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 مقياس " تاريخ وحضارة المغرب القديم " 

 الحصة الثانية تطبيق  

 خي النص التاري كيفية تحليل 

 

 

 ة النصوص التاريخي

نة شاهدة على  عي  مضمون حادثة تاريخية م  تتناول بين ثناياها ) سطورها(  تاريخية وثيقةعن هو عبارة  النص التاريخي   

تحليل المواضيع التاريخية  فهي تساعد على  يالتاريخالبحث العموم تشكل المادة األولية في   فيالوثيقة و ،البشريالماضي 

 .واكتساب المعرفة التاريخية

 :ن أنواع الوثائق وم

 .  تاريخيال و سياسيالخطاب ال* 

 الدولية.  مواثيقوالمعاهدات، مثل نصوص الرسمية النصوص ال *

 األكاديمية.علمية ال قاالت مال و رشيفيةاأل وثائقال   *

 كيفية تحليل النصوص التاريخية 

 منمنهجية وخطوات أساسية البد  مهما كان نوعها )تاريخية ،جغرافية ، أدبية أو علمية متخصصة( ، لتحليل النصوص

فهم المفردات  كي يتسنى له ، النص مرات عديدة همة إال بعد قراءة اليستطيع الطالب القيام بهذه الم  بها ، وعموما  االلتزام

 وبعدها النص كامال .

 يلي:  في ما تتمثل هذه الخطوات

 صطبيعة الن -1

طابع فقد يكون النص تاريخيا ذو  ،النص التاريخي في موضوعه بعدا معينا ونعني به مجال انتماء الواقعة التاريخية يحمل

  ...ديني أو عسكري،  ، اقتصاديسياسي

        الكاتب بعريف تال - 2

بهذه الحادثة التاريخية تكشف لنا األسبـــاب والظروف التي دفعته إلى االهتمام النص مهمة جدا ، فهي كاتب  هويةمعرفة 

  لهذه الصفاتلما  والعقدي ) الدين والمذهب( ، معرفة اتجاهه اإليديولوجي والسياسي والفلسفي التي كتب عنها ،وكذلك 

 . التاريخية الحادثةعلى سلوكيات عناصر وأفراد  عي نة أحكاما م   الكاتب وكيفية إصداره  ىعل تأثيرالمن أهمية في 

تختلف بين المؤلف الجزائري والفرنسي ، العربي واألوربي ، ففي  ية ،مثال ، الكتابة عن تاريخ الثورة التحريرية الجزائر

، في حين يرى فيها المؤلف مع هذه الثورة  عامة   قف  الكاتب الجزائري خاصة  والكاتب العربيمو الحالتين يكون

 ة ...من قطاع الطرق ، كل هذا من منطلق إيديولوجيته السياسية االستعماري لعصاباتورد فعل دا الفرنسي تمر  

 والمكاني للنص  ألزمانيتحديد اإلطار  -3

 تأنية الم  القراءة أثناء زمن الواقعة التاريخية والمكان الذي حدثت فيه وذلك من خالل التركيز  تحديد  بإمكان القارئ 
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تحديد   لهذا توجب على القارئو البلد وكذلك تاريخ حدوث الواقعة   أوالموقع تشير إلى فيستخرج مصطلحات ،  للنص

 .والمكاني ألزمانييزها ح   ووضعها المعلومات وتدقيقها 

وأسماء   مصطلحاتمفردات هي عبارة عن  في النص  توجد ،النصعالم والمصطلحات الواردة في األأسماء شرح   -4

ثم  واستخراجها تحتها ضع سطر ووالضروري البحث عنها  من مفتاحيه كلمات   ، تعتبر هذه المفردات شخصيات 

 .ككل على فهم الحادثة التاريخية وشرحها والتعريف بها  خالل تفكيكها القارئ  تساعد، ألنها  تعريفها 

 صالرئيسية التي يتناولها الن والفكرة  ةالفرعي فكاراألاستخراج  -5

ضمن الفكرة العامة التي ترمز إلى المعنى الكلي واإلجمالي للنص    هي حلقات|، يوجد في النص عموما أكثر من فكرة 

يمكنه فهم النص  اوبفهمه، لذلك على الطالب استخراج األفكار الجزئية وشرح محتواها بأسلوب بسيط العام في طابعه

 كامال. 

 نوان النص ع -6

  له عنوانا يتمكن القارئ من معرفة الفكرة العامة للموضوع فيضع  ذكرها،المراحل السابق  للنص وإت باعبعد قراءات عديدة 

 .النصهو أن يتفق العنوان مع محتوى  أساسي،ضبط وتحديد عنوان النص لشرط   يخضعو 

    األسئلةاإلجابة على  -7

النص ويطلب من القارئ اإلجابة عليها ويكون ذلك من خالل الفهم العميق ألفكار صاحب توجد أسئلة ت  ، وليس دائما أحيانا 

 فيه.تب والسياق الذي ك   صالن

 

 بالتوفيق مع تمنياتي لكم 

 األستاذة العقون أم الخير 

 

 

 

 

 


