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 7: جذاذة التحضيز رقم– التزبية على المواطنة  مكون 
 

 السنة الثالثة ثانوي إعذادي: املستػوى                                حصتان:  الغالف الزمني.                                   الحفاظ على التزاث وتطويزه: عنوان الـدرس

 .  اكتشاف أنواع التراث المغربي واستخالص مسؤولية الحفاظ عليه:الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أىداف التعلم

إثارة اىتماـ التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 رصيد معريف 

 .مكتسب

. أذكر بعض املؤىالت السياحية للمغرب - 
 .أبرز أمهية احلفاظ على اآلثار املغربية- 

 

 
 مقــدمــة

 .ضرورة احملافظة عليو وتطويره يعكس الرتاث املستوى احلضاري للشعوب، دما يفرض   

 فما ىي أنواع التراث بالمغرب؟  - 

 وما سبيل المحافظة عليو وتطويره؟  - 

 بجهتي؟ و ما ىي خطوات تنظيم معرض وإعدادا دليل حول اآلثار - 

 

 اكتشاؼ أنواع  -
 . الرتاث املغريب

* 

 I -  أنواع التراث المغربي
 :وضرورة الحفاظ عليو

 :أنواع الرتاث املغريب- 1 

 خطاطة
 صور

( 187الصفحة  ) 

 .سم أنواع الرتاث املغريب- 

 .حدد مكونات كل نوع- 

أبرز أمهيتها يف التعريف مبقومات احلضارة - 
 .املغربية

  مشل الرتاث كل ما خلفتو األجياؿ السابقة يف خمتلف امليادين، من تراث غري
كالوثائق )، وتراث مكتوب (روايات شفوية وحكايات وفنوف غنائية)مسموع

( كاآلثار والبناءات والزخارؼ والنقوش)باإلضافة إىل الرتاث املبين  (واملخطوطات
 .وىناؾ أنواع أخرى كأدوات الزينة واحللي  واملالبس وغريىا

 - استخالص أمهية 
 احلفاظ على الرتاث   

 .املغريب

* 

 على الرتاث أمهية احلفاظ- 2

: وتطويره
 

 نص

 (45الصفحة )

 صورة

 (188الصفحة )

 .أبرز بعض وسائل  احملافظة على الرتاث- 

 .بني طريقة صيانة املآثر املعمارية- 

استخلص أمهية احلفاظ  على الرتاث - 
 .بالنسبة  للحضارة املغربية

 وتطويره من خالؿ وزارة الثقافة  تتحمل الدولة املسؤولية األوىل يف احلفاظ على الرتاث
أصالتو  احلياة الثقافية، وتشجيع اإلبداع والفكر واحملافظة على ومديرياهتا وذلك  بتحفيز

 .مع العمل على مواكبتو ملتطلبات العصر

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األوؿ 

 .من الدرس

 
 أسئلـة التقويـم 

 المرحلـي

 .الرتاث: عرؼ-  
 .املغريب أذكر أنواع الرتاث- 
 .أبرز مكوف من كل نوع -

 .احملافظة على الرتاث أذكر املسؤوؿ عن- 

 : مفاىيم- مصطلحات 

 .تراث   * 
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استخراج روافد  - 
 .الرتاث الفين املغريب

* 

II  - خطوات تنظيم معرض
حول روافد التراث 

 : الفني  المغربي
تتنوع روافد الرتاث  1 - 

 :الفين املغريب

 

1الوثيقة   
صور- خطاطة   

( 188الصفحة  ) 
 

 

 .الفين املغريب استخرج  روافد الرتاث- 
 .أذكر منوذج عن كل رافد- 
الروافد يف  استخلص أمهية تنوع ىذه- 

 .الفين املغريب إغناء الرتاث

 احلضارة  اإلفريقية الصحراوية والرتاث األمازيغي : من روافد الرتاث الفين املغريب، ىناؾ
والعريب اإلسالمي، باإلضافة إىل ما وفد على املغرب من األندلسوقد أدى امتزاج ىذه 

 .الثقافات احلضارية إىل تنوع  وثراء الرتاث املغريب

 التدرب على  -
خطوات تنظيم معرض 

 .حوؿ الرتاث الفين

* 

تنظيم معرض حوؿ تنوع  2- 
 :الرتاث املغريب

2الوثيقة   
 جدوؿ

( 189الصفحة  ) 
 

 .حتديد زماف ومكاف إقامة املعرض      - :اإلعداد لتنظيم المعرض•   

 .   تكوين جلنة لإلشراؼ على تنظيم املعرض                                     - 

 .توزيع املهاـ بني التالميذ                                     - 

 .   اإلعالف عن تنظيم املعرض                                     - 

 .فتح باب املسامهة يف املعرض أماـ التالميذ                                     - 

 .                                           خمطوطات فنية، صور لنقوش وزخارؼ أقراص مدجمة للفنوف املغربية، صور لرقصات شعبية              - :جمع المواد الفنية   • 

 ...                                            مواد مسموعة كآالت امللحوف، العيطة، خمطوطات، صور مالبس       - :ترتيب المواد وتصنيفها   • 

 .                                            اختيار مكاف الئق باملؤسسة لعرض املواد داخل رواؽ خاص، مث  كتابة تقرير عن املعرض              - :جمع المواد الفنية   • 

 اكتساب منهجية  -
إعداد دليل حوؿ 

 .اآلثار باجلهة

III -  التدرب حول 

  إعداد دليل حول

 : اآلثار بالجهة

  الوثيقة
 بطاقة منهجية

( 190الصفحة  ) 

 .استكشاؼ اآلثار املوجودة باجلهة                     - :رصد اآلثار•   

 .   زيارة املتاحف األثرية باجلهة                                       - 

 ...حلي، ألبسة، مسكوكات، نقود: جرد اآلثار املادية                                       - 

                                             (...مواقع أثرية، بنايات تارخيية)تبويب اآلثار حسب نوعها             - :ترتيب المواد األثرية   • 

 (حسب فرتهتا الزمنية)ترتيبها زمنيا                                         - 

 .تصنيفها حسب أصوهلا وانتماءاهتا                                        - 

 .تدوين املعطيات مصورة مع بطاقات وصفية                     - :إنجاز الدليل   • 

 .                                   والعمرانية المآثر التاريخيةإذماز خريطة جهوية لتوطني                                        - 

. املسامهة بالدليل يف مسابقة للتعريف باآلثار باجلهة                                        - 
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الخـاتـمـة  
 

 .يعترب الرتاث الوطين من مقومات اهلوية الثقافية للبلد، لذا من واجبنا محايتو وتطويره 

 
قياس مدى قدرة 

على بلوغ  التالميذ
أسئلـة التقويـم  .أىداؼ الدرس

 اإلجمـالـي

 .املغريب  أذكر أنواع الرتاث- 

 .عدد روافده- 
 .على الرتاث بني وسائل احملافظة -
 .احملافظة   حدد املسؤوؿ عن-
معرض حوؿ تنوع  أبرز خطوات تنظيم -

 .املغريب الرتاث
وضح منهجية إعداد دليل حوؿ اآلثار  -

 .باجلهة

 

 


