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ألاطع الفنيت والخعليمت 

 (عملي ) للبدء من ػسق الظباحت                                       

 

 

 

: وطع الجظم  -أوال 

وكف خغهت الجؿم الاوؿُابُت في اإلااء كلى ملضاع ما ًخسظٍ مً وطم أفلي ؾلُم ، خُث ٌؿاَم جذ

خىكف جدلُم َظا الىطم  طلً الكيل الاوؿُابي في الخلضم الؿباح لألمام بكيل أفظل ، ٍو

فه بأهه  بلاء الجؿم ولُا أو حؼةُا فىق "  ألافلي كلى ملضعة الؼفل كلى الؼفى ، والظي ًمىً حلٍغ

" . اإلااء ؾؼذ 

 

 

: ألمام ٌالخخلص من ول ما ًدظبب في إعاكت حسهت الجظم  -ثاهيا

ًإصي ؤلازالٌ بىطم الجؿم ألافلي الؿلُم وقيله الاوؿُابي أزىاء خغواث الغحلحن والظعاكحن ئلى 

اصة اإلالاومت التي ًخلغض لها الؿباح مما ًللل مً ؾغكخه ، وبالخالي ًجب الخسلص مً ول ما  ٍػ

اث حُضٍ مً خُث الؼمً ، الظي ٌلخمض ًدؿبب في ئكا كت خغهت  الجؿم لألمام ، لخدلُم مؿخٍى

ت و كلى ؤلاكالٌ مً جلً اإلالاوماث ، أهثر منها اللىي اإلادغهت للؿباح  ٍغ . بصىعة حَى
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: الاطترخاء  -زالثا

غ زالٌ الؿباخت ًخم الخىافم بحن كمل الغحلحن والظعاكحن والغأؽ وفم وؿم وجغجِب مدضص ، ًغجب

بدباصٌ اللمل بحن اإلاجمىكاث اللظلُت غحر اإلاكترهت في طلً الخىكُذ جىفحرا للؼاكت واكخصاصا 

. للمجهىص ، مما ٌؿاكض كلى جأزحر ؿهىع الخلب 

 

 

: الاجصان -عابلا

لخبر الجظق ميكأ  ًمثل اجؼان الجؿم في الىطم ألافلي أَمُت زاصت للؿباح في الاججاٍ ألمام ، َو

حلحن ؾىاء مً مفصل الىخف أو الفسظ خُث جبضأ الحغهت ، وخُث جبضأ خغواث الظعاكحن والغ

الحغهت ، وخُث حلمل اللظالث اإلادغهت ، وأي حغُحر في خغهت الجظق كً اإلاجاٌ اإلادضص لها ٌؿبب 

ئزالال بالحغهت لخأزحٍر كلى همُت الحغهت اإلاىخجت بالظعاكحن والغحلحن مما ًإزغ ؾلبُا كلى جلضم 

. الؿباح ألمام 
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اإلاسخلفت إلاىاحهت حمُم  ؤلاهلاطأؾـ ومباصب ؤلاهلاط اإلااتي وػغق ؾباخاث 

م اإلاسخلفت  خاالث الغٍغ

 

ألاطع ألاطاطيت لإلهلاذ  

م  -1  .الاكتراب مً الغٍغ

م  -2  .الغؼـ أؾفل ؾؼذ اإلااء كىضما ًخلغض إلايان الغٍغ

م  -3  .مداولت الخسلص مً مؿياث الغٍغ

م  -4  .سحب الغٍغ

 

 :- زق طباحاث ملىاجهت حاالث الغ*

 وإحدي أزبع ػسق أطاطيت للظباحت مع حعدًالث مناطبت فيهاطباح إلاهلاذ ٌظخخدم 

:- وهي 

 .ؾباخت الصضع  -1

 ( .اإلالضلت ) ؾباخت الؼخف  -2

 .الؿباخت مً وطم الجىب  -3

 .الؿباخت ألاولُت كلى الـهغ  -4

 .الؿباخت جدذ اإلااء  -5
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طباحت الصدز  : أوال 

لت لالكتراب مً       م ئطا واهذ اإلاؿافت لِؿذ بلُضة وأًظا  حؿخسضم َظٍ الؼٍغ الغٍغ

لت اإلاظوىعة في ؾباخت الصضع  م وجإصي بىفـ الؼٍغ حؿخسضم في كملُت سحب الغٍغ

التي جخمحز بدغواث الظعاكحن اإلاؿخمغة مم الاخخفاؾ بالىحه زاعج اإلااء وأصاء الضفم 

م بباػً اللضم والؿاق  . اللىي والؿَغ

.  (ملعدلت ا) طباحت الصحف لإلهلاذ : ثاهيا 

م وزاصت ئطا وان كلى مؿافت بلُضة مىه        لت للىصٌى ئلى الغٍغ حؿخسضم َظٍ الؼٍغ

م  لت ًلىم اإلاىلظ بخثبِذ هـغة كلى الغٍغ خُث أنها أؾغق ػغق الؿباخت وفي َظٍ الؼٍغ

ظا ًخؼلب أن جيىن الغأؽ زاعج ؾؼذ اإلااء واللُىان  صاةما ختى ًدافف كلى مياهت َو

للخاعج مم صفم الغكبت للخلف وهدُجت العجفاق الغأؽ فاهه ًدضر مفخىخخان والظكً 

ظا ًإصي باإلاىلظ ئلى الترهحز كلى خغواث  اهسفاض للغحلحن فخصبذ الؿغكت أكل َو

مىً خصغ الازخالف بحنص مً ؾغكتها في مضي كصحر وؿبُا الظعاكحن فحزي  ؾباخت  ) ٍو

:- فُما ًلي  ( الؼخف لإلهلاط وؾباخت الؼخف الخىافؿُت

م ا .أ  .زجفاع السأض حتى ًمىن زؤٍت ميان الغٍس

 .ازجفاع املسفم وطسعت حسواث اليدًن لخعىٍع طلىغ السجلين  .ب

ادة عمم طسباث السجلين  .ت  .ٍش
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 :-الظباحت من وطع الجنب  : -ثالثا 

وهي حؿخسضم مم الؿباخحن اإلاجهضًً أو بلع الغغقى فاكضي الىعي وفي خاحت ئلى جىفـ      

 :-ث أولُت وهي صىاعي أو ئؾلافا

 .الؿباخت كلى الجىب والُضًً جدذ اإلااء -1

. الؿباخت كلى الجىب وئخضي الظعاكحن زاعج اإلااء -2

هب وئخضي الظعاكحن كالُا مً اإلاهاعاث اإلافُضة خُث أهه كىض سحب حلخبر الؿباخت كلى الج     

م ولظلً ًجب أن ًىخب م جيىن باؾخمغاع وئخضي الظعاكحن ممؿىه بالغٍغ خضعب كليها اإلاىلظ الغٍغ َا ٍو

خضعب كليها اإلاىلظ وكىض أصاء  م ولظلً ًجب أن ًىخبها ٍو و كىض أصاء َظا الىىق مً ممؿىت بالغٍغ

لت صازل اإلااء هما ًجب  َظا الىىق مً الؿباخت ًجب الترهحز كلى خغواث الغحلحن اإلالصُت الؿَغ

. ئحاصة الؿباخت كلى هال الجاهبحن 

:- لى الظهس الظباحت ألاوليت ع :-زابعا 

خُث حؿخسضم في ملـم خاالث  ؤلاهلاطحلخبر الؿباخت ألاولُت كلى الـهغ مً أَم ػغق ؾباخت 

السحب وجإصي الغحلحن الحغهت الظفضكُت اإلاؿخلملت عأؾه في ؾباخت الصضع أما الظعاكان 

م ولهظا فان اللمل ألاؾاؽ  مخيىهان في وطم زابذ أمام الصضع والىحه خُث جلىمان بسحب الغٍغ

ا ختى ٌؿخؼُم اللُام لهظٍ اإلاهمت بؿهىلت مما ًجلل  ب كٍى ًلم كلى الغحلحن مما ًخؼلب جضٍع

لت  م في اػمئىان جام هدُجت الؾخلماله َظٍ الؼٍغ  .الغٍغ

 

:- الظباحت جحذ املاء : خامظا 

م الغاػـ أو الغحر ؿاَغ كلى ؾؼذ اإلااء أو حكبه ئلى  ٌؿخسضمها اإلاىلظ في الىصٌى ئلى ميان الغٍغ

هما في ( الكض اليامل ) ص هبحر ؾباخت الصضع ئال أن خغواث الظعاكحن جأزظ مضاَا ختى الفسظًً ح

خغواث ؾباخت الصضع الخىافؿُت بلض البضء والضوعان وهي جخؼلب كضعة كالُت كلى الؿباخت بضون 

. هفـ خُث جمىحن كؼم مؿافت هبحرة جدذ اإلااء 
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م  : الخعامل مع الغٍس

ًٍغ في اإلاكيلت اؾخلضاصا للخسلص منها والاؾخلضاص لسحبه زاعج اإلااء عأؾه زاعج اإلااء بل جفً

م  : أًظا ًجب كلى اإلاىلظ أن ًظم في اكخباٍع هلاغ أؾاؾُت كىض الخلامل مم الغٍغ

  م مً الخلف أو مً ألاؾفل  .الاكتراب مً الغٍغ

  م نؽلمالغؼـ أؾفل ؾؼذ اإلااء كىضما ًخلغض  .اث الغٍغ

 م مداولت الخسلص مً مؿياث الغ  .ٍع

  م  .سحب الغٍغ

: ألادواث املظخخدمت في إلاهلاذ 

ي الكىاػئ لؿهىلت عؤٍت هغاس ي كالُت للمىلظًً جىطم كلى حاهبي الحمام أو كل -1

  .الؿباخحن

 .أػىاق الىجاة بأكضاص وافُت ومىػكت في ول اإلاىاػم  -2

لت  -3  .خباٌ  –كصا ػٍى

 .هغاث مؼاػُت  –لىخاث الؼفى الخللُمُت  -4

م ػكاهف مؼاػُت لللضمي -5  .ن ٌؿخسضمها اإلاىلظ لؿهىلت الىصٌى للغٍغ

 .أؾفل اإلااء ( لؿهىلت الغؤٍا ) هـاعاث للماء  -6

 ( .في خالت اإلاُاٍ اإلافخىخت ) اإلاجضاف الخاص باإلاغاهب  -7

 ( .في خالت اإلاُاٍ اإلافخىخت ) اإلاجضاف الخاص باإلاغاهب  -8

م في اإلاُاٍ اإلافخىخت  -9 م لؿهىلت الىصٌى للغٍغ  . (البداع –ػوعق بساعي ؾَغ

غ و غؼاء مىاؾب لخضفئت  -10  .ؾٍغ
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:- أهىاع املظياث واللبظاث وهيفيت الخخلص منها 

 

: اللبظاث والخخلص منها 

م اإلانهً َى أزؼغ أهىاق الغغقى كلى اإلاىلظ خُث أهه ًدؿم بالدكىج واللصبُت       ٌلخبر الغٍغ

ٌ مً كىة في أي جبلى ٌ بيل ما ؤلامؿانًداٌو الخللم أو  الحُاةبلغب فلضان  إلخؿاؾههدُجت 

ظا ًجلل اإلاىلظ في  هدباٍ وكض ٌؿخؼُم وامىه أقض خغصا  اكترابهشخص ًلترب مىه ، َو

: اإلاىاػم الخالُت  مً  ؤلامؿان

: السأض -1

  م ًمؿً بكلغ اإلاىلظ ئن هً طلً هاصع الحضور ئال أهه كض ًدضر في بلع : الغٍغ

م  اإلامؿىت بالكلغ ألاخُان وكلى اإلاىلظ أن ًظغؽ بيل كىجه كلى كبظخه الغٍغ

م كلى وطله فُجب كلى اإلاىلظ أن ٌغىص جدذ  فِؿبب له آلم وكض ٌؿخمغ الغٍغ

. اإلااء ختى ًمىم كىه الهىاء فُيىن مغغما لترن اإلاىلظ 

: العنم -2

 ٌآلاجُت  وفُه كض جيىن اإلاؿىت مً ألامام أو الخلف وجخسظ ألاقيا :

ص الُمنى للمىلظ باألصبم البىصغ الخىم باألصابم وللخسلص مً اإلاؿىت ألامامُت جمؿً الي

ظغؽ كلُه بكضة للخلف كىـ اججاٍ اإلافصل فخلل خضة اإلاؿىت وفيي َظٍ  م ٍو للغٍغ

ؿُؼغ كلُه  صل به لىطم اللُاصة َو م زلف عأؾه ٍو ألازىاء كلى اإلاىلظ لف طعاق الغٍغ

 .بمؿىت مً جدذ ًضٍ الِؿغي 

 ًألامام أو مً الخلف فان  الخللم بالظعاكحن خٌى الغكبت وفي الحالخحن ؾىاء وان م

م في مداولت مىه لخسلُص الغكبت وئطا لم ٌؿخؼُم فللُه  اإلاىلظ ًلىم بغفم الغٍغ

 .الخىصغ في كملُت الخىم ؤلاصبماللجىء ئلى 
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 :الجظم -3

فلؽ ( الجظق ) وبسالف اللبع مً ألامام والخلف كض جيىن اللبظت خٌى الجؿم 

ظٍ جيىن أؾهل هىكا ما في الخسلص منها  زاصت ئطا واهذ اإلاؿىت مً ألامام بيل كىة َو

وئطا وان مً الخلف فُمىىه فً اللبظخحن كً بلع بؿهىلت فاطا لم ٌؿخؼم فلُلجأ 

. ئلى الظغؽ كلى ئصبم الخىصغ في كىـ اججاٍ اإلافصل 

 

م   أهىاع وأطاليب الدخٌى في املاء إلهلاذ الغٍس

 

: كفصة الؼعن  -1

م وجخم مً َضفها ألاؾاس ي بلاء عأؽ اإلاىلظ زاعج ؾؽ ح اإلااء مم جغهحز الىـغ كلى الغٍغ

. وطم ئخضي اللضمحن أماما باهثىاء مً الغهبت وألازغي زلفا مىثيُت والظعاكحن حاهبا 

 

 : الغؼظت الؼىٍلت  -2

هما في كفؼة البضاًت زالٌ اإلاؿابلاث والهضف بلاء الجؿم فىق ؾؼذ اإلااء مم 

خم فيها الترهحز أماما مم ئجباق هفـ كفؼة البضاًت  الىصٌى ئلى أبلض مؿافت ممىىت ٍو

. اإلافغوصة 

 

 :الغؼظت العميلت بعد الجسي  -3

يىن اإلاكؼا ن جخم بلض الجغي مم مغاكاة مض الجظق وفغصٍ وئن جمخض الغهبخحن ٍو

. مفغوصان وحلمل الظعاكحن هلىة صفم مؿاكضة لللفؼ 
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م من داخل الحىض لخازجه مع عمل إلاطعافاث ألاوليت* : سحب الغٍس

م  :  ػسق سحب الغٍس

م ختى جبلى زلفه ولِـ أمامه -1 م مم مداولت لف الغٍغ . الىصٌى للغٍغ

م مً أؾفل ؤلابؽ بأخض الُضًً وؾىض أؾفل الظكً بىف الُض -2  .مؿً الغٍغ

 .عأؽ والظكً إلبلائهما كالُاؾىض اٌ -3

م بلمل الؿباخت الجاهبُت ئلى أن جصل ئلى خافت الحىض -4  .سحب الغٍغ

م كلى خافت الحىض مً أكلى وكلى أن ًيىن الىفان فىق بلع والىحه  -5 وطم ًضًً الغٍغ

 .ملابل للحىض وألكلى

 .وطم ًض اإلاىلظ كلى الىفحن والصلىص ألكلى الحىض وكلى الحافت -6

م بالؼغ -7  . ًلت اللىؿُت ختى ًيىن زاعج الحىض وبالىطم اإلاىاحه للحىض لألمامعفم الغٍغ

م للخلف وكمل ؤلاؾلافاث ألاولُت الالػمت له -8  .سحب الغٍغ

 

: إلاطعافاث ألاوليت 

م بأؾغق وكذ -1 . ئزغاج الغٍغ

 .الخىفـ الصىاعي ئطا اخخاج ألامغ -2

 .اؾخضكاء الؼبِب -3

م بدلىت وىاعمحن لخيكُؽ الللب -4  .خلً الغٍغ

. اء بالظغؽ كلى الصضع والغأؽ والغةخحن للجاهبئزغاج الم -5
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م بجميع أهىاعه  الغىص بجميع أهىاعه والخعامل مع الغٍس

: هنان هىعان من الغىص 

. مً زاعج الحىض والجزوٌ ئلى اإلااء والغىص للىصٌى ئلى الهضف اإلاغاص -1

ى كباعة كً الؿباخت للىصٌى للهضف زم الجزوٌ للغىص -2  .مً صازل َو

 

: وص في إلاهلاذ ومتى ٌظخخدم الغ ماذا ًفيدها

  م فاكض م اإلاخىفى وزصىصا في أٌو خاالث الىفاة أو الغٍغ وؿخسضم الغىص في خالت الغٍغ

ا . الىعي أو اإلاصاب باصاباث بلُغت مثل اللامىص الفلغي وغحَر

  بت مً صازل أما في خاالث غحر ؤلاهلاط والغغق وؿخسضم الغىص الهدكاٌ ألاحؿام الغٍغ

. الحىض

 

: ص من خازج الحىض إلى املاء الغى ػسق 

  الجزوٌ في اإلااء مم عفم الظعاكحن ئلى ألاكلى والضزٌى مً الغأؽ والجؿم باؾخلامت واخضة

م خم طلً كلى اللفؼ ألبلض مؿافت أو مؿافت بجاهب الحىض وطلً خؿب مىكم الغٍغ  . ٍو

 ًخم سحب الظعاكحن هما في ؾباخت الصضع وجخم خغهت الغحلحن هما في الصضع. 

 م مً جدذ ؤلابؼحن بالُضًً وعفله ألكلى وطلً  كىض م ًخم مؿً الغٍغ الىصٌى للغٍغ

 .باؾخسضام كىة صفم الغحلحن وجيىن خغهت الغحلحن هما في خغهت ؾباخت الصضع ولألؾفل

 م ئلى خافت الحىض مم مغاكاة عفم الغأؽ ألكلى . زم الؿباخت بالغٍغ
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ق ــــــــــــزي غة للــــــــــــــــاث ألاوليـــــــــــــــــإلاطعاف

:- ة ــــــــــــــــامللدم

لً هخلمم هثحر باإلؾلافاث ألاولُت ئال أهىا ؾىأزظ الجاهب اإلاهم في ؤلاؾلافاث التي    

. حؿاكضها في كملىا

 

 (الجسوح وػسق إطعافها )  :-أوال 

 :جىلؿم الجغوح ئلى كؿمحن 

 .حغوح ؾؼدُت -1

 (.كمُلت)حغوح غاةغة  -2

  الجسوح الظؼحيت: 

م جىـُف الجغح ووطم قاف وأي كؼً ػبي والظغؽ كلى الجغح  خم كالحها كً ػٍغ ٍو

.  وهلله ئلى أكغب مؿدكفى للمل الالػم

  (:عميلت)الجسوح الغائسة 

م جىـُف الجغح ووطم قاف وأي كؼً ػبي والظغؽ كلى الجغح  خم كالحها كً ػٍغ ٍو

. وهلله ئلى أكغب مؿدكفى للمل الالػم
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 ( :دماث الناججت من الخصادم الً)  :-ثاهيا 

م وطم زلج ميان الىضمت مً     خم كالحها كً ػٍغ صكاةم وطلً لخفاصي (  10ئلى  5) ٍو

. ججلؽ الضم

 

( : دخٌى املاء إلى السئخين )  :-ثالثا 

ى ٌلخبر ألاَم باليؿبت لىا وكلُىا أن ولغف هُف جخم اإلالالجت إلزغاج َظا اإلااء والظي    َو

. هفـ والازخىاق الظي ًإصي ئلى الىفاةًيخج كىه كضم الذ

 

لت ألاولى إلخساج املاء   :-الؼٍس

ت كاةمت مم وطم الؼفل كلى البؼً بغهبت   ئطا وان ػفال ًجلـ اإلاىلظ بغفم الغهبت بؼاٍو

اإلاىلظ زم كلى البؼً إلزغاج اإلااء مم مغاكاة هؼوٌ الجؼء الللىي لألؾفل أزىاء وطله كلى 

 .الغهبت

م بىطم الا  هبؼاح كلى البؼً بدالت اؾترزاء عفم الىؾؽ لألكلى مم كمل وطم الغٍغ

 .اَتزاػاث والغأؽ للجاهب ختى ًسغج اإلااء مً فمه

ؼ الىؾؽ أو   م مً الىىم كلى الـهغ الغأؽ للجاهب عفم الجؼء الؿفلي لألكلى َو وطم الغٍغ

 .الظغؽ كلى البؼً إلزغاج اإلااء

م الخىفـ الصىاعيوأزحرا ئطا لم ًدىفـ أو ًيبع ًخم ئزغاج اإلااء ق   .ن ػٍغ

خم واآلحي)  :-  ( ٍو

ب صازل الفم بىطم  -1 الخأهُض مً اإلامغاث الهىاةُت مً زالٌ ئزغاج أي حؿم غٍغ

 .الؿبابت والىؾؼى صازل الفم والخىـُف

 .طم اإلاصاب بدالت اؾترزاء كلى الـهغ مم ئبلاء الغأؽ للخلف -2
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ٌ الفم وطلً بؿىض ًخم الخىفـ الصىاعي مً زالٌ هفسخحن بالهىاء وهفسخحن صار -3

 .الظكً بُض والُض ألازغي كلى الجبهت وئغالق ألاهف للضم زغوج الهىاء

 .زظ هفـ كمُم زم أغلم قفخان كلى قفتي اإلاصاب واهفش ختى جغي صضٍع ًيخفش -4

 قهُم ػفحر...... أػلم قفخان فتري الصضع ًؼفغ  -5

ةت مٍغ في أكض َظٍ الخؼىة مٍغ أزغي زم اهخلل ئلى الظغؽ بالُضًً كلى الصضع م -6

 ..الضكُلت كىضما ًدىفـ اإلاصاب جىكف

  أما في حالت املٍسع ال ًدنفع وال ًنبع فعليً بالخالي-: 

طم بؼً عاخت الُض في مىخصف الصضع للمصاب وأغلم بالُض ألازغي كلى أصابم الُض  -

اإلاىطىكت وكلى أن جيىن بىطم كمىصي مم صضع اإلاصاب واطغؽ صازل الصضع 

فف الظغؽ واؾخمغ فمً ككغ مغاث أو مئت مغة في ؾم كملا زم ر5-4بملضٌ 

 .الضكُلت
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  :-  الشسوغ الىاجب جىافسها في املنلر*

أن ًخصف بالؿغكت وخؿً الخصغف واللُاكت البضهُت واللضعة كلى الؿباخت  -

. والبدث والاهدكاٌ أن ًيىن ملما ئإلااما وافُا بأصواث ؤلاهلاط وهُفُت اؾخسضامها 

جُض الؿبدت ئحاصة الؿباخت ئحاصة أن ًيىن ملما ئ - إلااما وافُا بأصواث ؤلاهلاط ٍو

. جامت 

. أن ًخصف بضعحت كالُت مً الجلض والخدمل اللام  -

ى ئكضاص حهاػ جىفـ لللمل كبل البضء في الغىص  - ًخمخم بلضعة كلى الخجهحز َو

لت بلُض كً الهىاء  . لُخدلم البلاء لفترة ػٍى

ى ئكضا - ص حهاػ جىفـ لللمل كبل البضء في الغىص ًخمخم بلضعة كلى الخجهحز َو

لت بلُض كً الهىاء  . لُخدلم البلاء لفترة ػٍى

م  - ًخمخم بلضعة كلى ألاصاء خُث ًخىكف هجاح اإلاىلظ في كملُت الغىص إلزغاج الغٍغ

ب كلى كضعة هخم الىفـ  كلى هفاءجه الخىفؿُت التي ًخمخم بها هدُجت الخضٍع

. صازل الغةخحن  والاخخفاؾ بأهبر كؿؽ مً َىاء الكهُم
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هيفيت حعليم البدء لؼسق الظباحت  

: وصف ألاداء : أوال 

لخحن للبضء في الؿباخت  . َىان ػٍغ

 ( .الفغاقت  –الصضع  –الحغة ) مً زاعج اإلااء  -1

 ( .الـهغ ) مً صازل اإلااء  -2

. والهضف مً البضء َى كؼم أهبر مؿافت ممىىت كبل صزٌى اإلااء 

 

: الناجح مخؼلباث البدء : ثاهيا 

 .ؾغكت الاؾخجابت  -1

 ( .كضعة ) اللضعة كلى جىلُض أكص ى كىة  -2

 .الاؾخفاصة مً الىىاحي اإلاُياهُىُت لجؿم الؿباح لخدلُم أفظل صفم  -3

 .الاؾخفاصة مً اإلاباصب اإلاُياهُىُت التي حؿهم في ؾغكت الجؿم صازل اإلااء -4

 

(  الفساشت–الصدز  –الحسة ) املاء وصف الخحليل الحسوي للبدء باللفص داخل : ثالثا 
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 :وطع إلاعداد والخجهيز *

جب أن ًيىن الؿباح في خالت اؾترزاء ومهُأ       جبضأ مً بلض الىضاء كلى اإلادؿابم ٍو

. كللُا واهفلالُا 

 .كىض ؾماق الىضاء ًلترب ئلى مىلب البضء  :الاكتراب  -1

:  وطع البداًت الخلليدي  -2

ًمؿً بأصابله خافت اإلاىلب ًلف  الؿباح مؿخلغا كلى مىلب البضء بأن 

والىلبحن مخباكضجحن كلُال واحؿاق الغحلحن حلاصٌ كغض الحىض ، مم زني الجظق 

أماما أؾفل مم زني الغهبخحن كلُال واحؿاق الغحلحن حلاصٌ كغض الحىض ، مم زني 

ووطم الظعاكحن ممخضًً ألؾفل وجخجه . الجظق أماما أؾفل مم زني الغهبخحن كلُال 

. لف عاخت الُض للخ

 : الازجلاء  -3

ًمُل الؿباح لألمام ختى الؿلىغ مم خغهت الظعاكحن لألمام ئطا واهخا لألمام ختى 

ًىلل مغهؼ زلل الجؿم ئلى أػغاف أصابم اللضم مم فغص الغهبخحن مم مغجحت 

. الظعاكحن للحصٌى كلى اللىة الضافلت 

 

طي ًيىن أوال ًأزظ الجؿم الىطم اإلامخض اإلافغوص كىض صزٌى اإلااء، اٌ: الؼيران  -4

 .باألصابم زم باقي الجؿم 

 

م مم مغاكاة أن ًـل الجؿم كض 2ًيىن كلى كمم مىاؾب خىالي :الاهصالق  -5

 .مفغوصا
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:- البدء في الظباحت الظهس 

 :وطع البداًت  -1

مؿً بملبع مم الُضًً باحؿاق الىخفحن ،  ًخم البضء َىا بجزوٌ الؿباح ئلى صازل اإلااء ٍو

ظم اللضمحن كلى الحاب ولِـ مً . غ مم الاخخفاؾ بأصابم اللضمحن جدذ ؾؼذ اإلااء ٍو

الظغوعي أن جيىها في مؿخىي واخض ، وكىض ؾماق ئقاعة البضء ًثني الؿباح الظعاكحن مما 

 .ًإصي ئلى عفم الجؿم والغأؽ ألكلى ولألمام ججاٍ الحاةؽ أو مىلب البضء 

 :والازجلاء  -2

ومغجحت الظعاكحن ممضًً زلف الغأؽ  ًللي الؿباح بغأؾه للخلف بلىة مم فغص الغحلحن

 .مخالػمان وعاخخا الُضًً مخجهحن ألكلى  وؤلابهامان

 :الؼيران  -3

ـ كلُال  . ًداٌو الؿباح عفم حؿمه زاعج اإلااء كلى كضع اإلاؿخؼاق مم الخلَى

 

 :دخٌى املاء -4

ت صغحرة في مضي غحر كمُم وجبلى الظًيىن بأصابم الُض أوال       عاكحن زم باقي الجؿم بؼاٍو

. مفغوصجحن 

 

 

 

 

 


