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 تمهيد:  

تةةةاعد قدرات،  لجغرافيا على عدة كفا ات و تنبني المواد المدرسةةب بالنةةةبب ل الةةر ال ار   وا

الم علم في عمليب ال علم لكنها في غالبي ها تح اج الى كثير من ال وضيح وال عامل اليومي مع ال قنيب  

والمهارة ل رسياها خلوصا ونحن ن كلم عنها في المة وى الثانوي ال أهيلي لذا فالمةاهمب الفعليب 

لكفيات المهار ب والمنهجيب  في هذا الباب هو محاولب مالمةةب الجوان  ال قنيب والمهار ب الااصةب با

 الااصب بال ار   والجغرافيا.  

سةنالم  من خال  هذ  المةةاهمب في طعءاص صةورة عما  ح اجل ال لميذ في تعاملل مع الوضةعيات  

االخ بار ب وال قنيات المةةة عملب في الفلةةل وكيفيب ال عامل مع الوسةةادل والدعامات خلةةوصةةا  

النلةةةةول اال ةار ايةب، غو الجغرافيةب، غو غيرهمةا...و، والرسةةةةومةات البيةانيةب والاراد  والك ةابةب  

 يب المنهجيب ال ي تع مد على النهج ال ار اي والجغرافي:  المقال

 منهجيب قراصة وتحليل الوثادق في مادة ال ار  : -

 ك ابب نر مقالي في مادتي ال ار   والجغرافيا: -

 منهجيب انجاز رسم بياني -
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 االشتغال على الوثائق في مادة التاريخ  يرتبط بتحديد :  ❖

الي  ءل  من الم علم وضييييييع الوثادق في سييييييياقها ال ار اي العاا، غي تحد د الترو  ال ي غن ج  الةيييييييار ال ار اي:  

األحداث الواردة بالوثادق و تحد د اإلشكاليب ال ي تندرج ضمنها، ا توطين الحدث ضمن مجموعب من األحداث الم واليب، 

 د د غسبابل ون ادجلو وال دقيق في تح

اإلطار ال ار اي:  حدد داخلها اإلطار المكاني/المجالي، والزمني والموضييييول االمكان غ نل/ الزمان م ىل/ الموضييييول  

 ماذال كيفل لماذالو 

 تقنيات تحد د الةيار ال ار اي 

 ال ار اي اح راا مجموعب من الاءوات:  إلطارا ة لزا تحد د 

o قراصة الوثادق بشكل جيد 

o تحد د الكلمات المف اح 

o الوحدةو برنامج الدراسي االمجزوص والمحور وتأطير الوثادق ضمن الاس حضار المك ةبات المعرفيب و 

o تحد د مكان حدث الوثيقب 

o  تحد د زمن كل وثيقب 

o  تحد د موضول كل وثيقب : تلنيف الموضول الى : متاهر ، غسباب ، ن ادج 

o البحث عن القاسم المش رك بين كل الوثادق على مة وى الزمن والمجا  والموضول 

o لمرتبءب باالطار ال ار اي للوثادق بشكل فقرة تركيبيب صياغب الجملب ا 

 

 التاريخي للوثائق  اإلطاربعض الصيغ المساعدة لتحرير 

 تندرج الوثائق ضمن تاريخ )المكان( في القرن )الزمن( وتبين الموضوع.   ➢

 نو وتوضح....الموضولتدخل الوثادق في اطار ال حوالت ال ي شهدتها ا ...االمكانو خال  القرن/ الف رة..االزما ➢

 تؤرخ الوثادق لف رة زمنيب من تار    االمكان...و مم دة خال  ا .....الزمان و ال ي تميز ......الموضول  ➢

 =={{ ال يجب تحرير مقالة مصغرة حول األحداث التي تشير اليها الوثائق 

 

 تركي  الفكرة الرابءب بين الوثادق:  ❖

من غجل تركي  الفكرة المرتبءب بالوثادق   ءل  تحد د القاسييييم المشيييي رك بينها، 

وذلك عبر آليب االخ زا  للمعلومات الواردة في الوثادق واالعالن على االرتباط 

 بينها، وذلك بءر قب طخبار ب تبين الفهم واالس يعاب لما سبق اإلجابب عنل.

 

 رة األساسيبتقنيات تركي  الفك

 د د القاسم المش رك ضمن مجموعب من األحداث الم واليب،تح 

 ال دقيق في تحد د عالق ها باإلشكاليب العامب للبرنامج االدروسو  

 الفكرة الرابءب بين الوثادق هي البحث عن العالقب بين الوثادق و المفاهيم األساسيب للدروس

 

   م تركي  الفكرة من خال  اح راا الاءوات ال اليب:  -

 قراصة الوثادق بشكل م أن،  

 تحد د الكلمات المف اح 

 اس حضار المك ةبات المعرفيب و تأطير الوثادق ضمن طشكاليب البرنامج  

 ب وغن تكون جملب ملدر ب غو اسميبوضع عنوان لكل وثيق 

 اس اراج المعءيات  

 منهجية قراءة وتحليل الوثائق في مادة التاريخ:
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 صياغب الفكرة األساسيب الرابءب بين الوثادق 

 

 ما  ج  تجنبل في ال عامل مع تحد د الفكرة األساسيب للوثادق:  - 

 القياا بشرح الوثادق 

 طعادة ك ابب ما جاص في الوثادق كما هي  

 ك ابب فقرة  

 فكرة تجمع بين مضمون الوثادق.صياغب فكرة لكل نر بشكل منفرد بل تحر ر  

 شروط تركي  الفكرة الرابءب بين الوثادق 

 االخ لار الدقب في ال عبير  -

 صياغ ها على شكل جملب اسميب غو ملدر ب  -

 عدا اس عما  ال عبيرات المجاز ب و الشرح -
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 مة و ات انجاز الموضول المقالي: 

 مادة الجغرافيا مادة التاريخ المستويات 

الجججججججججا ججججب  

 المنهجي 

   ضمن: 

مقةدمةب:   م خاللهةا ال عر ف بةالحةدث ال ةار اي من خال  

 -الزمن  –وضةةةةعةل في اطةار  ال ةار اي االموضةةةةول  

المكانو، وطرح األسةللب الواضةحب المرتبءب مع العناصةر  

 المءلوبب 

ال لميم المناس :   م عرض الموضول وتحليل عناصر   

ال ي  جي  ضةمنها على   تصجمي  يططر الققراتمن خال  

 األسللب المءروحب في المقدمب، 

 شةة رط فيل غن  راعي خءوات النهج ال ار اي اال عر ف  

 ال ركي و  –ال فةير  –

  م االخ يار حةةةة  الموضةةةول بين ال لةةةميم الزمني غو 

  ال لميم الةببي

 خاتمب مناسبب: تركي  واس ن اج عاا 

   ضمن: 

مقدمب:   م خاللها ال عر ف بالموضةول وتحد د غهمي ل  

وطرح تةةةةةاوالت واضةةةةحب ومرتبءب مع عناصةةةةر  

 الموضول. 

ال لةميم المناسة : هنا   م عرض الموضةول وتحليل  

ال ي  ج   يططر الققرات   عناصةةر  من خال  تلةةميم

 المقدمب،  غن تجي  عن األسللب المءروحب في

ال فةةير  – شة رك غن  راعي النهج الجغرافي االوصةف  

 ال عميمو  –

 خاتمب: تركي  واس ن اج عاا 

الجججججججججا ججججب  

 المعرفي 

 نق   7 الر لل  

  م خاللل تحليل الموضةةةةول وتقد م األفكار األسةةةةاسةةةةيب  

وترتيبهةا حةةةةة  غهمي هةا وحةةةةة  المنهجيةب الم بعةب، ثم  

 تجميعها وفق ال لميم المحدد 

 نف  الشيص بالنةبب للجغرافيا 

الجججججججججا ججججب  

 الشكلي  

ن مناسة  ك   ءل  اح راا العناصةر ال اليب: اللغب الةةليمب من األخءاص وخ  واضةح ك شةكل الورقب والمن ج  كو

 اس عما  مفاهيم مناسبب 
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 خطوات اعداد موضوع مقالي في مادة التاريخ: 

منهجي   م من خاللل اخ بار ال لميذ منهجيا ومعرفيا، وذلك  عملالموضوع المقالي:  ❖

ل حد د مدى ال مكن من الفهم وال حليل وال فةير والمقارنب.. وتحد د القدرة على ان قاص 

 المعلومات وتوظيفها. 

 خطوات كتابة المقالي في التاريخ:  ❖

تحليل الموضوع: 

 القه  والمعرفة 

 الكلمات المفاتيح ل أطير  ضمن اإلشكاليب العامب للبرنامج،  ورصدقراصة وفهم الموضول 

 غ نل والموضول ماذال  والمكانيالزمني م ىل  اإلطارتحد د 

 ال عر ف بالموضول وابراز غهمي ل اتحد د اطار  ال ار ايو  تحرير المقدمة 

 لموضول طرح األسللب بناص على المءلوب لبناص تلميم لمعالجب ا

  يار بين ال لميم الةببي غو الزمني، ثم تحد د المحاور الكبرى للموضول،  ج  االخ تصمي  وضع ال

تة لزا هذ  الاءوة الوضوح بمعنى بروز ال لميم على شكل فقرات، والدقب: غي صياغب جمل مركزة في بدا ب كل فقرة ترتب  

 ثم مراعاة خءوات النهج ال ار اي في ترتي  الفقرات  عليها، واإلجابببال ةاوالت المءروحب 

 القدرة على اس حضار المك ةبات المعرفيب المرتبءب بالةؤا   تحرير الموضوع 

 اع ماد ال ةلةل الزمني في تقد م األحداث والوقادع، 

 مراعاة ال درج في تقد م ا ألحداث وترتيبها حة  األهميب وزمنها

 اس االل الموضول مع طمكانيب ف حل على ما  أتي من تءورات وغحداث  تحرير الخاتمة

 بدا ب كل محور بفكرة مركزة  الجا ب الشكلي 

 في نها ب كل فقرة الى الةءرجول اح راا عالمات الوقف من خال  الر

 لغب سليمب

 عما  مفاهيم تار ايب خاصب بالموضول اس 

 خطوات كتابة المقالي في الجغرافية:  ❖

تحليل الموضوع: 

 القه  والمعرفة 

 الكلمات المفاتيح ل أطير  ضمن اإلشكاليب العامب للبرنامج،  ورصدقراصة وفهم الموضول 

 تحد د نول العمل المءلوب وتحد د نول التاهرة الجغرافيب وتوطينها في المجا 

 ال عر ف بالموضول وابراز غهمي ل ااس ثمار المعءيات الجغرافيبو  تحرير المقدمة 

 طرح األسللب بناص على المءلوب لبناص تلميم لمعالجب الموضول 

 . و التاهرة.و تفةير  –وصف  - ج  اخ يار ال لميم المناس  ليراعي المءلوب امقارنب وضع التصمي  

: غي صياغب جمل مركزة في بدا ب كل فقرة ترتب  والدقةبمعنى بروز ال لميم على شكل فقرات، لوضوح تة لزا هذ  الاءوة ا

 اة خءوات النهج الجغرافي في ترتي  الفقرات ثم مراع عليها، واإلجاببروحب بال ةاوالت المء

 القدرة على اس حضار المك ةبات المعرفيب المرتبءب بالةؤا   تحرير الموضوع 

 تحليل الموضول وفق النهج الجغرافي: الوصف ال فةير ال عميم 

 وترتيبها حة  األهميب. ألحداثتقد م امراعاة ال درج في 

 تحليلل ون ادجاس االل الموضول، وتبيان عالقاتل  تحرير الخاتمة

 بدا ب كل محور بفكرة مركزة  الجا ب الشكلي 

 اح راا عالمات الوقف من خال  الرجول الى الةءر في نها ب كل فقرة

 لغب سليمب

 ايب خاصب بالموضول اس عما  مفاهيم تار 
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 توجيهات منهجية إلنجاز التمثيل المبياني: ➢

 

 تحديد مقهوم الرسومات البيا ية:  ➢
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 العناصر الضرورية المطلوب تواجدها داخل المبيان:  ➢

 

ال ببباهرة    ➢ للبه  التبعبر   يجبببب 
العببدديببة والزمببانيببة   تجليبباتهببا 

 والمكانية.
المنببا ببببببب   ➢ تحببديببد الم يبباا 

مرالبباة  ما  المطل ببة  لأللببداد 
 أكبر لدد وأصغر لدد

الذي    العنوان:يجب أن يتضببمن المبيان:   ➢
 يحدد طبيعة ال اهرة الممثلة داخلها  

   المصدر التاريخي:  
 في حالة أكثر من متغير    المفتاح

 

 

 محور األفاصيلرسم خط أفقي   ➢
لخخ خخمخختخخغخخيخخرا    مخخخصخخخخخخر 

 )السنوا (
مخحخور   ➢ مخمخود   خخط  رسخخخخخم 

 األراتيب مخصر ل قيم. 
الخمخبخيخخخا   ➢ داخخخخل  الخقخيخم  تخمخلخيخخخل 

 بالشكل المناسب. 
 تحديد الس م أو المقياس ➢
يجب وضخ  ططار ل مبيا  يجم    ➢

 كل هذه المعطيا   
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 ابراز أنواع المبيانات ومنهجية انجازهم:  ➢

 مالحظا   نوع المعطيا   نوع الرسم المبياني 

 ألمدة 

 
 

يتم ال جوء الى هخذا النوع م  المبيخانخا  
 أساسا، في حالة توفر: 

معطيا  طحصخخخا ية بسخخخنوا  متتالية   -
 ومتقاربة،

طذا كا  مدد السخخخخنوا  المراد ابرا    -
 تطور الظاهرة مبرها صغيرا

توفر المعطيا  اإلحصخخخخا ية بنسخخخخب -
م ويخة مجموماخا أ خل أو أكلر م  م  

و  لابتة في ال م  شخرط ا  تك  100%

 سنة واحدة(  )بمعنى
توفر المعطيا  اإلحصخا ية في شخكل    -

بخخنكلر م    يم مط قخخة في  م  واحخخد 
 متغير 

 

مخ   الخنخوع  هخخذ  تخمخلخيخخل  يختخم 
المبيانا  في رسخخم ممود أو 
يخت ل طولاخخا  مخخدة أممخخدة 

الظاهرة الممل ة   حسخب أهمة
بينما يظل مرضاا لابتا ألنه  
ال يعبر م  أيخة  يمخة كميخة، 
و خد تكو  األممخدة أفقيخة أو 

 ممودية. 
تسخخمب بمقارنة بي  معطيا   
 لابتة في ال م 

 منحنه تطوري بمتغير واحد أو أكثر

 
 
 

توفر المعطيا  اإلحصخخا ية في شخخكل  -
 يم مط قخة أو نسخخخخخب م ويخة في فترة  

  ومنتظمخةأو متقخاربخة   منيخة متصخخخخ خة  
  )سخخخ سخخخ ةبمتغير واحد واحل أو أكلر 

  منية أكلر م  لالث سنوا ( 
في حالة سخخخ سخخخ ة  منية م  لالث  ←

 سنوا  أو أ ل ينج  المبيا  باألممدة.
 
  

يسخخخخمب بزبرا  التطور الذ  
مبر  مخخا  معطيخخا   تعرفخخه 

رسخخخخم مخدة    ويمك ال م ،  
في   المبيخخا  منحنيخخا    نفس 

بحيخث يعبر كخل منحنى م  
معطى محخدد، كمخا يسخخخخمب 
المعطيخخا    بي   بخخالمقخخارنخخة 
مخ   مخرفختخخه  ومخخا  الخمخمخلخ خخة 
الخفختخرة  نخفخس  خخالل  تخطخور 

اال   ويسخخخختحسخخخخ ال منيخة،  
يتعدى مدد المنحنيا  خمسة  
م ى األكلر، وذلخخل لتجنخخب 

 التداخل بيناا.

 قطالي أو نص  قطالي 

   
 

في   لايتة  %100نسخخبة م وية مجمومة  

 ال م : 
 بمتغير واحد ) البنية العمرية(  -
متغيري  )صخخادرا  وواردا  سخخنة    -

2014 ) 

 مقارنة بي  سنتي   -
  

تحويببل معطيببات الجببدول    -
ببمبئبويبببة:   ن بببببببب   البه 

A=
𝑛×100

𝑁
  

A لن بة المئوية= ا 

Nالحصيص اإلجمالي = 

nلمتغير العددي لكل م توى=ا 

تحول الن بة المئوية اله   -

  A=درجات: 
360×𝑛

100
 

ي حالة الدائرة 
 
 ف

اما في حالة نص  الدائرة  

  = Aتضرب في  
360×𝑛

100
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 وضعيات تءبيقيب خاصب بالرسم البياني:  

 ا تاج واستهالك المعلوميات في العال جدول احصائي يبين 
 

 األقطاب االقتصادية
الواليات المتحدة 

 األمريكية

االتحاد 

 األوربي
 باقي العال  اليابان

 2,6 29,9 6 61,5 % اإل تاج ب

 7 23,8 19,6 49,6 %االستهالك
 Atlaséco 2006              الملدر ب لر :

 حو  معءيات الجدو  طلى مبيان مناس ل •

 صف من خال  المبيان الذي رسم ل مةاهمب األقءاب االق لاد ب في ان اج واس هالك المعلوميات.  •

 
 تطور قيمة المبادالت الخارجية للصين ب المليار دوالر

 2005 2000 السنوات

 762,3 279,5 قيمة الصادرات

 660,2 250,7 قيمة الواردات

 www.China.org.cn               المصدر:

 مبيان مناسب حول معطيات الجدول إلى       (1

 الذي رسمته تطور صادرات وواردات الصين مبينا وضعية الميزان التجاري الصيني صف من خالل المبيان      (2

 

 تطور أعداد العاطلين ببعض دول أوربا )باأللف(

 1932 1931 1930 1929 السنوات

 2660 2666 1694 1204 ا جلترا

 6034 4744 3041 2484 ألما يا

 Armelle B.K.op.cit.p 218                 المصدر بتصرف: 

 حول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب.      (1

 بإ جلترا وألما يا صف من خالل المبيان الذي رسمته تطور أعداد العاطلين      (2

 

 تطور مطشر التنمية البشرية بالمغرب

 

                  PNUD ,2006,Op.cit    

 حول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب.      (1

 صقمن خالل المبيان رسمته تطور مطشر التنمية البشرية بالمغرب.      (2

 

 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 السنوات

 0,640 0,631 0,610 0,580 0,549 0,517 0,479 0,432 مطشر التنمية البشرية

 تطور سكان المغرب حسب وسط اإلقامة بالمليون  سمة.

 2004 1994 1982 1971 1960 السنوات

 16,4 13,4 8,7 5,4 3,3 الساكنة الحضرية

 13,4 12,6 11,6 9,9 8,2 الساكنة الريقية

 2004المصدر: مديرية اإلحصاء 

 حول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب.      (1

 ان الذي رسمته تطور كل من الساكنة الحضرية و الساكنة الريقية بالمغرب.قارن من خالل المبي      (2

 

 تطور قيمة الصادرات والواردات بالواليات المتحدة األمريكية بالمليار دوالر

2004 2003 2002 2001  

 الصادرات 721,84 685,34 716,41 811,08
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 الواردات 1145,93 1146,76 1260,71 1473,12

 

 حول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب.      (1

 قارن من خالل المبيان الذي رسمته تطور الصادرات والواردات األمريكية.      (2

 

 2003_ 1993النمو السنوي للناتج االجمالي بالمغرب 

 

 سنة من التنمية البشرية بالمغرب 50المصدر: تقرير      

 حول معطيات الجدول إلى مبيان مناسب.      (1

 صف من خالل المبيان الذي رسمته تطور  سبة  مو الناتج الوطني اإلجمالي.      (2

 

 السنوات 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

4,2 4,3 4 5,2 0,8 00 7,5 2- 10,5 6- 10,3 % 

 


