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االستعداد النفسي
تدبير الوقت

طرق المراجعة
الجغرافيا ومضمون امتحان التاريخ 

الجغرافياومراحل بناء المقال في التاريخ
فهم السؤال

نموذج لسؤال مقالي
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ييالشخصيالشخصيالقدراتالقدرات  إلثباتإلثباتفرصةفرصةاالمتحاناالمتحان
االمتحاناالمتحان  فيفي  بامتيازبامتياز  النجاحالنجاح  ::بوضوحبوضوح  هدفكهدفك  حددحدد
  فيفي  النجاحالنجاح  حققتحققت  وقدوقد  نفسكنفسك  تصورتصور  بالهدف،بالهدف،  دائمادائما  نفسكنفسك  ذكرذكر

ان ت اناال ت االمتحاناالمتحاناال
بالنفسبالنفس  الثقةالثقة  اكتساباكتساب

التفاؤلالتفاؤلالتفاؤلالتفاؤل
المتكررةالمتكررة  وو  المستمرةالمستمرة  المراجعةالمراجعة

النجاحالنجاحعلىعلىقادرقادر  أناأنا::يوميايوميانفسكنفسكذكرذكر يرر ييو حىىرريو حج ج
االمتحاناالمتحان  خوفخوف  منمن  التخلصالتخلص
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المراجعةالمراجعة  ألوقاتألوقات  يومييومي  تنظيمتنظيم

للمراجعةللمراجعة  المناسبةالمناسبةاألوقاتاألوقاتاختياراختيار

الباكرالباكر  والنوموالنومالباكرالباكراالستيقاظاالستيقاظ ريي رب ومب ومو رو رب ب

االمتحاناالمتحان  عنعن  أيامأيام  ثالثةثالثة  أوأو  يومينيومين  قبلقبل  المراجعةالمراجعة  إنهاءإنهاء

اتختخ افت لةفت لةق ةق ا ةلل ا فلل فالت النفالنفننالت النفسالنفسعنعنوالترفيهوالترفيهللمراجعةللمراجعة  معقولةمعقولةفتراتفتراتتخصيصتخصيص
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للدروسللدروس  اليوميةاليومية  المراجعةالمراجعة

الفهمالفهمعلىعلىالتركيزالتركيز

التمرنالتمرن

للدروسللدروس  ملخصاتملخصات  إنجازإنجاز
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:اختباريتين وضعيتينمنالجغرافياوالتاريخفياالمتحانيتكون

ة ةض ا ةاخت نإفمقالإنتاجلقائ ت ا ال المادتين،وهو إحدىفيمقالإنتاجعلى قائمةاختباريةوضعية

.موضوعينبيناختياريموضوع ي

  المادة في لوثائقبا  الشتغالا على قائمة اختبارية وضعية

...إحصائية جداول مبيانية، رسوم صور، خرائط، نصوص، (ألخرىا
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)10(توزيع النقط  )(وزيعمكونـــــــــــــاتها          ه و

ن2

::المنهجيالمنهجي  الجانبالجانب
 طرح -الموضوع أهمية تحديد( مناسبة مقدمة 

ن 2    )وتساؤالتإشكال )...وتساؤالتإشكال
.التصميم ومنطقية وضوح 
.امتدادات استخالص،تقييم،:مناسبة خاتمة 

فف
ن 6     

:المعرفيالمعرفيالجانبالجانب

.المناسبة التاريخية المعلومات انتقاء 
.أألخطاءمنوخلوهاالتاريخيةالمعلوماتصحة

ن 2     

ورو نو
وترابطها التاريخية المعلومات تنوع  
::الشكليالشكلي  الجانب 

التقديمشكل–اللغة-التاريخيالتعبير .التقديمشكل – اللغة-التاريخيالتعبير
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النقط )10(توزيع اتها )10( توزيع النقط مكون مكونـــــــــــــاتها            

ن2

::الجانب المنهجيالجانب المنهجي
طرح  -تحديد أهمية الموضوع(مقدمة مناسبة  

ن 2         ...)إشكال وتساؤالت
.وضوح ومنطقية التصميم 
.استخالص،تقييم، امتدادات:خاتمة مناسبة 

ن 6       
  المعرفيالمعرفي  الجانبالجانب

.المعلومات الجغرافية المناسبة انتقاء 
.ألخطاءا المعلومات الجغرافية وخلوها من صحة 

ن 2       
.  المعلومات الجغرافية وترابطها تنوع 
: : الجانب الشكليالجانب الشكلي 

.                                    شكل التقديم –اللغة-التعبير الجغرافي ي ر ج يمبير ل
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النقط )10(توزيع اتها )10(توزيع النقط مكون مكونـــــــــــــاتها         
ن 2

ن2
                .التاريخي سياقها في الوثائق وضع

  أو المصطلحات أو المفاهيم بعض معاني تحديد  
أل

ن 2

ن 2
.والمواقعألعالما

 الوثائق في مضمنة تاريخية معطيات استخراج 
.وتفسيرها

ن 2
    

2

  ارتباطها في للوثائق األساس الفكرة ترآيب  
.تاريخية بإشكالية
المكتسباتبتوظيفتاريخيتعليقإنتاج

ن   2 
ج ييقإ يري و بب

.الصلة ذات المعرفية
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توزيع النقط مكونـــــــــــــاتها             
اا االأ طأال قأالخ   تقديمأوالخريطيأوالمبيانيالتعبيرأدواتبناء 
:وثيقة
...بالدائرة باألعمدة، بالمنحنى، :مبيان انجاز
ن3       أ خريطةعلىجغرافيةمعطياتتوطينأو
 بعض معاني وتحديد العام سياقها في الوثائق وضع أو 

.الوثائق في الواردة والمصطلحات المفاهيم

 المعرفية والمكتسبات الجغرافية الوثائق استثمار   
:تخص فكرية عمليات إلنجاز

  خصائص،استخراج:الجغرافيالوصف

ن      7        
يو ر جج صر

.معطيات إبراز،تطور،مقارنة
...،تصنيف عوامل استخراج  :الجغرافي التفسير 

إنتاجخاللمنعاماستخالص:الجغرافيالتعميم  إنتاجخاللمنعاماستخالص:الجغرافيالتعميم
.فقرة
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:المرحلة األولى
المفاتيح الكلمات بتسطير وذلك تحديده و الموضوع حصر

عناصره و محاورهواستخراجالموضوعالستنطاقالتركيز

)التساؤالتطرح(اإلشكالياتتحديد إل
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:المرحلة الثانية 
الموضوعوالمعلوماتتجميع لتحليل الالزمة المعطيات المعطيات الالزمة لتحليل الموضوعوالمعلوماتتجميع
المعلومات المجمعة حسب المحاور المتصلة بالموضوع توزيع

معنقديةبطريقةالتعامل يتناسب ما بانتقاء المعطيات مع مع المعطيات بانتقاء ما يتناسب مع  نقديةبطريقةالتعامل
الموضوع

متماسك والمعطيات حسب تسلسل منطقيتنظيم ييم ل ب وي
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الثالثة لة التال لة هي مرحلة التحرير:المرحلة الثالثة
:مقدمة

  األحداث و الظواهر لبعض مختصر تعريف
التاريخيةالتاريخية

  الجغرافي و التاريخي اإلطارين إلى التعرض
ةط اإلشكال اإلشكاليةطرح
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:العرضالعرض
مم  التصميم احتراممعالموضوعجوهرتحرير

إليهالمتوصل
انتقاليةبجملالمحاوروالعناصربينالفصل   انتقاليةبجملالمحاوروالعناصربينالفصل
 من متكونة متكاملة وحدة عنصر كل ويُعتبر

أُ   فكرة منها كلتتضمنأنيُستحسنفقرات
مأرقامووأحداثبأمثلة مدعّمةأساسية
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:الخاتمة:الخاتمة
ي  مثلها الموضوعفيأساسياعنصراتعتبر

 .إهمالهايجب الالمقدمةمثل
النتائجلتأكيدتستغلّالتحليلأوجتمثل   النتائج لتأكيدتستغلالتحليلأوجتمثل

للموضوع جديدةآفاقولفتح إليهاالمتوصّل

 http://hg2.maktoobblog.com: الجغرافيا ومدونة منبر التاريخ 



 الضروري فمن )المقالي خصوصا( السؤال صيغة كانت مهما

لاف افالشق تطلذاال :يتطلبوهذاالجوابفي الشروعقبلجيدافهمه

 كان إذا بتفكيكهصياغتهإعادةوجيداالسؤالقراءة

  ومطلبه السؤال معطى بين جيدا والتميز ذلك يستدعي
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 مظاهر وضح عظمى، اقتصادية قوة األمريكية المتحدة الواليات تعتبر

.البلد لهذا االقتصاديةللقوةالمفسرةالعواملإبرازمعالقوةهذه زعو لإبر بيورو

:مطلبه و السؤال معطى بين جيدا التميز

 مظاهر وضح ،عظمىاقتصاديةقوةاألمريكية المتحدةالوالياتتعتبر

البلد لهذا االقتصادية للقوة المفسرة العوامل إبراز مع القوة هذه
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لوضعالسؤالتفكيك
.......................................مقدمة

لوضع السؤالتفكيك
:للموضوع تصميم

أوضحأنمنالمطلوب

.................................................................
؟........................؟....................................

: االقتصادية القوة مظاهر
...............................،:........................فالحيا

أوضح أنمنيالمطلوب
  ( االقتصادية القوة مظاهر

الصناعةالفالحة

............،....................................................
:......................................................صناعيا

:.........................................................تجاريا
،  – الصناعة–الفالحة

 أن و )الخدمات و التجارة
لهذهتفسيراتأقدم

....،...........................................................
:المفسرة العوامل

: طبيعية عوامل
......................،.......................................... لهذه تفسيراتأقدم

  + طبيعية عوامل ( القوة
)بشرية+تنظيميةعوامل

....،..................................................،....,...
:  تنظيمية عوامل

.................................................................
................................................................ مل رييميو ................................................................)ب

...................،....................خاتمة
؟..............................................................
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شكرا على حضوركم وانتباهكم 
و متمنياتنا لكم 

النجاحوبالتوفيق
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:

،  كيف أتعامل مع  أغبالوو محمد  الشافقعرض لألستاذين مصطفى عبد 
االمتحان، http://chmustaf.maktoobblog.comأسئلة http://chmustaf.maktoobblog.comأسئلة االمتحان،

:مواقع انترنيت متعددة
www.edunet.tn

http://www.almualem.net
http://www.qataru.com/vb
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العرض هذا على الدروسلإلطالع من غيره و و غيره من الدروس  لإلطالع على هذا العرض
:الرجاء زيارة المواقع التربوية التالية

الجغرافيا و التاريخ منبر التاريخ و الجغرافيامنبر
http://hg2.maktoobblog.comp g g

:  منارة التاريخ و الجغرافيا
http://hg maktoobblog comhttp://hg.maktoobblog.com

2008 ماي 26ورزازات بتاريخ 
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