
	

	

ھمیة األ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاریخال

 یةــ

 
 الحدث أو الشخص لھ أھمیة تاریخیة إذا كان مھما بالنسبة لنا الیوم. 

تونس، ولكن  وسطفي  یعیششخص  تسبب فیھاثورة یاسمین فمثال  
 .جدیدةأدت إلى اإلطاحة بن علي وإنشاء حكومة  ھعواقب عمل

یعتمد على وجھة نظر ال  أومھما  یكونشیئا أن معنى ومع ذلك، فإن 
المؤرخ (أو، في ھذه الحالة، من وجھة نظر األطفال، والعمل كمؤرخین). 

لیست الطفل ھي بالتأكید مھمة بالنسبة لھ، ولكن ة جد :على سبیل المثالف
ذلك، إذا  كبیرة بالنسبة لمعظم الناس اآلخرین. ومعنفس األھمیة ال لھا

، عن تلك الفترةت یاذكر لھاو البایات أحد ةخادم يھذا الطفل ھ ةكانت جد
 .أھمیة تاریخیة أوسع بكثیر الھستصیر  فجأة  افإنھ

على التفكیر في األھمیة التاریخیة  تالمیذیمكننا مساعدة ال لذلك كیف
للشخص أو الحدث من أجل تطویر تفكیرھم التاریخي وفھم التراث؟ حاول 

 :تطلب منھم التفكیر في األسئلة التالیةأن 

 كیف تأثر الناس بحدث الشخص؟ .1

 كم عدد األشخاص الذین تأثروا بالحدث أو الشخص؟ .2

 ما ھي مدة تأثیر ھذا األخیر على ھؤالء الناس؟ .3

 كیف یساعد الحدث أو الشخص على التفكیر في مشاكل تونس الحدیثة؟ .4

من ذلك ألن معنى حدث یمكن أن تتغیر مع في الواقع، یمكنك الذھاب أبعد 
حكم اإلعدام  ، أدى تنفیذ يمرور الوقت. على سبیل المثال، في وقت البا

ھل یمكن القول بأن ف) مھمة البايرجل تغییر كبیر في الحكم (انظر على 



	

	

ومع ذلك، مع ؟ ھذه التغییرات أثرت مباشرة على الحكم في تونس الیوم
ألخرى تأثیر أكبر على الحكم في تونس مرور الوقت، كان لألحداث ا

الرجل قد یكون أقل أھمیة اآلن مما كان حكم اإلعدام على وتنفیذ الحدیثة، 
 .1900علیھ في عام 

المذكورة أعالھ، فإنھم یقصدون تحفیز  األسئلةفي  تالمیذعندما یفكر ال 
النقاش وعدم الحصول على إجابات جیدة. لمساعدتھم على مناقشة فعالة، 

ما الحدث أو الشخص الذي یتحدثون عنھ. قد  واد من أنھم حقا فھمتأك
منھم أن یكتبوا ملخصا في أعلى ورقة كبیرة، ثم یسجلون أفكارھم  طلبت

 .أدناه على األسئلة أعاله

یمكن أن یكون الحدث أو الشخص أیضا جزء من قصة أكبر، وإذا كان 
ثال، قد یتطلب فھم األمر كذلك، تأكد من أنھم یفھمون ذلك. على سبیل الم

على الغذاء التونسي (األشخاص الذین عاشوا أصال في  البونیینتأثیر 
 .أیضا تأثیر البربر والرومان على الطعام التونسي واأن یفھمو قرطاج) 

 


