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ــــــــخ : النشاطَأدوات و مفاهيم املاّدة : الـميدان ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ّتاريـــــــــــــــــــــــ

ّ(    بربروس الدين خيَر)  الحديثة املرحلة    : الـمحتوى

ّ.بعصرها التاريخية الشخصية وربط الكبرّى التاريخية العصوّر تخص كرونولوجيات لبناء القريب الزمن من ينطلق  : الكفاءة اخلتامية

 الشخصية يربط  ّو  العصّر تسمية داللة يشرح(./ الكبرّى التاريخية العصوّر) كرونولوجية لوحة رسم على يتمرس  : مركبات الكفاءة

ّ.حياتها عن نبذة مع بعصرها التاريخية

ّ     بعصرها ربطها ّو تاريخية شخصية على التعرف   : مؤشرات الكفاءة

ّقويمالتَالتعّلميةمية يالوضعيات التعل المراحل

مرحلة 

 االنطالق

رأ ➢
ّ
َ:تذك

ّ؟ماهو عنوان درسنا السابق -

ّوضعية املشكلة الجزئية:ال ➢

 هذه تقسيم إلى املؤرخوّن لجأ ، ألارض سطح على إلانسان فيها عاش التي الفترة لطـوّل نظرا -

َ ، دراستها تسهيل قصد واضحة ّو متباينة مراحل إلى الفترة

جيب عن ألاسئلة و ي

 يقرأ و يفهم الّسند.

مرحلة بناء 

 التعّلمات
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  ألاسئلة: ➢

خصية تعرف له ؟ فيه تشاهد ماذا( 01) السند الحظ -
ّ

 ؟تلك الش

  .(02) بالوثيقة املوجود السند قرأاّ  -

 إلى أّي دولة ينتمي خير الّدين بربروس؟ -

 عنى باربروسا؟ما م -

  ؟ بربروس الدين خيّر هّو من -

ّ

ّ

يالحظ املشاهد و 

الّسندات و يجيب 

ّعن ألاسئلة.

ّيجيب عن ألاسئلة.

ّ

وزير البحرية هو  خير الدين بربروس 
  والي الجزائرو قائد القوات البحرية و 

م 1515عند ضمها للدولة العثمانية سنة 

خضر بن  اسمه األصلي و قد كان 

 األوروبيين لدى وُعرف ،  يعقوب

هو . وذو اللحية الحمراء أي  بارباروساب

، وأحد العثمانية قادة األساطيل أحد أكبر

شارك مع  ."الجهاد البحري رموز

وإلياس في غزوات بحرية  عروج ويهأخ

مثل غزواتهم لصد الهجومات  عديدة
ثم  اإلسبانية عن المغرب اإلسالمي ،ْ

 إيالة الجزائر حاكم تولى منصب

الدولة العثمانية والدول 

واإلمارات المحيطة بها 

 .م1450 سنة
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
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 بربروس؟ الدين خيّر القائد انجازات أهم ماهي -

 . بربروس الدين خيّر عاش عصّر يأ في -

ّ؟  بالخريطة املوجودة الدوّل أهم اذكّر ثم(  03) الوثيقة في الخريطة الحظ -

منا اليوم؟ماذا تعلمت: 
ّ
َتعل

ّ .سواحلها على إلاسبانية الهجومات ّو الغارات من  الجزائّر منقذ بربروس الدين خيّر يعد •

 إلى قسمت ّو عليها واليا بربروس الدين خيّر أصبح العثمانية الدولة إلى الجزائّر ضّمّ بعد •

ّ. بيالك

 إلانتشاّر في  العثمانية الدولة بدأت عندما ، الحديث  العصّر في بربروس الدين خيّر عاش •

ّ. إلنقاذها إلاسالمي العالم بلدان حوّل
ّ

مت مما 
ّ
يستنتج تعل

ّسبق من الّسندات.

الّتدريب و 

 االستثمار

ماتي
ّ
َ :أقّوم تعل

رسم -
ُ
ما ا

ّ
ل زمنيا سل

ّ
ضّم الجزائر إلى الّدولة  سنة عليه عّين َو التاريخية املراحل يمث

َتالحظ؟ ماذا ،يةناثمالع

 

 ينجز التمرينات.

ّ
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