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ــــــــخ : النشاطَأدوات و مفاهيم املاّدة : الـميدان ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ّتاريـــــــــــــــــــــــ

ّ(    ألاندلس فاتح زياد بن طارَق)  الوسيطة 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

 سبع ةّدّمل روما حارب الذي القائد كان من ؟  الرومانية إلامبراطورية ظهرت عصّر أي في -

 . يوغرطة؟ عاش عصّر أي في ؟ سنوات

ّوضعية املشكلة الجزئية:ال ➢

 علنا ينتشّر وصاّر تطوّر ثم سريا مرة أوّل ظهوره فكان ، العربية الجزيرة شبه في إلاسالم ظهّر -

 وذلك ، للمغرب إلاسالمي الفتح بدأ  الخطاب بن عمّر الخليفة عهد وفي ، كثيرة مناطق في

 .البيزنطية مصّر لوالية تابعة كانت التي ُبرقة فتح تم عندما

 والية بفتح وقاموا رقة،بُّ منطقة املسلموّن تجاوّز عنه هللا رض ي عفان بن عثمان عهد يف -

 شمال  سكان) ألامازيغ دخلف، بأكملها آنذاك البيزنطيين طرف من املحتلة إفريقيا شمال

 إلى منهم العديد انضمام وتم إلاسالمي، الفتح من ألاولى السنوات في إلاسالم في(   إفريقيا

جيب عن ألاسئلة و ي

 يقرأ و يفهم الّسند.
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 المقطــــــــــع األول  أدوات ومفاهيم الـــماّدة
 

معجوج حسامستاذ: األ  
 

 ،البيزنطيين ضّدّ ومعاركهم غزواتهم في املسلمين فشاركوا الفاتحة، إلاسالمية الجيوش

ّ.أكثر عليه لنتعرف ألاندلس بفتح قاموا الذين ألامازيغ أحد اليوم وإليكم

مرحلة بناء 
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  ألاسئلة: ➢

 .( 01) بالوثيقة املوجود السند قرأاّ  -

 . عنه تعرفها التي املعلومات بعض لنا أضف  ؟ زياد بن طارّق هّو من -

 ؟( 02) الوثيقة في تالحظ ماذا -

 . الخريطة في املوجودة الدوّل سم -

 زياد بن طارّق فيه عاش الذي العصّر ماهّو -

 زيا بن طارّق بها قام التي ألاعمال أهم ماهي -

ّ

ّ

ّ

يالحظ املشاهد و 

الّسندات و يجيب 

ّعن ألاسئلة.

ّيجيب عن ألاسئلة.

ّ

منا اليوم؟ماذا تعلمت: 
ّ
َتعل

( حاليا البرتغال ّو إسبانيا) إلايبيرية الجزيرة شبه بفتح يقوم مسلم أوّل زياد بن طارّق يعد •

ّ. ألاندلس سماّ  عليها أطلق إلايبيرية الجزيرة شبه فتح بعد.  م 711 سنة

 حوّل نتشاّرالّا في إلاسالمي الدين دأتبا عندما ، الوسيط العصّر في زياد بن طارّق عاش •

ّ.العالم بلدان
ّ

مت مما 
ّ
يستنتج تعل

ّسبق من الّسندات.

الّتدريب و 

 االستثمار

ماتي
ّ
  :أقّوم تعل

َ

رسم -
ُ
ما ا

ّ
ل زمنيا سل

ّ
 تالحظ؟ ماذا ،فتح ألاندلس سنة عليه عّين َو التاريخية املراحل يمث

 

َ

 

 ينجز التمرينات.

ّ

الفتح اإلسالمي لشبه الجزيرة  ، قادمسلم قائد عسكري طارق بن زياد

خالل الفترة الممتدة بين  )إسبانيا و البرتغال حاليا ( األيبيرية

في  ايقيفرإ والي موسى بن نصير مر منبأ م718و 711 عاميّ 

ُينسب إلى طارق بن زياد  .الوليد بن عبد الملك موياأل الخليفة عهد

 ."جبل طارق" نسبوإليه أيًضا يُ  .سبانياإل القوط الغربيين إنهاء حكم
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