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 النص التارخيي

 

خيت -1   ماهيت الىصىص الخاٍر

سيت معيىت، ٌعغفه          سيت حؿاعض على الترهحز خٌى مًمىن خاصزت جاٍع خي وزيلت جاٍع الىو الخاٍع

ىارد الباخث ُت أن    " :مارسيل ٍر بأهه وزيلت مىخىبت قاهضة على اإلااض ي البكغي، بأًت لغت واهذ، قٍغ

ش، أي أنها جدمل َابع فترة معيىت، " جيىن أنيلت ، ألن الىزيلت على العمىم حكيل اإلااصة ألاوليت في الخاٍع

خي ًخُلب اإلاام الُالب بمىهجيت لها قغوَها ويىابُها العلميت في بدث اإلاىيىع،  وجدليل الىو الخاٍع

وبها ًمىً الُالب مً الحهٌى على مسخلف أصواث وآلياث البدث والخدليل وؤلاإلاام بالخهىعاث 

سيت سيت واهدؿاب اإلاعغفت الخاٍع  .والىًغة اليليت في فهم وجفؿحر وحعضًل وجدليل اإلاىاييع الخاٍع

سيت- ذ لشخهيت ؾياؾيت أو جاٍع ت  زُاب أو جهٍغ ٍغ هىم ه . ()عةيـ صولت، وػٍغ، ػعيم خغهت جدٍغ

ىيت)صؾاجحر، مىازيم-(عؾميت صوليت )معاهضاث، كىاهحن، مىازيم، كغاعاث مباصب .(ههىم عؾميت َو

سيت-.لحغواث إلاىظماثصوليت   (.أو أعقيفيت ملاالث صحفيت، خىاعاث، وزاةم جاٍع

خيت -2  كيفيت جحليل الىصىص الخاٍر

خيت )الخحليل الظاهري   أوال:  الدراست الىصفيت للىص أو الىثيقت الخاٍر

الضعاؾت الابخضاةيت ال جلل في أهميتها عً الضعاؾت في اإلاغخلت اإلاىاليت ئط يهخم فيها الضاعؽ   ن هظهئ      

أو الباخث بالضعاؾت الخاعحيت للىزيلت وطلً مداولت مىه للىكف عً فترة هخابت الحاصزت أو الىزيلت 

ال بض مً اجباع الخٍُى  وهظلً جدليم نىعتها ألانليت على وحه الخدضًض، وإلهجاػ هظه الضعاؾت

 :آلاجيت

 :أ. جحدًد إلاطار الزماوي واملكاوي للىص

وطلً ليخمىً الضاعؽ مً جدضًض اإلاعلىماث وجضكيلها وويعها في خحزها الؼماوي واإلاياوي. فليل واكعت    

أو العمــىصي؛ وبىاؾُخه جغهب يمً خللت مً خللاث الىكاتع  بعض ػماوي ٌؿمى البعض الُــىلي

ت على مدىع مً الؼمًاإلادؿلؿ خي أو فترة خًاٍع هما أن ول واكعت لها بعض مياوي  .لت زالٌ عهغ جاٍع

ًُلم عليه البعض العغض ي أو ألافلي و وعني به اإلاديِ الجغغافي أو البيئي للىاكعت، وال ٌعلل أن ًجهل 

 .اإلادلل للفترة الؼماهيت الغكعت الجغغافيت للىو الظي ًضعؾه

ف  :الكاجب أو الكخاب ب. حعٍر

ـش جسخلـف مً مـإعر آلزـغ، فهىان مإعر البالٍ، واإلاإعر الهـاوي ، واإلاإعر       ئن هخابـت الخاٍع

ألاواصًمـــي، ومعغفت خياة الياجب جىكف لىا ألاؾبـــاب والظغوف التي صفعخه ئلى الاهخمام بالىاكعت 

تهمىا أًًا الفترة التي عاف فيها الياجب وعاٌل  والىخابت عنهــا وجفيضها بمعلىماث في جدليل الىو، هما
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زاللها الىاكعت فًال عً معغفت اججاهه ؤلاًضًىلىجي والؿياس ي والفلؿفي إلاا له مً أهميت في جأزحر 

سيت  .خىمت على ؾلىهياث عىانغ وأفغاص الىاكعت الخاٍع

 :ج. شرح إلاعالم واملصطلحاث الىاردة في الىص

التي حؿاعض زالٌ جفىيىها الضاعؽ والباخث على فهم الحاصزت « اإلافاجيذ»وهي في الىو اليلماث 

سيت  .الخاٍع

 :د. طبيعت الىص

سيت فلض ًيىن ئ خي ًدمل في مىيىعه بعضا معيىا ووعني به مجاٌ اهخماء الىاكعت الخاٍع ن الىو الخاٍع

ت سيا طو نبغت ؾياؾيت، اكخهاصًت، زلافيت، عؿىٍغ  .، صًييت.الىو جاٍع

 :"الفكرة العامت"عىىان الىص  .ٌ

يبِ وجدضًض عىىان الىو لكٍغ أؾاس ي هى أن ًخفم العىىان مع مدخىي الىو في   ًسًع     

ً الىهىم جىمً في فً الدشخيو باًجاػ وازخهاع  عمىما، ووكحر ئلى أن أهميت الخىفيم في عىاٍو

 .قضًضًً

 :ألافكار الرئيسيت التي ًدىاولها الىص و. اسخخراج

يمً الفىغة العامت التي جغمؼ ئلى اإلاعنى الىلي وؤلاحمالي للىو اإلاكيل للىاكعت في َابعها   هي خللاث

وعىض جدضًض ألافياع الغةيؿيت ًجب جدضًض بضاًت الفلغة التي جخًمً ول فىغة عةيؿيت ونهاًتها مع .العام

ً لها وطلً بغغى  .الخدىم أهثر في فهم الىو وجلُيعه ويع قبه عىاٍو

 (:ثاهيا: الدراست الباطىيت )الخحليل الداخلي

هظه اإلاغخلت مهمت حضا في جدليل الىهىم ألنها جبدث في العالكاث الىاججت عً ألاؾباب واإلاؿبباث 

الاؾخيباٍ وجمىىىا مً معغفت زباًا وأهضاف الىـو الحليليــت وهي جبضأ بالخدليل والكغح وجيخهي ئلى 

 :والاؾخيخاج والىلض، ولخدليم طلً البض مً اجباع الخُىاث الخاليت

 :أ. جحليل الىص وشرحه

 جىظف الىلُت الؿاصؾت مً اإلاغخلت ألاولى وحعالج اإلاىاييع الجؼةيت التي حكيل الىو وطلً     

 .باؾخعماٌ عنيض اإلاعلىماث الظي ًمخلىها الضاعؽ

 :فاث وافيتب. إعطاء الىص أبعادا جدًدة وإضا

ًيىن بأؾلىب عػًٍ وهاصب بعيض عً ألاؾلىب الحماس ي البُىلي أو الخُابي العاَفي لخجىب       

ش في ش يء ش وختى ال ًىظف الىو ألغغاى طاجيت ال جسضم الخاٍع يف الخاٍع ف الىو وجٍؼ  .جدٍغ

 :ج. ضرورة الخقيد بالىص

سيتوطلً ججىبا للخغوج على الفىغة العامت للىو الظي ًفلضه   .كيمخه الخاٍع

 :هقد الىص د. معاٌشت الىص مً خالل حبكت الخحليل
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ًجب أن ًخهف اإلادلل للىو بملىت الىلض وؤلافهاح عً الغأي بعض الىكىف عىض حميع الحيثياث      

اإلايىهت للىو ولظلً حعخبر هظه اإلاغحعيت نعبت حضا ألن الضاعؽ ًهبذ عىض ئطن مؿإوال عً ألاخيام 

الىو لهظا وحب عليـه أن ًبني هلضه للىـو واؾخيخاحاجـه على أؾــ علميـت وهؼيهت  التي ًهضعها بكأن

وعليه أن ًبخعض على كٌى ش يء كض ٌعلم أهه زُأ وأن ًلٌى ول ما ٌعخلضه بأهه نىاب باعخباع 

 .الىلض هي الخمحز بحن ما هى خم وما هى باَل مهمت

 ثالثا :الاسخيخاج والخقييم

جدليل الىو على الضاعؽ أن ًسغج بجملت مً الىخاةج والخلييماث التي ًدبظ أن بعض الاهتهاء مً     

جغجب في قيل هلاٍ جىنل ئليها بعض عمليت الخمديو واإلالاعهت مع ألاخضار اإلاعانغة والىاكع اإلاعاف 

سيت على قيل كيم  والغغى مً طلً هى بث عوح حضًضة في الىو وئيافت َابع الحغهيت الخاٍع

ـش َابعـا للىيـىح وؤلاخيـاء ومباصب وخلاةم  ختى ههبغ على اإلااض ي حىا مً الحليلت وهجعل مً الخاٍع

وهــل طلً ًىظــف فـي بعـث اإلاايـي وئخياةـه والىكىف عىض مداؾىه وعيىبه والخدىم في بىاء الحياة 

 .الحايغة الخاليت مً اللًاًا الكاةىت التي حعهف باؾخلغاع ألامم والكعىب وبلاء الحًاعاث

خيت -3  :العىامل املساعدة على جحليل الىثيقت الخاٍر

سيت ال ًمىً جدليله ئال ئطا جىفغث  ئن     ججؿيض الخُىاث الؿابلت عىض معالجت أي وزيلت جاٍع

سيت جبلى نامخت غحر مفيضة ما لم جفىً عمىػها وجترحم  عىامل أزغي مؿاعضة طلً ألن الىزيلت الخاٍع

ت بأؾلىب بؿيِ ٌؿلِ ألايىاء على الجىاهب الخفيت فيها ومً بحن العىامل التي جبؿِ مًمىنها حمل

مً الكــغوٍ ال بض مً جىفغها في صاعؽ الىزيلت ليخمىً مً الخعامل معها والاؾخفاصة منها ومً بينها 

 :ماًلي

سيت اإلاغاص صعاؾتها: ومعنى هظا أن ًيىن للضاعؽ عنيض مً اإلاعلىماث  -.1 يغوعة ؤلاإلاام بالفترة الخاٍع

خ دلم طلً مً زالٌ اللغاءة ٌؿاعضه على عنض الحلاةم ومعالجتها معالجت هؼيهت ومىيىعيت، ٍو

سيت  .اإلاؿخفيًت للماصة الخاٍع

وملاعهت ألاخضار والترهحز عىض اإلاعالجت صون  اهدؿاب اللضعة على الخدليل واؾخيباٍ اإلاعلىماث - .2

 .الاعخماص على ألاؾلىب الىنفي والؿغص ألاصبي

امه بفىىنها ختى ًديِ معغفت اللغت معغفت حيضة: وطلً ًخىكف على جدىم الضاعؽ في اللغت و ئإلا - .3

 .باألبعاص التي ًغمي ئليها الىو اإلاغاص جدليله

ش -4 اث: إلاا لها مً نلت وزيلت بالخاٍع  -صعاؾت علم آلازاع والحفٍغ

اث والىلىف التي حعىص ئلى خًاعاث ياعبت  الخعغف على كغاءة الحغوف اللضًمت: - .5 للغاءة اإلاسَُى

ش البكغي   .في أعماق الخاٍع
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الع - .6 ش  الَا على اإلاضاعؽ ألاصبيت: معغفت مغاخل جُىعها والىكىف عىض أغغايها هظغا لهلت الخاٍع

ت، هما هغي طلً في  ت أو اللهاةض الكعٍغ باألصب في هثحر مً الحاالث ؾىاء حعلم ألامغ بالضعاؾاث الىثًر

ش الجؼاةغ مً زالٌ ملاالث الكيش البكحر ؤلابغاهيمي وكهاةض الكاعغ مدمض العيض آٌ ز ليفت و جاٍع

 .غحرهما

خيت - 5  :أهميت جحليل الىصىص الخاٍر

سيت حملت مً الفىاةض هظهغ منها         :وؿخسلو مً جدليل الىهىم الخاٍع

 .اهدؿاب معاعف هجهلها و جضعيم و حعميم فهمىا للمعاعف التي اهدؿبىاها -1

سيت اإلاىيىعيت -2  .الخعىص على اإلاداهمت العاصلت في جفؿحرها لألخضار الخاٍع

ش و خىاصزه عبر عهىع مسخلفت و التي ال ًمىً مالخظتها مباقغة في  .-3 الخعغف على نحروعة الخاٍع

 " ميكلي "الحايغ ئال ببعث هظا اإلااض ي و صعاؾت خيثياجه خؿب حعبحر اإلاإعر الفغوس ي 

مً  ًىلض الىو في هفىؾىا الغغبت و خغهت الليام ببعٌ ألاعماٌ اإلافيضة للًاًا مجخمعىا و جسليهه -4

 .زُاًاه العضًضة اإلاخىغعة

الخعغف على الىؾاةل والىيفياث التي اؾخعملذ في ػماهه وهي عاصة ما جيىن معلضة ومبهمت ملاعهت  -5

بعهغها الحايغ ولفهمه ًجب جدليل الكغوٍ التي أوحضتها ئط ال جىحض خىاصر مىعؼلت لظاتها بل هي 

ش ىبي للخاٍع  .خىاصر جإلف كًاًا خؿب مفهىم جٍى

كيـف الفىـغ وهللـه مً الخهضًـم العامـي ئلى الخعـىص على الجزاهـت وألازظ بمبضأ الكً و اليؿبيت جى  -6

 .والحض مً الاوؿياق وعاء ضجيـج ألافىــاع واللىاعت بالحضر بعض الخمديو والخدليل

سيت جىمً في اعخباعها وؾاةل هفيلت بمعغفت  وفي -7 الخخام لعل أهبر أهميت لخدليل الىهىم الخاٍع

خي والاؾخفاصة مً اإلااض ي لبىاء اإلاؿخلبل   .الحضر الخاٍع

خي -6  :مىهجيت جحليل هص جاٍر

 ًىلؿم قغح الىهىم وجدليلها ئلى زالزت أكؿام عةيؿيت: الخلضًم ـ الخدليل ـ الخعليم والترهيب   

 :أوال:جقدًم الىص

 :أ.هىعيت الىص

ليـ الىكىف عىض هىعيت الىو هأٌو عىهغ مً عىانغ الخلضًم أمغا اعخباَيا بل هى أؾاس ي     

الؾخسالم وبيل صكت باقي عىانغ الخلضًم. فمً زالٌ جدضًض هىعيت الىو ًخدضص ناخب الىو وجخم 

لت التي هدضص بها ؤلاحابت عً ئقياليت العالكت بحن ناخب اإلاهضع الظي أزظ مىه ا لىو. فما هي الٍُغ

ال ًمىىىا البضء في جُبيم مىهجيت الخدليل ما لم هلغأ الىو كغاءة مخأهيت ال هبغي مً  هىعيت الىو؟

وئهما الىكىف عىض العىانغ اإلادضصة لىىعيت  وعائها جدضًض اإلاًامحن، فهظا أمغ هإحله للخدليل،

ت الىو،وجخجلى أهميت هظه اإلاغخلت في وىنها جىحه ا هدباه الضاعؽ ئلى بعٌ اإلاالخظاث اإلاىهجيت الًغوٍع
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فيل هىع مً الىهىم له حىاهبه مً اللىة والًعف،  لخدليل الىهىم وهلضها والخعليم عليها،

سيت أهىاع مخعضصة ال ًمىً خهغها وئهما ؾىعُي بعٌ ألامثلت عنها: الىهىم  والىهىم الخاٍع

تاإلالخُفت مً هخب ـ الىزاةم ـ مغاؾالث شخهيت ـ   .سجالث ججاٍع

 :ب. صاحب الىص

ئن جدضًض هىعيت الىو حؿاهم ئلى خض بعيض في الخعغف على ناخب الىو، خيث ال وؿخدًغ ئال    

اإلاعُياث الضكيلت التي تهم ناخب الىو وجفيض في فهم الىو وفً عمىػه، وئن أٌو ما هغهؼ عليه مً 

 زالٌ الىكىف على ناخب الىو هى جدضًض الفترة الؼمىيت التي عاف فيها ئط أن لظلً اعجباٍ وزيم

خي للىو أو حعلم بخدضًض صحت أخضار الىو  اع الخاٍع بباقي عىانغ الخدليل، ؾىاء حعلم ألامغ باإَل

وصحت وؿبت الىو لهاخبه، وهلجأ في البدث عً هظه اإلاعلىماث ئلى هخب ألاعالم واإلاىؾىعاث 

ت وهخب التراحم والؿحرة الظاجيت، على أهىا هخىخى ؤلاًجاػ والترهحز والاهخلاء اإلام ىهج للمعلىماث البكٍغ

 :اإلاخعللت بهاخب الىو مً زالٌ

ت *   .لخعٍغف بليمخه العلميت والفىٍغ

ت واهخماءاجه اإلاظهبيت والىكىف على ملضاع اجهاله باإلاىيىع اإلاعالج في  * اؾخدًاع الخلفيت الفىٍغ

 .الىو

خيت للىص خي -ج.الظروف الخاٍر  :السياق الخاٍر

ش الىو، في      جدضًض الفاعق الؼمني بحن وكذ هخابت الىو ووكذ وكىع جخجلى فاةضة الخعغف على جاٍع

سيت التي ًضوع فيها مىيىع الىو وطلً لدؿهيل   ألاخضار الىاعصة فيه، واؾخدًاع الظغفيت الخاٍع

ً أؾاؾيحن والخميحز بينهما  :عمليت جدليل الىو، وئصعان معاهيه، واإلاُلىب هىا هى الخضكيم في أمٍغ

ش هخابت الىو،1 خي للىو هى الخمهيض .ٍش أخضار الىوـ جاع  2  ـ جاٍع وبظلً ًيىن الؿياق الخاٍع

 .الًغوعي لفهم الىو فهما صحيدا

 :د.مصدر الىص

 :هلف أمام خالخحن مخماًؼجحن هما     

الحالت التي ًيىن فيها اإلاهضع الظي وعص فيه الىو هى هفؿه اإلاهضع ألانلي للىو، أي أن ناخب  أـ

فا مؿخفيًا ألن الخعٍغف به  ف باإلاهضع حعٍغ الىو هى هفؿه ناخب اإلاهضع، وهلىم هىا بالخعٍغ

اجه ومىهجه ومىُله ؾيفيض ال مدالت في فهم هظا الجؼء الظي هى الىو  .والخعغف على مدخٍى

لحالت الثاهيت التي ًيىن فيها اإلاهضع اإلاكاع ئليه إلاإلف آزغ غحر ناخب الىو الظي جم الخعغف ـ ا ب

ف باإلاهضع الظي وعص  عليه كبال، وهىا وعىص ئلى هىعيت الىو، فاطا وان الىو هال مؿخلال فان الخعٍغ

ن أو مغؾل فيه وبهاخبه أمغ زاهىي، أما ئطا ما أصعج الىو يمً اإلاهضع واؾدكهاص مىيىع بحن كىؾح
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فاهه ال ٌعبر عً عأي ناخبه فدؿب بل وعً عأي الظي اؾدكهض به أًًا وبالخالي وحب الىكىف عىض 

 .ناخب اإلاهضع واإلاهضع، ئطا ما عأًىا أن ألامغ ؾيفيض في فهم الىو

خي للىص  :ثاهيا:الخحليل الخاٍر

 :اليتًغمي ئلى ئصعان معنى الىو، وجفؿحره، وللىنٌى ئلى طلً هبضأ بالىلُت الخ  

 :أ.جقسيم الىص

ًًم مجمىعت مً ألافياع اإلاخىاؾلت، جضوع خٌى فىغة  ًىلؿم الىو بُبيعخه ئلى عضة فلغاث،      

الىو الغةيؿيت، فالىو مغهب ًجب جفىيىه ئلى أحؼاء جضعؽ على خضة، فهى بىاء له جهميمه 

 .صكيلتالىاضح، فمدلل الىو وحب عليه الىكف عً هظا الخهميم وئبغاػه بهىعة واضحت و 

 :ب. شرح املفرداث الىاردة في الىص

ش واإلاىاكع الجغغافيت والعباعاث وؤلاقاعاث الىاعصة       هفهل فيه الحضًث عً ول مً ألاعالم والخىاٍع

 .في الىو، ألن جضكيم هظه اإلاغخلت ًمىً مً فهم أفياع الىو والاهخلاٌ لباقي مغاخل الخدليل

 :ج.الفكرة العامت للىص

ٌعخمض اؾخسغاج الفىغة الغةيؿيت اؾخلغاء حميع الفلغاث، وجلضم الفىغة الغةيؿيت في حملت صالت      

 .على مدخىي الىو، وقغوٍ الفىغة الغةيؿيت زالر هي: الىيىح والكمىليت والازخهاع

 :ثالثا: الخعليق على الىص

 :جغمي هظه الخُىة ئلى الخأهض مً الخُاب الىاعص في الىو مً زالٌ      

فها بىاًء على الغنيض اإلاعغفي خٌى هفـ   * اهخلاص اإلاعلىماث الىاعصة في الىو وازباث مضي صحتها أو ٍػ

 .اإلاىيىع

 .الىكف عً زلفياث ناخب الىو واججاهه الفىغي وألاًضًىلىجي/اإلاظهبي وكيمخه العلميت  *

يبني الخعليم على مبضأ الكً باإلاعُياث التي أوعصها الىو، وطلً اهُالكا مً هل  :ُخحن أؾاؾيخحنٍو

 :أ.صحت وسبت الىص إلى صاحبه

البدث في مضي معانغة الياجب لألخضار و مضي مُابلت ألافياع والاًضًىلىحيت الىاعصة في الىو      

 .مع أفياع الياجب

 :ب. صحت املحخىي 

تهضف هظه اإلاغخلت ئلى الخأهض مً مدخىي الىو، وجخم مىاككخه بُغح حؿاؤالث خٌى ما وعص فيه     

 (معلىماث، و ملاعهتها مع ما وعص في مهاصع أو مغاحع أزغي)مغاحع، ملاالث، عؾاةل جسغج، مً

خيت للىص  :ج.ألاهميت الخاٍر
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سيت مً خيث ألاهميت، فاطا وان الىو ًسبرها عً أخضار وان لها جأزحر كىي      جخفاوث الىهىم الخاٍع

ثحر كًاًا حضًضة ش، فاهه ًىدس ي أهميت زانت، ٍو ش للمغخلت التي  في الخاٍع طاث أهميت هبري في الخأٍع

 (.ًخدضر عنها الىو)الخمحز والؿبم والاهفغاص

  :رابعا:التركيب/الخالصت

هظه الخُىة ئلى اؾخسغاج بعٌ الاؾخيخاحاث وئبضاء بعٌ اإلاالخظاث اإلاخعللت بالىو،  جغمي     

ونياغت زالنت جغهيبيت أؾخدًغ فيها مىكفي الشخص ي مً الىو اهُالكا مً صعاؾت ملاعهت بحن ما 

سيت  .حاء في الىو ومهاصع أزغي جدضزذ عً هفـ الىكاتع واللًاًا الخاٍع

خيت العىامل املساعدة على جحليل -7  الىثيقت الخاٍر

سيت ال ًمىً جدليله ئال ئطا جىفغث       ئن ججؿيض الخُىاث الؿابلت عىض معالجت أي وزيلت جاٍع

سيت جبلى نامخت غحر مفيضة ما لم جفىً عمىػها وجترحم  عىامل أزغي مؿاعضة طلً ألن الىزيلت الخاٍع

ىامل التي جبؿِ مًمىنها حملت بأؾلىب بؿيِ ٌؿلِ ألايىاء على الجىاهب الخفيت فيها ومً بحن الع

 مً الكــغوٍ ال بض مً جىفغها في صاعؽ الىزيلت ليخمىً مً الخعامل معها والاؾخفاصة منها ومً بينها ما

 ًلي:

سيت اإلاغاص صعاؾتها: ومعنى هظا أن ًيىن للضاعؽ عنيض مً اإلاعلىماث  يغوعة-1 ؤلاإلاام بالفترة الخاٍع

خدلم طلً مً زالٌ اللغاءة  ٌؿاعضه على عنض الحلاةم ومعالجتها معالجت هؼيهت ومىيىعيت، ٍو

سيت.  اإلاؿخفيًت للماصة الخاٍع

خضار والترهحز عىض اإلاعالجت صون وملاعهت ألا  اهدؿاب اللضعة على الخدليل واؾخيباٍ اإلاعلىماث -2

 الاعخماص على ألاؾلىب الىنفي والؿغص ألاصبي.

معغفت اللغت معغفت حيضة: وطلً ًخىكف على جدىم الضاعؽ في اللغت و ئإلاامه بفىىنها ختى ًديِ  -3

 باألبعاص التي ًغمي ئليها الىو اإلاغاص جدليله.

اث: إلاا لها مً نلت وزي-4 ش.صعاؾت علم آلازاع والحفٍغ  لت بالخاٍع

اث والىلىف التي حعىص ئلى خًاعاث ياعبت في  الخعغف على كغاءة الحغوف اللضًمت: -5 للغاءة اإلاسَُى

ش البكغي.  أعماق الخاٍع

ش -6 الع على اإلاضاعؽ ألاصبيت: معغفت مغاخل جُىعها والىكىف عىض أغغايها هظغا لهلت الخاٍع الَا

ت، هما هغي طلً في باألصب في هثحر مً الحاالث ؾىاء حعلم ألامغ  ت أو اللهاةض الكعٍغ بالضعاؾاث الىثًر

ش الجؼاةغ مً زالٌ ملاالث الكيش البكحر ؤلابغاهيمي وكهاةض الكاعغ مدمض العيض آٌ زليفت و  جاٍع

 غحرهما.

 


