
	

	

 استخدام المصادر األساسیة
 

عندما نلقي نظرة حول التاریخ سوف نجد حتما كما ھائال من األحداث 
بحاجة إلى الدراسة فمن ذلك مثال جملة المراسم و المعاھدات الصادرة 

لبالد عن البایات أو بعض الصور الفوتوغرافیة التي تصور تاریخ ا
 التونسیة.

ل مقاالت األولى المعتمدة لدراسة التاریخ ھي الوثائق المكتوبة مث المصادر
الصحف و الرسائل و المذكرات أو الوثائق المصورة مثل الصور 

ات ق للحصول على المعلومالفوتوغرافیة فنحن نستخدم ھذه الوثائ
 التاریخیة.

فقط  عن اعتبارھا وثیقة تاریخیة بداللنأخذ مثال معاھدة قصر سعید و 
و  امن قام بتحریرھنا أن نطرح بعض األسئلة حول سبب وجودھا, یمكن

ة متى كانت ھذه المعاھدة و ماھي األحداث التي مرت بھا البالد التونسی
 زمن اإلمضاء.

  طرح العدید من األسئلة مثل: یمكن للتالمیذلمعرفة ھذه المعلومات 

 من قام بتحریر ھذه المعاھدة؟ -
 متى تم تحریرھا؟ -
 التي عرفتھا البالد التونسیة زمن تحریرھا؟ماھي األحداث  -
  لماذا وقع تحریر ھذه المعاھدة؟ -
 من قام بإمضاء ھذه المعاھدة؟  -
ماذا تستنتج من ھذه المعاھدة و ماھي الخالصة التي تخرج بھا بعد  -

 دراسة ھذه المعاھدة؟
عندما یتوصل التالمیذ إلى الخالصة و االستنتاج یكون ذلك عبر  



	

	

على المصدر الرئیسي كدلیل و لكن علینا االعتماد االعتماد الكلي 
على أكثر من مصدر حتى یتم دعم الخالصة فمثال یمكننا أن نطرح 

على التالمیذ مسألة تشابھ مصدرین و كیف للمصدر أن یدعم 
 االستنتاج أو كیف للمصدر الرئیسي أن یوسع االستنتاج.
في جعل التالمیذ یشعرون بأھمیة تفكیرھم و الغوص أكثر 

استخالص االستنتاجات و ذلك بمساعدتھم في طرح األسئلة عبر 
 استخدام ھذه الجمل:

 من خالل ھذه الوثیقة یمكننا أن نستنتج ..... -
 تشیر ھذه الجملة إلى أن ....... -
 ربما ألن.....ألن.......أعرف ذلك ألن ...... -
تدعم ھذه الوثیقة/تتضارب مع ما جاء من األدلة األخرى حول....  -

 ...... ألن
 ھذا المصدر یقدم معلومات أكثر من المصدر اآلخر ألن...... -

اذا فعلى التالمیذ أن یعوا أھمیة المصادر في استخالص االستنتاجات 
و األفكار التي یحملونھا فمثال یمكننا أن نطرح علیھم تفسیر أھمیة 

 مصدر ما أو تعلیل اختیار مصدر ما.
راسة المصادر بل نرید أن نحن ال نطلب من التالمیذ الغوص في د

  نجعل منھم تالمیذ قادرة على  حسن التحلیل التاریخي.
 

 


