
 ا���
 وا����و���� ����� 
 

آ�� ������ �� ������ت 
 ا���
 وا����و�� ؟

 
!�� � إ��ى أه
 	�ا�� ا������ ا���� �����ات ا���
 	� ا�����ج 

"م#��ی�ت  
��+ إن م#��ی�ت ا��%
 "ا��(�وم) " و" ا��% ،
وا��(�وم) ه� أداة أ����) !#��2م م- 0/� ا�.�م��- 	� ا������ ا���� 

��� 
��5�
. .�ف %�9 م��78 ا�����6 ا����� 	� �.� ا���
وی�@- !��2? م���م ه<= ا��#��ی�ت ���%
 وا��(�وم) 	� أن�� 

 "ح!آ� ا���ق  �ق ����ى " ا���
" و��� ����ى "ا����و��
	Gذا !.�ض أ�� م#��ی�ت ا��%
 أو ا��(�وم) �Bخ��اق م- خBل 

�ر %/� م#��ى ��آ) ا��.�ر 	�- ا����K0 %�� ذ�J أن !�HI ا��.
ه<ا اPخ��اق. وبN@� أدق ه$ ������ت ا+س(�ر ا��$ �'&%$  �#� 

وی�@- !��ی� ه<=  .أن ����3 ا��!آ� ورب�� �(01 ا/�.�-
 Hت ا��� !�جP�Iل ا����م�ت ا�/��ن�) و!(�ی� ا��Bا��#��ی�ت م- خ
ب�� ا�#�ق د%�� أو م(�وم) وم- خBل درا�) ا�ن��ط ا��.�و	) ��ى 

ا�(�
 ا� Bث�)(ا������- ��<= ا��#��ی�ت م �  ا�@ �� م-  triple top 
 double top وا�(�
 ا��Uدوج) triple bottom وا�(�.�ن ا� Bث�)
 و!@�ی��ت ا��أس وا�آ��ف double bottom وا�(�.�ن ا��Uدوج)
head and shoulders (��@.وا��أس وا�آ��ف ا�� Inverted 

head and shoulders =�I!Pط ا�Wات وخ�Iوج�) وا��Uإ�9 )ا� ،
��Y ذ�J م- ا�ن��ط ا��.�و	) ا��� !#�%� 	� ا��W/�7 ا�.��� 

 �����م م#��ی�ت ا��%
 وا��(�وم)



 
إذن ی�@- أن ن��\� إ�9 !.�ی] م#��ی�ت ا��%
 وا��(�وم) بZن�� 
ا��';�� :&9 ا�8'� �� ����ى ا+س(�ر  $ ا��(�رك ا�����!ة 
ا��=�!ون - ا�;CD) و�3ى ا�&�A (ا�&�?(�ن - )ب�� �3ى ا�=!اء 
ا�(!ض) ��(�دل  �#� ا�����ن و����! ا��(! ���!ة (3� �;�ل أو 
 
��M!) ح�CD%�� K آ�� إح�ى ا���ى �KD ا+J!ى، وب#Hا ��

و%��م� ی�
 اخ��اق أ��  .ا�J!اق أح� ������ت ا���
 أو ا����و��
ه<ی- ا��#��ی�- 	� ا�.�دة ����	K ا��.�ر إ�9 م#��ى د%
 أو 

م(�وم) [خ�. وی.�W ا������ن ح.
 ا����1ت ا����او�� أه��� آ&�!ة 
 
I� K�!ا�.�دة آ��� ار �	 Hإن +�� $ ����� �3ة وا�.�- ا+س(�ر، 
 J�>	 ا�@���ت ا����<ة أث��ء ار!��ع ا��.�ر أو %�� ان��2ض ا��.�ر

أي %���) اخ��اق (إ��رة %�9 أن ه<ا ان��2ض أو ار!��ع 8/�.� 

 ا�@���ت أث��ء ار!��ع أو  ، أم�)8/�.�)I����) ان��2ض  �	

 ��Y ك��� J9 أن ذ��% (�Pد Jی@�ن ذ� �)	 ،ان��2ض ا��.�ر
أي رب�� !@�ن %���) اخ��اق وه��) ب�.�� أن )8/�.� ��5.�ر 

  .(ا��.�ر �0 !��اجK م�ة أخ�ى
 

 أه��� ������ت ا���
 وا����و��
 

ا��%
 وا��(�وم) P  9�% ی�@- أن ن���6 	� !(�ی� !Zث�� م#��ی�ت
��آ) ا�#�ق �@- ا��Wی() ا��� ب��  =�I!ا �	أو  
أ�.�ر ا���

ا��.�ر !���ك ��ل م��78 ا��%
 وا��(�وم) !#�%� %�9 !��ی� �0ة 
 ،b0ا�� c./� (وم�)وا�� 
د	K ا!�Iه�ت ا�#.� خ�رج ن�Wق ا��%

ا�(�
 وا�(�.�ن ا��Uدوج) (وذ�J 	��� ن#�K�W أن ن7�W %���� م���م 
��9 ی@�ن ��ى ا�#�
 ا�(�ة ا�@�	�) �@#� ن(W) ا��%
 أو ) وا�� � �ت

ا��(�وم)، و%��م� ی�
 اخ��اق ه<= ا��(�ط م- ا��%
 وا��(�وم) ی/�أ 
 .ا�#�
 	� وKd م#��ى [خ� ���%
 وا��(�وم)

 
و���1 أن ����� �� ا���
 وا����و��  $ ����
 �����Dت �#�� 

ب�MOص أ PQ و3� �OD!وج وا���Jل  $ ا��#
، وم �ل ذ�J أن 



!���e آ#� ا�#�
 ��(W) م(�وم) 0/� أن !��Nی�� و	� ه<= ا����) 
ی�@- ا%�/�ر إخ��ق ا�#�
 	� اخ��اق ن(W) ا��(�وم) ه<= آ��Gرة 
�Bن��eر، و�@- آ��� آ�نb 	��ة اPن��eر �8ی�) ی�@- أن !�خ< 
ء آ��Gرة أخ�ى %�9 أنH م- ا���@- أن ی/�أ 	� ا�#(�ط و!.�/� إی��


و%�� آ#� ��
 م� ��(W) ا��%
 ی�@- %�� . ���2وج م- ه<ا ا�#�
 (W)م/���ة ب.� آ#� ن K�/ا���2ام م/�أ إی(�ف ا�2#�رة وا� Jذ�

 .ا��%
 ه<=
 

وإذا آ�b !�.�م� بN@� 	�� 	� !���� ا����م ا�/��ن�) ���آ) �.� 
ا�#�
 و!�g0 ا��fرات ا��� !#�%� %�9 ر�
 !�0.�ت ���آ) 


، وذ�J م- خBل درا�) ا�����9 ا���� ا��.�ر ا�����0.) ��5
��<= ا�ن��ط ا��.�و	) ��ى ا�@ �� م- ا������- ��+ !#�%� ه<= 
ا�ن��ط 	� !(�یg م���م م#��ی�ت ا��%
 وا��(�وم) وا�(�رة 9�% 


آ<�J یgI أن ن��/H . ا��.�م� م.�
 	� ا������ ا���� �I!P= ا�#�
 (e�Bأو ���و�� ���ار آ��� ا��'���ه��) م 
H �'� أي ����ى د�

 . $ ���و�� �����! �3ة و ����D و��ى ا/�J!اق �#Hا ا�����ى
 
و�@- ����ول أن ن�i إ�9 !.�ی] م/#h �@� م- م#��ى ا��%

 .وا��(�وم) آ� 9�% ��ة
 


 Level SUPPORT ����ى ا���
 

م#��ى أ�.�ر ا���
 !�b �.� ا�#�ق ا����� ا�<ي !@�ن 	�H �0ى 
)ا��Nاء  �0درة %�9 أن !�h6d 9�% g�6 �0ى ا�/���N�� ( Kونا

، و��<ا ی(� )ا�g�W أ�0ى م- ا�.�ض(ب�.�9 [خ� ی@�ن ) ا�/��.�ن(
 b0ا�� Hرب ی.�(� أن�kه<ا ا��#��ى �ن ا�� �	9 ا�#.� �% h6kا�

 .ا������N�� gاء
 



 
 
 
 
 
 

 Level resistance ����ى ا����و��
 
 

م#��ى أ�.�ر ا���
 	�ق �.� ا�#�ق ا�����، ا�<ي یgI أن ی@�ن 
 K�/�0ى ا� h6d H�	)ا�/��.�ن ( 9�% g�6��� �	�@ر ا��)�0ي ب��

ا����Nون(h6d �0ى ا��Nاء  و��<ا ی(�م ا�#.� ب��I!P= إ�9  (
ا�.�ض أ�0ى م- )م#��ى أ%�9 م- ا��.�ر ب�.�9 [خ� ی@�ن 

g�Wرب ی.�(� أن ه<ا)ا��kن ا��� ، K�/�� gه� ا��#��ى ا����� .  
 

 
 
 
 



 

 ���ل ������ت ا���
 إ�K ���و��
Support becomes resistance 

 
P ی�@- إ��Yل ج�نg م�
 %�� دار�) م#��ی�ت ا��%
 وا��(�وم) 

وه� �0رة ه<= ا��#��ی�ت %�9 !/�دل ا�دوار، و%�9 �/�� ا�� �ل، 
/��� إ�9 م#��ى د%
 م.�- وب.� آ#�= ی�@- أن ی���ل وبN@� م

 J�>م� !.�د ا��.�ر إ�9 أ%�9، وآ��% 
م#��ى م(�وم) ��<ا ا�#�
 (W)ا��(�وم) م- ا���@- أن !���ل إ�9 ن (W)اخ��اق ن 
%��م� ی�
���) ان���ر ا��.�ر، و%�� ذ�e! J�� ا����م ا�/��ن�) م�  �	 
د%

 .ی�@- أن ن7�W %���� مl�Wi ا���Iات
 
 

 
 
 

 ا/�J!اق ا�����$ �������ت ا���
 وا����و��
 

 =�I!B� اء�� ،(����iأن ن#��ل %�9 ا���آ) ا�� K�W�#آ�] ن -@�
ا���i%�ي أو ا����ز�� ������، ب���Zآ�� P ی�@- أن ن#��ل %�9 أي 
 Hن� 
اخ��اق ��#��ی�ت ا��%
 وا��(�وم) أنH اخ��اق �(�(� أو دا�
و	9 ب.c ا���Pت ی@�ن ه��ك اخ��اق وه�� ی#��� ����ة زم��) 

�W) مK آ���ت !���< ���0) م(�رن) ب���.�ل ا�h����� �.�/W ب#



ا�����<، و��%�ن م� !.�د ا��.�ر إ�9 ا��#��ى ن�#H أو أ�0 0/� 
��وث %���) اخ��اق م#��ى ا��%
 أو ا��(�وم)، و�<�J ن#�K�W أن 

ا/�J!اق ا�����$ ه� ا���رة �KD ا�J!اق ����ى ا���
 ن(�ل إن 
��!ة ز�'�� �H��'� A آ���ت أآ&! �� أو ا����و�� وا/س��!ار �

� هH- ا���!ة ا��U'�� وآ&!ت ا����1ت ��V ��Dا��(�ل ا�;&�($، وآ
 ��!�Wا���� �� ��Uه'�ك ا�� X&ا���!ة أص -Hل هZJ ةH�'ا��

ا�����U�D وا���ا (�� �� هHا ا�����ى ) ا��=�!ون(وا���Qرب�� 
س(! ا/�J!اق(�� ا+س(�ر  ة ��#��ى وآ�ن ذ�J مUی�ًا م- ا�(� (

 .ا��%
 أو ا��(�وم) ه<ا
 
 

 
ا�(�ا�P ا�'���� ا��\ث!ة �KD ������ت ا���
 وا����و�� 

 
 

م � م� ی(�ل دا��� إن ��ى ا����او��- ذاآ�ة �0ی)، �<�J م�9 م� 
انbk�2 ا��.�ر إ�9 م#��ى د%
 ��ب7 ��ف !@�ن �0ى 

ا�g�W(ا����Nی-  ����� إ�K ا�=!اء إذا ��د ا��(! إ�K ذ�[  (
#3
  $ ا�=!اء  $ ا��!ة ا���ب��ا�����Jإ C&وا��2ف م-  ��ى ب�

��dع ا���\) م�ة أخ�ى، �<�J و	� ه<= ا����)، Z! �0خ< �0ى 
ا�#��Wة %�9 ا�#�ق أآ � م- �0ى ا�/�K ) ا�g�W(ا��Nاء 

ا�.�ض( ). 
 

و%��م� ی�i ا�#.� إ�9 م#��ى م(�وم) ج�ی� ث
 ی��اجK ��ف 
 K�/ت) ا�.�ض(!@�ن �0ى ا�ZWا�(�) ا�#�ب()  ا��� أخ A�&D� �����

�'��� �(�د ا��(! إ�K ا�����ى ا���ب` وذ�[ ب�&C ا��Oف �� 
) ا�.�ض(و	� ه<= ا����) !Zخ< �0ى ا�/�K ا�a;O �!ة أJ!ى، 

ا�g�W(ا�#��Wة م- �0ى ا��Nاء  ). 
 



 آ�� ��
 ��3س ����ى ا���
 وا����و�� 
 

��� أن ب.� أن !��0�W إ�9 ج�انg م#��ی�ت ا��%
 وا��(�وم) [ن 
ی.��� ذ�J %�9 . ن.�ف آ�] ی�
 ��0س و!��ی� ه<= ا��#��ی�ت


 -  س(! إ��3ل ) ا��.��Wت ا�����)#�D� !)س P3أ - 
#�D� !)س KD�أ
 إذن 	� ا�/�ای) آ�] ن��د ن(W) اPر!@�ز ؟  (ا��#
 -  ��;� ا/ر��1ز

 
 

��;� ا/ر��1ز = ا�D$ س(! + اP3 س(! + س(! ا��3cل 
3 KD� �.��'ا� 
 و���

 
 ����ى ا����و�� ا/ول = ��;� ا/ر��1ز ض!ب 2 – أP3 س(!
 ����ى ا���
 ا+ول = ��;� ا/ر��1ز ض!ب 2 – ا�D$ س(!

����ى ا����و�� ا���W$ = ��;� ا/ر��1ز – ��;� ا���
 ا+ول 
 +��;� ا����و�� ا+ول

����ى ا���
 ا���W$ = ��;� ا����و�� ا+ول – ��;� ا���
 ا+ول - 
��;� ا/ر��1ز  

 
drawFrame() 

 
 
 

����J 
 

وم � آ� أدوات ا������ ا���� و�8ق ا������ ا����) ��5�
 وا�#�ق 
/ ���1 اس�O�ام أس�Dب ������ت ا���
 وا����و�� ب�(Uل �� 

م � أدوات ا���P�D وا��\ث!ات ا+J!ى  ا���وب وأ�.�ر ا�����ة )
!@�ن 	� ا�#�ق، و�@- یgI أن ) وأ�.�ر ا���h وأ�.�ر ا�.��)

إ��ى أدوات ا���kرب وا��#� �� %�� ا!�2ذ �0ار ا�/�K وا��Nاء، 



 
إن 	.���) ه<ا ا����ب !�lk بN@� ج�� %�� !<ب<ب أ�.�ر ا���
 Hأن ���% ،=�I!أآ � م- ا �	ا�#�ق  �	ة أن ا�.�- ��ا!� C.�

ا���ق ا�D1$ �\ث!  $ س�Dك ا+س#
 ا��!د��، � C.� ]�H��D[ أن 
و/ P&3 ا�'l! إ�K ح!آ� س#
  !د�� ب�(Uل ��رس ا���ق ا���D1 أ

 .�� ح!آ� ا���ق
 


