
التاریخي التحقیق 	

 ما موفھ كلمة معنى التاریخ معنى فھم األطفال یحاول عندما
 النوع ذاوھ. بالتراث حساساإل بصدد تطویر فإنھم لھم، یعنیھ

 ایعطیھ يتال ھمیةاأل فإن مھم؛" المادي غیر" التراث من
 تھمھوی جدا لتحدید مھم والتحف التاریخیة للمباني الطفل

.بالدھم لتاریخ وفھمھم .	

 تراثھ، لحو أسئلة طرح على تلمیذال التاریخي بحثال ویساعد
 . ونخالمؤر یستخدمھا التي لتلك مماثلة مقاربات باستخدام

 ،التساؤالت على إلجابةعبر االعتماد عن البحث عن ا
 اللخ من البراھین. معنى وتوضیح وشرح األدلة، وتفسیر
ھم أخذعملیة البحث التاریخي فإنھم ست في األطفال إشراك

 یعتمد بالسب لھذا و تبرز التلقائیة في تفكیرھم و المبادرة
مستقلةال أفكارھم على تعلمھم 	

 ئلةسمن طرح جملة من األ للتالمیذ التاریخي بحثال سمحی
 ھو لماذا" ،"ھو؟ ما" مثل والمباني واألشیاء األشخاص حول
 لةاألسئتبدأ  و الیوم؟ لنا بالنسبةماھي قیمتھ  "  و" مھم

".وكیف؟" لماذا؟" ،"متى؟" ،"ماذا؟" ،"من؟"  

 يف للمشاركة تالمیذال دعوة یتم من أھداف ھذا الموقع ھو أن 
 یمالمفاھ مع تتعامل فإنھا وبذلك،. التفكیر من النوع ھذا

: ذلك في بما الرئیسیة، التاریخیة 	



 أسئلة ستعمالا المثال، سبیل على والتغییر ستمراریةاال	•
 ما" ،"المجتمع؟ تغیر لماذا" ،"المجتمع؟ تغیر كیف" مثل
	طویلة؟ لفترةالتغییر  ستمرھل ا "  ،"حالھ؟ على ظل الذي

 أسئلة طرح خالل من المثال، سبیل على والنتیجة السبب	•
 ماذا" ،"حدث؟ ما عواقب ھي ما" ،"ھذا؟ سبب ما" مثل

	 حدث؟ ما من نتعلم أن یمكننا

 ھل" مثل أسئلة طرح المثال، سبیل على تاریخیة أھمیة	•
	ذلك؟ أھمیة مدى ما" ،"مھما؟ كان لماذا" ،"مھما؟ كان

 في النظر :المثال سبیل على األولیة المصادر استخدام	•
 التي المعلومات السؤال عنو التاریخیة واألشیاء الوثائق

 كانت لماذا ؟لھم ھاكتب الذيمن  ا.منھ استخالصھا یمكن
طریقة في  المحتملة التفسیرات وما ؟معینة بطریقة مكتوبة
	كتابتھا؟

 رد كان كیف" :المثال سبیل على تاریخي منظور أخذ	•
 كیف" ،"مختلف؟ بشكل الناس فعل رد لماذا" ،"الناس؟ الفعل
	"تغییر؟ ھل" "الناس؟ فعل رد كان

 على خیةالتاری المفاھیم ھذه من لكل منفصلة وثیقة تجد سوف
 راطالنخھو دفع التالمیذ ل الموقعومن أھداف ھذا  الموقع ھذا
 أوعلى مستوى والعمل  المفاھیم، ھذه من أكثر أو واحد مع

:تشمل والتي التحقیق، مراحل من أكثر 	



 الفرضیات، وتطویر األسئلة، وطرح المالحظات، إبداء
	•ألدلةا لجمع والتخطیط

	.األصلیة أفكارھم دحض أو لتأكید األدلة جمع 	

•	 األدلة وتحلیل تفسیر 	

•	 والتواصل الخالصة 	

•	 األدلة ومراجعة مناقشة 	

 لغة استخدام تحاول أن یجب التاریخیة، البحوث تدریس عند
 مثل كلمات استخدام یجب :المثال سبیل على بحث التاریخيال

 استنتاجات وألنفكر وا رضتفأو تكھن،أو واقترح،اعتقد 
 تكون او لعل ربمامثل  الكلمات فإن نھائیة، تكون لن تالمیذال

على االنترنات   مواقع توجد عدة. الستخدامھا تالمیذلل مھمة
البحث التاریخي   دروس فھم ھذه علىو تساعد  جیدةھي 

 بحث محرك خالل من علیھا العثور السھل من والتي
 كل أو ببعض القیام من أھداف ھذا المشروع ھو. اإلنترنت

	:التالیة االستراتیجیات

 باستخالص لألطفال تسمح التي األدلة مصادر توفیر	.1
	.األدلة أساس على النتائج

بالنظر فیھا و  لألطفال التي تسمح األدلة مصادر توفیر	2.
معرفة إن كانت تساعدھم للوصول إلى اإلجابة و ھل تستحق 

	االھتمام.



 الخاصة قراراتھم التخاذ الفرصة تالمیذال إعطاء.	3
	.بھم الخاصة النتائج واستخالص

الحوار  أجوبتھم و فتح باب مناقشةتالمیذ في ال مساعدة	.4
	.بینھم

	.تحقیق الفائدة للتالمیذ 	.5

 أو بحث التاریخيال عملیة فھم على الطالب مساعدة	.6
	.حول الموضوع الذي یشتغلون علیھ التاریخي المفھوم

 حثالب في االنخراط یستطیعون ال الطالب أن الواضح ومن
 إلى ونیستمع بأكملھ الدرس یقضون كانوا إذا اال تاریخيال

.المعلم  

 أفكار اعتماد نحو جیدة أولى خطوة  ھذا المشروع  عدیو 
 ساعدت أخرى أفكاركما توجد . والتعلم التعلیم في االستقصاء

	 :ھيو التاریخي بحثال في التفكیر على تالمیذال

 لتنظیم الطالب من یطلب أن یمكن :الحیاة تقویم .1
و   الزمنیة الفترات بین اوموضوعی زمنیا األحداث

 األولیة أفكارھم اختبار على تالمیذال تساعد أن یمكن
 .األمورتحدث  ولماذا متى حول

 فترة أحداث تفسیرات كانت إذا ما عرفوای أن ویمكنھم
	.مختلفة فترة أحداث تفسیرات نفس ھي ما معینة



 التغییرات تتبع في یساعد أن یمكن خطي بیاني رسم	.2
 تغیرت المثال، سبیل على: فالوقت مرور مع واالستمراریة

 . الروماني العصر منذ تونس في الكحول تجاه لمواقفا

 األحداث أسباب تحدید على الطالب تساعد أن یمكن كما
 المدى وعلى الطویل المدى على التغییر أنماط واكتشاف

	.القصیر

 أكثرلھ   معا بالتفكیر للطالب السماح :والمناقشة النقاش	.3
 الواردة مقاربةال تكون وقد. وحدهل التفكیر التلمیذ من فعالیة

 .مفیدة 1 اإلطار في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثنائي النقاش -أ 	

 لتعزیز مثالي أمر وھذا. ضیقة الدراسیة الفصول في حتى ذلك تنظیم السھل من
 إذا صةخا كبیرة، بدرجة المناقشات تركیز وضمان العالیة المشاركة مستویات

ضیقة نھائیة عیدبموا مرتبطة كانت .	

	:الرباعیة إلى الثنائیة من -ب	

بنت/بنت أو بنت/ولد أو ولد/ولد:  ثنائیا یعملون التالمیذ 	

األفكار ومقارنة لشرح آخر زوج ینضم ثم زوج كل  

	المستمع الثالوث -ج

 وجبالمست المتكلم، ھو تلمیذ كل:  مجموعات ثالثة شكل في التالمیذ یعمل
 یتدخلو. آرائھ عن یعبر أو ما مشكلة یطرح أو ما ئاشی المتكلم یشرح. والمسجل

 في راتقری ویقدم المالحظات فیأخذ المسجل أما. التوضیح ویطلب المستجوب
األدوار تغییر یتم القادمة، المرة في. المحادثة نھایة 	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الممثل -د 	

 على مجموعة كل من واحد شخص اختیار یتم المھمة، المجموعات من االنتھاء وبمجرد
 بھ فكرت ما ومعرفة والتلخیص، للشرح جدیدة مجموعة إلى وینتقل" ممثل" أنھ

 لةوسی ھذه. األصلیة المجموعة إلى الممثل یعود ثم. تحقق أو قرر الجدیدة، المجموعة
 ینالمستمع من مجموعات یخلق أن على قادر ھو و ومتكررة مملة جلسات لتجنب فعالة

	.النشطین

ثلج كرة. ه 	

 ثمانیة من عاتمجمو في العملیة  وتتواصل النقاش یتضاعف ثم ما لةمشك الثنائیان یناقش
 تجمیع تمی وأخیرا، عمل مسار على االتفاق أو األفضل وترتیب األفكار لمقارنة أشخاص
األفكار بتقدیم یقوم ثمانیة من مجموعة كل باسم والمتحدث بأكملھا الطبقة .	

الدائري النقاش. ف :		

 أو صقل على ومساعدتھم واألفكار، اآلراء من مجموعة مع التفاعل للطالب یتیح وھذا
. خارجیة ئرةودا داخلیة دائرة مع دائرتین، في الطالب ترتیب یتم. األولیة أفكارھم تطویر
 عن لمیذینالت من كل ویتحدث. اآلخر الطرف في تلمیذا یواجھ الدائرة في ھو الذي التلمیذ
  إلخ تمریرھا، یجب معلومة تكون أن یمكن أو ، ما سؤاال یكون أن یمكن الذي الھدف
 رةم المناقشة وتبدأ جدیدة أزواج إلنشاء الدوائر تدور ثم محدد وقت خالل

.أخرى 	

	قزح قوس مجموعات -ق

. نھمم بیرعدد ك مع العمل كیفیة وتعلم معا تالمیذال تجمیعتمكن من طریقة 
یقع   .الون أو عددا الطالب یتلقى الصغیرة، المجموعاتضمن مناقشة  بعد

عن  مع الممثلین اللوننفس أو  العدد نفس تالمیذ الذین لھمالتجمیع 
 دیم تقریرتالمیذ بتقال یتناوب الجدیدة، مجموعتھم في مجموعتھم األصلیة،

مجتمعة جدیدة مھمة على العمل في البدء وربما مجموعتھم عمل عن 	
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 بانوراما  -ك

 أو ةأربع من المكونة" یةاألصل" المجموعات في. أقسام إلى الموضوع وینقسم
 ذهھ وفي". خبیر" مجموعات إلى ینقسم ثم قسما تلمیذ كل یخصص خمسة،

 إلى یعودون ثم على الموضوع المختار  معا الخبراء یعمل المجموعات،
 ة تسمى"مجموعة ثانی تعیین یتم. خبرتھم مجال عن لإلبالغ األصلیة المجموعات

 جةلتحقیق نتی مختلفة مجاالت اماستخد التالمیذ من تتطلب مھمة المنزل"
 جدا فعالة یجیةاسترات ولكنھا المسبق، التخطیط تتطلب االستراتیجیة ھذه. مشتركة

الطالب جمیع مشاركة تضمن ألنھا واالستماع الفم طریق عن 	


