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المقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي جعل ال�سمع والب�رص والف�ؤاد 
و�سائل اإدراك لنعمه �سبحانه وتعالى، فجعل 
الب�رص لنب�رص الك�ن وعظمته، وال�سمع لن�ستمع 
والى عظيم ال�حي واأبينه، والف�ؤاد لنحيا به وندركه.
التمكني منظ�مة ومفه�م اتخذته م�ؤ�س�سة الأمرية العن�د اخلريية 
كنقطة حت�ل يف م�سريتها من الرع�ية اإلى التمكني، حيث اأ�س�ست 
مراكزَ للتمكني ومن بينها مركز العن�د لتنمية ذوي الإعاقة )قادر( 
هذا املركز الذي ي�سري يف عامه الثالث يق�م على تنمية الأفراد ذوي 
الإعاقة يف اململكة العربية ال�سع�دية ، وك�ن القام��س الإ�ساري امل�حد 
يخدم فئة ال�سم التي تعترب فئة كبرية من حيث العدد يف اململكة فقد 
بادرت امل�ؤ�س�سة بطباعة القام��س الإ�ساري احلائز على جائزة م�ؤ�س�سة 
امللك خالد اخلريية ، والذي يعترب من اأهم الق�امي�س املي�رصة لتعلم 
لغة الإ�سارة، حيث ُبذل فيه جهد ا�ستمر �سن�ات عدة بالإ�سافة اإلى 
امل�سح على اأغلب مناطق وحمافظات اململكة لك�سب ر�سا ال�سم عن 
القام��س و�سحة ودقة الإ�سارات امل�ستخدمة فيه.
بني يديك اأيها املت�سفح الكرمي اإهداء من م�ؤ�س�سة الأمرية العن�د 
اخلريية عبارة عن خال�سة جهد من �ساب �سع�دي اأ�سم وفريق 
خمل�س من ال�سم ال�سع�ديني، اأمتنى اأن يك�ن بذرة تعلم لغة مهمة 

لأ�سخا�س اأهم.

د.يو�سف بن عثمان احلزمي
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إهداء
اأهدي هذا اجلهد املتوا�صع وموؤلفي االأول اإىل:

العلميـــة  م�صريتـــي  يف  �صاندتنـــي  طاملـــا  التـــي  واأ�صرتـــي  والـــدّي 
والعملية.

واإىل اأ�صدقائي ال�صم ومن �صارك يف اإجناحه واإىل جميع اإخواين 
ال�صـــم )ال�صتني( الذي �صاهموا معي من قريب اأو بعيد يف اإجناح 

هذا العمل.
واإىل موؤ�ص�صة االأمرية العنود اخلريية التي قامت م�صكورة بتبنى 
الكتاب ممثلة ب�صعادة االأمني العام د. يو�صف بن عثمان احلزمي.
واإىل موؤ�ص�صـــة امللـــك خالد اخلرييـــة ممثلة باأمانـــة اجلائزة على 
دعمهـــا للم�صـــروع منذ اأن كان فكـــرة ومنحه جائـــزة املوؤ�ص�صة عام 

1434هـ.
كمـــا واأهديـــه جلميـــع اأفراد املجتمـــع الذيـــن �صاهمـــوا م�صكورين 
بالت�صويت على ا�صتحقاق هذا العمل جلائزة امللك خالد بفرعها 

�صركاء التنمية.
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خادم احلرمني ال�صريفني
امللك �صلمان بن عبد العزيز يكرم االأ�صتاذ/ بدر العمري

بجائزة امللك خالد ل�صركاء التنمية

7



أ

ج

ذ

ش

ب

ح

ر

ص

ت

خ

ز

ض

ث

د

س

ط

٨

األحرف األبجدية



ظ

ق

ن

ال

ع

ك

هـ

ؤ

غ

ل

و

ال

ف

م

ي

ة

9





الضمائر



الضمائر

12

لي

االإ�صارة بال�صبابة جهة اجل�صد.



13

أنت / أنت

االإ�صارة بال�صبابة جهة املخاطب.



الضمائر

14

نحن / كلنا / هم / كلهم

مـــد اليـــد لاأمـــام قليـــًا والكف جهـــة االأ�صفـــل وتفريـــق االأ�صابـــع وتاأتي 
باملعـــاين املذكورة باالأعلى بح�صـــب ال�صياق اإال اإن كان بل�صان املتحدث فاإن 

اليد تنطلق من اأمام اجل�صد.



الضمائر

15

له / لها

قب�ـــض اأ�صابـــع اليـــد واالإ�صـــارة بهـــا اإىل �صاحـــب 
امللكية وتاأتي مبعنى لك.



الضمائر

16

لي

قب�ض االأ�صابع واالإ�صارة بها اإىل حماذاة الوجهه 
وتاأتي مبعنى هذا ال�صيء خا�ض بي.



الضمائر

17

هو / هي / هم

االإ�صارة بال�صبابة ناحية الغائب.





األفعال



20

األفعال

يصنع

قب�ـــض اليديـــن مع اإبراز ال�صبابة واالإبهام على �صكل حلقة يف كا اليدين 
رق اليد العلوية بال�صفلية حماكاة لل�صنع. مع ط



21

تحيك

م اأ�صابع اليدين ومد ال�صبابتني وو�صعهما فوق بع�صهما ثم حتريكهما  ص�
لاأعلـــى، مـــع الـــدوران باليديـــن ب�صكل حمـــوري اأثنـــاء تاأديـــة االأ�صارة يف 

حركتني مزدوجتني.



22

األفعال

كف اليد الي�صرى جهة االأ�صفل ثابته ممدودة، وكف اليد اليمنى لاأ�صفل 
و�صـــم ال�صبابة واالإبهام على �صكل حلقـــة مع فتح باقي االأ�صابع منف�صلة 
وحتريكهـــا مبحاذاة الكـــف الي�صرى وارتفاعها لاأعلـــى داللة على م�صك 

االإبرة واخليط.

تخيط



23

مـــد الذراعـــني مبحاذاة الكتفـــني، وتوجية الكفـــني اإىل االأمام مع حتليق 
ال�صبابـــة واالإبهـــام لكلتـــا اليديـــن ومد باقـــي االأ�صابع مرتخيـــة هز كامل 
الذراعـــني ميينـــاً وي�صـــاراً بالتناوب داللة علـــى م�صك طرف الثـــوب اأثناء 

الرق�ض.

ترقص



24

األفعال

ب�صط اليدين لاأمام مع فرد االأ�صابع وثني االبهامني مع مقابلة الكفني 
ببع�صمهما، ثم حتريكهما بالتناوب من ناحية ال�صدر لاأمام.

تزلج



25

قب�ـــض اليديـــن ومدهمـــا اإىل االأمـــام مبحـــاذاة بع�صهما 
وحتريكهما للوراء داللة على �صحب احلبل.

يسحب



26

األفعال

كيـــف اليد لاأ�صفل مع قب�ض الو�صطـــى والبن�صر قب�صة مرتخية وجعل 
االإبهـــام مقبو�صـــاً فوقهما مـــع مد ال�صبابة واخلن�صـــر وحتريكهما ناحية 

االأعلى مبحاذاة ال�صدر داللة على طريان الطائرة.

يطير (1)
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ب�صـــط الكفـــني اإىل االأ�صفـــل ناحيـــة اجلانبني مع ثنـــي الذراعني مبحاذاة 
اجلـــذع االأعلـــى ثـــم حتريك اليديـــن بالذراعـــني لاأ�صفـــل واالأعلى داللة 

على طريان الطائر.

يطير (2)



2٨

األفعال

كـــف اليد اليمنى جهة االأعلى مبحـــاذاة ال�صدر لاأمام مب�صوطة مفرقة 
االأ�صابـــع، ثـــم حتريكها مـــع قب�ض االأ�صابـــع مبحاذاة ال�صـــدر داللة على 

اأخذ ال�صيء.

يأخذ



29

رفع اليد اليمنى ناحية الفم مع �صم االأ�صابع ب�صكل خمروطي وحتريكها 
بكامل الذراع ب�صورة متتالية لاأمام واخللف.

يأكل



30

األفعال

كفـــا اليدين جهة االأعلى مبحاذاه الفم مفـــرودة االأ�صابع ثم حتريكهما، 
اإحداهما لاأمام واالأخرى للخلف بالتناوب انطاقاً من ناحية الفم اإىل 

جهة الطرف االآخر داللة على تبادل احلديث.

يبادل الحديث



31

ثني اليدين اأمام ال�صدر وكفهما لاأ�صفل و�صم االأ�صابع مع مد ال�صبابة 
والو�صطـــى مرتخية وحتريكهما �صماً ومداً مـــع ثبات اليدين داللة على 

البحث.

يبحث (بحث بكتاب)



32

األفعال

كفـــا اليديـــن لاأعلـــى و�صـــم االأ�صابـــع ومـــد ال�صبابـــة واالإبهـــام مرتخيـــة 
وو�صعهمـــا مبحاذاة العيني ثم حتريكهمـــا اإىل االأمام قليًا ب�صكل دائري 

بالتناوب بني اليدين.

يبحث
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اليـــد اليمنـــى مقبو�صـــة االأ�صابـــع مـــع مـــد ال�صبابـــة واالإبهـــام وجعلهمـــا 
حماذيان للعيني واإنزالهما حماذيان للخدين داللة على نزول الدموع.

يبكي



34

األفعال

مّد كفا اليدين متقابلني باإنحناءة خفيفة للداخل وو�صع اإحداهما فوق 
االأخرى، اإ�صارة لو�صع الطوب.

يبني



35

كـــف اليد الي�صرى جهـــة ال�صدر ومبحاذاته مقبو�صـــة االأ�صابع مع اإبراز 
ال�صبابة واالإبهام قليًا ثم حتريكهما لاأمام وفتحهما مع نهاية احلركة 

دالله على البيع

يبيع



36

األفعال

ال�صبابتـــني  االأ�صابـــع وقب�ـــض  ومـــد  اأفقيـــاً  ال�صـــدر  اليديـــن جهـــة  كفـــا 
واالإبهامـــني علـــى �صـــكل حلقة، وحتريـــك اأ�صابع اليمنى مـــن ناحية الفم 
نـــزواًل اإىل حمـــاذاة ال�صدر وحتريك اليد الي�صـــرى باجلهة املقابلة نزواًل 

وارتفاعاً بالتناوب مع اليد االأخرى داللة على املناطقة.

يتحدث (وصف للناطق)
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مد كفا اليدين جهة ال�صدر وا�صعاً اإحداهما فوق االأخرى وجعل م�صاحة 
بينهمـــا ثـــم حتريكهمـــا دائرياً حـــول بع�صعما بحيـــث تـــدور الي�صرى اإىل 

خلف اليمنى واليمنى اأمام الي�صرى وتكرار ذلك داللة على التدرحرج.

يتدحرج



3٨

األفعال

كـــف اليـــد اليمنى جهـــة ال�صدر من�صوبـــة وقب�ض االأ�صابع ومـــد ال�صبابة 
وحتريكهـــا و�صواًل للفم ومام�صة راأ�ض ال�صبابة لل�صان يف نهاية احلركة 

داللة على التذوق،

يتذوق



39

كـــف اليد الي�صرى جهـــة االأ�صفل ممدودة لاأمام ثابته وكف اليد اليمنى 
جهـــة االأ�صفـــل م�صمومـــة االأ�صابـــع ومـــد ال�صبابـــة والو�صطـــى وحتريكها 
نزواًل فوق هر اليد الي�صرى من االأعلى لاأ�صفل داللة على التزحلق.

يتزحلق
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يتسلق

كفا اليدين موجهتني لاأمام ثم قب�صهما اإ�صارة مل�صك ال�صّلم ثم التناوب 
بينهما �صعوداً ونزواًل.

األفعال



41

يتفاهم

كفا اليدين جهة االأعلى مبحاذاة الفم و�صم اأ�صابعهما خمروطيا لاأعلى 
ثـــم حتريكهما، اإحداهما لاأمام واالأخرى للخلف بالتناوب انطاقاً من 

ناحية الفم اإىل جهة الطرف االأخر داللة على التفاهم.



42

األفعال

ن�صـــب اليـــد الي�صـــرى ثابتة مبحـــاذاة الكتـــف وكفها جهة ال�صـــدر وم�صح 
راحـــة كـــف اليـــد اليمنى علـــى هـــر اليد الي�صـــرى ابتـــداًء مـــن االأ�صابع 

وانتهاًء بالكف  وتكرار ذلك ح�صب احلاجة واالإيقاع االإ�صاري.

يجامل
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�صـــم اأ�صابع اليد اليمنـــى ومد ال�صبابة والو�صطـــى، وحتريكهما من اأمام 
العني اإىل االأ�صفل قليًا بجيث يكون الكف لاأمام داللة على البحث،ثم 
�صم االأ�صابع ومد االإبهام لاأعلى م�صتقيماً وحتريك اليد كاملة بالذراع 

اإىل االأعلى قليًا داللة االإيجاد.

يجد



44

األفعال

قب�ـــض اليدين ومدهما اإىل االأمام حماذية الأ�صفل ال�صدر ثم حتريكهما 
ب�صكل دائري و�صواًل مبحاذاة ال�صدر داللة على التجديف.

يجدف



45

كـــف اليد اليمنـــى من�صوبة جهة اجلانـــب االأي�صر مبحـــاذاة ال�صدر وثني 
البن�صـــر والو�صطـــى وجعـــل باقـــي االأ�صابـــع ممـــدودة ثـــم حتريـــك اليـــد 

لاأ�صفل على �صفتها داللة على اجللو�ض.

يجلس



46

األفعال

كفا اليدين منت�صبني متقابلني وقب�ض اأ�صابعهما ومد ال�صبابة لاأعلى 
مبحاذاة الفم ثم حتريكهما، اإحداهما لاأمام واالأخرى للخلف بالتناوب 

انطاقاً من ناحية الفم اإىل جهة الطرف االآخر داللة على احلوار.

يحاور



47

و�صـــع اليـــد اليمنـــى منب�صطـــة فـــوق ال�صـــدر ناحيـــة القلب ثـــم حتريكها 
لاأمـــام مـــع �صم االأ�صابع خمروطياً اأثناء احلركة مع مراعاة اأن االإ�صارة 

تكون جهة املحبوب اأياً كان.

يحب



4٨

األفعال

مـــد اليـــد جهـــة ال�صـــدر، وثنـــي االأ�صابـــع ال�صبابـــة واالأو�صـــط والبن�صـــر 
وحتريكهـــا مبحـــاذاة ال�صـــدر لاأ�صفـــل مبام�صـــة هـــر االأ�صابـــع املثنية 
فوقه بتكرار احلركة مرتني داللة على االإح�صا�ض بال�صدر من الداخل.

يحس



49

1- مـــد كف اليد الي�صرى ثابته، وثني اليد االأخرى وحتريكها جهة اليد 
الثابته لاأ�صفل بتام�ض هر اأ�صابعها على الكف.

2- ا�صتمرار احلركة اإىل منت�صف الكف داللة على احلفر.

يحفر



الضمائر

50

األفعال

و�صـــع اليد حمـــاذاة للراأ�ـــض، وتثبيت الـــذراع وحتريك االأ�صابـــع لاأعلى 
واالأ�صفل بالتزامن مع خمالفة كل اأ�صبع حلركة االآخر.

يحلم



51

مـــد اليـــد الي�صـــرى من�صوبـــة ثابتـــة الأعلـــى، و�صـــم اأ�صابـــع اليـــد اليمنى 
خمروطيـــاً قـــم حتريكهـــا من اأمـــام اليد الي�صـــرى اإىل خلفهـــا داللة على 

االختباء خلف �صيء.

يختبئ



52

األفعال

مد اليدين وكفيهما جهة االأمام مبحاذاة ال�صدر ثم 
حتريكهما لاأمام داللة على دفع �صيء.

يدفع



53

مـــد اليد الي�صرى وكفهـــا لاأ�صفل ثابتة، وم�صح كف اليد اليمنى متحركة 
فوق اليد الي�صرى على امتدادها ابتداء من اأ�صابع اليد وحتى نهاية الكف 

وتكرار ذلك اأكر من مرة بح�صب احلاجة واالإيقاع االإ�صاري.

يدلّلّ



54

األفعال

مد اليد الي�صرى لاأمام مفرودة االأ�صابع ومد االإبهام ثابتة ون�صب اليد 
اليمنـــى لاأ�صفل مبحاذاة الكف الي�صـــرى ورفعها ثم ن�صب الكف االأي�صر 
ثابتـــة لاأعلى وم�صـــح اأ�صابع اليد اليمنى عليهـــا لاأعلى واالأ�صفل داللة 

على فعل الدهن.

يدهن



55

كف اليد اليمنى جهة اليمني مقبو�صة االأ�صابع ممدودة ال�صبابة لاأعلى 
مبحـــاذاة ال�صدر ثم حتريك االأ�صبع على �صكل دائرة داللة على الدوران 

وتكرار ذلك ح�صب احلاجة التعبريية يف ال�صرعة اأو البطء.

يدور



56

األفعال

كفـــا اليديـــن قبالـــة بع�صهمـــا مبحـــاذاة ال�صـــدر وقب�ـــض االأ�صابـــع ومـــد 
ال�صبابتـــني ثـــم دورانهمـــا ن�صـــف الدائـــرة واليـــد الي�صرى بجهـــة ال�صدر 

للداخل واليمنى جهة االأمام للخارج بالتزامن بحركة واحدة.

يدور 2



57

مـــد كـــف اليـــد الي�صرى منب�صطـــاً ثابتـــاً، و�صـــم اأ�صابع اليـــد اليمنى ومد 
االإبهـــام وال�صبابـــة والو�صطى م�صمومـــة داللة على الري�صـــة وحتريكهما 

مموجة ناحية الي�صار اإ�صارة على الر�صم.

يرسم



5٨

األفعال

قب�ـــض اليـــد اليمنـــى مـــع اإرخـــاء ال�صبابة فـــوق االإبهـــام داللة علـــى م�صك 
ال�صيف وهز اليد لاأعلى واالأ�صفل، مع اإ�صنادها فوق اليد الي�صرى ثابتة.

يرقص بالسيف



59

قب�ـــض اليديـــن ومدهمـــا لاأمـــام اإحداهمـــا متقدمـــة علـــى االأخـــرى ثـــم 
حتريكهمـــا بجوار اجل�صـــد بالتناوب لاأعلى ب�صكل دائـــري وتختلف مدة 

احلركة وخفتها ب�صرعة الرك�ض اأو بطئه.

يركض



60

األفعال

كـــف اليد اليمنى جهة االأمـــام من�صوبة لاأعلى مبحاذاة الراأ�ض ومفرقة 
االأ�صابـــع مرتخيـــة القب�صـــة ثـــم حتريكها لاأمـــام مع ب�صـــط الكف داللة 

على رمي �صيء.

يرمي



61

�صـــم اأ�صابـــع اليديـــن ومد ال�صبابـــة ثم حتريكهمـــا بالتناوب مـــن ال�صدر 
وحتى حماذاة الكتفني مع اإمياء اجل�صد داللة على فعل الزرع.

يزرع



الضمائر

62

األفعال

مد كف اليد الي�صرى موجهة لاأعلى وو�صع هر كف اليد اليمنى 
فوقها ثم مداهما لاأمام معاً، اإ�صارة ملد يد التعاون.

يساعد



63

مـــد كف اليد الي�صرى موجهـــة لاأعلى وو�صع كف اليد اليمنى 
فوقها ثم مدهما لاأمام معاً، اإ�صارة ملد يد املعاونة.

يساعد 2



64

األفعال

كفا اليدين للجهة املعاك�صة، اليمنى جهة اليمني، والي�صرى جهة الي�صار، 
ممدودتـــني اإىل االأمـــام مبحـــاذاة ال�صدر، ثـــم حتريكهما مـــع اليدين اإىل 
االأمـــام مـــع انحنائهمـــا لليمـــني والي�صـــار داللة هلـــى ال�صباحـــة  بتجديف 

اليدين.

يسبح



65

ن�صـــب اليـــد الي�صرى ثابتة، وكفهـــا جهة االأمام مبحـــاذاة ال�صدر وقب�ض 
اليـــد اليمنـــى وحتريكهـــا مبحـــاذاة اليـــد الي�صـــرى وانتهـــاء احلركـــة عند 

ال�صدر داللة على فتح الباب.

يسحب (فتح الباب)



66

األفعال

ب�صـــط اليد الي�صـــرى ثابتة ،و�صم اليد اليمنى مع مد ال�صبابة والو�صطى 
مفرتقتني ، ون�صبها فوق الكف ثم حتريكها جتانبا لاأ�صفل بثني كامل 

.الذراع لليمني دوراناً ن�صف حمور داللة على ال�صقو

يسقط



67

ال�صبابتـــني  ومـــد  االأ�صابـــع  وقب�ـــض  اأفقيـــاً  ال�صـــدر  اليديـــن جهـــة  كفـــا 
والو�صطيـــان وثبـــات الي�صـــرى، وحتريـــك اأ�صابع اليمنى مـــن ناحية الفم 

و�صواًل اإىل اأ�صابع اليد الي�صرى ومل�صهما ببع�صهما.

يتحدث (يسولف)



6٨

األفعال

�صم اأ�صابـــع اليد اليمنى ومد ال�صبابة والو�صطى وحتريكهما من 
اأمام العينني اإىل االأمام داللة على امل�صاهدة.

يشاهد



69

قب�ـــض اليـــد ن�صـــف قب�صـــة، ورفعها ناحيـــة الفم 
داللة على م�صك الكوب وال�صرب.

يشرب



70

األفعال

و�صـــع اليديـــن مفرقـــة االأ�صابـــع علـــى ال�صـــدر ثـــم حتريكهمـــا بالتزامن 
ومبخالفـــة كل يـــد جتاه االأخرى مبام�صـــة االأ�صابع لل�صـــدر اأثناء ذلك 

داللة على اال�صت�صعار.

يشعر



71

كف اليد اليمني جهة ال�صدر م�صمومة االأ�صابع ومد ال�صبابة وحتريكها 
من حماذاة ال�صدر و�صواًل لاأنف داللة على ال�صّم.

يشم



72

األفعال

كـــف اليـــد اليمنى جهة االأ�صفـــل ممدودة لاأمام مقبو�صـــة االأ�صابع ومد 
ال�صبابة والو�صطى، وحتريكهما لاأعلى مع اليد و�صواًل لاأنف مع ثني 

االأ�صبعني اأثناء ذلك داللة على ال�صم.

يشم 2



73

قب�ـــض اليدين ورفعهما مبحاذة الوجة، وحتريكهما اإىل االأمام واالأ�صفل 
بحركـــة ن�صف حمورية، داللة على رمي ع�صا ال�صنارة واالإبقاء على اليد 
الي�صـــرى ثابتـــة يف قب�صتهـــا وحتريـــك اليـــد اليمنـــى حموريـــاً داللة على 

قب�ض ع�صا التحكم بال�صنارة.

يصطاد سمك



74

األفعال

قب�ـــض اليديـــن مع اإبـــراز ال�صبابـــة واالإبهام على �صـــكل حلقة يف كا 
رق اليد العلوية بال�صفلية حماكاة لل�صنع. اليدين مع ط

يصنع



75

اإ�صـــارة  البطـــن  فـــوق  وو�صعهـــا  اليمنـــى  اليـــد  ب�صـــط 
لل�صحك مع مراعاة مامح الوجه.

يضحك



76

األفعال

�صـــم اأ�صابع اليـــد الي�صرى ومد ال�صبابة ثابتة و�صـــم اأ�صابع اليد اليمنى 
ومد ال�صبابة ثم حتريكها مبحاذاة الكتف اإىل االأ�صفل جهة اليد الي�صرى 

الثابتة، داللة على �صرب �صخ�ض ما.

يضرب (ضرب شخص معين)



77

يضرب 2

�صـــم اأ�صابـــع اليـــد اليمنـــى ومـــد ال�صبابـــة واالإبهـــام لاأعلـــى مرتخيـــة 
وحتريكهمـــا من حماذاة الراأ�ض باالأعلـــى اإىل االأ�صفل داللة على ال�صرب 

مع جعل ال�صبابة مرتخية لتهتز اأثناء اأداء االإ�صارة.



7٨

األفعال

�صم اأ�صابع اليد اليمنى خمروطياً وجهتها لاأ�صفل مبحاذاة ال�صدر ثم 
حتريكهـــا لاأ�صفـــل قليًا مبحـــاذاة البطن مـــع فتح االأ�صابـــع داللة على 

و�صع ال�صيء.

يضع



79

كّفـــا اليدين موجهة لاأعلى مع رفع االأ�صابع منف�صلة ومرتخية، داللة 
علـــى اللهب، ثـــم التناوب على رفع اإحداهما واإنـــزال االأخرى اإ�صارة لفعل 

الطبخ.

يطبخ



٨0

األفعال

يطعم

و�صع اليدين لاأمام اإ�صارة )ياأكل(.
 مد اليد اليمنى و�صم االأ�صابع اجتاه الفم وت�صكيلها حلقة اجتاه ال�صدر 
وكفهـــا جهـــة الي�صار، �صم اأ�صابع اليد اليمنـــى خمروطياً وحتريكها جهة 
االأمـــام بو�صـــط حلقـــة اليـــد االأخـــرى بـــني ال�صبابـــة واالإبهـــام داللـــة على 

االإطعام.



٨1

اإ�صارة )ياأكل(.
�صم اأ�صابع اليد اليمنى اأمام الفم ثم النزول باليدين اليمنى والي�صرى 

مفرتقتني وحتريكها اإىل االأمام مرة واحدة داللة على تقدمي الطعام.

يطعم 2



٨2

األفعال

الكـــف جهـــة االأ�صفـــل ومدها بكامـــل الـــذراع مدا مرتخيـــا مبحـــاذاة الراأ�ض 
وحتريـــك الكـــف فقـــط ميانـــاً ميينـــاً وي�صـــاراً داللـــة علـــى حركـــة الطائرة 

الورقية بالهواء.
قب�ض اليدين وو�صعهما فوق بع�صهما ثابتة ثم حتريك الذراعني مييناً 

وي�صاراً داللة على حتريك خيط الطائرة الورقية.

يطير الطائرة الورقية



٨3

�صـــم اأ�صابع اليد اليمنى خمروطياً وجهـــة الكف اإىل االأمام ورفع الذراع 
كامـــًا مبحاذاة الكتـــف وحتريكها كامًا اإىل االأمام مـــع تفريق االأ�صابع 

داللة على اإعطاء ال�صيء من اليد.

يعطي



٨4

األفعال

الكـــف لاأعلـــى ورفـــع االأ�صابع متفرقـــة داللة علـــى م�صك ال�صـــيء باليد 
وحتريكهـــا لاأمـــام بكامـــل الـــذراع مع مـــد االأ�صابع مرتخيـــة داللة على 

اإعطاء ال�صيء.

يعطي 2



٨5

قب�ض اأ�صابع اليدين ومد ال�صبابتني واالإبهامني وجعل االأ�صابع املمدودة 
متقابات على �صكل دائرة ثم مد كف اليد الي�صرى جهة الي�صار وقب�ض 
اأ�صابـــع اليـــد اليمنى وحتريكهـــا فوق كف الي�صرى داللـــة على االإ�صفنجة 

والغ�صل.

يغسل الصحون



٨6

األفعال

قب�ـــض اليـــد اليمنـــى مع مـــد االإبهام نحو الفـــم داللة على املـــاء، مد اليد 
الي�صـــرى مفـــرودة وكفها لا�صفـــل وحتريك اليد اليمنـــى لاأ�صفل داللة 

على الغو�ض حتت املاء.

يغوص



٨7

�صـــم اأ�صابع اليدين خمروطيـــاً ورفعهما متقابلتني مبحاذاة الكتفني ثم 
اإنزالهمـــا لاأ�صفـــل مع فتح اليديـــن وف�صل االأ�صابع منت�صـــرة داللة على 

فقدان ال�صيء.

يفقد



٨٨

األفعال

مـــد كـــف اليد الي�صرى وجهتهـــا لاأعلى ثابتة و�صم اأ�صابـــع اليد اليمنى 
مـــع مـــد ال�صبابة والو�صطى وحتريكها مينياً وي�صـــاراً مع مراعاة اأن تكون 

جهة ال�صبابة والو�صطى ناحية الكف الي�صرى داللة على القراءة.

يقرأ



٨9

كـــف اليـــد الي�صـــرى جهـــة االأعلـــى مبحـــاذاة ال�صدر ثابتـــة واليـــد اليمنى 
نـــزواًل  وحتريكهـــا  والو�صطـــى  ال�صبابـــة  ممـــدودة  االأ�صابـــع  مقبو�صـــة 
باالأ�صبعـــني فـــوق كـــف اليد الي�صـــرى والبقـــاء بذلك حلظـــات داللة على 

الوقوف.

يقف 1 



90

األفعال

كف اليد اليمنى جهة اليمني من�صوبة لاأعلى مفرودة االأ�صابع واإبقاوؤها 
على هذه ال�صفة للحظان ثابتة داللة على الوقوف.

يقف 2



91

مـــد كـــف اليد الي�صـــرى لاأمام بفـــرد االأ�صابـــع ثابتة، و�صـــم اأ�صابع اليد 
اليمنـــى ومـــد ال�صبابـــة والو�صطـــى منفرجـــة وحتريكهـــا فـــوق كـــف اليـــد 

الي�صرى داللة على القفز فوق حاجز.

يقفز



92

األفعال

قب�ض اليدين ومدهما لاأمام مبحاذاة ال�صدر مع تقدمي اإحداهما على 
االأخـــرى ثـــم حتريكهمـــا لاأمـــام ب�صكل دائـــري اأكر من مـــرة داللة على 

دوران دوا�صة الدراجة.

يقود الدراجة



93

قب�ـــض اليديـــن موجهـــة لل�صـــدر وتـــرك م�صاحـــة تقـــدر بحـــوايل 20�صـــم 
وحتريك اليدين بالتزامن واالختاف ب�صكل حموري داللة على القيادة.

يقود



94

األفعال

رفـــع اليد اليمنى مقابل الكتف وجعل الكـــف لاأمام وقب�صها وحتريكها 
ب�صـــكل ن�صف حموري وجعـــل اليد االأخرى اأ�صفل املرفق ثابتة داللة على 

م�صك مقود ال�صيارة والقيادة.

يقود 2



95

ب�صـــط كـــف اليد الي�صـــرى وو�صعها جهة االأعلـــى مفـــرودة االأ�صابع ثابتة 
وقب�ض اأ�صابع اليد اليمنى واإبراز ال�صبابة واالإبهام مرتخية وحتريكهما 

فوق الكف متعرجة داللة على م�صك القلم والكتابة فوق الورقة.

يكتب



96

األفعال

قب�صـــة اليدين مرتخية واإبراز ال�صبابة منحنية يف كلتا اليدين مع جعل 
اإحداهمـــا اأمـــام االأخـــرى داللة علـــى املتابعـــة وحتريك ال�صبابتـــني قب�صاً 

ومداً بالتزامن مع حركة اليدين لاأمام ي�صاراً.

يلحق



97

مـــد اأ�صابـــع اليديـــن منفرجة والكفـــني جهة ال�صـــدر ثـــم حتريكهما اإىل 
حمـــاذاة الكتفـــني مع مام�صـــة االأ�صابع لل�صـــدر وابتعادهمـــا قليًا عند 

نهاية االإ�صارة.

يلعب



9٨

األفعال

ب�صـــط اليد اليمنى اإىل االأمام بجعـــل الكف ناحية االأ�صفل وحتريكها اإىل 
االأمـــام مـــع قب�ـــض اليد يف نهاية احلركـــة واالإمياء بجـــذع اجل�صد االأعلى 

قليًا  بالتزامن.

يمسك



99

ب�صـــط كـــف اليد الي�صـــرى اأفقياً جهـــة االأعلى ثابتـــة وقب�ـــض اأ�صابع اليد 
اليمنـــى ومـــد ال�صبابـــة والو�صطـــى واإنزالهمـــا فـــوق الكـــف الي�صـــرى مـــع 

حتريك اال�صبعني بالتناوب داللة على امل�صي ومراعاة مامح الوجه.

يمشي بخفية



100

األفعال

اليدان لاأ�صفل وكفاهما جهة ال�صدر، و�صم االأ�صابع مع حتريك اليدان 
لاأ�صفل حتريكا خفيفاً بالتناوب داللة على امل�صي على طرف االأ�صابع.

يمشي على أطراف أصابعه



101

كـــف اليـــد اليمنى جهة ال�صـــدر من�صوبة لاأ�صفل وقب�ـــض االأ�صابع ومد 
ال�صبابة والو�صطى وحتريكهما بالتناوب ناحية االأمام داللة على امل�صي.

يمشي



102

األفعال

كـــف اليـــد اليمنـــى على اخلـــد االأمين من الوجـــه ثم حتريـــك الراأ�ض مع 
اليد بو�صعهما ال�صابق ميًا قليًا ناحية اليمني داللة النوم.

ينام



103

اليـــدان جهـــة ال�صـــدر اأفقيـــاً مبحاذاتـــه وقب�ـــض اأ�صابـــع اليـــد الي�صـــرى 
وحتريـــك قب�صـــة اليد اليمنى من حماذاة الكتـــف نزواًل فوق قب�صة اليد 
الي�صرى مرة واحدة، والبقاء حلظات تطول بح�صب طول وقت االنتظار.

ينتظر



104

األفعال

كـــف اليد اليمنـــى لاأعلى مع �صم االأ�صابع ومـــد ال�صبابة وحتريكها من 
اأمام العني اليمنى اإىل االأمام داللة على النظر ل�صيء.

ينظر



105

مـــد ال�صبابتـــني و�صمهمـــا وجعلهمـــا اأ�صفـــل ال�صفتـــني ثـــم حتريكهما اإىل 
االأ�صفل و�صع قب�صة اليد فوق كف اليد االأخرى وحتريكها على امتدادها 

لاأمام واخللف داللة على م�صك من�صفة التنظيف.

ينظف



106

األفعال

تعب

اليـــدان ممدودتـــان مبحـــاذاة ال�صـــدر وكفاهمـــا جهـــة االأعلـــى منب�صطـــة 
مفرقـــة االأ�صابـــع ثم حتريكها مـــن اأ�صفل ال�صدر الأعـــاه بحيث يام�ض 

باطن االأ�صابع اجل�صد وتفرتق عنه بنهاية احلركة.



107

كفـــا اليديـــن جهـــة االأعلـــى وثنـــي االأ�صابع مرتخيـــة وحتريـــك اإحداهما 
لاأعلى واالأخرى لاأ�صفل بحركة خفيفة ومتتالية.

يطبخ





األسماء



األسماء

110

اليـــد اليمنـــى مرفوعة قليًا اأ�صفـــل الذقن وكفها جهـــة االأ�صفل مع �صم 
االأ�صابع وثنيهم ثم مام�صة هر اليد للذقن ثابتة اإ�صارة لاأب.

أب



111

اليـــد اليمنـــى ممـــدودة لاأمـــام قليـــًا وكفهـــا جهـــة االأ�صفـــل مـــع قب�ـــض 
االأ�صابـــع مرتخيـــة ومـــد ال�صبابـــة والو�صطـــى ثـــم حتريـــك االأ�صبعـــني 
بالتزامـــن واخلـــاف اإحداهما لاأعلى واالأخـــرى لاأ�صفل حركة خفيفة 

مع ثبات كامل اليد.

أخ



األسماء

112

اليـــد اليمنى مرفوعة ناحية الراأ�ض وكفهـــا جهة الوجه مفرقة االأ�صابع 
واليـــد الي�صـــرى ممـــدودة لاأمـــام وكفهـــا جهـــة االأمـــام مفرقـــة االأ�صابع 

وحتريكهما اليمنى للخلف والي�صرى لاأمام.

أسد



113

اليـــدان ممدودتـــان لاأمام وكفاهمـــا متقابان مع مـــد االأ�صابع مفرقة 
ثـــم حتريكهما معاً من االأعلى لاأ�صفـــل مع كل حركة تت�صع امل�صاحة بني 

الكفني.

أطفال



األسماء

114

اليـــدان قبالة بع�صهما م�صمومتـــا االأ�صابع ب�صكل خمروطي ثم حتريك 
اإحداهما فوق االخرى حتى تام�ض طرف ا�صابعهما حركتني ممتالتني 

مرة تعلو اليمنى ومرة تعلو الي�صرى.

ألوان



115

اليـــد اليمنى مبحـــاذاة الراأ�ض وكفهـــا جهة الي�صار وقب�ـــض االأ�صابع ومد 
ال�صبابة ثم و�صع ال�صبابة بجانب الفم مييناً ثابتة اإ�صارة لاأم.

أم



األسماء

116

كف اليد اليمنى جهة الي�صار وقب�صها ومد االإبهام ثم حتريكها جهة الفم 
كنايـــة عن املـــاء ثم مد اليدين لاأمـــام اإحداهما خلف االأخـــرى باملحاذاة 
وكفيهما لاأعلى وقب�ض االأ�صابع ومع اأرخاء ال�صبابة واالإبهام وحتريك 

اليدين بحركة واحدة مييناً وي�صاراً كناية عن قب�ض خرطوم املاء.

إطفائي



117

مـــد اليـــد الي�صرى مبحـــاذاة ال�صدر وقب�ض كفها اليـــد اليمنى كفها فوق 
قب�صـــة الي�صـــرى و�صـــم اأ�صابعها ومـــد ال�صبابة والو�صطـــى م�صكًا بذلك 
اأذين االأرنـــب ثـــم حتريـــك اليديـــن ب�صفتهمـــا كاملـــة لاأعلـــى واالأ�صفـــل 

حماكاًة لقفز االأرنب.

أرنب



األسماء

11٨

اليـــد اليمنـــى مرفوعـــة اأمـــام االأنـــف وكفهـــا جهة االأمـــام و�صـــم االأ�صابع 
مـــع مـــد االإبهـــام ثم حتريك كامـــل االأ�صابـــع ناحية االإبهـــام مام�صة بها 

وحتريكها لاأعلى حماكاة ملنقار البطة.

بطة



119

اليـــد اليمنـــى مرفوعـــة فوق الراأ�ض وكفهـــا جهة االأمام وقب�ـــض االأ�صابع 
الو�صطـــى ومـــد االإبهـــام واخلن�صر ثم و�صـــع االإبهام علـــى الراأ�ض م�صكًا 
بذلـــك قرنـــاً، ثم مد اليدين لاأمام متقابلتي الكفـــني وقب�ض اأ�صابعهما 
وحتريـــك اأحـــدى اليديـــن لاأ�صفل واالأخـــرى لاأعلى بحـــركات متتالية 

متخالفة م�صرياً حللب ال�صرع.

بقرة



األسماء

120

اليـــد اليمنـــى لاأعلـــى وكفها جهة اخلـــد االأمين م�صمومـــة االأ�صابع ثم 
حتريك الكف ناحية اخلد ومام�صة طرف االأ�صابع لها كناية عن حمرة 

خّد البنت.

بنت



121

اليـــد اليمنى ممدودة لاأعلى وكفهـــا مبحاذاة الراأ�ض مع قب�ض االأ�صابع 
وحتلـــق ال�صبابـــة حول االإبهام ثم اإنزالهـــا لاأ�صفل مبحاذاة اخلد مع لف 

اليد لفاً خفيفاً متتالياً كناية )ل�صفرية( ال�صعر.

بنت 2



األسماء

122

اإ�صارة )طبيب( ثم ن�صب اليد اليمنى مبحاذاة الراأ�ض وكفها جهة الي�صار 
منفرجـــة االأ�صابـــع وحتريكهـــا للداخل بجانـــب الراأ�ض مع ثنـــي االأ�صابع 
واليـــد الي�صـــرى بالتزامـــن تتحـــرك لاأمام ممـــدودة وكفها جهـــة االأمام 

مثنية االأ�صابع رمزاً للحيوان.

بيطري



123

اليد الي�صرى ممدودة لاأمام وو�صع الكف جهة االأعلى واأ�صابعها مفرقة 
واليـــد اليمنى فوقها باملقابل، ثـــم اإطباق اليد اليمنى على الي�صرى رمزاً 

لفك التم�صاح.

تمساح



األسماء

124

اليـــد اليمنى مرفوعـــة اأ�صفل الوجه وهر الكف مام�صاً للذقن وقب�ض 
االأ�صابـــع ومـــد ال�صبابـــة والو�صطـــى مـــع حتريكهمـــا باالختـــاف حركـــة 

متتالية.

تيس



125

اليد اليمنى ممدودة لاأمام مبحاذاة ال�صدر مقبو�صة االأ�صابع ممدودة 
ال�صبابـــة والو�صطـــى م�صتنـــدة من مرفقها علـــى اليد الي�صـــرى ثابتة، ثم 
حتريك اليد اليمنى مييناً وي�صاراً على �صفتها حماكاة حلركة الثعبان.

ثعبان



األسماء

126

اليـــد اليمنـــى من�صوبة لاأعلـــى وكفها جهة االأنف والفـــم وثني االأ�صابع 
مفرقـــة ثم حتريك اليد لاأمام مبتعدة عـــن الوجه قليًا حماكاة الأنف 

الثعلب.

ثعلب



127

اليـــدان من�صوبتـــان لاأعلى وكف الي�صـــرى لاأمام منب�صطـــة م�صمومة 
االأ�صابـــع واليمنـــى كفهـــا جهـــة الي�صـــار مقبو�صـــة االأ�صابـــع وحتريكهـــا 
للداخل اإ�صارة لفتح باب الثاجة، ثم قب�ض اليدين اأمام ال�صدر وهزهما 

هزاً خفيفاً رمزاً للربد.

ثالجة



األسماء

12٨

اليـــدان مرفوعتـــان فوق الراأ�ـــض وكفاهما جهـــة االأمام وقب�ـــض االأ�صابع 
الو�صطـــى ومد االإبهامـــني واخلن�صرين ثم و�صـــع االإبهامني على الراأ�ض 
م�صـــكًا بذلـــك قرونـــاً مع حتريـــك الراأي لاأمـــام واليدين اإ�صـــارة لنطح 

الثور.

ثور



129

ن�صـــب اليديـــن لاأعلـــى مبحاذاة الوجـــه وكفيهما متقابلتـــني، ثم حتريك 
اليـــد الي�صـــرى بو�صعها املن�صـــوب لاأ�صفل قليًا وقب�ض كـــف اليد اليمنى 
وحتريـــك قب�صة اليد اليمنى و�صـــواًل لبطن الكف الي�صرى و�صربها رمزاً 

عن باب البيت.

جار



األسماء

130

اليـــد اليمنـــى مرفوعـــة اإىل اأ�صفـــل الذقن وكفهـــا جهة اجل�صـــد مقبو�صة 
االأ�صابـــع مام�صـــاً طـــرف القب�صـــة العلـــوي اأ�صفـــل الذقن، ثـــم حتريكها 
مـــع مـــد االإبهـــام لاأعلى بحيث تكـــون اليد مبحاذاة الراأ�ـــض حمركاً اليد 

لاأعلى قليًا حركة واحدة خفيفة.

جد



131

اليد اليمنى مرفوعة جهة الفم خمروطية ال�صكل اإ�صارة لاأكل، ثم ب�صط 
اليد اليمنى منفرجة االأ�صابع وكفها جهة االأعلى ممدودة مبحاذاة الكف 

االأمين ثم حتريكه لاأمام بالكامل مع ثني جذع اجل�صد قليًا.

جرسون (مقدم طعام)



األسماء

132

اليـــدان ممدودتـــان لاأمـــام والكفـــان متقابـــان مفرجـــة االأ�صابـــع، ثـــم 
حتريكهمـــا مـــن حماذاة ال�صـــدر اإىل اأ�صفل ب�صكل متكـــرر ثاث مرات مع 
تو�صع الفرا بينهما بالتزامن مع كل حركة، ثم قب�ض االأ�صابع مرتخية 
ومد ال�صبابة واالإبهام ومدهما لاأمام ثابتة والكفان ناحية االأمام كناية 

على املراقبة.

جليسة أطفال 



133

اليـــد اليمنـــى من�صوبـــة لاأعلـــى مبحـــاذاة الوجـــه وكفهـــا جهـــة الي�صـــار 
ومرفقها م�صتنداً على اليد الي�صرى ثم حتريك اليمنى لاأمام واخللف 

بحركات متتالية حماكاة لرقبة اجلمل.

جمل



األسماء

134

اليـــد اليمنـــى مبحاذاة الراأ�ـــض والكف لاأ�صفل وقب�ـــض االأ�صابع مرتخياً 
ومـــد ال�صبابـــة والو�صطى منفرجة ثم �صمهـــا ببع�ض وفتحهما كناية عن 

املق�ض مع حركة متزامنة لكامل اليد فوق الراأ�ض.

حالق



135

اليـــد الي�صـــرى ممدودة لاأمام ثابتة وو�صع الكف جهة اليمني مب�صوطة 
م�صمومـــة االأ�صابـــع ثابتة واليمنى ممدودة لاأمـــام وكفها جهة االأ�صفل 
وقب�ـــض االأ�صابـــع وب�صـــط االإبهـــام وال�صبابة ثم حتريـــك اليمنى مام�صاً 

راأ�ض االإبهام باطن الكف الي�صرى.

حمام (دورة مياه)



األسماء

136

اليـــد اليمنـــى فـــوق الراأ�ـــض وو�صع الكـــف جهـــة االأ�صفل مفرقـــة االأ�صابع 
والي�صرى كفها على ال�صدر مفرقة االأ�صابع وحتريكها ب�صكل دائري، ثم 
مـــد اليديـــن لاأمام متقابلتي الكفـــني منب�صطة بالتقاء راأ�ـــض اأ�صابعهما 

وحتريكهما للداخل بانفراج ب�صيط رمزاً للحو�ض.

حوض استحمام



137

اليـــد اليمنى مرفوعة ناحية الراأ�ض وكفهـــا جهة الوجه مفرقة االأ�صابع 
واليـــد الي�صـــرى ممـــدودة لاأمـــام وكفهـــا جهـــة االأمـــام مفرقـــة االأ�صابع 
وحتريكهمـــا اليمنـــى للخلـــف والي�صـــرى لاأمـــام، ثم مد اليمنـــى لاأمام 
وقب�ـــض اأ�صابعهمـــا ومد ال�صبابة والو�صطى وحتريـــك كامل اليد لليمني 

اإ�صارة لكلمة اأنواع.

حيوانات



األسماء

13٨

اليـــد اليمنـــى كفهـــا جهـــة ال�صـــدر مقبو�صـــة االأ�صابـــع ممـــدودة مبحاذاته 
و�صبابتهـــا ممـــدودة، ثم حتريك اليد ب�صفتهـــا ال�صابقة من ال�صدر للخارج 
جهة املق�صود )اخلال( وعك�ض االإ�صارة للداخل يف كلمتي )اأنا خاله( اأو )اأنا 

عمه(.

خالي/ عمي



139

اليـــد اليمنى مرفوعة مبحاذاة الراأ�ـــض وجعل هر كفها مام�صاً لاأذن 
وب�صطها مرتخية حماكياً بذلك اأذن اخلروف.

خروف



األسماء

140

اليـــد اليمنـــى مرفوعة لاأعلى وو�صـــع الكف جهة االأنـــف وثني االأ�صابع 
جهـــة االأنـــف، ثم اليـــدان ممدودتان لاأمـــام وكّفاهمـــا متقابلتان وقب�ض 

االأ�صابع واإبعاد الذراعني عن اجل�صد قليًا و�صفاً ل�صكل الدب.

دب



141

اليـــد اليمنـــى مرفوعـــة اأمـــام االأنف وكفها جهـــة االأمام وقب�ـــض االأ�صابع 
ومـــد ال�صبابة، واالإبهام ثابتة، ثم حتريـــك كامل اليد ب�صفتها من االأنف 

لاأ�صفل.

دجاجة



األسماء

142

قب�ض اليدين ومدهما لاأمام مبحاذاة ال�صدر مع تقدمي اإحداهما على 
االأخـــرى ثـــم حتريكهمـــا لاأمـــام ب�صكل دائـــري اأكر من مـــرة داللة على 

الدراجة.

دراجة



143

اليدان ممدودتان لاأمام وكّفاهما لاأعلى وقب�ض االأ�صابع ثم حتريكهما 
للداخل )ناحية اجل�صد( رمزاً ل�صحب الدرج.

درج



األسماء

144

اليـــد اليمنـــى من�صوبـــة لاأعلـــى فـــوق الراأ�ـــض وو�صـــع الكف مثنيـــاً جهة 
االأ�صفل وتفريق االأ�صابع مع مراعاة مامح الوجه وحركة ال�صفتني.

شد



145

اإ�صارة )رُجل( ثم ن�صب اليد الي�صرى لاأعلى ثابتة مب�صوطة الكف جهة 
اليمـــني وم�صـــح اأ�صابع اليد اليمنـــى على باطنها لاأعلـــى واالأ�صفل اأكر 

من مرة رمزاً لفر�صة الدهان.

دهان



األسماء

146

اليـــد اليمنـــى مرفوعة ناحية الوجـــه وو�صع الكف جهـــة االأ�صفل وقب�ض 
االأ�صابع ومد ال�صبابة ثم و�صع جانب اليد من ناحية االإبهام اأمام االأنف 

حماكياً لعرف الديك الرومي.

ديك رومي



147

اليـــد اليمنـــى قبالـــة االأنـــف وو�صع الكف جهـــة الوجه وثنـــي اأ�صابعها ثم 
حتريـــك اليـــد لاأمـــام، ورفع اليـــد اليمنى مبحـــاذاة الراأ�ـــض وكفها جهة 
االأمـــام واأ�صابعهـــا م�صمومـــة خمروطيـــة ال�صـــكل وحتريك اليـــد لاأمام 

قليًا.

ديناصور



األسماء

14٨

اليد اليمنى قبالة االأنف وو�صع الكف جهة الوجه مثنياً االأ�صابع مفرقة 
وحتريكهـــا لاأمـــام، ثـــم مـــد اليديـــن لاأمـــام وكفيهمـــا لاأمـــام مفرقـــة 

االأ�صابع مثنية قليًا اإ�صارة للمخالب.

ذئب



149

اليد اليمنى مبحاذاة ال�صدر وو�صع الكف جهة اليمني ممدودة االأ�صابع 
مـــع و�صـــع االإبهام حتت االإبط، ثـــم مد اليدين لاأمـــام وكيفهما لاأعلى 
مع تفريق االأ�صابع ومدهما لاأعلى وحتريك اليدين بالتزامن لاأعلى 

واالأ�صفل بالتناوب.

رئيس الطهاة



األسماء

150

قب�ض اليد اليمنى وو�صع الكف جهة االأ�صفل مبحاذاة الوجه مع ارتخاء 
ال�صبابـــة واالإبهـــام ثم و�صعهما فوق طرف ال�صارب مع الدوران بها ن�صف 

دائرة لاأمام مبو�صعها دون تغيري رمزاً ل�صارب الرجل.

رجل



151

اليـــد اليمنـــى مبحاذاة الفم وو�صـــع الكف ميني الوجـــه، بقب�ض االأ�صابع 
ومـــد ال�صبابـــة واالإبهـــام وحتريكهمـــا ناحيـــة طـــرف ال�صـــارب، ومام�صـــة 

. ال�صبابة لاإبهام ب�صكل متتال

رجل 2



األسماء

152

اليد الي�صرى ممدودة ثابتة كفها مقابلة لل�صدر مع ميان لاأعلى ثابتة 
واليـــد اليمنـــى مقبو�صة االأ�صابـــع ممدودة ال�صبابـــة والو�صطى وحتريك 

كامل اليد ب�صورتها فوق الكف االأي�صر كناية عن ري�صة الر�صام.

رسام



153

اليـــدان ممدودتان مبحاذاة ال�صـــدر والكفان لاأعلى وا�صعاً اليد اليمنى 
فوق الي�صرى ثم هزهما مييناً وي�صاراً بحركة واحدة مت�صاوية.

رضيع



األسماء

154

اليد اليمنى من�صوبة جهة االأنف واأ�صابعها خمروطية ال�صكل، ثم تفريق 
االأ�صابع وب�صط اليد كالزهرة حني تفتحها.

زهرة



155

اليـــدان ممدودتـــان مبحـــاذاة ال�صـــدر وا�صعاً الكفـــني على الرقبـــة يداً فوق 
االأخرى م�صمومة االأ�صابع ثم حتريك اليد اليمنى لاأعلى حماكياً رقبة 

الزرافة.

زرافة



األسماء

156

اليدان ممدودتان لاأمام مبحاذاة ال�صدر مع تقابل الكفني ثم قب�صهما 
وحتريكهمـــا ن�صـــف دائـــرة بالتزامـــن واالختـــاف كناية عن القيـــادة، ثم 
مـــد اليدين لاأمـــام متقابلتي الكفني مبحـــاذاة الكتفني وحتريكهما من 

االأمام اإىل ناحية اجل�صد اإ�صارة للبا�ض.

سائق الحافلة



157

ب�صط اليد الي�صرى وكفها جهة االأعلى ثابتة وقب�ض اأ�صابع اليد اليمنى 
ومـــد ال�صبابـــة والو�صطـــى م�صمومة وحتريكهمـــا حتى تام�صـــان باطن 
الكـــف ثم مد اليد اليمنى وكفها جهة االأعلى مبحاذاة ال�صدر وحتريكها 

لاأمام منحنية لاأعلى وت�صاف بعدها اإ�صارة رجل.

ساعي البريد



األسماء

15٨

مـــد اليـــد اليمنـــى لاأمـــام وو�صع الكـــف جهة االأمـــام مب�صوطـــة االأ�صابع 
منفرجـــة ثـــم حتريك اليـــد اإىل اخللف مع قب�ض االأ�صابـــع اأثناء احلركة 
قب�صـــاً مرتخيـــاً ومراعـــاة مامح الوجـــه يف ذلك واخلفة باالإ�صـــارة رمزاً 

للخل�صة.

سارق



159

مـــد اليد اليمنى لاأمام وكفها جهة االأ�صفل واأ�صابعها ممدودة منفرجة 
ثـــم حتريـــك اليـــد بحركة خفيفـــة اإىل الداخـــل متجهـــة اإىل خلف الظهر 
قليـــًا مع قب�ـــض االأ�صابع بالتدرج ابتداًء باخلن�صـــر خال ذلك بتزامن 

احلركتني.

لص



األسماء

160

االأمـــام  اهمـــا جهـــة  الراأ�ـــض وكف اليـــدان من�صوبتـــان لاأعلـــى مبحـــاذاة 
واالأ�صابـــع مقبو�صـــة مـــع ارتخـــاء قب�صتـــي ال�صبابتني واالإبهامـــني .. ثم 
مام�صـــة اليديـــن ببع�صهمـــا كنقطـــة انطاقـــة وحتريك اليـــد الي�صرى 

جهة الي�صار واليمنى جهة اليمني .. بالتزامن.

ستارة



161

اهما متقابلتان مع ثني االأ�صابع  اليـــدان ممدودتان مبحاذاة ال�صدر وكف
الو�صطـــى ومـــد ال�صبابتني واخلن�صرين ثـــم التقاء راأ�ـــض االأ�صابع املثنية 

ببع�صهما مام�صة.

سرير



األسماء

162

اليـــد الي�صرى ممـــدودة لاأمام وكفهـــا جهة االأ�صفل م�صمومـــة االأ�صابع 
واإدخـــال اليـــد اليمنى مـــن حتتها لتخرج من اجلانـــب االآخر منها ثم مد 

اليدين لاأمام و�صم اأ�صابعهما وحتريكهما للوراء اإ�صارة للزحف.

سلحفاة



163

اليـــد اليمنـــى اأمام ال�صـــدر وو�صع الكف جهة االأمام ثـــم حتركها بت�صكيل 
حرف )�ض( ثم )م( مركبا بذلك الكلمة باحلروف االأبجدية.

سم



األسماء

164

اليـــدان ممدودتان لاأمام مب�صوطتا الكفني متقابلتان مبحاذاة الكتفني 
وحتريكهمـــا للداخـــل قليـــا، ثـــم ن�صـــب اليـــد اليمنـــى لاأعلـــى مبحاذاة 

الراأ�ض وكفها مقبو�صة وحتريكها لاأ�صفل واالأعلى مرتني.

شاحنة



165

اليـــد اليمنـــى من�صوبة لاأعلـــى مبحاذاة الوجـــه وكفهـــا لاأعلى مفرقة 
االأ�صابـــع م�صتنـــدة من مرفقهـــا فوق اليد الي�صرى ثابتـــة، ثم هز اليمنى 

ميينا وي�صارا حركة متتالية خفيفة.

شجرة



األسماء

166

اهمـــا  وكف الوجـــه  مبحـــاذاة  لاأعلـــى  من�صوبتـــان  اليـــدان 
متقابلتان مفرقتا االأ�صابع ثم هز اليدين هزا خفيفا.

شجرة 2



اليد اليمنى ممدودة مبحاذاة الراأ�ض وكفها جهة االأ�صفل ثم و�صع جانب 
الكـــف علـــى اجلبـــني اإ�صـــارة لقبعـــة ال�صرطي مـــع مراعاة مامـــح الوجه 

وانت�صاب اجل�صد.

167

شرطي



األسماء

16٨

ن�صـــب اليـــد اليمنـــى لاأعلى وو�صـــع الكف جهـــة االأمـــام مب�صوطة الكف 
م�صمومـــة االأ�صابـــع ومبحاذاتهـــا مـــن الي�صـــار الكـــف الي�صـــرى من�صوبة 
مب�صوطـــة وجهتها اإىل اليمني ثم حتريك الكف اليمنى ب�صفتها لاأعلى 

مع ثبات الي�صرى.

صاروخ



169

اليـــدان لاأمـــام ممدودتـــان وكفاهمـــا جهـــة االأ�صفـــل مقبو�صـــة االأ�صابع 
ممـــدودة ال�صبابتني ثـــم مام�صـــة ال�صبابتني ببع�صهمـــا وحتريكهما من 
املام�صـــة فتتجـــه اليـــد الي�صرى للي�صـــار واليمنـــى لليمـــني را�صما بذلك 

زاوية افرتا�صية.

صالة البيت



األسماء

170

اهما متقابلتان  مـــد اليديـــن مبحاذاة ال�صدر واليمنى تعلو الي�صـــرى وكف
ثـــم �صـــم االأ�صابـــع وثنيهـــا ثنيـــا مرتخيـــا، وحتريك الكـــف العليـــا ناحية 
ال�صفلـــى بو�صعها وتعليـــق االأ�صابع ببع�صها ثم حتريكهمـــا ميينا وي�صارا 

حركة خفيفة.

صديق



171

اليـــد اليمنـــى تغطـــي العـــني اليمنى، ثـــم فرد اليديـــن مبحـــاذاة الكتفني 
والكفان جهة االأ�صفل وتفريق االأ�صابع ثم حتريكهما بالتزامن لاأ�صفل 

واالأعلى رمزا جلناحي ال�صقر اجلارح.

صقر



األسماء

172

مد اليدين لاأعلى مبحاذاة الوجه اإحداهما اأ�صفل االأخرى مع قب�صهما 
وحتريكهمـــا مـــرة واحـــدة لاأ�صفل كناية عـــن رمي ال�صنارة، ثـــم مد اليد 
اليمنـــى لاأمـــام وكفها ناحيـــة الي�صـــار منب�صطة ثم حتريـــك الكف فقط 

بحركة متكررة ميينا وي�صارا رمزا لل�صمكة.

صياد سمك



173

اليـــد اليمنـــى ممـــدودة لاأمـــام وكفهـــا جهـــة االأ�صفـــل مفرقـــة االأ�صابـــع 
م�صتنـــدة بذراعهـــا على اليد الي�صـــرى الثابتة، ثم حتريـــك اليمنى ميينا 

وي�صارا ب�صفتها حماكاة لزحف ال�صب.

ضب



األسماء

174

اليـــد اليمنـــى اأ�صفـــل الرقبة منب�صطة الكـــف مفرقة االأ�صابـــع وحتريكها 
للخـــارج والداخـــل ثـــم ب�صـــط اليد الي�صـــرى ثابتـــة وو�صع الكـــف لاأعلى 

وحتريك اليد اليمنى فوقها نزوال وارتفاعا حماكاة لقفز ال�صفدع.

ضفدع



175

اليـــد اليمنـــى ممدودة مبحاذاة ال�صـــدر وو�صع الكف مـــع ثني االأ�صبعني 
الو�صطـــى والبن�صر ومد الباقي ثم حتريكهـــا لاأعلى جهة الي�صار اإ�صارة 

للطائرة.

طائرة



األسماء

176

مـــد اليـــد الي�صـــرى لاأمـــام وو�صـــع الكـــف مرتخيـــة وقب�ض اأ�صابـــع اليد 
اليمنـــى مـــع مـــد ال�صبابـــة ثـــم حتريكهـــا و�صـــوال لـــذراع اليـــد الي�صـــرى 
ومام�صـــة هر ال�صبابة له، ثم االإ�صارة بال�صبابة اليمنى ناحية االأ�صنان 

كناية عن تخ�ص�صه باالأ�صنان.

طبيب أسنان



177

مـــد اليـــد الي�صرى لاأمـــام وو�صع الكـــف مرتخية ثم قب�ـــض اأ�صابع اليد 
اليمنى مع مد ال�صبابة ثم حتريكها و�صوال لذراع اليد الي�صرى ومام�صة 
هـــر ال�صبابة لـــه، كناية عن االإبرة وتعني الطبيـــب اأو امل�صت�صفى بح�صب 

ال�صياق.

طبيب



األسماء

17٨

م�صـــح باطن اأ�صابع اليـــد اليمنى فوق الكتف االأي�صـــر منفرجة مقبو�صة 
االإبهـــام ثـــم قب�ـــض اليديـــن متقابلتـــني ممدودتـــني لاأمـــام وحتريكهما 

للداخل جهة ال�صدر وت�صاف بعدها اإ�صارة طائرة.

طيار



179

اليـــد اليمنى ممدودة لاأمام وو�صع الكف جهة االأ�صفل واأ�صابعها مثنية 
لاأ�صفـــل ثـــم حتريك اليد من مف�صـــل الر�صغ دون الـــذارع حركة دائرية 

متكررة اإ�صارة للعائلة.

عائلة



األسماء

1٨0

اليـــدان من�صوبتـــان لاأعلـــى مبحـــاذاة الراأ�ـــض وكفاهمـــا متقابـــان ومد 
اأ�صابعهمـــا مـــع ثنـــي ال�صبابتني جهة الراأ�ـــض ومام�صتـــه بطرفيهما، ثم 

حتريكهما للخارج واالأعلى رمزا لوفرة العلم بالراأ�ض.

عالم



1٨1

عشب



األسماء

1٨2

و�صـــع اليد اليمنى اأمـــام الفم وو�صع الكف جهة االأمـــام وقب�ض اأ�صابعها 
ومـــد ال�صبابـــة واالإبهام م�صـــكا بذلك منقـــارا، ثم رفع اليديـــن مبحاذاة 
الكتفـــني ومـــد الكفـــني، الي�صـــرى للي�صـــار، واليمنـــى لليمـــني، وثنيهمـــا 
لاأ�صفـــل م�صـــكا بذلك ما ي�صبه اجلناحني ثم حتريـــك اليدين لاأعلى 

واالأ�صفل.

عصفور



1٨3

اليـــد الي�صـــرى ممدودة ثابتة لاأمـــام وو�صع الكف جهـــة االأ�صفل مفرقة 
االأ�صابـــع مثنيـــة وو�صع اليد اليمنى فوقها وكفها جهـــة االأمام مقبو�صة 

االأ�صابع ممدودة ال�صبابة حماكاة لذيل العقرب يف و�صع الهجوم.

عقرب



األسماء

1٨4

اليد الي�صرى من�صوبة مبحاذاة الكتف وو�صع الكف جهة االأمام منب�صطة 
ثابتـــة وو�صـــع اأ�صابـــع اليمنى يف بطنهـــا مفرقة ثم حتريـــك اليمنى على 

امتداد كف الي�صرى م�صيا باالأ�صابع كالعنكبوت.

عنكبوت



1٨5

اهمـــا متقابلتان مع انفراج  اليـــدان ممدودتان لاأمام قبالـــة ال�صدر وكف
االأ�صابـــع ثـــم حتريكهمـــا ب�صـــكل حمـــوري انطاقا مـــن نقطـــة مام�صة 
االإبهامـــني وانتهـــاء مبام�صـــة اخلن�صرين كنقطة التقـــاء احلركة اإ�صارة 

لغرفة ثم اإتباعها باإ�صارة نوم.

غرفة النوم



األسماء

1٨6

اهمـــا جهـــة االأمـــام مقبو�صتـــا  اليـــدان مرفوعتـــان مبحـــاذاة الراأ�ـــض وكف
االأ�صابع ممدودتا ال�صبابتني ثم جعل اليدين مبجاورة الراأ�ض ومام�صة 

له، م�صكا بذلك قرون الغزال.

غزال



1٨7

مـــد اليـــد اليمنى لاأمـــام وو�صع الكف جهـــة االأمام مفرقـــة االأ�صابع ثم 
حتريكهـــا ب�صفتهـــا لاأعلـــى واالأ�صفل ناحيـــة االأمام حماكيـــا بذلك �صكل 

الفاأر وحركته.

فأر



األسماء

1٨٨

رفع اليد الي�صرى ناحية الفم وو�صع الكف جهة اليمني وقب�ض االأ�صابع 
ومـــد ال�صبابـــة واالإبهـــام م�صكا بذلـــك حلقة اأمام االأنف، ثـــم �صم اأ�صابع 
اليـــد اليمنـــى ومد ال�صبابـــة والو�صطـــى وتفريقهما وثنيهمـــا ثنيا خفيفا 

وحتريكهما ناحية الوجه.

خنزير



1٨9

اليدان ممدودتان لاأمام قبالة ال�صدر والكفان جهة االأمام مب�صوطتان 
واالأ�صابـــع م�صمومة ثم و�صع اأحد االإبهامني فوق االآخر وحتريك باقي 

الكفني مع بع�صهما م�صكا بذلك جناحي الفرا�صة.

فراشة



األسماء

190

اليـــد اليمنـــى ممـــدودة لاأمـــام وو�صـــع الكـــف جهـــة االأ�صفـــل واأ�صابعهـــا 
م�صمومـــة مثنيـــة وو�صع املرفق قريبا من االأنف ثـــم حتريك كامل اليد 

ميينا وي�صارا م�صتندا على اليد الي�صرى حماكاة خلرطوم الفيل.

فيل



191

اليـــد الي�صـــرى من�صوبـــة لاأعلـــى ثابتـــة وكفهـــا جهـــة اليمـــني مب�صوطة 
وقب�ـــض اليـــد اليمنى و�صربها بباطن كف الي�صـــرى ثم مد اليد الي�صرى 
مبحـــاذاة الراأ�ـــض وكفها جهة االأ�صفل ثابتة وحتريك اليد اليمنى اأ�صفلها 

لاأمام وكفها جهة االأ�صفل مب�صوطة.

قبو



األسماء

192

اهما جهة اجل�صد و�صـــم االأ�صابع  اليـــدان لاأ�صفـــل مبحاذاة البطـــن وكف
وثنيهـــا وا�صعا را�ـــض االأ�صابع بالبطن وحمركا لهـــا لاأعلى قليا كاأا 

حتك ج�صدك باأ�صابعك.

قرد



193

الكفـــني متقابلتـــان م�صمومتـــا  اليـــدان ممدودتـــان لاأمـــام مب�صوطتـــا 
متكـــررة  حـــركات  دائـــري يف  ب�صـــكل  بالكامـــل  ثـــم حتريكهمـــا  االأ�صابـــع 

باخلاف، حني تكون الي�صرى باالأعلى تكون اليمنى باالأ�صفل.

قطار



األسماء

194

اليـــد اليمنـــى فـــوق الراأ�ض وو�صع الكـــف جهة االأمام ثابتـــة و�صم اأ�صبعي 
اخلن�صـــر والبن�صـــر مـــع تفرقـــة باقـــي االأ�صابـــع ثـــم حتريـــك ال�صبابـــة 

والو�صطى و�صوال لاأبهام مع ثبات اليد يف موقعها فوق الراأ�ض.

قطة



195

اليـــد الي�صـــرى ممـــدودة مبحـــاذاة ال�صـــدر وو�صـــع الكـــف جهـــة االأ�صفـــل 
م�صمومـــة االأ�صابـــع خمروطيـــا، واليـــد اليمنـــى مـــن فوقهـــا م�صمومـــة 
االأ�صابـــع خمروطيـــة ال�صكل ثم حتريك اأ�صابع اليـــد اليمنى لاأعلى مع 

تفريق االأ�صابع تدريجيا.

قنفذ



األسماء

196

اليـــد اليمنـــى من�صوبـــة لاأعلى مبحـــاذاة الكتف وكفها جهـــة الي�صار، ثم 
ثني االأ�صبعني الو�صطى والبن�صر ومد باقي االأ�صابع رمزا للكر�صي. 

كرسي



197

كلب

اليـــد الي�صـــرى مرفوعة مبحاذاة ال�صدر وو�صع الكـــف جهة اليمني ومد 
ال�صبابة واخلن�صر وثني االإبهام والو�صطى والبن�صر ثم حتريك االأ�صابع 
املثنية بحيث تلتقي روؤو�ض االأ�صابع ببع�صها وتفرتق اإ�صارة لفم الكلب.



األسماء

19٨

اليـــد الي�صـــرى ممـــدودة لاأمـــام ثابتـــة وكفهـــا جهـــة االأ�صفـــل م�صمومة 
االأ�صابـــع واليـــد اليمنـــى مبحاذاتهـــا وكفهـــا جهـــة اخللـــف )للج�صـــد( ثم 

حترك اليد اليمنى للداخل رمزا لدفع لوح التزلج.

لوح تزلج



199

لوحة

اهمـــا لاأمـــام مـــع �صـــم االأ�صابـــع ومـــد  اليـــدان من�صوبتـــان لاأعلـــى وكف
االإبهامـــني وال�صبابتـــني ثـــم حتريكهمـــا لاأمـــام حركـــة واحـــدة متوافقة 

ومتزامنة لكلتا اليدين.



األسماء

200

اليـــد اليمنـــى ممدودة لاأمـــام وو�صع الكف جهة االأعلـــى منب�صطة الكف 
مفرقة االأ�صابع وحتريك الكف فقط ب�صكل ن�صف دائري، ثم ن�صب اليد 
مبحـــاذاة الكتـــف و�صم االأ�صابـــع ومد ال�صبابـــة وحتريكها لاأمـــام ب�صكل 

متكرر رمزا ل�صغط زر التحكم.

المايكرويف
(الفرن الكهربائي)



201

مروحة

ن�صـــب اليد اليمنى لاأعلـــى وو�صع الكف جهة الي�صار مقبو�صة االأ�صابع 
مرتخيـــة من�صوبـــة ال�صبابـــة، واليـــد الي�صـــرى ممـــدودة مبحـــاذاة ال�صدر 
وو�صع الكف جهة االأ�صفل، وو�صع طرف الكف بر�صغ اليمنى ثم حتريك 

ال�صبابة على �صكل دائري كناية عن املروحة.



األسماء

202

مد اليدين لاأعلى اإحداهما اأ�صفل االأخرى باملحاذاة وكف اليد الي�صرى 
جهـــة اليمني وكـــف اليمنى جهة الي�صار، ثم قب�صهمـــا مع ارتخاء االإبهام 
وال�صبابـــة، وحتريكهمـــا لاأمام واالأ�صفل بحركـــة واحدة كناية عن قب�ض 

املحراث و�صرب االأر�ض به.

مزارع



203

اليـــد اليمنى من�صوبة لاأعلى فوق الراأ�ـــض قليا ويدها مثنية لاأ�صفل 
وو�صـــع الكـــف جهـــة االأ�صفـــل مـــع �صـــم االأ�صابـــع خمروطيـــا ثـــم حتريك 
االأ�صابع فقط وذلك بتفريقها مع ثبات باقي اليد رمزا الإ�صاءة امل�صباح.

مصباح (لمبة)



األسماء

204

مـــد اليـــد الي�صـــرى مبحـــاذاة اأ�صفـــل ال�صـــدر وو�صـــع الكـــف جهـــة اجل�صد 
وقب�ـــض اأ�صابعها مـــع مد ال�صبابة ثابتـــة، واليد اليمنـــى فوقها مقبو�صة 
االأ�صابع ممدودة ال�صبابة ثم حتريك اليمنى لاأعلى واالأ�صفل بحركتني 

متتاليتني مع مراعاة مام�صة الر�صغ االأمين الأعلى اليد الي�صرى.

معلم



205

اهما جهة االأعلـــى اإحداهما فوق االأخرى  اليـــدان لاأمـــام ممدودتان وكف
وحتريكهما رمزا لغ�صلهما ثم مد اليد اليمنى لاأمام قليا وو�صع الكف 

منحنيا جهة االأ�صفل واالأ�صابع مفرقة اإ�صارة )حلنفية( املاء.

مغسلة يدين



األسماء

206

مد اليد اليمنى مبحاذاة ال�صدر وقب�صها وتقريبها جهة الفم ثم االإمياء 
بالراأ�ض قليا رمزا للميكرفون مثل املغني اأو املغنية.

مغني



207

اليد الي�صرى ناحية الراأ�ض وو�صع الكف مقابا للوجه وقب�ض االأ�صابع 
مرتخيـــة علـــى االأنـــف، ثـــم و�صـــع كف اليـــد اليمنـــى فـــوق ال�صـــدر اإ�صارة 

لل�صحك مع مراعاة جعل مامح الوجه �صاحكة.

مهرج



األسماء

20٨

اهما جهة االأ�صفل ثم ثني الثاث  اليدان ممدودتان مبحاذاة ال�صدر وكف
اأ�صابـــع الو�صطـــى مـــن كلتا اليديـــن مع مـــد االإبهامـــني واخلن�صرين ثم 
حتريكهما ب�صفتهما تلك بالتناوب اإحداهما للداخل واالأخرى للخارج.

مواصالت
 «طرق – شارع»



209

ميكانيكي
مـــد الكـــف الي�صـــرى لاأمام وو�صـــع الكف لاأ�صفـــل وقب�ـــض االأ�صابع ومد 
ال�صبابـــة ثابتة واليد اليمنى مبحاذاة الي�صرى وكفها جهة ال�صدر وقب�ض 
اأ�صابعهـــا ومـــد ال�صبابة والو�صطى، ثـــم و�صع �صبابة الي�صـــرى بني اأ�صبعي 
اليمنـــى وحتريك اليمنى ن�صف دائـــرة، ثم قب�ض اليدين متقابلتني ورفع 
اإحداهما واإنزال االأخرى بالتناوب اأكر من مرة بعدها ت�صاف اإ�صارة رجل.



األسماء

210

اليد الي�صرى ممدودة لاأمام مبحاذاة ال�صدر وو�صع الكف جهة االأ�صفل 
ثابتـــة واليـــد اليمنى فوقهـــا مت�صك بجلد هـــر اليد الي�صـــرى بال�صبابة 

واالإبهام وت�صده قليا اإ�صارة للنا�ض.

ناس (اإلنسان)



211

نبتة

اليـــد الي�صرى مم�صكة باأ�صابع اليـــد اليمنى ثم حتريك اليد اليمنى من 
داخـــل اليـــد الي�صرى للخـــارج ناحية االأعلـــى وتفريق اأ�صابعهـــا حاال بعد 

ذلك.



األسماء

212

اليد الي�صرى ممدودة لاأمام ثابتة مبحاذاة ال�صدر وو�صع الكف لاأ�صفل 
م�صمومة االأ�صابع واليد اليمنى ممدودة لاأمام مبحاذاة ال�صدر وفوق 
اليد الي�صرى م�صمومة االأ�صابع ثم و�صع جانب الكف اليمنى فوق اليد 

الي�صرى وحتريكها ذهابا واإيابا كناية عن ن�صر اخل�صب.

نجار



213

مروحية
ن�صـــب اليد اليمنى لاأعلى وو�صع الكف جهـــة االأمام مقبو�صة االأ�صابع 
مرتخيـــة من�صوبـــة ال�صبابة واخلن�صر، واليد الي�صـــرى ممدودة مبحاذاة 
ال�صدر وكفها جهة االأ�صفل، وو�صع طرف كفها بر�صغ اليمنى ثم حتريك 

ال�صبابة واخلن�صر على �صكل ن�صف دائرة كناية عن املروحية.



األسماء

214

اليـــد اليمنى من�صوبة لاأعلى وو�صع الكف جهة الوجهة ثم �صم اأ�صابع 
اليـــد خمروطيـــا وو�صع طرف االأ�صابع فوق اجلبهـــة وحتريكها لاأ�صفل 

من فوق االأنف وانتهاء عند الفم.

مسن 



215

اليـــد اليمنـــى ممـــدودة لاأمـــام وكفهـــا جهـــة االأعلـــى مقبو�صـــة االأ�صابع 
وال�صبابـــة  ممـــدودة لاأمام وحتريكها ب�صكل دائري ، ثم ن�صر اأ�صابع اليد 
متفرقـــة مثنيـــة بارتخاء وحتريكهـــا من جهة الي�صـــار اإىل اليمن االأ�صفل 

مع قب�ض االأ�صابع بنهاية احلركة.

آلة تنشيف المالبس 
(نشافة)



األسماء

216

اليـــد اليمنـــى م�صمومـــة االأ�صابـــع ممـــدودة لاأعلى فـــوق الراأ�ـــض بقليل 
وكفها لاأ�صفل ، ثم حتريك اليد حتى تام�ض الكف الراأ�ض.

ولد



217

وحيد القرن

اليـــد من�صوبـــة لاأعلـــى مبحـــاذاة االأنـــف و�صـــم االأ�صابـــع الو�صطى ومد 
اخلن�صـــر واالإبهـــام ،ثـــم و�صع طـــرف االإبهام فـــوق طرف االأنـــف مع بقاء 

باقي االأ�صابع على �صفتها حماكاة لقرن وحيد القرن.



األسماء

21٨

اليـــد اليمنـــى من�صوبـــة لاأعلـــى وكفهـــا جهة االأمـــام مقبو�صـــة االأ�صابع 
ممدودة ال�صبابة ثم حتريكها لاأعلى ميينا وي�صارا اأثناء ذلك. 

وزغ



219

نحلة

اليـــد اليمنـــى من�صوبـــة لاأعلـــى وكفهـــا جهة االأمـــام واأ�صابعهـــا ممدودة 
مفرقـــة مع ثني ال�صبابة واالإبهـــام ومام�صتهما ببع�صهما م�صكا بذلك 

حلقة ثم دوران اليد مبحاذاة الكتف رمزا للنحلة.





الصفات



الصفات

222

قب�ـــض اأ�صابع اليدين ومدهمـــا لاأمام اأفقياً مبحـــاذاة ال�صدر متقابلني 
ثـــم حتريكهمـــا هـــّزاً متكـــرراً بالتزامـــن الي�صرى تتجـــة للي�صـــار واليمنى 

لليمني والعك�ض داللة على االرتعا�ض يف الربد.

برد



223

بعيد (للمكان)

اليـــد اليمنى من�صوبة لاأعلى مبحـــاذاة الراأ�ض وو�صع الكف جهة االأمام 
مقبو�صـــة االأ�صابع حمّلقة ال�صبابة واالأبهام، ثم حتريكها لاأمام مع مد 

ال�صبابة اأثناء ذلك داللة على ُبعد املكان.



الصفات

224

اليـــد اليمنـــى م�صمومـــة االأ�صابـــع من�صوبـــة لاأعلى وو�صـــع الكف جهة 
االأمـــام ومـــد ال�صبابة مع حتريكها لاأعلى، اليـــد اليمنى ب�صفتها االأوىل 

لكن حتريكها لاأ�صفل داللة على االأ�صفل.

تحت / فوق



225

ثقيل

اليـــدان ممدودتـــان لاأمـــام مبحـــاذاة ال�صـــدر وكفاهـــا منب�صطتـــان جهة 
االأعلـــى مـــع فـــرد االأ�صابع ثـــم اإنزالهما لاأ�صفـــل ب�صفتهمـــا املذكورة مع 

مراعاة مامح الوجه داللة على حمل �صيء ثقيل.



الصفات

226

�صبابـــة اليـــد اليمنى ت�صري لاأ�صنان مع قب�ـــض جميع االأ�صابع ثم حُترك 
اليـــدان معـــاً لاأمام حمـــاذاة ال�صـــدر وكفاهما لاأعلى مع ثنـــي االأ�صابع 

مفردة داللة على اجلفاف.

جاف



227

جميل

اليـــد اليمنى مرفوعـــة ناحية الوجة وكفها منب�صطـــاً مبحاذاة الذقن ثم 
اإنزالها لاأ�صفل مع �صم االأ�صابع خمرطياً يف حركة واحدة.



الصفات

22٨

اليد اليمنى ممدودة اأفقياً مبحاذاة البطن وكفها جهة االأعلى والت�صاق 
جانب الكف على البطن وحتريكها لليمني حتى نهايته داللة على اجلوع 

يف حمل البطن.

جوعان



229

حزين

اليـــد اليمنـــى من�صوبة لاأعلـــى وكفها قبالـــة الوجه ثم قب�ـــض االأ�صابع 
مرتخيـــة مـــع اإنـــزال الراأ�ـــض ومراعـــاة مامـــح الوجه داللة علـــى احلزن 

واالنك�صار.



الصفات

230

اليـــد الي�صـــرى ممدودة اأفقيـــاً لاأمام وو�صع الكف جهـــة االأعلى ممدودة 
االأ�صابـــع ثابتـــة واليـــد اليمنـــى من�صوبـــة لاأعلـــى وكفهـــا جهـــة الي�صـــار 
مقبو�صـــة االأ�صابع ممدودة ال�صبابة ثـــم حتريك ال�صبابة لاأ�صفل ناحية 

كف الي�صرى حتى ت�صرب راحتها.

حقيقي (تأكيد)



231

خائف

اليـــدان ممدودتان لاأمام اأفقياً وكفاهمـــا منب�صطتان متقابان مع فرد 
االأ�صابع ثم حتريك الكفني فقط هزا كالرع�صة داللة على رع�صة اخلوف 

مع مراعاة ثبوت الذراعني.



الصفات

232

اليـــد اليمنـــى من�صوبـــة لاأعلـــى وو�صـــع الكـــف جهـــة الكتـــف ومبحاذاته 
م�صمومة االأ�صابع مثنية قليًا، ثم حتريكها لاأعلى مع ب�صط الكف يف 

نهاية احلركة داللة على خارج املكان اأو الوطن.

خارج (للمباني والسفر)



233

خجول

و�صع �صبابة اليد اليمنى يف الفم مع الع�ّض عليها باالأ�صنان 
وقب�ض جميع االأ�صابع داللة على اخلجل.



الصفات

234

اليـــدان ممدودتـــان لاأمـــام مبحـــاذاة ال�صـــدر وكفاهمـــا منب�صطـــان جهة 
االأعلـــى مبـــد االأ�صابع ثـــم اإنزالهما لاأ�صفل ورفعهمـــا لاأعلى ب�صفتهما 

املذكورة مكررة مع مراعاة مامح الوجه على حمل خفيف.

خفيف



235

داخل (خاص باألبواب 
والمباني والغرف)

اليـــد الي�صـــرى ممـــدودة لاأمـــام مبحـــاذاة ال�صـــدر وكفهـــا جهـــة االأعلـــى 
ممـــدودة االأ�صابـــع مثنيـــة قليـــًا واليـــد اليمنـــى ممـــدودة للي�صـــار وكفها 
مبحـــاذاة ال�صـــدر، ثـــم حتريـــك اليد اليمنـــى بكفها و�صـــواًل لو�صط الكف 

الي�صرى.



الصفات

236

اليـــدان لاأمـــام مبحـــاذاة ال�صـــدر اأفقيـــاً وكفاهمـــا ناحيـــة االأ�صفـــل ثـــم 
قب�صهما مع اإبعاد الذراعني عن اجل�صد مييناً وي�صاراً داللة على ال�صمنة 

وال�صخامة.

بدين (سمين)



237

رطب

اليد اليمنى م�صمومة االأ�صابع ممدودة االإبهام ورفعه ناحية الفم كناية 
علـــى املاء ثم حتريك اليد مبحاذاة ال�صدر وكفها لاأعلى و�صم اأ�صابعها 

خمروطياً و�صم االأ�صابع وفتحها مع ثبات الكف داللة على الرطوبة.



الصفات

23٨

ال�صبابتـــني  و�صـــم  متقابلتـــان  اأفقيـــاً  لاأمـــام  ممدودتـــان  اليديـــن  كفـــا 
واالإبهامـــني على �صـــكل حلقة مع فرد االأ�صابع ممدودة ثم حتريك حلقة 
اليد اليمنى امل�صمومة ناحية حلقة اليد الي�صرى و�صربهما ببع�ض اأكر 

من مرة.

مغــرور



239

سعيد (منشرح الصدر)

كفـــا اليدين جهة ال�صدر اأفقياً مبام�صة االأ�صابع مفرقة ثم حتريكهما 
للجوانـــب ب�صفتهمـــا حتـــى حمـــاذاة نهايـــة ال�صـــدر داللـــة علـــى ال�صعـــادة 

بان�صراح ال�صدر.



الصفات

240

اهما تام�صانه، مب�صوطة االأ�صابع  اليدان مبحاذاة ال�صدر وكف
ثم حترك لاأمام �صوياً بالتزامن مع قب�ض اليد.

سليم (صحة وعافية)



241

سهل (بسيط)

قب�ض اأ�صابع اليد اليمنى مرتخية ومد ال�صبابة واالإبهام وو�صع ال�صبابة 
على الفم ثم حتريك اليد لاأ�صفل مبحاذاة ال�صدر مع توجيه كف اليد 

لاأ�صفل وفرد االأ�صابع اأثناء ذلك داللة على الب�صاطة والتهوين.



الصفات

242

كـــف اليد اليمنى جهة االأ�صفل وجانبهـــا االأي�صر مبحاذاة الفم ثم حترك 
لليمني ب�صكل اأفقي مع بقاء الذراع وباقي اليد ثابتة بانت�صابها.

شباب



243

شبعان

مـــد اليـــد الي�صرى لاأمـــام وو�صع الكف جهة االأمام مـــع انحناءة ب�صيطة 
جهـــة ال�صـــدر ثابتة، وقب�ض اليمنى وحتريكهـــا جهة الكف الي�صرى حتى 

ت�صطدم القب�صة بالكف ومراعاة مامح الوجه داللة على االمتاء.



الصفات

244

كفا اليدين جهة ال�صدر واالأ�صابع مام�صة ثم حتريكهما اإىل االأمام مع 
قب�ض اليدين ومراعاة مامح الوجه داللة على ال�صجاعة.

شجاع



245

شرير (حقود)

كـــف اليـــد الي�صـــرى ناحيـــة االأمـــام من�صوبة لاأعلـــى مقبو�ـــض االأ�صابع 
ممـــدودة ال�صبابـــة، واليـــد اليمنـــى مبحـــاذاة الكتـــف وكفهـــا جهـــة ال�صدر 
ممـــدودة االأ�صابـــع مرتخيـــة مفرقـــة ثـــم حتريكهـــا ناحيـــة �صبابـــة اليـــد 

الي�صرى للداللة على احلقد.



الصفات

246

قب�ـــض اأ�صابع اليد اليمنى مرتخية ومـــد ال�صبابة وو�صعها على االأ�صنان 
ثـــم حتريـــك اليدين مبحاذاة ال�صدر متقابلة مـــع الكفني وقب�ض اأ�صابع 

اليد ب�صدة داللة على ال�صعوبة وال�صدة.

صعب (شديد)



247

صغير

مـــد اليدين اأفقياً لاأمـــام مبحاذاة الكتفني متقابلتـــي الكفني مفرودتي 
االأ�صابـــع ثـــم اإنزالهمـــا ناحيـــة االأ�صفل مبحـــاذاة ال�صدر وتقليـــل الفجوة 

بينهما داللة على ال�صغر.



الصفات

24٨

كف اليد اليمنى مبحاذاة الكتف منت�صبة 
وحتريكهـــا  لاأ�صفـــل  وجهتهـــا  اليـــد 

لاأ�صفل.

صغير 2 (لذوات الروح)



249

صلب

اليـــد اليمنى مقبو�صة االأ�صابـــع ممدودة ال�صبابة ناحيـــة االأ�صنان وكفها 
جهـــة الوجـــه، ثـــم حتريكهـــا لاأمـــام حمـــاذاة لل�صـــدر مـــع قب�ـــض جميع 

االأ�صابع داللة على ال�صابة والقوة.



الصفات

250

مـــد اليـــد اليمنى لاأعلـــى من�صوبة وكفها جهة االأمام ممـــدودة االأ�صابع 
مبحاذاة الكتف ثم حتريكها لاأعلى مع ا�صتدارة اليد اأثناء ذلك.

طويل



251

عذب

�صبابـــة واإبهـــام اليـــد اليمنى تو�صع علـــى الرقبة مكان احلنجـــرة مع فرد 
بقيـــة االأ�صابـــع، ثم حتريكهـــا ب�صفتها لاأمـــام قليًا حماذيـــاً ال�صدر ثم 

لاأ�صفل مبعنى عذب.



الصفات

252

اليـــد اليمنـــى ناحيـــة الرقبة وقب�ض النحـــر بال�صبابة واالإبهـــام مع ب�صط 
الكف وفرد االأ�صابع الباقية داللة على العط�ض.

عطشان



253

غاضب

كـــف اليد اليمنـــى مقابلة الوجه وقب�ض االأ�صابع ومـــد ال�صبابة مرتخية 
ثـــم حتريكها مبحاذاة احلاجب االأميـــن داللة على انك�صار احلاجب اأثناء 

الغ�صب مع مراعاة مامح الوجة.



الصفات

254

كـــف اليـــد اليمنى مبحـــاذاة الوجه منب�صطـــة مفرقة االأ�صابـــع ثم قب�ض 
االأ�صابع ن�صف قب�صة مقابل الوجه مع مراعاة مامح الوجه.

غاضب 2



255

غير مؤكد (غير حقيقي)

اإ�صـــارة )ال( برفع ال�صبابـــة لاأعلى وحتريكها مييناً وي�صـــاراً، تليها اإ�صارة 
)حقيقي( داللة على نفي احلقيقة.



الصفات

256

كـــف اليـــد اليمنـــى جهـــة ال�صـــدر وقب�ـــض االأ�صابع ومـــد ال�صبابـــة ناحية 
القلـــب، ثـــم حتريـــك اليد اإىل االأمام قليـــًا مع مد االأ�صابـــع و�صم راأ�صي 

ال�صبابة واالإبهام وفركهما ببع�ض داللة على الغرية.

غيرة



257

(معتز) فخور

اليـــد اليمنى فوق ال�صدر ناحية القلب مقبو�صـــة االأ�صابع بروز ال�صبابة 
مرتخية ثم حتريك ال�صبابة باملد لاأعلى مع ثبوت اليد فوق ال�صدر.



الصفات

25٨

اليد اليمنى اأمام ال�صدر منب�صطة الكف ناحية االأعلى اأفقياً ثم حتريكها 
لاأعلـــى مبحـــاذاة ال�صـــدر و�صواًل اإىل اأ�صفل النحر مع رفـــع الراأ�ض اأثناء 

ذلك داللة على الفخر.

(معتز) فخور 2



259

قاسي (للمحسوس)

اليـــد اليمنـــى ممـــدودة اأفقياً مبحـــاذاة ال�صدر وكفها جهـــة االأعلى مثنية 
االأ�صابـــع ثـــم مد الكف الي�صـــرى لاأعلى من�صوبة وجهتهـــا للوجه ثابتة 
وحتريـــك اليـــد اليمنـــى ب�صفتهـــا االأوىل ناحيـــة راحـــة الكـــف الي�صـــرى 

لي�صرب هر اليمنى بها.



الصفات

260

اليـــد اليمنـــى مرفوعـــة ناحيـــة الوجـــه وكفها منب�صطـــة منثنيـــاً مبحاذاة 
الذقـــن ثـــم حتريكهـــا مبحـــاذاة الوجـــه عـــن اليمني والكـــف جهـــة الوراء 
وقب�ـــض االأ�صابـــع ومد ال�صبابة وحتريكها مرة واحـــدة للوراء مع مراعاة 

مامح الوجه.

قبيح



261

قبيح 2

اليـــد اليمنـــى مرفوعـــة ناحية الوجـــه وكفهـــا منب�صطة منثنيـــة مبحاذاة 
الذقـــن، ثـــم حتريكهـــا مبحـــاذاة ال�صدر مع قب�ـــض االأ�صابع ومـــد االإبهام 

لاأ�صفل وحتريك اليد لاأ�صفل مرة واحدة.



الصفات

262

اليـــد الي�صـــرى ممدودة اأفقيـــاً وكفها جهـــة ال�صدر ومبحاذاتـــه منب�صطة 
م�صمومة االأ�صابع ثابتة واليد اليمنى من خلفها من بعيد وكفها تقابل 
هر كف الي�صرى ثم حتريكها اإليه مرة واحدة داللة على قرب الوقت.

قريب (للزمن)



263

قريب (للمكان)

اليـــد اليمنـــى ممدودة لاأمـــام اأفقياً وكفها جهة الي�صـــار وحتليق اإ�صبعي 
ال�صبابـــة واالإبهـــام ومـــد االأ�صابـــع ثم حتريكهـــا من جهة اجل�صـــد لاأمام 

ب�صكل متكرر ح�صب احلاجة.



الصفات

264

مـــد اليـــد اليمنى لاأمـــام اأفقياً وكفها جهـــة  االأ�صفـــل واأ�صابعها ممدودة 
مرتخية ثم حتريكها لاأ�صفل اإ�صارة على الِق�صر والدنو من االأر�ض.

قصير



265

قليل

اليد اليمنى ممدودة لاأمام اأفقياً و�صم االأ�صابع خمروطياً مع حتريك 
الل�صان مييناً وي�صاراً بني االأ�صنان داللة على القلة.



الصفات

266

مـــد اليديـــن اأفقيـــاً اأمـــام ال�صـــدر متقابلتـــي الكفـــني وفـــرد االأ�صابـــع ثـــم 
حتريكهمـــا ب�صفتهمـــا معـــاً لاأعلـــى ناحيـــة الكتفـــني داللـــة علـــى ال�صيء 

الكبري.

كبير



267

كثير 2

اليدان من�صوبتان لاأعلى مبحاذاة الكتفني وكفاهما متقابلتني مع فرد 
االأ�صابـــع ثم حتريـــك اليدين بنـــزول االأ�صابع تدريجيـــاً بحيث ينزل كل 

اأ�صبع ثم يليه االآخر ابتداء من اخلن�صر بحركة �صريعة متوالية.



الصفات

26٨

اليـــدان من�صوبتـــان لاأمام اأفقياً مبحاذاة ال�صـــدر وكفاهما جهة االأعلى 
مع فرد االأ�صابع ثم حتريك اليدين ناحية الكتفني ب�صفتهما داللة على 

الكرة وعدم احل�صر.

كثير



269

متحمس

كفـــا اليديـــن فـــوق بع�صهمـــا مبحـــاذاة ال�صـــدر 
وفركهما ببع�صهما داللة على احلما�ض.



الصفات

270

كف اليد اليمنى مب�صوطة فوق ال�صدر والدوران بها جهة الي�صار وتكرار 
احلركة اأكر من مرة بح�صب احلاجة من حيث �صدة احلما�ض اأو �صعفه.

متحمس2



271

متسخ (قذر)

�صـــم اأ�صابـــع اليـــد اليمنى خمروطيـــاً وو�صعهـــا اأمام االأنف ثـــم حتريكها 
لاأمـــام مـــع ب�صـــط الكـــف وفـــرد االأ�صابـــع يف نهايـــة احلركـــة داللـــة علـــى 

االت�صا والقذارة.



الصفات

272

مـــد اليد الي�صرى اأفقيـــاً وو�صع الكف لاأ�صفل ثم ب�صط كف اليد اليمنى 
وجهتها للي�صار و�صرب جانب الكف على اليد الي�صرى من االأعلى م�صيا 
مـــن الر�صـــغ وانتهاء باملرفـــق اأكر من �صربـــة بالتزامن داللـــة على تعب 

اجل�صد.

متعب (تعبان)



273

متفاجئ

اليـــد الي�صـــرى ممـــدودة اأفقيـــاً ممـــدودة االأ�صابـــع وكفهـــا ناحيـــة اليمني 
ثابتـــة واليـــد اليمنى مبحاذاة البطـــن وكفها لاأعلـــى مقبو�صة االأ�صابع 
ثـــم حتريـــك اليـــد اليمنى لاأعلـــى مروراً بالكـــف الي�صـــرى وفتحها ومد 

اأ�صابعها بعد جتاوزها داللة على املفاجاأة.



الصفات

274

اليـــد اليمنى من�صوبـــة لاأعلى وكفها منب�صطة ناحيـــة الوجه ومبحاذاة 
الكتـــف االأميـــن ثم حتريكهـــا ناحية جانـــب الوجه والعودة بهـــا اأكر من 

مرة داللة على التوتر وعدم االتزان.

متوتر (مرتبك)



275

كـــف اليـــد الي�صـــرى جهة اليمـــني ومدهـــا اأفقياً وكـــف اليـــد اليمنى جهة 
ال�صـــدر ومبحاذاته اأفقياً ثم حتريك اليـــد اليمنى حتى تلتقي بكف اليد 
الي�صرى ومراعاة مامح الوجه داللة على االإحبا بعد الف�صل اأو وجود 

عائق معني.

محبط



الصفات

276

قب�ـــض اليـــد اليمنـــى ومـــد ال�صبابـــة مع ثنيـــه وو�صعهـــا فـــوق اجلبني ثم 
حتريكهـــا جهـــة اليمني داللة علـــى م�صح العرق من اجلبـــني اإ�صارة ل�صدة 

احلّر.

حر (محتر/ حران)



277

كـــف اليـــد اليمنى جهة الفم وقب�ض االأ�صابـــع ومد ال�صبابة وحتريكها جهة 
الل�صـــان داللـــة على اللون االأحمر ثـــم ب�صط الكف اليمنـــى مفرقة االأ�صابع 
مبحـــاذاة الوجـــه والـــدوران بكامـــل الكـــف جهـــة الي�صـــار قليـــًا داللـــة علـــى 

احمرار الوجه.

محرج



الصفات

27٨

اليـــد اليمنى ممـــدودة لاأمام اأفقيـــاً مبحاذاة الكتف وكفهـــا جهة االأعلى 
ممـــدودة االأ�صابع ثم حتريكها لاأعلى حـــد معني بح�صب الو�صف داللة 

على االرتفاع اأو العلو.

مرتفع (علو)



279

اليـــد اليمنـــى مرتفعـــة اإىل الراأ�ض وكفهـــا مفردة االأ�صابع وثنـــي ال�صبابة 
واالإبهام وو�صعهما فوق اجلبهة.

مريض



الصفات

2٨0

اليـــد الي�صرى ممدودة لاأمام اأفقيـــاً وو�صع الكف جهة االأ�صفل مرتخية 
قليـــًا واأ�صبعـــي ال�صبابـــة واالإبهـــام لليـــد اليمنـــى تكـــون فـــوق ر�صـــغ اليد 

الي�صرى مع فرد باقي االأ�صابع داللة على قيا�ض نب�ض املري�ض.

مريض 2



2٨1

اليـــد اليمنـــى مرفوعـــة ناحيـــة الراأ�ـــض وو�صـــع الكـــف جهة الوجـــه وفرد 
االأ�صابع وثني ال�صبابة ناحية الفم ثم حتريك اليد ب�صفتها تلك لاأعلى 

و�صواًل للراأ�ض.

مسن



الصفات

2٨2

اليد اليمنى ممدودة لاأمام اأفقياً مبحاذاة البطن وو�صع الكف من�صوبة 
لاأعلى مقبو�صة االأ�صابع ثم حتريكها لاأعلى حتى حماذاة ال�صدر مع 

ب�صط الكف وفرد االأ�صابع داللة على ال�صطوع يف ال�صروق.

مشرق



2٨3

اليـــدان من�صوبتـــان عاموديـــاً وو�صـــع الكفـــان قبالـــة بع�صهمـــا منب�صطة 
ومفـــرودة االأ�صابع ثـــم حتريكهما مبحاذاة بع�صهمـــا يف منت�صف ال�صدر 
مـــع �صـــم االأ�صابع بحيث تكون اإحـــدى اليدين خلف االأخـــرى اأثناء ذلك 

داللة على تا�صي ال�صوء.

مظلم



الصفات

2٨4

اليد الي�صرى ممدودة اأفقياً وو�صع الكف جهة ال�صدر مقبو�صة االأ�صابع 
ممـــدودة ال�صبابـــة والو�صطى ثابتة، واليمنى مقبو�صـــة االأ�صابع ممدودة 
ال�صبابـــة والو�صطـــى وجهتها لاأمـــام ثم حتريك اأ�صبعيهـــا للداخل حتى 

تاقي اأ�صابع الي�صرى.

مغلق



2٨5

اليـــدان ممدودتـــان اأفقيـــاً وو�صع الكفان جهة ال�صدر ثـــم قب�ض االأ�صابع 
ومـــد ال�صبابتـــني والو�صطيـــني وو�صعهمـــا فـــوق بع�صهمـــا ثـــم حتريكهما 

بالتزامن لاأمام مبعتدان عن بع�صهما.

مفتوح



الصفات

2٨6

كف اليد اليمنى جهة الي�صار من�صوبة ثم قب�ض االأ�صابع وو�صع القب�صة 
بجانـــب اخلـــد االأميـــن وجعـــل قب�صة اليـــد الي�صرى حتت املرفـــق االأمين 

والبقاء على ذلك للحظات داللة على ال�صعور بامللل.

ملل



2٨7

اليـــد اليمنـــى ممـــدودة لاأمام اأفقياً مبحـــاذاة ال�صدر وو�صـــع الكف جهة 
االأ�صفـــل ممـــدودة االأ�صابـــع، ثـــم حتريكهـــا لاأ�صفـــل حـــداً معـــني بح�صب 

الو�صف داللة على االنخفا�ض اأو الق�صر.

منخفض (قصير)



الصفات

2٨٨

اليـــدان ممدودتان اأفقيا جهة االأمام وو�صـــع الكفان جهة االأعلى ثم �صم 
االأ�صابع خمروطياً وفركهما ببع�ض ب�صكل متكرر داللة على النعومة يف 

امللم�ض.

ناعم



2٨9

اليـــد اليمنـــى من�صوبـــة وو�صـــع الكف جهـــة الي�صـــار مبحـــاذاة ال�صدر ثم 
قب�ـــض االأ�صابـــع عدا اخلن�صر، وحتريك كامل اليـــد لاأعلى مع ا�صتدارة 

ب�صيطة ناحية الي�صار و�صواًل ملحاذاة الفم.

نحيل



الصفات

290

�صـــم اأ�صابـــع اليد اليمنى ومـــد ال�صبابة والو�صطى وو�صـــع و�صطهما وفق 
الذقـــن )اأ�صفـــل الفم( ثـــم حتريكهما حتى نهايتـــه لاأ�صفل حركة واحدة 

بحيث تلتقي اأطراف االأ�صبعني به.

نظيف



291

اليد اليمنى من�صوبة وكفها ناحية الي�صار قليا ثم حتريكها بكامل اليد 
جهة الي�صار مع دوران اليد قليا  بالتزامن داللة على الوحدة.

وحيد



الصفات

292

ودود
(طيب القلب - لطيف)

كـــف اليـــد اليمنى مب�صوطة فوق القلب ثم حتريكها لاأمام و�صم اأ�صابع 
اليـــد خمروطيا واإنزالها قليا لاأ�صفل يف اآخر احلركة داللة على طيب 

القلب.



293



الخاتمة
اأحمـــد اهلل اأن مـــّن علـــّي بالتوفيـــق وال�صـــداد واإجنـــاز هـــذا العمل 
باأهدافـــه املرجوة وبلـــغ مقا�صده باإذن اهلل حيـــث انطلقت الفكرة 
يف عـــام 1429هــــ/ 2008م وو�صعـــت خطـــة مـــع فريق العمـــل الذي 
اخرتتـــه واإعددنا اإ�صرتاتيجية مبنية على جتارب دول ذات خربة 
يف هـــذا املجـــال، ثم بداأ العمل على جمع الكلمـــات �صائعة التداول 

بني جمتمع ال�صم كنواة اأوىل الإ�صدار القامو�ض االأول.
و�صعيـــُت لتوثيـــق كل كلمـــة مب�صاركـــة اأكـــر مـــن )�صتـــني( اأ�صمـــاً 
و�صمـــاء مـــن خمتلف مناطق اململكة وبتنـــوع اأعمارهم التي كانت 
من �صتة ع�صر عاماً فما فوق، وقدمنا كل كلمة اإ�صارية على حدة، 
وتطلب العمل ال�صفر اإىل خمتلف مناطق اململكة، واأ�صركت عدداً 
مـــن ال�صـــم مـــن اأبنـــاء اململكة يف ور�ـــض عمل متتاليـــة يف الريا�ض 
م�صتغـــًا وجـــود عـــدد منهم اإمـــا للدرا�صة اأو العمـــل، وحر�صت اأن 
يكون جميع تلك الور�ض وجل�صات التوثيق م�صجلة عرب )كامريا( 

الفيديو لتوثيق العمل بدقة متناهية.
وقـــد بداأت املرحلة الثانية مـــن )الفلرتة( والتوثيق وذلك بجمع 
الكلمـــات املت�صابهة بـــني اإ�صارات تلك املناطـــق لتكون هي املفردات 
االأوىل يف القامو�ض، ثم بعد عناء ومتابعة ل�صاعات طويلة يومياً 
مـــن االأفـــام امل�صجلـــة خرجنـــا بالنتائـــج النهائيـــة وبـــداأـ مرحلة 

الت�صوير واالإنتاج.
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وحر�صت وفريق العمل اأ، يتم كتابة �صرح ن�صي ب�صيط عن و�صف 
وتنقية اأداء االإ�صارة ليكون هو القامو�ض االأول من نوعه يف اململكة 
وذلـــك عـــرب خرباء يف لغة االإ�صارة، ثم ليكـــون هذا الو�صف رافداً 
مهمـــاً يف عـــدد مـــن االأمور منهـــا ا�صتنتـــاج قواعد اللغـــة االإ�صارية 
وخ�صائ�صهـــا للباحثـــني يف هـــذا املجـــال داخل وخـــارج اململكة، ثم 

ليكون �صهًا لتعليم الطاب لغة االإ�صارة واالأ�صرة واملهتمني.
ال�صيـــخ  لوالـــدي  واالمتنـــان  ال�صكـــر  عميـــق  اأقـــدم  اخلتـــام  ويف 
الذيـــن فتحـــوا يل  الُعمـــري ووالدتـــي  بـــن �صالـــح  عبداملح�صـــن 
موؤ�ص�صتهـــم اخلا�صـــة ثـــم اأ�صكر خـــايل القديـــر/ عبداللطيف بن 
عمـــر الُعمـــري )اأ�صـــم( وكل مـــن �صاهـــم معـــي �صغـــرياً اأو كبـــرياً 

الإجناح هذا العمل ب�صدق واإخا�ض.
كمـــا ال يفوتنـــي اأن اأ�صكـــر موؤ�ص�صة االأمرية العنـــود اخلريية على 
دعمهـــا لطباعـــة هذا الكتـــاب وهي اإحـــدى مبادراتهـــا النوعية يف 

خدمة االأ�صخا�ض ذوي االإعاقة مبن فيهم )ال�صم(.
كمـــا اأ�صكـــر االحتاد ال�صعـــودي لريا�صة ال�صم ممثـــًا يف )اللجنة 
ال�صعوديـــة خلـــرباء ومرتجمـــي لغـــة االإ�صـــارة( واالحتـــاد العربي 
للهيئـــات العاملـــة مع ال�صـــم لتاأييدهم لهذا العمـــل الذي يهدف 

اإىل خدمة ال�صم يف اململكة و�صائر الدول االأخرى.
واهلل املوفق والهادي اإىل �صواء ال�صبيل

املوؤلف
بدر بن عبداملح�صن الُعمري

1436هـ/ 2015م
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بدر بن عبدالمحسن العمري في سطور

مـــن مواليـــد بريـــدة عـــام 1404هـ، در�ـــض فيها حتـــى تخرج من 	•
املرحلة الثانوية عام 1422هـ.

بـــداأ يف �صـــق طريقـــه لتحقيـــق طموحـــه يف البحث عـــن جامعة 	•
تقبلهـــم اجلامعـــات  ال�صمـــع ال  و�صعـــاف  ال�صـــم  اأن  اإذ  تقبلـــه 

ال�صعودية اآنذاك.
اأثنـــاء ذلـــك عمل مـــع والـــده يف موؤ�ص�صتـــه اخلا�صـــة بال�صرافة 	•

واحلواالت املالية لثاث �صنوات.
بعـــد م�صـــوار طويـــل مـــن املعامـــات ا�صتطـــاع بـــدر اأن يلتحـــق 	•

بجامعـــة جالوديـــت باأمريكا والتي تعترب اأعـــرق جامعة لل�صم 
على م�صتوى العامل.

در�ض فيهـــا مرحلتـــي البكالوريو�ض بتخ�ص�صـــي تربية وتعليم 	•
ال�صـــم وعلم اللغويـــات املوؤ�صرة، واملاج�صتري يف تخ�ص�ض تعليم 

لغات االإ�صارة.
يعتـــرب بـــدر بتخ�ص�صـــه للماج�صتـــري والبكالوريو�ـــض اأول اأ�صم 	•

يح�صل على هذين التخ�ص�صني على امل�صتوى املحلي والعربي.
عا�ـــض حيـــاة مليئـــة بالتجـــارب والتحديـــات يف اأمريـــكا ليك�صب 	•

بذلك خربة امتدت الأكر من ثمان �صنوات.
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اإبـــان درا�صتـــه اجلامعيـــة حمـــل علـــى عاتقـــه توثيـــق ون�صر لغة 	•
االإ�صـــارة ال�صعوديـــة حيـــث بـــداأت مـــن عـــام 2008م فكـــرة اإن�صاء 
قامو�ـــض �صعـــودي اأول عرب فريـــق عمل حمـــرتف، وانتقل بني 

مدن ومناطق اململكة للقيام بعملية التوثيق بجهد خا�ض.
ر�صـــح م�صروعـــه "القامو�ـــض ال�صعودي" لدخـــول املناف�صة على 	•

جائـــزة امللك خالد بفروعهـــا "�صركاء التنميـــة" وبعد مناف�صة 
حمتدمـــة فـــاز بـــدر باجلائـــزة وا�صتملهـــا يـــد خـــادم احلرمـــني 
ال�صريفـــني امللك �صلمان بن عبدالعزيز )ويل العهد اآنذاك( يف 
حفـــل ا�صتثنائي اأقامته املوؤ�ص�صة وتعترب تلك اجلائزة اأحد اأهم 

اجلوائز الوطنية الكربى.
والـــده واأ�صرته تعترب اأحد اأهم الروافد املهمة لتهيئة وتي�صري 	•

كثري من ال�صعوبات يف طريقه.
يعتمـــد بدر على فريـــق عمل دائم يف م�صاريعـــه وهم نخبة من 	•

�صـــم اململكة ومرتجـــم واحد ويوؤمن اأن التعـــاون بوجود فريق 
متجان�ض �صبب مهم بعد اهلل لنجاح تلك امل�صاريع.

ميلـــك ع�صويات متعددة كع�صويـــة جمعية املرتجمني العاملية 	•
وع�صويـــة احتاد ال�صم العاملي باالإ�صافة كم�صت�صار للمجموعة 

الثقافية ال�صعودية لل�صم.
يراأ�ـــض جلنة التقييـــم ومتابعة اجلودة يف مركز توا�صل والذي 	•

ي�صم نخبة من ال�صم باململكة.
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مركز العنود لتنمية ذوي اإلعاقة - قادر

هذا  اخلريية  العنود  تِعي   ، وُتكت�صف  ُت�صتثار  حتى  كامنة  تبقى  الكامنة  الطاقات 
املفهوم لذا اأن�صت مركز العنود لتنمية ذوي االإعاقة- قادر يف عام 2013م،  الكت�صاف 
الكامنة، من  اإطاق طاقاتهم  االإعاقة من  االأ�صخا�ض ذوي  �ُصبل احلياة مما ميكن 

خال الربامج واخلدمات املقدمة الإحداث التغيري االإيجابي يف حياتهم. 
الروؤية:

	•اإحداث تغيري اإيجابي يف حياة االأفراد ذوي االإعاقة واخلدمات املقدمة يف اململكة.
الر�صالة:

	•متكني االأ�صخا�ض ذوي االإعاقة يف املجتمع ال�صعودي من خال برامج وم�صاريع 
مركز »قادر«.

االأهداف:
االعاقة.  ذوي  االأ�صخا�ض  حياة  	•حت�صني 

ذوي  جتاه  املو�صومة  االجتاهات  ملواجهة  االإيجابي  التغيري  وت�صجيع  تعليم  •	
االعاقة. 

امل�صاركة ب�صكل  	•تنمية وخلق فر�ض عمل منا�صبة ودائمة متكن ذوي االعاقة من 
كلي يف املجتمع. 

اخلدمات.  توفري  على  قدراتها  لدعم  احلكومية  املنظمات  مع  التعاون  	•تعزيز 
ال�صعودية.  العربية  اململكة  يف  االعاقة  لذوي  املقدمة  اخلدمات  	•حت�صني 
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مركز اتصال العنود لخدمات الصم – تواصل
الأن العنود اخلريية توؤمن باأهمية التوا�صل مبختلف اللغات، وت�صعى خلدمة خمتلف 
فئات املجتمع، لذا اأن�صئت مركز ات�صال العنود خلدمات ال�صم – توا�صل بعام 2014م 
لتقدمي اخلدمات لل�صم بال�صراكة مع القطاعات احلكومية واأبرزها القطاع الطبي و 
والقطاع االأمني والقطاع الق�صائي ذلك عن طريق االت�صال املرئي لتقدمي اخلدمة 

بلغة االإ�صارة كما ان اخلدمة تعمل على مدار ال�صاعة.

و�صائل التوا�صل مع مركز االت�صال:
جوال االت�صال املرئي: 0503454547
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