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 الهاعمىهًُ وما أصعان ما الهاعمىهًُ ؟!!

ٌػخلض البػٌ أن الخدلُل الخىافلي ) الهاعمىهًُ ( هى هىع مً اهىاع الخدلُل التي 

في بها والتي ًهػب غلى أي مخضاٌو أن ًبدغ جخهف بالخػلُض والهػىبت البالغت 

 . الاؾىاق املالُت

املاصة الػلمُت ؾىػمل غلى حغير هظه الفىغة غىض مػظم ئن قاء هللا مً زالٌ هظه 

لت غغى مبؿُت للغاًت لخيىن أٌو  املخضاولين وؾىلىم بخلضًم جلً املاصة الػملُت بٍُغ

 ماصة غلمُت غغبُت ألانل مخياملت غً الخضاٌو الخىافلي عاحُين مً املىلى الخىفُم .
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 : ملضمت

الخضاٌو الخىافلي ) الهاعمىهًُ ( : ٌػخبر الخضاٌو الخىافلي مً أهم اهىاع الخدلُل الفني 

 .ً ًدخاج ئلى غلم واؾؼ وزبرة حُضةٌػخبر فً مً فىىن الخضاٌو ولى خُث

ب ئن قاء هللا مً زالٌ هظه الضوعة ؾىلىم بتزوٍضن بالػلم  م جضٍع وهلىم بغؾم ٍَغ

ب غلى ول حؼء بها بكيل غملي إلهدؿاب الخبرة ومً زالٌ هظه  الضوعة ؾىلىم بالخضٍع

م هدى زبرة حُضة .  وجُبُم مباقغ غلى الؿىق ليي وؿاغضن في الٍُغ

 

ش ٌػُض أٌػخمض غلى مبضأ  : الهاعمىهًُ هفؿه نُل مً مباصيء الخدلُل الفني وهى الخاٍع

حضاعتها  اهدكافها باملماعؾت كضًما وأزبدذفهى ٌػخمض غلى هماطج وأهماٍ جىافلُت جم 

 ٌ  –فالخضاٌو الخىافلي ٌػخمض بيؿبت هبيرة غلى أعكام ؾلؿلت فُبىهاش ي  ،بلىة في الخضاو

ومفخاح الهاعمىهًُ هى هُفُت جدضًض جلً الاعكام واليؿب  –والتي ؾِخم قغخها الخًلا 

 Potentialللىنٌى ئلى الاهماٍ الخىافلُت ومنها جدضًض مىُلت الاوػاهـ املدخمل )

Reversal Zone   ت ض اخخمالُت حغُير الضوعة الؿػٍغ مً ؼ ول هظا ُبوبال( والتي فيها جٍؼ

 زالٌ الاغخماص غلى مبضأ الػغى والُلب.
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 : ( ( PRZمىُلت ألاوػياؽ املدخمل 

 -هماٍ هخػلم الهاعمىهًُ وهضعؽ الفُبىهاش ي ومً زم هىدؿب مهاعة ئؾخسغاج بػٌ ألا 

الامغ والبدث غً مىُلت الاوػياؽ املدخمل  للخيبإ في نهاًت –التي ؾيخػغف غليها الخًلا 

ت و  ً جيىن هلُت هامت حضا ًمىبالخالي والتي جيىن هلُت جدٌى في الضوعة الؿػٍغ

 اكخىام غملُت بُؼ أو قغاء منها.

اث فُبىهاش ي والتي ولما ػاص وحػخبر مىُلت ألا وػياؽ املدخمل مىُلت جلاعب بين مؿخٍى

 3فمثال غىضما ًجخمؼ واهذ اخخمالُت ألاوػياؽ أكىي وػاصث اغضاصها الخلاعب بُنها 

أعكام مً ؾلؿلت فُبىهاش ي في مىُلت يُلت للغاًت غىض نهاًت همىطج ما ؾخيىن 

م الؿػغ وولما ػاصث جلً الاعكام ػاصث اًًا مً أهمُت  بالخأهُض مىُلت فانلت في ٍَغ

أعكام وهىظا  3أعكام في هفـ املىُلت أفًل مً وحىص  4جلً املىُلت فمثال وحىص 

 والاعكام هىا امللهىص بها وؿب فُبىهاش ي .

 : زالنت ألامغ

وػياؽ املدخمل هي املىُلت التي حػلب اهتهاء جيىن اي همىطج جىافلي والتي مىُلت ألا

هدبث غنها مؿخسضمين وؿب وأعكام فُبىهاش ي والتي ولما ػاصث اعكام فُبىهاش ي في جلً 

 ػغ ولىً ما الفُهل في ألامغ ؟!!املىُلت ػاصث مً اخخمالُت أوػياؽ الؿ

 -والظي وػخبره بمثابت اصاة لخىلُت وازخباع مىُلت الاوػياؽ املدخمل  -الفُهل في ألامغ 

 هى الؿلىن الؿػغي صازل جلً املىُلت . 
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 : الؿلىن الؿػغي صازل مىُلت الاوػاهـ املدخمل

املالُت هبدث غً أصاة بالخأهُض غىضما هلىم بازخباع أي اؾتراجُجُت حضًضة في الاؾىاق 

لخىلُت وبُان مضي كىة الفغم الظاهغة والاصاة في الهاعمىهًُ هى الؿلىن الؿػغي 

Price Action  . والظي مً زالله ًخم جدضًض مضي كىة مىُلت الاوػاهـ املدخمل ، 

( غلُىا مخابػت ؾلىن الؿػغ حُضا فؿُيىن هى الفُهل في  PRZفػىض الاكتراب مً ) 

 صزٌى الهفلاث أو الاهخظاع .

الان ؾيخُغق ئلى قغح بؿُِ هىضح مً زالله الكمىع الُاباهُت، ليي وؿُُؼ في 

 املؿخلبل كغاءة الؿلىن الؿػغي صازل مىُلت الاوػياؽ املدخمل .

يىن قيلها هما ًلي :الكمىع الُاباهُت : هي اصاة مً أصواث غغى الغؾم ال  بُاوي ٍو

  

الفاعق بين الكمػت طاث اللىن الابٌُ واللىن الاؾىص هى اججاه الكمػت فاالولى ناغضة 

) وطلً بؿبب جسُي ؾػغ الاغالق ؾػغ الافخخاح ألغلى ( والثاهُت هابُت ) وطلً بؿبب 
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ى جلً جسُي ؾػغ الافخخاح ألؾفل ( بالخأهُض واهذ جلغأ الان جدؿأٌ ملاطا كمذ بػغ 

الاقُاء التي كض جيىن لً مً أؾهل ما ًيىن ولىً جظهغ اهىا وؿتهضف بهظه املاصة الػلمُت 

 حمُؼ الفئاث .

 والان ماطا غً أقياٌ الكمىع غىض الضزٌى في مىُلت الاوػياؽ املدخمل ؟!

غىض صزٌى الؿػغ في مىُلت الاوػياؽ املدخملت غلُىا مغاكبت خغهت الؿػغ بالخأهُض 

فدو الكمىع املخىاحضة في جلً املىُلت ألن اقياٌ الكمىع هي التي  وطلً مً زالٌ

ت الاخخماالث فال وحىص  جدضص مضي كىة جلً املىُلت بالخأهُض ول طلً مبني غلى هظٍغ

للجؼم أو الخأهُض ولىً فلِ في الاؾىاق املالُت هخىكؼ بىاء غلى أؾـ وكىاغض والخىفُم 

 مً غالم الغُب وخضه .

 وػلم ئن وان هىان ئوػياؽ مً جلً املىُلت أم ال ؟!والان هُف لىا أن 

هى الظي ؾُدضص طلً فظهىع بػٌ  –هما طهغها  –بالخأهُض صعاؾت اقياٌ الكمىع 

الكمىع الػاهؿت لإلججاه في جلً املىُلت ٌػُي اهُباًغا غً حغُير واحهت الؿػغ في 

ت حغُير واحهت املؿخلبل ولىً هل ظهىع قمػت مسالفت لالججاه وافُت لخأهُض اخخمالُ

 الؿػغ ؟!

 بالُبؼ ال فالبض مً اؾخمغاع الاوػياؽ اي وحىص قمىع آزغي هابُت بػض جلً الكمػت .

ئطا هىان ؾمخين البض مً جىافغهما في خغهت الؿػغ صازل مىُلت الاوػياؽ املدخمل 

 هما :

 ظهىع قمىع مسالفت لالججاه . -

 اؾخمغاع الاوػياؽ . -
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في مىُلت الاوػياؽ املدخمل وجىافغ الؿمخين الؿابم صغىا الان وكاهض ؾلىن الؿػغ 

 طهغهما :

هالخظ مً زالٌ الغؾم البُاوي الؿابم ؾلىن الؿػغ في مىُلت الاوػياؽ املدخمل فبضأ بظهىع 

قمػت ئوػياؾُت ومً بػضها قمػت مسالفت لإلججاه وبػضها قمػت آزغي هابُت ومً زم خضر 

 الاوػياؽ .

 وهظا مثاٌ آزغ :
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ؼ بػٌ اقياٌ الكمىع الُاباهُت ألاوػياؾُت التي هبدث غنها  والان وؿخػغى بكيل ؾَغ

 ججاه :وػياؽ املدخمل والتي ًفُض ظهىعها اخخمالُت حغُير ألافي مىُلت ألا
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والان مؼ مجمىغت مً الىماطج الازغي مً الكمىع الُاباهُت ) منها همىطج الغغبان الثالزت 

 ًخػلم بالهاعمىهًُ ولىً جم طهغه للػلم (وهى همىطج اؾخمغاعي ال 
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 : زالنت ؾلىن الؿػغ في مىُلت الاوػياؽ املدخمل
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غىض صزٌى الؿػغ في مىُلت الاوػياؽ املدخمل هيخظغ ظهىع اخض الىماطج الؿابلت مً 

الكمىع الُاباهُت والتي جضٌ غلى اخخمالُت حغير الاججاه الحالي وهيخظغ الخأهُض باؾخمغاع 

ت للضزٌى ولىً غلُىا مغاغاة غضم وحىص أي الاوػياؽ  ومً زم ًهبذ لضًىا فغنت كٍى

 مً املدظىعاث الثالزت الغير واحب جىافغها في مىُلت الاوػياؽ .

 :  مدظىعاث مىُلت الاوػياؽ

 -زٌى الؿػغ مىُلت الاوػياؽ املدخمل غلُىا مغاكبت ؾلىهه وججىب فػل الاحي :صغىض 

ظهىع أي مً الىماطج الكمىغُت الاوػاهؿُت غضم الضزٌى في الهفلت مً كبل  -

 والتي جم طهغها .

غىض ازتراق الؿػغ ملىُلت الاوػياؽ املخدمل غلُىا جىخي الحظغ ألن طلً ًىحي  -

 بلىة خغهت الؿػغ .

 جأهُض الاوػياؽ بكمػت آزغي غلى الاكل .غلُىا اهخظاع  -

ُم الػملي في وهىان مدظىعاث آزغي البض مً جىخي الحظغ منها وؾىظهغها غىض الُب

 الاحؼاء اللاصمت .

 

 ،، صمخم بىص وئلى للاء آزغ في حؼء حضًض

 مهُفى الُمني                                                                 

 

 

 

 بؿم هللا الغخمً الغخُم
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 مغخًبا بىم في الجؼء الثاوي مً صوعة ئختراف الهاعمىهًُ والظي ًخًمً :

 .ؾلؿلت فُبىهاش ي  -

 أعكام فُبىهاش ي ألاؾاؾُت . -

 : ؾلؿلت فُبىهاش ي

ايُاث في الػهىع الىؾُى " لُ أعكام  هاعصو صي فُبىهاش ي " ى كضم لىا غالم الٍغ

الغائػت والتي ًمىً جُبُلها غلى الىثير مً فُبىهاش ي املؿخىخاة مً ؾلؿلت فُبىهاش ي 

مىىً البدث  الاقُاء خىلىا ؾىاء واهذ ظىاهغ َبُػُت أو نفاث حؿماهُت أو غيرها ٍو

 غً طلً وكغاءة الىثير .

لت الحهٌى غلى وؿب فُبىهاش ي مً زالٌ ؾلؿلت أعكام  الان صغىا هخػغف غلى ٍَغ

 فُبىهاش ي الخالُت :

 .... وهىظا 377  233  144  89  55  34  21  13  8  5  3  2  1  1  0   

ازغ عكمين ومً زم حمؼ  1وجبضأ ؾلؿلت أعكام فُبىهاش ي بالهفغ زم ئيافت عكم 

( مً زالٌ حمؼ الغكمين الؿابلين     8للحهٌى غلى الغكم الخالي وفمثال خهلىا غلى ) 

 (5  +3 . ) 

جيىن هىان غالكت قبت  –(  21أي بضًء مً الغكم )  -وبػض زماهُت أعكم مً الؿلؿلت 

زابخت بين أعكام الؿلؿت فػىض كؿمت أي عكم غلى الغكم الظي ًلُه جيخج وؿبت زابخت 

  0.618ٍبا في ول الحاالث وهي جلغ 

- 34  /55  =0.6181  

- 55  /89  =0.6179 

- 89  /144   =0.6180 
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- 144  /233  =0.6180 

 0.618ئطا أولى وؿب فُبىهاش ي التي جم ئؾخيخاحها هي 

 وغىض كؿمت الغكم الثاوي غلى الغكم ألاٌو :

- 55  /34  =1.6176 

- 89  /55  =1.6181 

 . 1.618ئطا اليؿبت الثاهُت هي 

 وغىض أزظ الجظع التربُعي ليل مً اليؿبخين الؿابلخين ًيخج لىا وؿبخين وهما :

 . 1.24و  0.786

 وؿبت هم : 4والان لضًىا 

 0.618 

 0.786 

 1.24 

 1.618 

 وهم وؿبت فُبىهاش ي الاؾاؾُت والتي ؾيكغخها ول منهم في الخالي .
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 -: 0.618وؿبت  أوال

ؾىاء واهىا مً ًخاحغون حػخبر  هظه اليؿبت مً أهثر اليؿب قُىًغا بين املخضاولين 

بالخضاٌو الخىافلي أو  ختى الىالؾُىُىن فهمي وؿبت تهم ول مخضاٌو والان ؾيكاهض 

 مً زالٌ الؿىق : 0.618بػٌ الامثلت غلى وؿبت 

 

اع الؼمني  هالخظ مً زالٌ الغؾم البُاوي الؿابم غلى ػوج الُىعو صوالع مً زالٌ الَا

فػىضما أكترب الؿػغ مً املؿخىي خاٌو  0.618الُىمي مضي جأزغ خغهت الؿػغ بيؿبت 

الاغالق اؾفله ولىً ؾغغان ما غاص مً حضًض ميىًها همىطج قمىعي ئوػياس ي ومً زم 

 همل الؼوج عخلت الهػىص .
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 . 0.618وهالخظ اًًا مً زالٌ الغؾم البُاوي الؿابم مضي كىة مؿخىي 

 

 وهظا اًًا ًبرهً غلى كىة هظا املؿخىي .
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 -: 0.786: مؿخىي  زاهُا

غلى الغؾم  0.618مؿخىي كىي اًًا فهى املدُت الخالُت ملؿخىي  0.786ٌػخبر مؿخىي 

 املؿخىي .البُاوي ومً زالٌ الغؾىم الخالُت وكاهض مضي كىة هظا 

 

 

 

 



- 16 - 
 

 

 -: 1.27: مؿخىي  زالثا

ت الي ًدترمها الؿػغ  1.618وهى الجظع التربُعي للغكم  اث اللٍى ػخبر ئًًا مً املؿخٍى َو

والتي وػخمض غليها بكيل اؾاس ي في هماطج الهاعمىهًُ ومً زالٌ الغؾىم البُاهُت الخالُت 

ا :  -وؿخػغيها ؾىًٍ

 

 -وهظا مثاٌ آزغ  :
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 -: 1.618: مؿخىي  عابػا

اث الحضًضة غلى الكاعث والظي ًدترمه الؿػغ  هثيرا وهظا مؿخىي مً املؿخٍى

 ووؿخػغى مً زالٌ ألامثلت الخالُت مضي كىة هظا املؿخىي .

 

 -وهظا مثاٌ آزغ :

 

 

 وئلى للاء آزغ في حؼء كاصم ئن قاء هللا صمخم بىص والؿالم غلُىم وعخمت هللا وبغواجه ..
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 الغخمً الغخُمبؿم هللا 

ت وهظهغها فُما ًلي :اهال بىم في حؼء حضًض مػىا الُى   -م وهى أعكام فُبىهاش ي الثاهٍى

- 0.382 

- 0.5 

- 0.786 

- 0.886 

- 1.129 

- 1.414 

- 2 

- 2.24 

- 2.618 

- 3.618 

ت والتي نىفها " ؾيىث واعوي " في هخابت "جلً هي أعكام فُبىهاش ي   Harmonicالثاهٍى

Trader  : ئلى  "- 

 % . 261.8 -: مثلأعكام الظعوة  -

 . %38.2 -: مثلأعكام الخصحُذ الحاص  -

 % .200 -: مثلألاعكام الؿاهىت  -

ت للفُبىهاش ي ولىً كبل ان هخدضر  والان ؾيخدضر غً ول وؿبت مً اليؿب الثاهٍى

ت ؟!  ملاطا ؾمُذ جلً اليؿب بالثاهٍى
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ت ألنها في الخضاٌو الخىافلي حػخبر وؿبت  جأهُضًت بجاهب ؾمُذ جلً اليؿب بالثاهٍى

ض مً أخخمالُت اوػياؽ الؿػغ   اليؿب الغئِؿُت في مىُلت الاوػاهـ املدخمل والتي جٍؼ

 -والان صغىا هبضأ مؼ اليؿبت ألاولى وهي :

 -: % 38.2 وؿبت الخصحُذ الحاص -

ت للؿػغ فغالبا ما  ؾمُذ جلً اليؿبت بيؿبت الخصحُذ الحاص وطلً ألنها جدبؼ خغهت كٍى

للظعوة وهىضح كىة هظا املؿخىي مً زالٌ أؾخػغاى ػض الىنٌى جيىن هظه الحغهت ب

 -بػٌ الامثلت مً زالٌ الغؾم البُاوي :

 

 -وهظا مثاٌ آزغ :
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 -:%  50وؿبت  -

فُبىهاش ي مً اليؿب الؿاهىت وؾمُذ ؾاهىت وىن أنها لم حكخم مً  0.50حػخبر وؿبت 

املالُت والان ؾيخػغف غلى مضي ؾلؿلت أعكام فُبىهاش ي ولىً أزبدذ حضاعتها في الاؾىاق 

اث مً زالٌ بػٌ الغؾىم البُاهُت .  كىة جلً املؿخٍى

 

 -وهظا مثاٌ آزغ :
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 -: %78.6وؿبت  -

حػخبر هظه اليؿبت مً اليؿب التي ؾيؿخسضمها بىثرة في هماطج الهاعمىهًُ ومً زالٌ 

 -الغؾىماث البُاهُت الخالُت هىضح اهمُت املؿخىي :

 

 -: % 88.6وؿبت  -
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 -: % 112.9وؿبت  -

 

 -: % 141.4وؿبت  -
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 -: % 200وؿبت  -

 

 -: % 224وؿبت  -
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  -: % 261.8وؿبت  -

 

 -: % 361.8وؿبت  -

 

الان وبػض أن اؾخػغيىا حمُؼ اليؿب للفُبىهاش ي ئن قاء هللا هبضأ مؼ الجؼء اللاصم 

 واؾخسضام جلً اليؿب في الخضاٌو الخىافلي صمخم بىص 

 مهُفى الُمني 
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 لىماطجا

الان مىغضها مؼ الباب الثاوي مً الضوعة أال وهى الىماطج فمً زالٌ هظا الباب ؾيخػغف 

 -غلى أقهغ هماطج الهاعمىهًُ والتي هظهغها فُما ًلي :

- AB = CD . 

 .  Gartlyالجاعجلي  -

 .  Butterflyالفغاقت  -

ان البدغ  -  . Crab ؾَغ

 . Batالخفاف  -

 . Three Drivesاملىحت الثالزُت  -

 ئن قاء هللا ؾىدىاٌو ول منهم بالخفهُل مؼ أزض أمثلت خُت مً الؿىق .
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 AB = CDهمىج  : أوال  

 -الفهرس :

 ونف الىمىطج . -

 أهىاع الىمىطج . -

 كُاؾاث الىمىطج . -

 املخاحغة بالىمىطج . -

 -أوال ونف الىمىطج :

 

ً هماطج  ازغي واللي  جىافلُتوهى مً أهم هماطج الهاعمىهًُ واللي بُضزل في جيٍى

 ة غً زالر زٍُى مخهلت .باؾخمغاع هجضه ًخىغع غلى الكاعث وهى غباع 
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  : مً قغوٍ الىمىطج صه

في الحجم وفي الؼمً باليؿبت للحجم فهى غضص هلاٍ (   AB   ،CDالًلػين )حؿاوي 

الًلؼ الاٌو ٌؿاوي غضص هلاٍ الًلؼ الثاوي أما باليؿبت للؼمً فهى الؼمً املؿخغغق في 

ً ا وهظا لًلؼ ألاٌو البض أن جدؿاوي بكيل هبير مؼ الفترة الؼمىُت للًلؼ الثاوي جيٍى

 هىضحه مً زالٌ الغؾم الخىيُحي الخالي :
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 -: زاهُا أهىاع الىمىطج

ًخىاحض هىغان مً هظا الىمىطج الغباعي مثله همثل أي همىطج مخاحغة في هظا الؿىق 

 ومىه الهابِ والهاغض .

  -: أوال الىمىطج الهابِ

 

ا غً الىلُت   Aًبضأ الىمىطج عخلخه مً الىلُت 
ً
زم ًلىم بػمل فترة جصحُدت  Bباخث

والتي حػبر غً مىُلت الاوػياؽ املدخمل   Dوازيرا ًهل ئلى الىلُت  Cجهل ئلى الىلُت 

ي ألن الغغى مً وال تي ؾىلىم بأزظ كغاع منها بالبُؼ لظلً جم حؿمُت الىمىطج بالهبَى

 ولىً ؾير الىمىطج ًيىن ئلى أغلى . الىمىطج هى البُؼ
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  -: هاغضالىمىطج الزاهُا 

 

ي مثله مثل الهػىصي ولىً ًسخلف الاججاه فاألٌو هدبػه ليي  وزِ ؾير الىمىطج الهبَى

 هبُؼ والثاوي هدبػه ليي وكتري .

 زالثا كُاؾاث الىمىطج :-

الىمىطج وهداٌو بػض اؾخػغاى أهىاع الىمىطج الان هخدضر غً هُفُت جىكؼ الىلاٍ في 

 الاحابت غلى بػٌ الاؾئلتالتي جضوع في هثير مً ألاطهان والظي احػغى لها هثيًرا .

 هىا ؟!  Bملاطا ازترها الىلُت  -

 هىا ؟!  Cوملاطا جىكػىا الىلُت  -

 هىا ؟!  Dوملاطا اهخظغها الىلُت  -

  Bبالخأهُض ول هظا ٌػخمض غلى وؿب فُبىهاش ي فمثال غىضما ًيىن جصحُذ الىلُت 

اث  هما هى مىضح في  D% فهظا ٌؿاغض هثيرا في جدضًض الىلُت  38.2باللغب مً مؿخٍى

 -الخالي :



- 31 - 
 

 

 

فمثال جلٌى اللاغضة اهه ئطا وان الىلُت  IFبالخأهُض هىان وؿب زابخت جلىم غلى كاغضة 

B  اث اث  D%  ًخىكؼ أن جيىن الىلُت  38.2جلؼ باللغب مً مؿخٍى %  224غىض مؿخٍى

 -: Dوما ًخىكؼ بىاء غليها باليؿبت للىلُت  Bوهظا حضٌو ًىضح وؿب الخصحُذ للىلُت 

 

لت ؾهله للغاًت وؾخفُض الىثير  لت ولىً أغمل بٍُغ بالخأهُض اها ال أغمل بخلً الٍُغ

وكُاؽ مضاه الؼمني وأبضأ بالخىكؼ بػض طلً ئلى  ABمىىم وهي كُاؽ حجم الًلؼ ألاٌو 

لت لً جدخاج أهثر مً زىاوي مػضوصة  CDًيخهي الًلؼ الازغ أًً  وللػلم هظه الٍُغ

 وحغىِىا غً اليؿب والحؿاباث وغيرها .



- 32 - 
 

ىه لُيىن  Bئلى الىلُت  Aوهي ببؿاَت عؾم أي زِ مً الىلُت  ومً زم أكىم بخدٍغ

(   Dوازغ الًلؼ ؾخيىن هي مىُلت الاوػياؽ املخىكؼ ) الىلُت  Cبضاًخه غً الىلُت 

 -ضحها مً زالٌ الغؾم الخالي :هى 

 -( واؾخسضم في طلً الغؾم املثلث : ABفي البضاًت هلىم بغؾم الًلؼ ألاٌو ) 

 

ً طلً الخِ لُهبذ أوله غىض الىلُت  وازغه ًيىن املىُلت  Cومً زم أكىم بخدٍغ

 -املخىكػت هما في الغؾم الخالي :

 

 الحاحت ئلى أعكام فُبىهاش ي .وهالخظ هىا صكت الىمىطج وصكت اللُاؽ أًًا صون 
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 -: عابًػا : املخاحغة بالىمىطج

ٌػض هظا الىمىطج هما طهغها هى مً أهتر الىماطج الخىافلُت ظهىعا غلى الغؾم البُاوي 

لت املخاحغة غلى هظا الىمىطج مً مضعؾت ئلى آزغي ولِـ في هظا الىمىطج  وجسخلف ٍَغ

ا ما ؾيخػغف غلُه في الجؼء الازير في فلِ ولىً ئًًا في حمُؼ هماطج الهاعمىهًُ وهظ

صغىا هخػغف غلى املضعؾت ألام في املخاحغة في الهاعمىهًُ أو املضعؾت الضوعة والان 

الخللُضًت وهي التي حػخمض غلى الىمىطج بػض أهخماله فمثال في هظا الىمىطج الغباعي ًخم 

خم ازظ اللغاع غىض الىلُت  وػياؽ املدخمل أي مىُلت الا Dمخابػت طلً الىمىطج ٍو

َبػا في البضاًت بػض صزٌى الؿػغ مىُلت الاوػياؽ املدخمل هخابؼ حُضا الؿلىن 

الؿػغي له فاطا ظهغ أي اقاعة غاهؿت ًيىن الىمىطج فػاٌ بيؿبت هبيرة ووؿبت 

ت هلىم بالضزٌى بػض جأهُض الاوػياؽ هظا باليؿبت  اخخمالُت الاوػياؽ جيىن كٍى

 ٌ   . للضزى

أما باليؿبت لخدضًض الىكف .. فُيىن زاعج مىُلت الاوػياؽ ببػٌ الىلاٍ أو ممىً في 

خالت اؾخسضام وؿب الفُبىهاش ي هلىم بىيؼ الاؾخىب غىض املؿخىي الؿابم ملىُلت 

اث هامت حضا مخمثلت في  الاوػياؽ وغالًبا ما جيىن مىُلت الاوػياؽ باللغب مً مؿخٍى

اث صغم او ملاومت مما ٌؿهل الىكف في أكغب مىُلت آمىه مً غلُىا ويؼ  مؿخٍى

 الضزٌى .

أما الهضف  أو زالزت، وغً ألاهضاف مً املمىً جدضًض هضف واخض للىمىطج أو هضفين

هما   Cمً الىمىطج والهضف الثاوي ًمىً ويػه باللغب مً الىلُت  Bألاٌو فهى الىلُت 

مىً ويؼ هضف زالث بجؼء بؿُهى م ِ مً الػلىص ختى ىضح بالغؾم البُاوي آلاحي ٍو

 . Aالىلُت 
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هالخظ مً زالٌ الغؾم البُاوي الؿابم ؾلىن الؿػغ غىض صزىله في مىُلت الاوػياؽ  

املدخمل ظهغث بػٌ الكمىع الػاهؿت واًًا قمػت الضوجي ومً بػضها قمػت هابُت 

ض مً أخخمالُت الخىكؼ ومً بػضها جم الضزٌى وجدضًض الهضف ألاٌو )  ( والهضف  TP1لتًز

( هما هى مىضح بالغؾم البُاوي وجم ويؼ الىكف   TP3( والهضف الثالث )   TP2الثاوي ) 

 أغلى مىُلت الاوػياؽ املدخمل ببػٌ هلاٍ .

هىظا اهتهُىا مً الىمىطج الغباعي الىخُض وؾيىاكل بػٌ الفغم في املىيىع املسهو 

 لظلً ئن قاء هللا حػالى .

 جدُاحي وصمخم بىص

 منيمهُفى الُ
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم 

 

أهال بىم مً حضًض في الجؼء الخامـ والظي ؾىدىاٌو فُه الىمىطج الثاوي مػىا أال وهى 

 .  Gartlyالجاعجلي 

 -الفهرس :

 ونف الىمىطج . -

 أهىاع الىمىطج . -

 كُاؾاث الىمىطج . -

 املخاحغة بالىمىطج . -
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 : ونف الىمىطج -أوال :

 

ٌػخبر همىطج الجاعجلي مً الىماطج املإهضة لالججاه وؾمي بالجاعجلي وؿبت ئلى مىدكفه 

( هما ًُلم غلُه البػٌ ومً   W   ،Mوهظا الىمىطج مً الىماطج الخماؾُت أو هماطج ) 

ت فػاصة ما ًىثر  أفًل الاماهً التي هبدث فيها غً هظا الىمىطج هى اللىىاث الؿػٍغ

بضأ الىمىطج في الخيىن بضاًت مً جىاحض الىمىطج في هظه امل ىاَم غلى الغؾم البُاوي ٍو

والتي ًخدضص بىاء غليها قيل   Bومنها ئلى الىلُت   Aومنها ًىُلم هدى الىلُت  Xالىلُت 

غىض  Bباقي هلاٍ الىمىطج والبض أن جيىن الىلُت الىمىطج املخىكؼ ومً زاللها هخىكؼ 

وئطا  XA) اي هلىم بغؾم الفُبىهاش ي مً الًلؼ  XA% مً جصحُذ الًلؼ 61.8مؿخىي 

جلؼ غىض املؿخىي املظوىع ئطا فُيىن الىمىطج املخىكؼ هى حاعجلي بيؿبت  Bواهذ الىلُت 

 0.886ئلى  0.382والتي ًخىكؼ لها وؿبت جصحُذ  Cت ومنها ًىُلم الؼوج للىلُهبيرة ( 

والتي  Dال وهي الىلُت ومً زم ًىُلم هدى الىلُت النهائُت للىمىطج أ ABمً الًلؼ 

بأي خاٌ مً  Xجىضح لىا مىُلت الاوػياؽ املدخمل والتي ال حُب أن جخسُى الىلُت 

والتي غالًبا ما جلترن بيؿبت  XAمً الًلؼ  0.88الاخىاٌ فاليؿبت املخىكػت لها هي 

وهالخظ مً جيىن الىمىطج أهه ) بىاء غلى الخجاعب الشخهُت (  BCمً الًلؼ  1.618

يمً الىمىطج وهى ئًًا قٍغ مً قغوٍ كىة وصحت  ABCDىطج الغباعي ًىحض الىم

 -: قغوٍ الىمىطج في الخاليئطا مً زالٌ ما جلضم هسلو الىمىطج 

 . AB = CDالبض ان ًيىن  -

 .الىلُت  Dالبض أن ال جخسُى الىلُت  -
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ا : ًُ  :  أهىاع الىمىطج -زاه

 -والػاصة ًىحض هىغين للجاعجلي وهما :

 الىمىطج الهابِ . -

 الىمىطج الهاغض . -

 -: أوال الىمىطج الهابِ

 

 وهى الظي هيخظغ أزظ كغاع بالبُؼ بػض جيىهه .

 -: زاهُا الىمىطج الهاغض

 

 وهى الظي هيخظغ ألزظ كغاع الكغاء غلب جيىهه .
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 -: زالثا : كُاؾاث الىمىطج

ؼ : با قغخىاها في ونف الىمىطج والان هظهغها بكيل ملخو وؾَغ  -وجلٍغ

 . XA% مً الًلؼ   61.8غىض اليؿبت  Bالىلُت  -

 . AB% مً الًلؼ   88.6 – 38.2غىض اليؿبت  Cالىلُت  -

 . BC% مً الًلؼ   161.8و  XA% مً الًلؼ  88.6غىض اليؿبت  Dالىلُت  -

 عابًػا املخاحغة بالىمىطج :-

َبػا في الكغح الغئِس ي وكغح بىاء غلى املضعؾت ألام هما طهغها ؾابًلا وؾيخدضر غً 

 املضاعؽ الازغي في نهاًت الضوعة ئن قاء هللا .

وبالخالي هخابؼ جيىن الىمىطج ختى النهاًت وهلىم بأزظ كغاع بالبُؼ أو الكغاء بػض صزٌى 

وماخىلها وبالخأهُض هلىم  Dالؿػغ مىُلت الاوػياؽ املدخمل والتي جخمثل في الىلُت 

 .ٌى أم ال بمخابػت ؾلىن الؿػغ في جلً املىُلت فهى الفُهل في الضز

 -: وكف الخؿاعةجدضًض 

الق أال وهي اغلى أو أؾفل الىلُت  هلىم بىيؼ وكف الخؿاعة في املىُلت آلامً غلى الَا

X  : هما هى مىضح بالغؾم الخالي- 
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 -أما غً جدضًض الاهضاف فُيىن لىا زالر أهضاف :

 .  Bالىلُت  -

 . Cالىلُت  -

 . Aالىلُت  -

وغالبا ما ًيىن  CDمً الًلؼ  161.8واخُاها هلىم بىيؼ هضف آزغ غىض مؿخىي  -

 مؿخىي هاًما غلى الغؾم البُاوي .

 

 

وبهظا هيىن كض أنهُىا الجؼء الخامـ ) الىمىطج الثاوي ( وفي اهخظاع اؾخفؿاعاجىم وئن 

 قاء هللا هلىم بُغح الػضًض مً ألامثلت في املىيىع املسهو للجؼء ..

 

 بىصصمخم 

 مهُفى الُمني 
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

 

 أهال بىم مً حضًض في الجؼء الؿاصؽ والظي ؾىدىاٌو فُه الىمىطج الثالث مػىا أال وهى 

 Butterflyالفغاقت 

 

 

 -الفهرس :

 ونف الىمىطج . -

 أهىاع الىمىطج . -

 كُاؾاث الىمىطج . -

 املخاحغة بالىمىطج . -
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ً
 : ونف الىمىطج أوال

 

( والتي غالًبا ما جأحي لخغُير اججاه  W , Mٌػض هظا الىمىطج مً الىماطج الخماؾُت ) 

ىُلم ختى الىلُت  Xؾابم، ًبضأ جيىن الىمىطج مً الىلُت  ومنها ئلى هلُت الحؿم  Aٍو

والتي جدضص بكيل هبير ماهُت الىمىطج املخىكؼ ففي هظا الىمىطج البض أن جيىن الىلُت 

B  الًلؼ % م 78.6غىض مؿخىي ًXA  ومنها ًىُلم هدى الىلُتC  جلؼ بين والتي

ومنها ًىُلم ئلى الىلُت ألازيرة مً  AB% مً الًلؼ 88.6% وختى 38.2اليؿبخين 

خىكؼ لها أن جيىن غىض وؿبت  ًُ وئطا لم جدترم هظا  XA% مً الًلؼ 127الىمىطج والتي 

أو اليؿبت مً  XA% مً الًلؼ  161.8اليؿبت هخىحه هدى زِ الضفاع الازير وهى 

 . BC% مً الًلؼ  261.8وختى  161.8
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ا أهىاع الىمىطج :- ًُ  زاه

 -والػاصة ًىحض هىغين للىمىطج الفغاقت وهما :

 الىمىطج الهابِ . -

 الىمىطج الهاغض . -

 -نىع جىيُدُت للىمىطحين :وبالُبؼ الان حمُػا ٌػغف الفغق بُنهم وهظه 

 الىمىطج الهابِ :

 

 الىمىطج الهاغض :
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ا : كُاؾاث الىمىطج
ً
 : زالث

ؼ : با قغخىاها في ونف الىمىطج والان هظهغها بكيل ملخو وؾَغ  -وجلٍغ

 . XA% مً الًلؼ   78.6غىض اليؿبت  Bالىلُت  -

 . AB% مً الًلؼ   88.6 – 38.2غىض اليؿبت  Cالىلُت  -

%  261.8  -%   161.8و  XA% مً الًلؼ   161.8أو   127غىض اليؿبت  Dالىلُت  -

 . BCمً الًلؼ 

 : املخاحغة بالىمىطجعابًػا : 

اوال هىضح مثاٌ حي مً زالٌ الغؾم البُاوي الخالي ومً زالله ؾيخدضر غً هُفُت 

 املخاحغة بهظا الىمىطج :

 

( َبػا هي املىضحت  Dمىُلت الاوػياؽ املدخمل ) وأٌو ش يء هىص أن هىضحه هى 

وبين  XAمً الًلؼ  161.8باملؿخُُل املكاع ئلُه وهي املىلُت املدهىعة بين مؿخىي 

وبػض جدضًض مىُلت الاوػياؽ املدخمل وظهىع قمػت ، BCمً الًلؼ  261.8مؿخىي 

الغحل املكىىق وهي قمػت ئوػياؾُت احى بػضها قمػت الحيرة ومً بػضها حاء صوع 

 ض الاوػياؽ ومنها جم الضزٌى .الكمػت الهاغضة لخأه
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  -: جدضًض مىُلت وكف الخؿاعة

ببػٌ الىلاٍ ) كمىا بخدضًض مىُلت وكف الخؿاعة زاعج مىُلت الاوػياؽ املدخمل 

 ( هلُت أو خؿب ظغوف الهفلت . 20 – 10

 -: أما باليؿبت لالهضاف

 -وألاهضاف جيىن والخالي : Dئلى الىلُت  Cفىلىم بغؾه فُبىهاش ي مً الىلُت 

 . CDمً الًلؼ  38.2املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  61.8املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  88.6املؿخىي  -

 ) في بػٌ الهفلاث ( .مً الىمىطج  Aالىلُت  -

 -ومً زالٌ الغؾم الخالي هىضح ما ؾبم :

 

 وبهظا هيىن كض انهُىا الجؼء الؿاصؽ مً الضوعة وفي اهخظاع اؾخفؿاعاجىم 

 ،،صمخم بيل وص

 مهُفى الُمني 
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

  

ان البدغ  ووالػاصة مؼ  Crabالان مىغضها مؼ حؼء حضًض وهمىطج آزغ أال وهى ؾَغ

 -الفهغؽ :

 

 

 -الفهرس :

 ونف الىمىطج . -

 أهىاع الىمىطج . -

 كُاؾاث الىمىطج . -

 املخاحغة بالىمىطج . -
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 : ونف الىمىطج
ً
 -: أوال

 

(  W , Mَبػا مً الىاضح مً الغؾم أن الىمىطج ًيخمي لفئت الىماطج الخماؾُت ) 

ومً بػضها  Aومنها والػاصة ئلى الىلُت  Xووالػاصة ًبضأ الىمىطج الاهُالق مً الىلُت 

والظي ًلؼ بين   Bوهىا جصحُذ الىلُت  Bالىلُت الفُهل في أي همىطج وهي هلُت 

والتي جلؼ بين اليؿبخين  Cومً بػضها هدى  XAلؼ % مً الً 61.8% و  38.2اليؿبخين 

( والتي ًخىكؼ  Dوازيرا هدى مىُلت الاوػياؽ املدخمل )  AB% مً الًلؼ  88.6و  38.2

  BC% مً الًلؼ  361.8% و 224أو بين اليؿبخين  XAمً  161.8لها ان جلؼ غىض وؿبت 

 . 

في الجاعجلي جلؼ اًًا  Bَبػا البػٌ ًدؿأٌ الان ما الفاعق وبِىه وبين الجاعجلي فالىلُت 

 % ئطا ما الفاعق ؟! .61.8غىض اليؿبت 

ومً الىنف أًًا ان الفاعق هى في باقي الىمىطج فمً الىاضح مً الغؾم البُاوي 

 وهظا ال هجضه في الجاعجلي . Xفي هظا الىمىطج جخسُى الىلُت  Dالىلُت 

  



- 47 - 
 

ا : أهىاع الىمىطج ًُ  : زاه

 الىمىطج مثله مثل باقي الىماطج الخىافلُت مىه الهاغض ومىه الهابِ .

 الىمىطج الهابِ . -

 الىمىطج الهاغض . -

 -: الىمىطج الهاغض

 

 -: الىمىطج الهابِ
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ا : كُاؾاث الىمىطج
ً
 -: زالث

ؼ  با قغخىاها في ونف الىمىطج والان هظهغها بكيل ملخو وؾَغ  -:وجلٍغ

 . XA% مً الًلؼ   61.8 – 38.2غىض اليؿبت  Bالىلُت  -

 . AB% مً الًلؼ   88.6 – 38.2غىض اليؿبت  Cالىلُت  -

% مً  361.8  -%   224و  XA% مً الًلؼ   161.8غىض اليؿبت  Dالىلُت  -

 . BCالًلؼ 

 -ىضحها مً زالٌ ألامثلت الخالُت :والان ه
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 -: املخاحغة بالهاعمىهًُ:  عابًػا

 ؾيؿخسضم اخض الامثلت الؿابلت لخىيُذ هُفُت جدضًض الىكف والاهضاف 

 

ؾُيىن زاعج مىُلت الاوػياؽ املدخل والتي هلىم بخىكػها بػض زبىث  باليؿبت للىكف

ين  Cالىلُت  وهخابؼ  BC 261.8و  XA 161.8وفي هظا املثاٌ املىُلت واهذ بين مؿخٍى

اقاعة غاهؿت لالججاه هلىم بالضزٌى  ؾلىن الؿػغ زالٌ جلً املىُلت وغىض ظهىع أي

 .وهًؼ الىكف زاعج مىُلت الاوػياؽ املدخمل 

لت التي اؾخسضمىاها في جدضًض أهضاف  أما باليؿبت لألهضاف لخين الٍُغ فهىان ٍَغ

 همىطج الفغاقت وهي :

 -وألاهضاف جيىن والخالي : Dئلى الىلُت  Cهلىم بغؾه فُبىهاش ي مً الىلُت 

 . CDمً الًلؼ  38.2املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  61.8املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  88.6املؿخىي  -

 مً الىمىطج ) في بػٌ الهفلاث ( . Aالىلُت  -
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اث فُبىهاش ي مً الىلُت  وهلىم بخدضًض   Dئلى الىلُت  Aأو مً زالٌ عؾم مؿخٍى

 -ألاهضاف هما ًلي :

 . ADمً الًلؼ  38.2املؿخىي  -

 . ADلًلؼ مً ا 61.8املؿخىي  -

 . ADمً الًلؼ  78.6املؿخىي  -

 )في بػٌ الهفلاث( .  ADمً الًلؼ  100املؿخىي   -

لت غً ألاولى ولىً فلِ للدؿهُل   والخىىع .َبػا ال جسخلف جلً الٍُغ

 -وللخىيُذ أهثر هىضح بالكاعث :

 

 وبهظا هيىن كض اهتهُىا مً هظا الىمىطج وفي اهخظاع اؾخفؿاعاجىم ..

 

 صمخم بىص

 الُمنيمهُفى 
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

 

 -ووالػاصة مؼ الفهغؽ :  Batالان مىغضها مؼ حؼء حضًض وهمىطج آزغ أال وهى الخفاف 

 

 

 -الفهرس :

 ونف الىمىطج . -

 أهىاع الىمىطج . -

 كُاؾاث الىمىطج . -

 املخاحغة بالىمىطج . -
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 : ونف الىمىطج
ً
 -: أوال

 

َبػا مً الىاضح مً الغؾم الؿابم أن همىطج الخفاف ًيخمي ئلى مجمىغت الىماطج 

ومنها هدى  Aمىُلًلا هدى الىلُت  Xًبضأ مكىاعه مً الىلُت  خُث(  W , Mالخماؾُت ) 

% مً الًلؼ  50و  38.2والتي البض أن جيىن بين اليؿبخين  Bهلُت الفهل وهي الىلُت 

XA  وبػضها ًىُلم هدى الىلُتC  ين % مً الًلؼ  88.6 – 38.2والتي جلؼ بين املؿخٍى

AB  ( ومنها ًىُلم هدى مىُلت الاوػياؽ املدخملتD  خىكؼ لها أن ًُ جيىن غىض ( والتي 

َبػا  BC% مً الًلؼ  261.8و  161.8و بين اليؿبخين  XA% مً الًلؼ  88.6اليؿبت 

لىً ًجب الاهدباه ئلى مما ؾبم هجض أهه ًىحض حكابه بين همىطجي الخفاف والجاعجلي و 

ففي الجاعجلي البض وأن جيىن غىض  Bبُنهم أال وهى وؿبت جصحُذ الىلُت  هامالازخالف ال

61.8 XA  50و  38.2ولىً في الخفاف البض أن جيىن اليؿبت بين  %XA . 
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ا : أهىاع الىمىطج ًُ  : زاه

 الىمىطج الهابِ . -

 الىمىطج الهاغض . -

 -: الىمىطج الهاغض

 

 -: الهابِ الىمىطج
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ا : كُاؾاث الىمىطج
ً
 : زالث

ؼ : با قغخىاها في ونف الىمىطج والان هظهغها بكيل ملخو وؾَغ  -وجلٍغ

 . XA% مً الًلؼ   38.2 – 50غىض اليؿبت  Bالىلُت  -

 . AB% مً الًلؼ   88.6 – 38.2غىض اليؿبت  Cالىلُت  -

% مً الًلؼ  261.8  -%   161.8و  XA% مً الًلؼ  88.6غىض اليؿبت Dالىلُت  -

BC . 

 -زالٌ الغؾم الخالي : مثاٌ غلى الىمىطج مًوهىضح 
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 -: املخاحغة بالهاعمىهًُ:  عابًػا

 :لخىيُذ هُفُت جدضًض الىكف والاهضاف  املثاٌ الؿابمؾيؿخسضم 

 

اث  ببػٌ الىلاٍ Xاؾفل الىلُت ؾُيىن  باليؿبت للىكف مؼ الازظ في الاغخباع املؿخٍى

بت   الهامت اللٍغ

 -: أما باليؿبت لألهضاف

 -وألاهضاف جيىن والخالي : Dئلى الىلُت  Cهلىم بغؾه فُبىهاش ي مً الىلُت 

 . CDمً الًلؼ  38.2املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  61.8املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  88.6املؿخىي  -

 مً الىمىطج ) في بػٌ الهفلاث ( . Aالىلُت  -

 -وللخىيُذ أهثر هىضح بالكاعث :
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 وبهظا هيىن كض اهتهُىا مً هظا الىمىطج وفي اهخظاع اؾخفؿاعاجىم ..

 

 صمخم بىص

 مهُفى الُمني
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

  

 -ووالػاصة مؼ الفهغؽ : Cypherالان مىغضها مؼ حؼء حضًض وهمىطج آزغ أال وهى همىطج 

  

 

 -الفهرس :

 ونف الىمىطج . -

 أهىاع الىمىطج . -

 كُاؾاث الىمىطج . -

 املخاحغة بالىمىطج . -
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 -: ونف الىمىطج -:أوال 

 

 

( ولىً ًخميز غً الىماطج  W , Mالخماؾُت )  جَبػا ٌػض هظا الىمىطج مً الىماط

الؿابم قغخها ، ففي هظا الىمىطج هما هى مىضح في الغؾم البُاوي جخسُى فُه الىلُت 

C  الىلُتA ، خُث ًبضأ الىمىطج مً الىلُتX  باخثا غً الىلُتA ومنها ئلى الىلُتB  

خىكؼ لها أن جيىن غىض وؿبت  ًُ ومً بػضها ًىُلم  XA% مً الًلؼ  61.8 – 38.2والتي 

خىكؼ لها ان جيىن بين اليؿبخين  خُث  Aوالتي جخسُى الىلُت  Cهدى الىلُت  و  112.9ًُ

خىكؼ لها أن جيىن غىض  Dالىلُت الازيرة ومنها هدى  AB% مً الًلؼ  161.8 ًُ والتي 

 . BC% مً الًلؼ  161.8 – 112.9و بين اليؿبخين  XA% مً الًلؼ  78.6وؿبت 

ه هظه اليؿب مػضلت خؿب عؤٍت الياجب للؿىق وجسخلف غً اليؿبت املىيىغت  ) جىٍى

 (مً كبل البػٌ لهظا الىمىطج 
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ا : أهىاع الىمىطج ًُ  -: زاه

 -والػاصة هىان همىطحين وهما الهاغض والهابِ وهىضحهم في الغؾم الخىيُحي الخالي :

 

 -: الىمىطج الهاغض

 

 -: الىمىطج الهابِ

 

 

 

 



- 61 - 
 

ا : كُاؾاث الىمىطج
ً
 : زالث

ؼ : با قغخىاها في ونف الىمىطج والان هظهغها بكيل ملخو وؾَغ  -وجلٍغ

 . XA% مً الًلؼ   38.2 – 61.8غىض اليؿبت  Bالىلُت  -

 . AB% مً الًلؼ 112.9 – 161.8غىض اليؿبت  Cالىلُت  -

مً الًلؼ %  112.9 – 161.8و  XA% مً الًلؼ  78.6  غىض اليؿبت Dالىلُت  -

BC . 

 -الخالي : البُاوي وهىضح مثاٌ غلى الىمىطج مً زالٌ الغؾم
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 -: املخاحغة بالهاعمىهًُ:  عابًػا

 ؾيؿخسضم املثاٌ الؿابم لخىيُذ هُفُت جدضًض الىكف والاهضاف :

 

 

 

اث  Xؾُيىن اؾفل الىلُت  باليؿبت للىكف ببػٌ الىلاٍ مؼ الازظ في الاغخباع املؿخٍى

بت   الهامت اللٍغ

 -: أما باليؿبت لألهضاف

 -وألاهضاف جيىن والخالي : Dئلى الىلُت  Cهلىم بغؾه فُبىهاش ي مً الىلُت 

 . CDمً الًلؼ  38.2املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  61.8املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  88.6املؿخىي  -

 ) في بػٌ الهفلاث ( . CDمً الًلؼ  100املؿخىي  -
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 -وللخىيُذ أهثر هىضح بالكاعث :

 

 هيىن كض اهتهُىا مً هظا الىمىطج وفي اهخظاع اؾخفؿاعاجىم .. وبهظا

 

 صمخم بىص

 مهُفى الُمني
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

  

 Shark patternؾمىت اللغف الان مىغضها مؼ حؼء حضًض وهمىطج آزغ أال وهى همىطج 

 -ووالػاصة مؼ الفهغؽ :

  

 

 -: الفهرس

 ونف الىمىطج . -

 أهىاع الىمىطج . -

 كُاؾاث الىمىطج . -

 املخاحغة بالىمىطج . -
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 -: ونف الىمىطج -:أوال 

 

 

( و ًخميز هظا الىمىطج غً  W , Mَبػا ٌػض هظا الىمىطج مً الىماطر الخماؾُت ) 

الىماطج الؿابم قغخها ، ففي هظا الىمىطج هما هى مىضح في الغؾم البُاوي هىان 

باخثا  X،خُث ًبضأ الىمىطج مً الىلُت  Xالىلُت  Dاخخمالُت أن جخسُى فُه الىلُت 

،ومً  XAوالتي لم ؾِبم طهغ أي وؿب لها مً الًلؼ   Bومنها ئلى الىلُت Aغً الىلُت 

خىكؼ لها ان جيىن بين   Aوالتي جخسُى الىلُت  Cبػضها ًىُلم هدى الىلُت  ًُ خُث 

خىكؼ لها وال Dومنها هدى الىلُت الازيرة  AB% مً الًلؼ  161.8و  112.9اليؿبخين  ًُ تي 

 224 – 161.8و بين اليؿبخين  XAمً الًلؼ  % 112.9 - % 88.6أن جيىن غىض وؿبت 

 . BC% مً الًلؼ 
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ا : أهىاع الىمىطج ًُ  -: زاه

 -والػاصة هىان همىطحين وهما الهاغض والهابِ وهىضحهم في الغؾم الخىيُحي الخالي :

 

 -: الىمىطج الهاغض

 

 -: الىمىطج الهابِ
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ا : كُاؾاث الىمىطج
ً
 : زالث

ؼ : با قغخىاها في ونف الىمىطج والان هظهغها بكيل ملخو وؾَغ  -وجلٍغ

) وؿب ئفترايُه بؿبب  XA% مً الًلؼ   38.2 – 61.8غىض اليؿبت  Bالىلُت  -

 .(غضم وحىص وؿب زابخت 

 . AB% مً الًلؼ 112.9 – 161.8غىض اليؿبت  Cالىلُت  -

مً %    - 224% 161.8و  XA% مً الًلؼ  112.9 – 88.6 غىض اليؿبت  Dالىلُت  -

 . BCالًلؼ 

 -وهىضح مثاٌ غلى الىمىطج مً زالٌ الغؾم البُاوي الخالي :
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 -: املخاحغة بالهاعمىهًُ:  عابًػا

 ؾيؿخسضم املثاٌ الؿابم لخىيُذ هُفُت جدضًض الىكف والاهضاف :

 

 

 

ؾُيىن اغلى مىُلت الاوػياؽ بػض زبىث اوػياؽ الؿػغ بكمىع  باليؿبت للىكف

 غاهؿت لالججاه .

 -: أما باليؿبت لألهضاف

 -وألاهضاف جيىن والخالي : Dئلى الىلُت  Cهلىم بغؾه فُبىهاش ي مً الىلُت 

 . CDمً الًلؼ  38.2املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  61.8املؿخىي  -

 . CDمً الًلؼ  88.6املؿخىي  -

 ) في بػٌ الهفلاث ( . CDمً الًلؼ  100املؿخىي  -
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 -وللخىيُذ أهثر هىضح بالكاعث :

 

 وبهظا هيىن كض اهتهُىا مً هظا الىمىطج وفي اهخظاع اؾخفؿاعاجىم ..

 

 صمخم بىص

 مهُفى الُمني
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

   

ووالػاصة مؼ  pattern 5-0 5-0الان مىغضها مؼ حؼء حضًض وهمىطج آزغ أال وهى همىطج 

 -الفهغؽ :

  

 

 -: الفهرس

 ونف الىمىطج . -

 أهىاع الىمىطج . -

 كُاؾاث الىمىطج . -

 املخاحغة بالىمىطج . -
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 -: ونف الىمىطج -:أوال 

 

 

هلاٍ وللػلم أن هظا  6التي جخيىن مً َبػا ٌػض هظا الىمىطج مً الىماطج الؿضاؾُت 

هلاٍ مً  5الىمىطج ٌػخبر همىطج مىمل لىمىطج ؾمىت اللغف الؿابم قغخه فأٌو 

ىه ًدكابه  .  cypherالىماطج ًمثلىن همىطج ؾمىت اللغف واخُاها همىطج  ففي جيٍى

ً همىطج ؾمىت اللغف فهى ًبضأ الاهُالق مً الىلُت  لُت ومنها ئلى الى  0جماًما مؼ جيٍى

X  ومنها ئلى الىلُتA  ومً بػضها هدىB  خىكؼ لها ان جيىن بين اليؿبخين ًُ و  112.9والتي 

) هالخظ هىا جغجِب الحغوف مسخلف غً الىماطج الؿابلت (  XA% مً الًلؼ  161.8

خىكؼ لها  Dوالتي واهذ جمثل بالىلُت  Cومنها ئلى الىلُت  ًُ في همىطج ؾمىت اللغف والتي 

وفي الازير ًىُلم الىمىطج  AB% مً الًلؼ  224و  161.8ؿبخين أن جيىن بين الي

خىكؼ لها أن جيىن غىض وؿبت  Dملىُلت الاوػياؽ املدخمل واملػبر غنها بالىلُت  ًُ  50والتي 

 . BC% مً الًلؼ 
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ا : أهىاع الىمىطج ًُ  -: زاه

 -الخالي :والػاصة هىان همىطحين وهما الهاغض والهابِ وهىضحهم في الغؾم الخىيُحي 

 

 -: الىمىطج الهاغض

 

 -: الىمىطج الهابِ
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ا : كُاؾاث الىمىطج
ً
 : زالث

وأوضحىا أهه همىطج مىمل لؿمىت اللغف لظلً وؿخػغى وؿب وكُاؾُاث همىطج 

با قغخىاها في ونف الىمىطج والان بازخالف الىلاٍ  ؾمىت اللغف مغة آزغي  وجلٍغ

ؼ :  -هظهغها بكيل ملخو وؾَغ

) وؿب ئفترايُه بؿبب  0X% مً الًلؼ   38.2 – 61.8غىض اليؿبت  Aالىلُت  -

 غضم وحىص وؿب زابخت (.

 . XA% مً الًلؼ 112.9 – 161.8غىض اليؿبت  Bالىلُت  -

% مً    - 224% 161.8و  0X% مً الًلؼ  112.9 – 88.6 غىض اليؿبت  Cالىلُت  -

 . ABالًلؼ 

ض فلِ الىلُت  - ٍؼ  .  BC% مً الًلؼ 50والتي ًخىكؼ لها وؿبت  Dٍو

 -وهىضح مثاٌ غلى الىمىطج مً زالٌ الغؾم البُاوي الخالي :

 

 

  ًغجي الػلم اهىا فلِ أوضحىا اليؿب الهامت غلى الغؾم البُاوي .
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 -: املخاحغة بالهاعمىهًُ:  عابًػا

 ؾيؿخسضم املثاٌ الؿابم لخىيُذ هُفُت جدضًض الىكف والاهضاف :

 

 

 

ؾُيىن اغلى مىُلت الاوػياؽ بػض زبىث اوػياؽ الؿػغ بكمىع  باليؿبت للىكف

 غاهؿت لالججاه .

 

 -: أما باليؿبت لألهضاف

في هظا الىمىطج ًسخلف ألامغ غً الىماطج الؿابلت ففي هظا الىمىطج غالًبا ما وؿخػين 

بت الهامت ومنها هًؼ الاهضاف والهضف ألاٌو غالًبا ما ًيىن  اث اللٍغ ببػٌ املؿخٍى

 . مً الىمىطج  0مً الىمىطج والهضف الثاوي هى الىلُت  Cالىلُت 
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 -وللخىيُذ أهثر هىضح بالكاعث :

 

 ىن كض اهتهُىا مً هظا الىمىطج وفي اهخظاع اؾخفؿاعاجىم ..وبهظا هي

 

 صمخم بىص

 مهُفى الُمني
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم

   

ووالػاصة مؼ  املىحاث الثالزتالان مىغضها مؼ حؼء حضًض وهمىطج آزغ أال وهى همىطج 

 -الفهغؽ :

  

 

 -: الفهرس

 ونف الىمىطج . -

 أهىاع الىمىطج . -

 .كُاؾاث الىمىطج  -

 املخاحغة بالىمىطج . -
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 -: ونف الىمىطج -:أوال 

 

 

مً الىماطج التي هجضها  بؿهىلت غلى الغؾم البُاوي فهي حػخبر مً أكىي الىماطج غلى 

اث فُبىهاش ي والتي في هظا الىمىطج  الق فهى اقبه بالحغب بين الؿػغ ومؿخٍى الَا

اث أال وهي )  ( خُث ًبضأ الؿػغ  161.8 – 127 – 78.6 – 61.8جىدهغ بين أعبؼ مؿخٍى

 61.8أو  78.6مً الىلُت الاولى ومنها ئلى الثاهُت لُيي ًصحح غىض الىلُت الثاهُت بيؿبت 

ا الىلُت الثاهُت باخثا غً الىلُت الثالثت والتي ًخىكؼ لها أن  ًُ ومً بػضها ًظهب مخسُ

ىلُت الثالثت وبالُبؼ هظا مخىكف غلى جصحُذ ال 161.8أو وؿبت  127جيىن ئما وؿبت 

خىكؼ أن جيىن الىلُت  61.8فػىضما ًصحح الؿػغ غىض اليؿبت  ًُ في الىلُت الثاهُت 

ًخىكؼ أن جيىن الىلُت الغابػت  78.6وغىضما ًصحح مً الىلُت  161.8الغابػت غىض 

ومً زم ًىغع هفـ املكهض مغة آزغي لُهل ئلى الىلُت الازيرة والتي ًيىن مً  127غىض 

 .غىضها أزظ اللغاع 
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ا : أهىاع الىمىطج ًُ  -: زاه

 -والػاصة هىان همىطحين وهما الهاغض والهابِ وهىضحهم في الغؾم الخىيُحي الخالي :

  

 -: الىمىطج الهاغض

 

 -: الىمىطج الهابِ
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ا : كُاؾاث الىمىطج
ً
 : زالث

 – 127 – 78.6 – 61.8وؿب فلِ ال غير )  4أوضحىا ؾابًلا ان الىمىطج ًىدهغ بين 

مخضازلين  AB=CD( ومً الىاضح مً قيل الىمىطج أهه ًخيىن مً همىطحين  161.8

 هلاٍ . 6والىمىطج ًخيىن مً 

 .  2 – 1مً الًلؼ   78.6 – 61.8الىلُت الثالثت غىض  -

 . 3 – 2مً الًلؼ  161.8 – 127الىلُت الغابػت غىض  -

 . 4 – 3مً الًلؼ  78.6 – 61.8الىلُت الخامؿت غىض  -

 .  5 – 4مً الًلؼ  161.8 – 127ؾت غىض الىلُت الؿاص -

 -وهىضح مثاٌ غلى الىمىطج مً زالٌ الغؾم البُاوي الخالي :
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 -: املخاحغة بالهاعمىهًُ:  عابًػا

 ؾيؿخسضم املثاٌ الؿابم لخىيُذ هُفُت جدضًض الىكف والاهضاف :

 

 

 

ؾُيىن اغلى مىُلت الاوػياؽ بػض زبىث اوػياؽ الؿػغ بكمىع  باليؿبت للىكف

 غاهؿت لالججاه .

 

 -: أما باليؿبت لألهضاف

واخُاها في خالت الىماطج الىبري  5،   3،  1باليؿبت لألهضاف ًخم ويػها غلى هلاٍ وهي 

 وؿخسضم باقي هلاٍ الىمىطج في ويؼ الاهضاف.

 -وللخىيُذ أهثر هىضح بالكاعث :
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 يىن كض اهتهُىا مً هظا الىمىطج وفي اهخظاع اؾخفؿاعاجىم ..وبهظا ه

 

 صمخم بىص

 مهُفى الُمني
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 بؿم هللا الغخمً الغخُم0

 -الان مؼ الجؼء ألازير مً صوعة الهاعمىهًُ والتي هخػغى فُه ئلى :

 املخاحغة بالهاعمىهًُ . -

 مضاعؽ املخاحغة الهاعمىهًُ . -

 أوال : املخاحغة بالهاعمىهًُ :

جدضزىا هثيًرا غً الهاعمىهًُ في الاحؼاء الؿابلت ومؼ ول همىطج هىا هظهغ هُفُت الضزٌى 

حني الغبذ والان في هظا الجؼء والخغوج مً الهفلت بخدضًض وكف الخؿاعة وأمغ 

ؾيخدضر بهىعة مىحؼة غً املخاحغة بالهاعمىهًُ ولىً مً مىظىع مسخلف أال وهى 

 ى عبذ ممىً بأكل مساَغة ممىىت .مىظىع الاصاعة املالُت وجدلُم أكص 

مً املػغوف أن الهاعمىهًُ ًخميز بالىكف الهغير ملاعهت باالهضاف فىثير مً الاخُان 

هجض الىكف ال ًمثل ؾىي زلث الهضف واخُاًها الغبؼ وفي اؾىء الظغوف غلى الاكل ًيىن 

 الهضف ههف الاؾخىب فهل هظا ًدلم غائض حُض ؟!!

ً حُض في املدهلت الازيرة َاملا ألتزمىا بكغوٍ الضزٌى في بالخأهُض ًدلم غائض أهثر م

لخين  الهفلاث وجضعبىا حًُضا غلى اؾخسغاج الىماطج الخىافلُت والان هخدضر غً ٍَغ

 -لإلصاعة املالُت :

لت ججؼئت الاهضاف  -  :ٍَغ

لت جىو غلى ججؼئت الهضف الىلي ئلى اهضاف نغغي أي جلؿُم الػلىص  وهي ٍَغ

 والتي قغخىاها في الىماطج ؾابًلا .غلى غضص الاهضاف 
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لت الهضف الىاخض  -  :ٍَغ

لت جىو غلى ويؼ هضف واخض فلِ للىمىطج أي فخذ غلض واخض بهضف  وهي ٍَغ

 واخض ًيىن الهضف الاحمالي للىمىطج .

 الان ؾىىضح الفاعق بين ول منهم ولىً مً زالٌ أمثله غملُت مً الؿىق .

ض املساَغة بـ  10000صغىا هخدضر باألعكام هفترى بأن لضًىا خؿاب بلُمت  -2صوالع وهٍغ

هخدضر مً الان صوالع ليل نفلت (  300) أي % 3% مً كُمت الحؿاب ولىفترى انها  3

 زالٌ مثاٌ غملي :

 

اهخمل همىطج الفغاقت وصزل  EURGBPغلى غملت أمامىا فغنت هما في الكاعث الخالي 

لت الاوػياؽ املدخمل ووان هىان أهثر مً همىطج قمىعي غاهـ لإلججاه الؿػغ مىُ

ت ومً بػض ئغالكها جم الضزٌى بُؼ غلى  وبالفػل جم جأهُض ألاوػياؽ بكمػت هابِ كٍى

لت ججؼئت الاهضاف ( :الؼوج وواهذ بُاهاث الهفلت هما ًلي  لت ألاولى ) ٍَغ  خؿب الٍُغ

  : هلُت  35الىكف. 

  هلُت . 25ألاٌو : الهضف 

  : هلُت . 60الهضف الثاوي 
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  : هلُت . 110الهضف الثالث 

% مً  3الان هدؿب كُمت الىلُت أو حجم الػلض، وهىا كض هىهىا أن املساَغة ؾخيىن 

 صوالع  300عنُض الحؿاب أي = 

با أي كُمت مً املفترى أن جيىن  8.5هلُت =  35÷  300ولحؿاب كُمت الىلُت :  جلٍغ

صوالع ولىً  300خىالي  –ال كضع هللا  –ع ليي جيىن الخؿاعة صوال  8.5كُمت الىلُت 

لت الاولى لظلً هلؿم  7.5ؾىضزل الىلُت بـ  صوالع ولضًىا زالر أهضاف خؿب الٍُغ

صوالع وؾخيىن  2.5فؿُيىن كُمت الىلُت ليل غلض الػلىص غلى زالزت ول منهم بهضف 

 % . 2.25خىالي صوالع أي  225=  35*  7.5الخؿاعة في خالت الىنٌى لها = 

ولىً خؿب املثاٌ جم جدلُم وافت الاهضاف والحمض هلل لظلً ؾىلىم بدؿاب احمالي 

 -الغبذ املدلم مً الثالر نفلاث :

 صوالع  62.5=  2.5×  25الهضف ألاٌو :  -

 صوالع  150=  2.5×  60الهضف الثاوي :  -

 صوالع  275=  2.5×  110الهضف الثالث :  -

%  4.78صوالع أي خىالي  478.5=  275+  150+  62.5لُيىن احمالي الغبذ املدلم = 

لت ألاولى   مً عنُض الحؿاب هظا خؿب الٍُغ

لت الأما  لت الهضف الىاخض ( :خؿب الٍُغ  ثاهُت ) ٍَغ

  : هلُت . 35الىكف 

  : هلُت . 110الهضف ألاحمالي 
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هلُت وهما طهغها اهىا ؾىلىم  35هلُت والىكف  110هلىم بفخذ نفلت واخضة هضفها 

صوالع وجم جدلُم الاهضاف لظلً هلىم بدؿاب الػائض مً  7.5بالضزٌى بلُمت الىلُت 

 جلً الهفلت :

 صوالع  825=  7.5×  110الهضف ألاحمالي :  -

% مً الحؿاب  َبػا 2.25% مً عنُض الحؿاب ملابل املساَغة فلِ بـ  8.25أي 

لت الثاهُ ض مً ألامان الىثير مىىم ؾُفًل الٍُغ ت بالخأهُض ولىً ألاولى جخميز باملٍؼ

 والغاخت الىفؿُت .

 هظا غً املخاحغة بالهاعمىهًُ وهُفُت ججؼئت الاهضاف والخػامل مؼ الهفلاث .

 : أما غً الجؼء الثاوي في هظا الجؼء وهى مضاعؽ املخاحغة بالهاعمىهًُ

با هم ألاكىي  فهىان مضاعؽ مخػضصة للمخاحغة بالهاعمىهًُ وحػغيىا لىىغين منهم وجلٍغ

الاولي هي البضء باملخاحغة بػض اهخماٌ الىمىطج والضزٌى مً مىُلت الاوػاهـ املدخمل 

 . Dأي مً الىلُت 
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يىن هضفهم  Cوهىان مضاعؽ جفًل الضزٌى ازىاء جيىن الىمىطج أي مً الىلُت  ٍو

لت أغلى في املساَغة مً ال Dالىلُت  لت ألاولى .ُاملخىكػت وحػخبر هظه الٍُغ  ٍغ

 

والان اهخفُىا بكغح مضعؾخين مً مضاعؽ الهاعمىهًُ وهم ألاهم وبهظا هيىن كض اجممىا 

 صوعة الهاعمىهًُ لكهغ عمًان املباعن أغاصه هللا غلُىا بالخير والُمً والبرواث .

 واي اؾخفؿاع اها حاهؼ

 هلل الضوعة ليي حػم الفائضة ولىً املاوؼ هى غضم طهغ املإلف واملهضع .ال ماوؼ مً 

 جدُاحي مدبىم

 مهُفى الُمني

 

 

 


