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   تاريخّي اآلتي ثم أجب:اقرأ النص الأواًل: 

 : التاريخيّ التفكير مهارات لقياس في النص مجموعة األسئمة التي يمكن توظيفها 
مبدأ السبب  أكمل الجدول اآلتي وفقأو ما األفكار الفرعّية؟ أو ة لمنص؟ ما الفكرة الرئيس -

 ؟ وما اآلراء ائقما الحقأو   ما العالقة؟أو  ثر؟ما أأو  ؟ما أهميةأو  ما داللة؟أو  والنتيجة
  – متبعًا خطوات حّل المشكالت حّل المشكمةأو استخمص أو   ؟ماذا تستنتجأو   ؟ما الدوافعأو 
ما المصادر األولية  أوبم تفسر؟  أوما أوجه الشبه؟  أو جدولفي  قارنأو صنف في جدول أو 

صمم من أحداث  أوما الدرس المستفاد؟  أوما رأيك؟  أو أو قّيم ،أصدر حكماً   أووالثانوية؟ 
 عمل. أوالنص خطًا زمنيًا مراعيًا شروط إنشاء الخط الزمنّي. 

 :اآلتي ثم أجب الزمنيّ  جدولاقرأ ال -ثانياً 
 
 
 
 
 

لقياس مهارات التفكير  الزمنيّ  جدولالسؤال مجموعة األسئمة التي يمكن توظيفها في 
 : التاريخي

 أكمل الجدول اآلتي وفقأو  ول الزمنيّ ضع عنوان لمجدأو في أي قرن وأي عقد كان حدث...؟ 
ما أو ما أهمية؟ مبدأ االستمرار والتغيير، أو  ، أو أكمل الجدول اآلتي وفقمبدأ السبب والنتيجة

ما  أوبم تفسر؟  أوعمل  أو استخمص، أو ؟ماذا تستنتجأو  ؟ما الدوافع أو  ما العالقة؟أو  ثر؟أ
 ما رأيك؟أو قّيم أو  ؟ أصدر حكمًا،المصادر األولية والثانوية
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 الخريطة

  :ثم أجب ةاآلتي خريطة المفاهيماقرأ : اً ثالث
أعد تنظيم معمومات خريطة المفاهيم لتشكل  -1

 .اً تاريخيّ  اً نصّ 
 استنتجأو بم تفسر؟ 

- ....... 
 
 
 

أو يصمم خريطة مفاهيم معتمدًا عمى معمومات نص تاريخي مراعيًا 
هوم الرئيس والمفاهيم الفرعّية والمفاهيم األقل شروط تصميم خريطة المفاهيم من حيث المف

 فرعية ونوع الروابط، واتجاه األسهم.
  :ثم أجباآلتية  الخريطة اقرأ -اً رابع
 ........ .....حدد موقع -
 .............. ماذا تستنتجأو  ...استخمص -
 ما أثر الموقع عمى نتائج الحدث؟أو  أهمية موقع  -
 طة وفق .....أكمل معمومات الخريأو  -
 
  اآلتي ثم أجب: البياني المخططاقرأ  -أو
  .في النص وفق المعمومات الواردة اً بيانيمخططًا صمم  -أو 
 .....البياني مخططاستخمص من ال -
 ؟ جماذا تستنتأو  -
 ما العالقة .....أو  -
 
 

 
 
 
 

 .مالحظة: يمكن استخدام صيغة أي سؤال ورد في الكتاب ضمن االختبار
_________________ 

 انتهت األسئمة

 

 متغير

 متغير 

  عنوان المخطط

 مفتاح المخطط
مة المعلويعبر عن 
األعمدة  التي مثلتها

 على المخطط.


