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 حصذٛخ اخخبار انفصم األٔل فٙ يادة انفهسفت

 

ْم كم يا ْٕ َفسٙ شعٕر٘؟ : انًٕظٕع األٔل

: طزح اإلشكانٛت

طبٍعت انحٍاة انُفسٍت انًزكبت ٔانًعقدة أثارث جدال حٕل صهت انشعٕر بانحٍاة  -

. انُفسٍت

ْم ٌٕجد حالسو دائى بٍٍ انشعٕر ٔانحٍاة انُفسٍت؟   -

: عزض األطزٔدت

. ٌٕجد حالسو دائى بٍٍ انشعٕر ٔانحٍاة انُفسٍت-     

. يسهًاث ٔبزاٍٍْ انُشعت انشعٕرٌت انكالسٍكٍت: انبزُْت    - 

 .حٕجد حاالث َفسٍت حفهج يٍ انشعٕر:َقد انبزُْت    - 
             

:عزض َمٛط األطزٔدت  

  بانخانً نٍس كم يا ْٕ َفسً ٔال ٌٕجد حالسو بٍٍ انشعٕر ٔانحٍاة انُفسٍت، -    

.شعٕري  

يسهًاث ٔبزاٍٍْ يدرست انخحهٍم انُفسً،ٔجٕد انالشعٕر ٔحأثٍزِ قً :انبزُْت   - 

.حٍاة اإلَساٌ عايت  

ال ٌٕجد حالسو بٍٍ انالشعٕر ٔانحٍاة انُفسٍت ٔإال صار اإلَساٌ قٍد :َقد انبزُْت   - 

.غزائشِ ٔاَخفى دٔر انعقم ٔاإلرادة  

 

:انخزكٛب  
.ٌٕجد حالسو بٍٍ انشعٕر ٔ جشء كبٍز يٍ انحٍاة انُفسٍت ًْٔ انحاالث انٕاعٍت  

 

:انخاحًت  

انحٍاة انُفسٍت فٍٓا يا ْٕ شعٕري ٔفٍٓا يا ْٕ ال شعٕري، ٔبانخانً ٌٕجد حالسو بٍٍ 

 انالشعٕرٌت فال حالسيّ إال بعديا حصبح ثانشعٕر ٔانحاالث انٕاعٍت، أيا انحاال

.ٔاعٍت  
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"َحٍ ال َخذكز األشٍاء بم َخذكز أَفسُا:"  قٍم:انًٕظٕع انزاَٙ  

                                                         حهم ْذا انقٕل َٔاقشّ

 

:طزح اإلشكانٛت  

. أًْٛت انذاكزة فٙ عًهٛت انخكٛف ٔانعانى انخارجٙ -

ْذِ انٕظٛفت أرارث َٕعا يٍ انجذل دٕل طبٛعت فعم انخذكز  -

فٓم انذاكزة لذرة َفسٛت أو يادٚت ؟ - 

 

:عزض األطزٔدت   

 . انذاكزة َفسٛت ،جْٕز انخذكز ٚذًم حارٚخا ٔشعٕرا -

انذاكزة انعادة ْٔٙ دزكٛت آنٛت ، ٔانذاكزة : يٛش بزغسٌٕ بٍٛ َٕعٍٛ يٍ انذاكزة : ظبط انذجت  -

 . انُفسٛت ْٔٙ انذاكزة انذمت

ًّا َخذكز يا فعهُاِ فُذٍ َزاِ َٔعٛشّ َٔكٌٕ فٙ انًاظٙ انذ٘ َذكزِ دٌٔ ٔاسطت -  .ن

َمذ انذجت يعًَٕا ٔشكال   -

 

:عزض َمٛط األطزٔدت  

  يذهٓا انذياغ ةانذاكزة ياد٘ -

  حذاعٛٓا فّٛ يزهًا ٚخذاعٗ انصٕث يٍ أسطٕاَت اإلنكخزفٌٕ ونهًخ ٔعاء نهذكزٚاث ٔٚج -

 حٕظٛف األيزهت ٔاأللٕال  -

 َمذ انذجت يعًَٕا ٔشكال  -

 

:انخزكٛب  

. انذاكزة فٙ جْٕزْا َفسٛت ٔيادٚت يعا ألٌ اإلَساٌ رٔح ٔجسذ  

 

  :نخاحًتا

.انذاكزة يزكبت ٔ يعمذة دٛذ حخفاعم فٛٓا عُاصز يادٚت، َفسٛت، عمهٛت، ٔاجخًاعٛت  
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"انُص: "انًٕظٕع انزانذ  

 

:طزح اإلشكانٛت  

إبزاس أًْٛت انهغت كًظٓز يٍ يظاْز انذٛاة  - 

.  احخذث انهغت أشكاال حساعذ بشكم أٔ بآخز فٙ عًهٛت انخٕاصم- 

يا ْٙ أشكال انهغت ؟-   

 

:يذأنت دم انًشكم  

 . انهغت أداة فعانت نهخٕاصم انبشز٘ حخسى بانزباث كإشارة انذٕٛاٌ: انًٕلف -

 :حظٓز بًظاْز عذة  -

 . اإلشاراث انذزكٛت انصادرة يٍ انجسذ -

 . ٔجٕد انزيٕس فٙ شكم إشاراث كانصٕر ٔانالفخاث ٔانهٕداث انشٚخٛت نهذالنت عهٗ األدٕال انُفسٛت -

: انذجج ٔانبزاٍْٛ      - 

 ٌ، انفُٕو، انزصثانكالو، انذزكا)            حعذد ٔ حُٕع اإلشاراث انًسخعًهت نهخٕاصم فٙ دٛاة انُاص انٕٛيٛت 

 (انخ… يُخجاحٓا ٔيظاْزْاةٔانعهٕو، انذعار

 

: انخمٛٛى-   

   

عّزف صادب انُص انهغت عهٗ أَٓا إشاراث حخعذد أصُافٓا غٛز أَّ نى ٚذذد انفزق بٍٛ اإلشارة انذٕٛاَٛت ٔانهغت 

.اإلَساَٛت، كًا أَّ يًٓا حعذدث األشكال ال حبخعذ عٍ كَٕٓا َسك يٍ األنفاظ انخٙ حذذد انخٕاصم ٔانخفاْى  
 

:انخاحًت  
 

انهغت نذٖ اإلَساٌ يظٓز دٛاحٙ، ْٔٙ كم َظاو يٍ اإلشاراث ٚسًخ بانخٕاصم، ٚخخهف عٍ اإلشاراث انذٕٛاَٛت 

. َظزا نًا ٚزحكش عهّٛ يٍ لٕٖ إَساَٛت عمهٛت َٔفسٛت ٔاجخًاعٛت ٔغٛزْا  

 


