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  مهى دالنت: بحث من إعذاد انّتهميذة

مذرست بىغزانت ـ قصز هالل ـ ج انّسنت انخامست   

 

 

 

اٌّفصً ٘ٛ ػباسة ػٓ استباط أٚ تالِس ب١ٓ ػظ١ّٓ ِٓ ػظاَ اٌجسُ ف١ّا ب١ّٕٙا ، أٚ ب١ٓ ػظُ ٚغضشٚف ، 
 بشىً ٠ّىٓ ألجضاء اٌّفصً اٌم١اَ باٌذشواث اٌّغٍٛبت بذش٠ت

  

:   

 

 ٕ٘ان حالحت أٔٛاع ِٓ اٌّفاصً ٟٚ٘

ا١ٌٍف١تانمفاصم   

ِٚغ تمذَ اٌؼّش ٠ختفٟ اٌخ١ظ . ٚف١ٗ تٍتذُ اٌؼظاَ ف١ّا ب١ٕٙا ، بٛاسغت ٔس١ج ١ٌفٟ ال ٠سّخ بأٞ ٔٛع ِٓ اٌذشوت 
ا١ٌٍفٟ  ١ٌذً ِذٍٗ سباط ػظّٟ ، ٘ٛ تذاخً اٌؼظاَ بؼضٙا ببؼض ِىٛٔت اٌتذاًِا ، تظٙش آحاسٖ ػٍٝ شىً خ١ظ 

، وّا ٘ٛ اٌذاي فٟ ػظاَ اٌجّجّت ٚ استباط األسٕاْ باٌفهاٌذسصسف١غ ٠ذػٝ    

اٌغضشٚف١تانمفاصم    

٠ٛجذ ب١ٓ ٔٙا٠اث اٌؼظاَ اٌّتجاٚسة ، عبمت ِٓ ا١ٌٍف اٌغضشٚفٟ األب١ض ، اٌزٞ ٠سّخ بذذٚث دشواث خف١فت 
جذًا ، ٚرٌه بفؼً اٌضغظ ػٍٝ ٘زٖ اٌغبمت ا١ٌٍف١ت اٌغضشٚف١ت ، ٚ٘زا ِا ٠ؼشف بـ اٌّفصً اٌغضشٚفٟ اٌخأٛٞ ، 



 

2 

وّا ٘ٛ اٌذاي فٟ ِفصً اٌؼأت ِٚا ب١ٓ اٌفمشاثاٌغضشٚفٟ أٚ ا١ٌٍفٟ    
ٕٚ٘ان اٌّفصً اٌغضشٚفٟ األٌٟٚ ، د١ج ٠شتبظ اٌؼظُ ِغ غضشٚف شفاف ٌٚٙزا ٠ذػٝ اٌّفصً اٌشفاف وّا 

   ٘ٛ اٌذاي باستباط األضالع بغضشٚف اٌمص د١ج ال تٛجذ دشوت أٚ ٟ٘ ِذذٚدة جذًا

  انمفاصم انمصهيت أو انزالنيت

ٔٛاع  أٟٚ٘ أُ٘ اٌّفاصً ٚأوخش٘ا أتشاسا فٟ اٌجسُ ، ٚتّتاص بٛجٛد غشاء ِصٍٟ ، ٠ّٚىٕٙا أْ تؤدٞ ج١ّغ

  اٌذشواث

 

 اٌّفصً اٌىشٚٞ اٌذمٟ

ٟٚ٘ أوخش اٌّفاصً دش٠ت فٟ اٌذشوت، فٟ ج١ّغ االتجا٘اث، ِٓ حٕٟ ِٚذ ٚسفغ ٚتمش٠ب ٚتذ٠ٚش، ِخاي رٌه 
 ِفصً اٌىتف ٚ ِفصً اٌفخز

 اٌّفصً اٌشصٞ

أٞ اٌخٕٟ ٚاٌّذ وّا ٘ٛ اٌذاي فٟ ِفصً اٌىٛع ٚاٌشوبت ٚاٌؼمب ِٚفاصً . ٠سّخ باٌذشوت فٟ ِستٜٛ ٚادذ فمظ 
 اٌسال١ِاث

أٚ اٌّفصً اٌّسغخ اٌّفصً إٌّضٌك  

اٌتشلٛة ،– فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّفاصً تٕضٌك سغٛح اٌتّفصً ، فٛق بؼضٙا اٌبؼض ، ِخً ِفصً اٌمص   

، ٚاٌّفاصً ب١ٓ ػظاَ اٌشسغ ٚاٌؼمب اٌتشلٛة–  ٚاألخشَ   

 اٌّفصً اٌّذاسٞ

ػٍٝ شىً دٚساْ ، ِخً اٌّفص١ٍٓ اٌمش٠ب ٚاٌبؼ١ذ ، ب١ٓ اٌىؼبشة . ٚ٘ٛ ٠سّخ باٌذشوت دٛي ِذٛس ٚادذ فمظ 
  ٚاٌضٔذ ، ٚوزٌه ب١ٓ فمشة األعٍس ، ٚٔتٛء فمشة اٌّذٛس

اٌٍمّٟ– اٌّفصً اٌسشجٟ   

تجشٞ ف١ٗ اٌذشواث دٛي ِذٛس٠ٓ اح١ٕٓ ، فتسّخ بذذٚث اٌخٕٟ ٚاٌّذ ٚاإلبؼاد ٚاٌتمش٠ب ، ِخً ِفصً اٌشسغ ، 
  ِٚفاصً ب١ٓ اٌسال١ِاث ٚاٌّشظ

 مفصم انكتف

 مفصم انكىع

 مفصم انزسغ
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انمشطً– انمفصم انزسغً   

انحزقفً– انمفصم انعجزي   

 انمفصم انعانً

 مفصم انىرك 

 مفصم انزكبت

 مفصم انعقب

 مفصم انقذو و اصابع انقذو
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