
	

	

 

االستمراریة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتغی

 یر
تاریخ  ایعرفوأن  علیھمالتونسیین نتفق جمیعا على أن األطفال 

أكثر  التاریخ ھوبلدھم؛ من المھم معرفة ما حدث ومتى حدث ولكن 
 قائمة التواریخ. ل سرد تعقیدا من مجرد

معقد من االستمراریة والتغییر الیج مزال دراك ھذااألطفال إل دعوة
 .لمساعدتھم على فھم تراثھمجدا مھم ھو التاریخ  على مر

، لكي یتمكن التالمیذ من معرفة مفھومي االستمراریة و التغییر
یمكنك التركیز على جوانب واضحة، ولكن أیضا على الجوانب 
التي ھي مفاجأة. على سبیل المثال، في مھمة اللغة، سوف یفاجأ 

لعدید من الطالب الكتشاف أن لغتھم العربیة تحتوي على الكلمات ا
التي تأتي من العثمانیة التركیة. تغیرت اللغة خالل العصر 
 .العثماني، وظلت ھذه الكلمات كجزء من اللغة لعدة قرون

على متابعة  تالمیذتساعد ال مھماتمعظم ال فأنفي الواقع 
 العصور.  عبروالتغییر االستمراریة 

دراسة مساھمة كل شعب في تونس الحدیثة تجعلھم یقدرون إن 
التغیرات التي طرأت على الثقافة التونسیة التي جلبھا كل شعب إلى 

تونس. كما أنھا تتیح لھم رؤیة جوانب من تراثھم التي ظلت ثابتة 
مع مرور الوقت. فعلى سبیل المثال، یتعین على األطفال، في مھمة 

ستمراریة األغذیة والزراعة، استنادا إلى ا یتعرفوا علىالغذاء، أن 
 .البارزةاألدلة المقدمة 



	

	

فترات الاالستمراریة والتغییر من خالل  متابعةیمكن للطالب 
زمنیة، ولكن أیضا بین الوثائق والصور الفوتوغرافیة أو ال

، یطلب من الطالب الفخاراألحداث. على سبیل المثال، في مھمة 
 أنواع القرمود.بین  لتحدید نقاط مشتركة ومختلفة

طلب یبالتفكیر في االستمراریة والتغییر و میذالتمطالبة ال نستمر في
منھم تحدید خصائص الدراسة، ثم مقارنة ھذه الخصائص بین 

وثیقتین، وفترتین أو حدثین، وتبحث عن أدلة على االستمراریة 
 :والتغییر. تغییر. ومن األمثلة على ذلك ما یلي

آلنإثبات من ا المیزات  
 إثبات عصر الرومانیة

 

زراعة 
 الزیتون

تون صورة فوتوغرافیة لزراعة الزی
 خارج تونس

راعة الفسیسفاء تصور ز
 الزیتون

    
تخیل تونس في  :تحول وأخیرا، نعلم أن بعض األحداث بمثابة نقاط

، عندما كان العبودیة موجودة، 1700سنة في  البایاتوقت 
وكان إلغاء الرق نقطة تحول، والحقوق الفردیة لیست مضمونة. 

 مما أدى في نھایة المطاف إلى ضمان الحقوق للجمیع. 
 من خالل دراسة االستمراریة والتغییر، یجب أن یتعلم الطالب ذلك

 والتغییر في جمیع جوانب التراث التونسي االستمراریة .1
 التغییر یمكن أن یحدث بسرعة أو ببطء .2
 سیئكون جید أو یتغییر یمكن أن  .3



	

	

 اللحظات التي تحدث فیھا تغییرات مھمة تسمى نقاط التحول .4
التفكیر في أھمیة التغییر والثوابت یساعد األطفال على فھم  .5

 .تراثھم
 


