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 كيفية كتابة مقال تاريخي أو جغرافي
 ساسي على المصطلحات بما فيها التواريخ و الشخصيات ، باإلضافةأ مادة التاريخ و الجغرافيا ترتكز بشكل أن ربما ما ال يعلمه الكثير من الطالب هو

خر في الجغرافيا عالمة كل واحد منها الى المقاالت التي تعد جوهر مقالنا لهذا اليوم ، فامتحان التاريخ و الجغرافيا يتضمن مقالين واحد في التاريخ واآل
 ؟لمقالاكبر عدد من النقاط في تحرير أن نحصل على أنقاط تكون حول المقالين المطلوب تحريرهما، فكيف يمكننا  8ي أنه أنقاط ،  4

 : ةال ألمور ثالثإو الجغرافيا ال يحتاج أتحرير مقال سواء في التاريخ 

 .للدرس المطروحاستيعاب شامل   -
 .وما الى ذلك حوله المام بمعلومات اضافية ومصطلحات  -
 .جمالي في التعبير عن أفكاركأسلوب  -

: سؤال المقال فيحتوي دائما على سؤالين ولنأخذ على سبيل المثالبخصوص ، وأما الخاتمةو  العرض، المقدمة مقال أساسا يتكون من اشطر ثالث:ال
نذر أشهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية تجدد الصراع بين الشرق و الغرب ، اشتدت االزمات ، و التسابق نحو التسلح مما 

 .ةبقيام حرب كونية مدمرة مما فرض على الطرفين اللجوء الى التسلح الذي اصبح ضرورة حتمي

 .ى السلمإل؟ حدد عوامل الجنوح أعط مفهوما لالنفراج الدولي معارفك القبلية: اقا مما سبق ومنانطال -

 المقدمــة:
، كثار في المقدمة: ال يستحب اإل لوبه في اختيار مقدمته لكـن تذكر، لكل تلميذ و أس(ن 5.0، تنقيطها هو نصف نقطة )عبارة عن مدخل للمقالوهي 

هم شيء ألى إن تحتوي على مصطلحات تخص السؤال المطروح باإلضافة أيفضل و  ،أسطر 4-3تتجاوز فيها  أالحوال يفضل ر األأكثقدمة في مفال
، فمثال في المقال الذي ااقترحناه والذي سنتحدث فيه عن االنفراج الدولي وعوامل الجنوح الى سؤالين المطروحين في سؤال المقالكتابة الإعادة  وهو 

 ر مقدمة تؤدي بنا الى الوصول الى ذلك كـأن نتحدث عن توتر العالاقة بين المعسكرين ونقوم بتعريف السباق نحو التسلح فنقولالسلم يجب ان نختا
، حيث ظهرت الوااقع السياسي فرض منطقا آخره تخلص من شبح الحروب لكن أنانتهاء الحرب العالمية الثانية، ظن العالم بعد :

يديولوجي عجل بالسباق نحو التسلح من أجل كسب مختلف إالشرق والغرب في صراع الحرب الباردة مترجمة التوتر بين 
اختارتا التعايش السلمي  رعبت الكتلتين اللتان أوشك بواقوع حرب كونية أ ال الحربية لمواجهة الطرف اآلخر مالوسائو  التقنيات

 ؟الدولي؟ وما هي عوامل الجنوح الى السلمفهما هو االنفراج ، كحل مؤاقت

من أجل كسب "ج شبه مصطلح في المقدمة من خالل محاولة التنويه لما يعنيه السباق نحو التسلح في اقولي ا در إفلو تالحظون أنني اعتمدت على 
، باإلضافة ذلك في تعبيرناج ا در إ يةكيفلطريقة ن نجد أفضل نما األإ، طبعا لن نذكر تعريف مصطلح كامل وشامل و "مختلف التقنيات و الوسائل الحربية

ا كانت مقدمتك ركيكة إذ، فيقيمك حسب المقدمة والخاتمة ن المصحح، ألمهم جدا جدا ، فالمقدمة شيءفكارلى معرفة كيفية اختيار الجمل و األإ
ول فكرة ألكن لما تكون المقدمة بشكل جيد ومتقن فالمصحح  ،المقال ككل لن يكون في المستوى المطلوب أن ولىسلوب فسيعلم من الوهلة األاأل

مكتسبة لكن ال تكون نما إم في الدروس و قد  فكار ال ت  أذا احتوت على إخاصة  ،نه يتعامل مع وراقة تلميذ متمكن في هذه المادةأ يضعها في عقله هي
تحدث عن أ أن معقولمن الهل فال المقال عن التعايش السلمي ، فلما يتحدث سؤ ن نعرف كيف نمهد للمقدمةأ، فيجب المطلوبطار تخرج عن اإل

كيفية واقوع هذه الحادثة و سباب ، األعوامل ، ال: لىإن ننظر أ، فدائما يجب وفياتي ؟ طبعا الو سقوط االتحاد السأحرب النجوم التي واقعت بعد ذلك 
 حداث والنتائج التي واقعت بعدها في الخاتمة.ألنستعمل افي المقدمة و حداث التي واقعت اقبلها حتى نستعملها لى األكذلك إو 

 العرض:
آخر عن  ال يمكن بتاتا اضافة شيءو ، تحريرهجابة عن السؤالين المطروحين في سؤال المقال المطلوب تم فيه اإلتن العرض أن تعلم أول فكرة يجب أك

كتابتها على ي  ا همهوالأن العرض يكتب بطريقتين أن تعلم أمن جهة أخرى يجب و ، غير، هذا من جهة جابة السؤالين الإن تستوي أنما يجب إذلك و 
 ستاذتنا نصحتنا بالعناصرأشخصيا العناصر،  أم؟ الفقرة حسنجزر بين من هو األ، حقيقة يوجد مد و كتابتها على شكل عناصر  يه الثانيةكل فقرة و ش
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 ،جابات واضحةتجعل اإلعليهم التصحيح و ها تسهل ناتذة يفضلون العناصر على الفقرة ألس، بل اغلب األالباكالورياجابتي في إمر يوم وفعلت هذا األ
باإلجابة عن خاصة  .01و ،عن السؤال االول باإلجابةخاصة  5.0، نقاط 3في المقال وعليه هم شيء أهو ؟ العرض نقاط العرض سأضمنن كيف اآل

ذلك  اقل منأذا وضعت إ، عناصر 6اقل على األن تضع أجابة عن كل سؤال يجب نك في اإلأتنساها هي  أالساسية التي يجب الفكرة األ ،السؤال الثاني
 6اقل ، ولما نقول على األمر، لذا وجب االنتباه لأل5.0=  0..5*6كل عنصر وبالتالي على   0..5ه ببساطة توجد ن، ألفحتما ستضيع نقاط كثيرة جدا

لى إعن حده انقلب  ا زاد الشيءإذفكما تعلم  ،5.0ضمنت لصر واضحة اعن 6لو تضع ف ،عنصر 5. وأ 50ن تتمادى وتضع أر هذا ال يعني اصعن
و أي تتجاوز الحد بعنصر أعناصر فقط  8و أ 7ن تضع أ -علمأواهلل -فضل ؟ األماذا أم ستاذ هنا سيختارعنصر فهل األ .5، فلو تضع مثال ضده

 .ي خطأ في العناصر السابقةعنصرين تحسبا أل

أعط مفهوما لالنفراج  ،انطالاقا مما سبق و من معارفك القبلية : ول كان سؤاال المقال كاالتيالجزء األ ن؟ لو تراجعو نجيب في العرضكيف س
 .الدولي ؟ حدد عوامل الجنوح الى السلم

 .عناصر 6، عنوان ثم عناصر 6عنوان ثم  المنهجية:ن لنجيب على ذلك نقوم بهذه اآل
 (.م في شكل سؤالينه اقليال ما تطلب المفاهأول فسنتقيد بالمطلوب ونضع له المفهوم ال غير مع العلم يوجد طلب في السؤال األنه ال أبما  )مالحظة:

 :مفهوم االنفراج الدولي
تخلص من الشدة ثناء الحرب الباردة خاصة بعد الستينات للأن االنفراج الدولي يعني بروز سياسة جديدة في العالاقات الدولية اتبعها المعسكران إ

 ما.يهإلوالضيق اللذان وصال 
 :عوامل الجنوح الى السلم

 .5665شتداد األزمات الدولية خاصة أزمة كويا ا -

 .نحياز التي ساهمت في تخفيف حدة الصراعظهور حركة عدم اإل  -

 .التضامن اآلفروأسياوي من خالل مؤتمر باندونغ  -

 .تدعيم الحلفاء مما أثر سلبا على الجانب االاقتصادي لكليهمابسبب السباق نحو التسلح و عسكرين الخسائر الفادحة التي مست الم -

 .تحاد السوفياتيطلسي و تدهور العالاقات بين الصين الشعبية و اإلوز نزاعات داخلية في كل معسكر كانسحاب فرنسا من الحلف األر ب  -

 .سلحة الدمار الشاملأخر باستعمال مكانية كل معسكر القضاء على اآلإتوازن الرعب النووي و   -

ي مصدر ) نسيت بعض المعلومات التي درسناها أجابة دون نني دونت اإلي خطأ في المعلومات ألأ هناك ن كانإعتذر أهينا العرض و أنبهذا نكون اقد 
 (.العام الماضي

 الخاتمة:
، فكأن تتحدث اقليال ثم تطرح سؤال كتمهيد لمقال جديد أو ما مفتوحة على كل االحتماالت وهي 5.0، فنقطتها هي في الخاتمة ال توجد أي أسرار

بخصوص الخاتمة ما هو متفق عليه وماألحداث التي واقعت كنتيجة للسؤال الذي طرح عليه المقال،   إلى ذلك، وشخصيا أفضل أن تتحدثوا عن
 شيئان:

 .تكون اقصيرةأن  -
 .... اال أن"يفضل استعمال هذه العبارة: "رغم -

ال فترة مؤاقتة إن ذلك لم يكن أال إلى السلم إلى الحل السلمي من خالل الجنوح إرغم لجوء المعسكرين : وفي مقالنا هذا سنقول
 الستجماع القوى وتجدد الصراع من جديد وهذا ما كان من خالل السباق نحو غزو الفضاء )حرب النجوم(.


