كيف تذاكر مادة التاريخ
للصف الثالث الثانوي العام؟
لنفترض أنك ستقوم بدراسة أحد الموضوعات فى مادة التاريخ وهو (توطيد سلطة محمد علي) ،
يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1.1سوف تحدد الجزء من الدرس الذي ترغب في مذاكرته :توطيد سلطة محمد علي.
2.2ومطلوب منك استهداف مجموعة من نواتج التعلم التالية يجب تحقيقها بدراستك لهذا الموضوع:
•يميز بين أساليب محمد علي في توطيد سلطته بمصر.
•يفسر سبب اهتمام محمد علي بالقضاء على الزعامة الشعبية.
•يحلل النتائج المترتبة على حملة فريزر.
3.3قــم بدراســة هــذا المحتــوى مــن خــال مصــادر التعلــم المتنوعــة والمتاحــة علــى بنــك المعرفــة
المصــري ،وهــي:
1.1كتــاب المحتــوى  :pdfويمكنــك قــراءة محتــوى الموضــوع عليــه قــراءة ســريعة ،ثــم اســتخالص
بعــض األفــكار الرئيســة والفرعيــة ،وطــرح بعــض التســاؤالت ،وذلــك مــن خــال الضغــط علــى
الرابــط التالــي:
•	 https//:lms.ekb.eg/courses/ecec5bf2-4433-4dea8689-500-d6cb93f17
2.2محتــوى (شــركة نهضــة مصــر) :وهــي نفــس محتــوى الكتــاب المدرســي ولكــن فــي صــورة
فيديوهــات وفالشــات تعليميــة بهــا العديــد مــن المؤثــرات البصريــة والســمعية التــي تحقــق لــك
متعــة التعلــم ،ويمكــن الدخــول علــى محتــوى الشــركة مــن خــال الربــاط التالــي:
•	 https://lms.ekb.eg/repository/resource/c11404a7-391e-41cf-9279cb9d121a8430/ar
3.3محتــوى (شــركة  : )York Pressوهــو عبــارة عــن صفحــة ويــب متــاح عليهــا الــدرس كامـ ًـا
وتتضمــن بعــض المعلومــات اإلضافيــة والقــراءات اإلثرائيــة التــي تزيــد مــن معلوماتــك عــن هــذا
الموضــوع ،ويمكــن الضغــط علــى الجــزء الــذي ســوف تدرســه فقــط واإلجابــة عــن األنشــطة
واألســئلة الخاصــة بــه ،وذلــك مــن خــال الرابــط التالــي:
•	 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/yp-item-bank-prod.york-e.
com/162c5eb9-76b8-4812-a488-10228b81ec4d/index.html?AWSAcc
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4.4وبعــد دراســتك لهــذا الموضــوع يمكنــك طــرح بعــض األســئلة علــى هــذا المحتــوى ،وقــد تكــون هنــاك
أســئلة مباشــرة تجــد إجابتهــا مباشــرة فــي المحتــوى ،مثــل وضــح أســاليب محمــد علــي فــي توطيــد
ســلطته بمصــر.
وأســئلة أخــرى تتطلــب منــك تطبيــق مهــارات التفكيــر العليــا وهــو مــا يتطلبــه نظــام التقييــم الجديــد مثــل:
االســتنتاج والتحليــل والربــط بيــن األحــداث وتحليــل النصــوص التاريخيــة  ،وإدراك العالقــات وغيرهــا
أثنــاء دراســته لتقييــم مــدى فهمــك وقــد تكــون علــى النحــو التالــي:
•برهن على عداء محمد علي للمماليك.
•دلل على التشابه بين أسلوب نابليون وأسلوب محمد علي في التعامل مع المصريين.
•طبق النموذج التالي في ضوء دراستك ألحداث الدرس.

•ما رأيك في المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار؟
•اثبت باألدلة التاريخية صحة مقولة (أن الدين اإلسالمي اهتم بتحقيق العدل بين مختلف أطياف
المجتمع).
5.5بعــد االنتهــاء مــن دراســة هــذا الموضــوع ،يمكنــك تلخيــص أهــم مــا تعلمتــه فــي شــكل جــدول أو
خريطــة ذهنيــة لتســاعدك فــي تذكــر المعلومــات وإدراك العالقــات بيــن األحــداث بشــكل أفضــل
وأيســر ،كمــا يمكنــك االســتعانة بالرمــوز واأللــوان لتقويــة ذاكرتــك البصريــة ومســاعدتك علــى الفهــم
األعمــق والتركيــز.
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6.6وبعــد دراســة هــذا الموضــوع يمكنــك تلخيــص األفــكار الرئيســة والفرعيــة مــن خــال رســم بعــض
أشــكال تخطيطيــة تســاعدك فــي تذكــر المعلومــات وإدراك العالقــات بيــن األحــداث  ،وفيمــا يلــي
نمــوذج إرشــادي لشــكل تخطيطــي بأهــم مــا ورد فــي هــذا الموضــوع:

7.7ثــم تقــوم بتقييــم ذاتــك مــن خــال التدريــب علــى إجابــة بعــض األســئلة الخاصــة والمتاحــة علــى بنــك
المعرفــة المصــري ،مثــل:
·كتاب األنشطة الملحق بكتاب المحتوى في صيغة  PDFوالذي ستجده على الرابط التالي:
•	 https://lms.ekb.eg/courses/ecec5bf2-4433-4dea-8689-500d6cb93f17/
units/56022c22-8580-47fc-a230-413bffb14dd6/lessons/00d2df67a6e5-4cf2-b2e4-9f28f465ed15/contents/1
·األســئلة الخاصــة بشــركةـ  York Pressوالــذي يتضمــن بعــض األنشــطة واألســئلة المجــاب
عنهــا والتــي تمكنــك مــن تقييــم ذاتــك والمتاحــة علــى الرابــط التالــي:
•	 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/yp-item-bank-prod.york-e.
com/162c5eb9-76b8-4812-a488-10228b81ec4d/index.html?AWSAcc
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·األسئلة الخاصة بشركة نهضة مصر والذي يتضمن بعض األسئلة المجاب عنها والتي تمكنك من
:تقييم ذاتك والمتاحة على الرابط التالي
•	 https://lms.ekb.eg/repository/resource/21cae2ff-a409-469f-9e30018d1cdbb236/ar
•	 https://lms.ekb.eg/repository/resource/e55f3705-3a38-4760-9edb5eaca6b4af0e/ar
•	 https://lms.ekb.eg/repository/resource/1c1f96bb-831f-4cc3-8c4ffbe73823d43b/ar
•	 https://lms.ekb.eg/repository/resource/04b5f6b2-6f88-4ccb-9dd634afdf3aa782/ar
•	 https://lms.ekb.eg/repository/resource/90868cdf-d84c-45d9-92eaeb903cc9d20c/ar
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