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 العنوان: التراث "اإلنصهار" 
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 2 3  كبيرة   8ساعات  عربية

 
 

الملخصصصصل: بصصصص  نصصصصت  لصصصصب ون روو  نصصصصصتا فتصصصصعو  وبصصصص    ا فصصصص   لن تصصصصر    لصصصص  نصصصصتف  

و مصصصصع  الم صصصصا   ون ةنفنصصصص  تواكهصصصص  تاروةفصصصص و ةتصصصص  ة نصصصصفةف  كعفصصصصع  و تواتصصصص  ةو فصصصص  و 

تفزن فصصص  و عفةصصصورا   لصصص  ال صصصراز العرتصصصة  بصصصع ا بصصصة نتفكصصص   نصصصعما  ا نصصصفن وو وة صصصر مصصصن 

   ا   التة تنابم  ة تح ف ها

 الةلما  الم تاحف : حر ف  اإلنصهار؛ مزفج من المواع و األنما  )ال خفر (  

 األبعاف: تنهف  الل اء ا  تفن ال  ا ا  و التنشئ  اإلكتما ف   ة الحفا  الفومف   

المشصصصصصارةون: معلمصصصصصفن التصصصصصعرفم المهنصصصصصة  المعلمصصصصصفن  المعلمصصصصصفن مصصصصصن كمفصصصصص  المنصصصصصتوفا  

 المعرنف   

الوصصصصف: فكصصصم  لصصص  المشصصصارةفن تزوفصصصع المنصصصت فعفن تناصصصر   امصصص  حبصصصرف   صصصن اإلتحصصصاع 

ةصصصصن ا تتاربصصصصا مزفكصصصصا مصصصصن العمصصصصار  و ال لنصصصص   الفونانفصصصص  و األوروتصصصصة الفصصصصوم  و التصصصصة فم

الهنعنصصص  الرومانفصصص  و الكتصصصر العرتصصصة و فنتمصصصة ون تنصصصا عبم  صصصة تحعفصصصع لتنصصصا  التنصصصاء )م صصص  

ال صصصول المنصصصتعفر  م صصص  ال تصصص (  نصصصفتم تح فصصص   لصصصب مصصصن خصصص   حبصصصور الصصصعرول و ال فصصصام 

تصصصصصرفا مصصصا تعلمصصصصوا  صصصصة تكولصصص  نصصصصفراأل  لصصصص  األةصصصعام  ممصصصصا نصصصصفكع  المنصصصت فعفن فتركمصصصصون 

 ال ص  العرانة  

المصصصصواع: مصصصصواع الةتاتصصصص  وورا   لصصصصوع ورةصصصصة  م لمصصصص  للعصصصصر  مصصصص  وورا  متعصصصصعع  األلصصصصوان  

 لوحا  اإل  نا  

عةف صصصصص  كولصصصصص  نصصصصصفرا   لصصصصص  اإلةصصصصصعام  صصصصصة المعصصصصصالم و  180عةف صصصصص  ةصصصصصراء     60ال رف صصصصص : 

 المواة  المختار   

نصصصصصائم للمفنصصصصرفن: انصصصصتخعم ال فصصصصعفو ةم عمصصصص  للموبصصصصوم  ا صصصص  الو صصصص  الةصصصصا ة للت مصصصص  

الصصصص اتة  خصصصص   بصصصص ا النشصصصصا  مصصصصن المهصصصصم التعامصصصص  مصصصص  الكوانصصصصم متعصصصصعع  ال  ا صصصصا   مناةشصصصص  

ت  ا صصص  ال صصصرع  فكصصصم معالكصصص  بصصص ا الموابصصصف   صصصة مواةصصصف الحفصصصا   مصصصعر ارتتصصصا  التكصصصارم 

 المعرنف  الح ف ف   
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 الصعاةا :ص 

 المصعر:

Graham Dixon A - Locatelli G (2016) SicilyUnpacked, Episode 1, BBC1 
om/watch?v=mfajWXlnlBw&t=1155shttps://www.youtube.c 

Graham Dixon A - Locatelli G (2016) SicilyUnpacked, Episode 2, BBC1 
Graham Dixon A - Locatelli G (2016) SicilyUnpacked, Episodio 3, BBC1 

 CESMEDالمتعاون:
 

https://www.youtube.com/watch?v=mfajWXlnlBw&t=1155s

