� ���دة ذات U;� =��?��ة و  


� ظMرا. -1��
>دم �رب ا��?ول O=ل ا��وم =
`ث ��>�ت و>دم �رب ا�	Mوة =�د ا���>� ا�  

أ��T ا��د�Lن O=ل ا��وم =	;�ل ���ق ا��وم ا����ق. -2  

>دم ���ول وG=�ت ط��م �=�رة �=��رة O=ل ا��وم. -3  

 

 �M�وم و��ز�زه و��رى:طرق �;و��� >��� ���د �� �?��ن اLأ ��=�Gرات ا��
c�  

ا��درب >;Q اGراء ا��ر�N�L(O=ل �ط=�	k ���ء، ا��درب >;�k أو� L`ل ا���Mر ���رة ز���� طو�;�) .-  

ا��?رك =��ل �Gد L`ل ا���Mر.-  

- .��?U�ذ�� اe��ا  

 



 

 �� ?��� ا��وا=�س : 

م ا��Uل =��ل ���ل وواZT =�ن ا�?;م وا����ن �ن ا���Tل ا��Mوض أو ا�وOوف أو >;Q اOPل ا���ل ا�Tوء ��رة وا?دة ��� ��-
 وا�ز��ن ا�?���. =Mذه ا�طر�	� ��م ا��e;ب >;Q ا�Lطر >;Q ا�ر^م �ن أن ا�?;م ��ن �ز>G �Gدا.

�?�و�� �Mد�N ا���س O=ل ا����eن(ا�دLول �� ا��وم)�رة أLرى. -  

������ ��ون ���دة Gدا �� ھذه ا�?���. >�د ظMور ھذه ا��وا=�س او اP?`م ا��ز>�G =��ل ���رر، ��ن ا������G ا-  

 

     


