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سنبدأ بمادة التاريخ  للمرحلة االبتدائية, في هذا الدرس

,بالرغم من انكم قد اتطلعت سابقاً على بعض جوانب مادة التاريخ بشكل او اخر
.فلنبدأ. ولكن في هذا الدرس سنتوسع اكثر واعمق

يجب ان نعرف اساس فكرة مادة التاريخ وعلى أي اساسيات , في الدرس االول

ف ما هي؟, يعتمد المؤرخين عند كتابة التاريخ



تذكر هذه . مادة التاريخ هي مادة عملية تدرس ماضي المجتمع البشري

ألن التاريخ ال يدرس الماضي ما قبل , الجملة جيداً واحفظها كما قرأتها

ماضي ما قبل مجتمعات البشر يتم دراسته في. تأسس مجتمعات البشر

. علوم اخرى



المؤرخون يدرسون . «المؤرخين»العلماء الذين يكتبون التاريخ يدعون 

.مثل المصادر التاريخية, التاريخ اعتماداً على آثار من الماضي

,  جديدة, شفهية, ملموسة, المصادر التاريخية مقسومة الى مصادر كتابية
.مرئية-وصوتية



كتابية ملموسة

مسموعة-مرئية

وثائقي

( مرئية-صوتية )

اضغط على الصورة

خطاب تيتو في عام 

1962

اضغط على الصورة



محفورة على , مخطوطات اثرية, كتابات على ورق بردي: المصادر الكتابية هي

.. منقوشة في الواح صلصال, الحجر

.يتم حفظها في أرشيف والمكتبات

,  مجوهرات, معدات, أسلحة, نقود, نصب, بقايا مباني: المصادر الملموسة هي
البقايا الملموسة يتم دراستها في علم . واشياء اخرى مصنوعة ب ايدي بشرية

.ويتم حفظها في المتاحف, اآلثار



كتابات على الورق البردي

كتابات على مخطوطات



كتابات على الحجر

كتابات على الواح 

الصلصال



اسلحة

دينار من العصور الوسطى

اطباق وطناجر

قلعة جولوباك



- .رويات, اساطير, اغاني, المصادر الصوتية هي قصص

- , الصوتية هي مصادر حديثة وتشير الى االفالم-المصادر المرئية
ت تسجيال, وثائقيات, تسجيالت تلفزيونية, الصور, تسجيالت الراديو

CD

.اشهر مكتبة في العالم القديم هي المكتبة االسكندرانية في مصر



اعادة بناء مكتبة االسكندرية



:االسئلة هي, المؤرخين يقفون امام االسئلة التالية ويبحثون عن اجوبة لها

.لماذا, ماذا, من, كيف, أين, متى

ولكن ال تشرحه , االسئلة الخمسة االولى تعطي معلومات عن ماذا يحدث

.بالتفاصيل الدقيقة

هو أمر مهم « لماذا»من المهم جداً الحصول على جواب ل, ولهذا السبب

التعرف على »قم بزيارة صفحة , لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع, جداً 

«السبب والنتائج



:مالحظات هامة

ي هو علم الماضي البشر: مادة التاريخ

لماذا, من, كيف, اين, متى, ماذا: مادة التاريخ تدرس

سمعية-و مرئية, شفهية, ملموسة, مصادر كتابية: المصار المستخدمة

.علم اآلثار, متحف, مكتبة, أرشيف: تذكر هذه الكلمات

:كلمات هامة

,  المصادر التاريخية المكتوبة, المصادر التاريخية, المؤرخين, التاريخ
,  العادات الشفهية, العادات والتقاليد, المصادر التاريخية الملموسة

.مواضيع مؤثرة, علم اآلثار, متحف, مكتبة, االرشيف



:واجب منزلي

ما هي مادة التاريخ؟

كيف يتم نقل ومشاركة المصادر التاريخية؟

أين يتم حفظ المصادر التاريخية؟

ما هي االسئلة الرئيسية التي يبحث المؤرخون ل أجوبة لها؟


