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 ثانوية االعدادية ابن الخطيب بالكارة نيابة برشيدال ....حميد حجاجي : ستاذاأل

 
 ثانوي إعدادي الثالثة: المستوى الدراسي االجتماعيات: الوحدة والتربية على المواطنة التاريخ: كفاية

 (ماجداال –االستاذ  )دليل /الكتاب المدرسي: المراجع 2:  عدد الحصص 1: المرحلة

 11ازدهار الرأسمالية األوربية خالل القرن                1الدرس

 
 .ازدهارا رأسماليا 11وبذلك عرف القرن , استطاعت أوروبا أن تزدهر بفضل الثورة الصناعية األولى والثانية :درسل للالوضعية المشك -

  ؟ الرأسمالية ومظاهرها وأشكال التركيز الرأسمالياكتشف مفهوم  -: التعليمة

 ؟ استنتج انعكاسات الرأسمالية على المجتمع الرأسمالي -                
 
 المفاهيم+ تنظيم العمل  أشكال العمل الديداكتيكي الدعامة الوحدة التعلمية /سير الدرس

 التمهيد
تحفيز التلميذ على المشاركة 

 سفي بناء الدر

 

 رصيد معرفي

 .م 81ت التي عرفتها أوربا خالل ق كر الثورايذ -

 .ذكر بعض النتائج االقتصادية للثورة الفالحية و الصناعيةي -

 .الذي عرفته أوربا خالل هذه الفترة  تصاديالنظام االق يسمي -

 .عرف الرأسماليةي -

نظام اقتصادي واجتماعي يقوم على  :رأسمالية

حرية الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج، وحرية 

المبادرة و والمنافسة بدافع البحث عن الربح، 

تجارية ثم )تطورت حسب نشاطها اإلنتاجي 

 (.صناعية ثم مالية

 
 /الهدف الخاص

 1يالتعلم
 

 تعرف مفهوم الرأسمالية

 واستكشاف مظاهرها

 

مصطلحات على تعرف ال

 اقتصادية

التمييز بين أشكال التركيز 

 الرأسمالي

 خانة المصطلحات

 3-2-8الوثيقة 

 (مبيانان/ خط زمني)

 (خريطة)  4الوثيقة 

 (نص) 8الوثيقة 

 (جدول) 2الوثيقة

 (خطاطة) 3الوثيقة

 81/88/82ص 

 ...(الموضوع –اإلطار الزمني والمكاني –المصدر  -النوع)  تقديم الوثائق -

 .81حدد المجاالت التي شملتها االختراعات التقنية خالل القر ن ي -

 81صف تطور إنتاج الفوالذ بدول أوروبا الغربية  خالل قي -

 .ستنتج وضعية أسعار المواد االستهالكيةي -

 (.دهار الرأسماليةعالقات االختراعات التقنية باز) فسر ذلك ي -

 (خريطة)تقديم الوثيقة *

ستخرج أنواع الصناعات الممثلة على ي /صف توزيعها ي/المناطق الصناعية بأوروبا  يسمي* 

 .ستنتج عالقتها بأحواض الفحمي/ الخريطة 

 (السهم+ البورصة+الشركات المجهولة االسم )قراءة المصطلحات / تقديم الوثائق  -

 .عطي مثاال من الجدولي. / بين التحول الذي حدث في التمويلي/ يسية للنص ستخرج الفكرة الرئي -

 .ستخرج من الخطاطة أشكالهي. / ستنتج تعريف للتركيز الرأسماليي -

سند ملكية يمثل جزءا من رأسمال  :سهـم

شركة مجهولة االسم، تتحدد قيمته في 

 البورصة

شركات تتأسس تحت  :مجهولة االسم شركات

يتوزع رأسمالها إلى عدة  إسم مجهول و

أسهم، يمتلكها عدد من المساهمين بنسب 

متفاوتة، وبذلك يعتبر كل مساهم مالكا لجزء 

 .من رأسمال الشركة

سوق مالية، تعرض فيها أسهم  :البورصة

الشركات للتداول، وعلى أساس حجم الرواج 

 .تحدد أسعار السهم

تركز األنشطة االقتصادية في  :تركيز رأسمالي

 .دد محدود من الشركات الكبرىيد ع

 عمل مجموعات بين أشكاله/ عرف التركيز الرأسمالي /بين مظاهرها  / عرف الرأسمالية +  - مكتسبات تقويم تكويني

 
/ الهدف الخاص

 2التعلمي
 

استخالص آثار ازدهار 

الرأسمالية على المجتمع 

 األوروبي

 دور النقاباتعلى تعرف وال

 8الوثيقة 

 (جدول)  

 (مبيان) 2ثيقةالو

  4+   3الوثيقة 

 (صورتان)

 (جدول) 5الوثيقة 

نصوص ) 6الوثيقة 

 (تشريعية

 (صورة) 7الوثيقة 

 83/84ص 

 (البروليتاريا+البورجوازية + النقابة )قراءة المصطلحات / تقديم الوثيقتين  -

 .81صف التطور الديمغرافي الذي عرفته أوروبا خالل القرن ي -

 .فسر هذه التحوالت اعتمادا على ما درست. /الحضرية بين تطور الساكنةي -

 . تقديم الوثيقتين -

 .قارن بين الصورتين عن طريق وصف الوضعية االجتماعية لكل طبقةي -

 .ستخلص من الصورتين طبقات المجتمع الفيوداليي -

 .تقديم الوثائق -

 .في النقابات نخرطيصف تطور العمال المني -/ الطبقة التي تشير إليها الوثائق  يسمي -

 . ستنتج رد فعل الطبقة البورجوازيةي. / بين دور هذه النقابات في تحسين وضعية العمالي -

 .ستنتج من الصورة المظهر المعبر عن ازدهار المجتمع الرأسماليي -

تنظيم مهني يجمع عمال نفس الحرفة  :النقابة

 .للدفاع عن مطالبهم ومصالحهم

 

ماعية تملك وسائل طبقة اجت :البورجوازية

اإلنتاج، واكب تكوينها مراحل تطور 

 .الرأسمالية

 

 

لفظ يطلق على الطبقة العاملة  :البروليتاريا

التي تبيع قوة عملها في سوق الشغل مقابل 

أجر، ارتبط استعمال المفهوم بالنظام 

 .الرأسمالي

 

تمارين /   . آثارها على المجتمع األوروبي بين/  81ق بين ازدهار الرأسمالية في أوروبا خالل  - مكتسبات التقويم النهائي

      منزلية               

 عمل جماعي

 عمل جماعي يفسر المتعلم مشكال ويعبر عن رأيه معلال بشأن مشكل راهن  - نص مستوحى  وضعية إدماج

 

 برنامج وثائقي: عنوان الوضعية                                                                               
 

وقارن معلق البرنامج ظروف تشغيل العمال في تلك الفترة . 91تابعت مريم رفقة أختها برنامجا وثائقيا حول موضوع المظاهر االجتماعية للنظام الرأسمالي في اوروبا القرن 
 .طلبت مريم من أختها مساعدتها على فهم موضوع البرنامج. وحاليا

 91مريم على فهم المظاهر االجتماعية للنظام الرأسمالي في اوروبا القرن  ساعد -
 .حاليا وبين المكاسب التي تغيرت و 91قارن بين ظروف تشغيل العمال في القرن  -
 

 خالصة التفاعل الفصلي

فما مظاهر هذه الرأسمالية ؟ وما انعكاساتها على المجتمع . زدهارا رأسمالياا 81عرف القرن  كوبذل, استطاعت أوروبا أن تزدهر بفضل الثورة الصناعية األولى والثانية: مقدمة

 األوروبي ؟

 .81تعددت مظاهر الرأسمالية األوروبية خالل القرن  8-8

 ...(السينما+ تصال والمواصالت وسائل اال+ النسيج+التعدين ) مجموعة من االختراعات التقنية شملت عدة مجاالت  81شهدت أوروبا الغربية خالل ق:  المظاهر التقنية -

 ( الخشب + البترول ) بعض المواد سعارأذى  إلى انخفاض  أ والتقليل من التكلفة مما( خاصة الحديد)    مكنت هذه االختراعات من الرفع من كميات اإلنتاج:  المظاهر الكمية -

 .بالقرب من مناجم الفحم حيث ازدهرت من صناعة النسيج والتعدين( لمانياأ+ انجلترا + فرنسا ) مجموعة من المناطق الصناعية  إلى جانب ذلك ظهرت

 .تنوعت أشكال التركيز الرأسمالي  8-2

 :اتحد هذا التركيز شكلين و المالية الكبرى على فروع الصناعة ظاهرة اقتصادية تشير إلى هيمنة المؤسسات: التركيز الرأسمالي  

   عض المؤسسات على جزء كبير من إنتاج  مادة معينةيقصد به هيمنة ب:     تركيز أفقي. 

   هيمنة مؤسسة ما على مختلف مراحل إنتاج مادة معينة: تركيز عمودي. 

 أنواع من المؤسسات ، 3و قد تمخض عن ظاهرة التركيز ظهور           

  استقاللها و شخصيتها القانونيةو هو اندماج مجموعة من المؤسسات داخل مؤسسة واحدة  ،تفقد كل الشركات :  التروست. 

  اتفاق بين عدة مؤسسات تنتج مادة معينة ، على الحد من المنافسة فيما بينها ، و تحتفظ فيه كل مؤسسة  بشخصيتها القانونية و المالية:     الكارتل . 

  81أثر ازدهار الرأسمالية في المجتمع األوروبي خالل القرن  -2.وهي مؤسسة مالية كبرى تملك غالبية األسهم في عدة شركات(: الهولدينغ)شركات التملك. 

 أحدتث التحوالت االقتصادية تغيرات عميقة في البنية االجتماعية 2-8

   .اع عدد السكانإلى تحسن مستوى المعيشة وتطور األحوال الصحية  مما أذى إلى ارتف 81أدت التحوالت التي شهدتها أوروبا خالل القرن حيث : ارتفاع عدد السكان   -

 .وارتفع عدد سكانها نتيجة تزايد عدد المهاجرين نحو المراكز الصناعية توسعت المدن: المدن يعتوس -

 .(البورجوازية)التي تعرضت إلى أبشع أنواع االستغالل من قبل الطبقة ( البروليتاريا)ظهرت الطبقة العمالية  حيث: ظهور طبقتين اجتماعيتين -

، التيي عانييت مين الجييوع و الفقير بسييبب البروليتارييةطبقيية ال تتضيرر مين تطييور الرأسيمالية، فيي حييين (البورجوازييية) الطبقية المالكيية لوسيائل اإلنتياج تاسييتفاد: تتأسييس النقابيا -

ت من تحقيق بعيض المكاسيب مثيل تحدييد سياعات وبعد صراع طويل  تمكنت هذه النقاباانخفاض أجورها و ارتفاع ساعات عملها مما أدى بها إلى تكوين نقابات للدفاع عن حقوقها، 

 .و قد عرفت أوربا بموازاة ذلك انتشارا واسعا لحركة التعليم. العمل وحق اإلضراب

 مقصود باالمبريالية؟فما ال.مما سيولد مصطلح االمبريالية. لقد كان للرأسمالية انعكاسات كثيرة ستتجاوز الحدود األوروبية بعد الحاجة إلى األسواق والمواد األولية:  خاتمة

 



 ثانوية االعدادية ابن الخطيب بالكارة نيابة برشيدال ....حميد حجاجي : ستاذاأل

 
 ثانوي إعدادي الثالثة: المستوى الدراسي االجتماعيات: الوحدة والتربية على المواطنة التاريخ: كفاية

 (االدماج –االستاذ  )دليل /الكتاب المدرسي: المراجع 2:  عدد الحصص 1: المرحلة

 االمبريالية وليدة الرأسمالية                          2الدرس

 
 امبريالية توسعية إلى ظهور حركة 11القرن  أدى ازدهار النظام الرأسمالي بأوربا خالل :ل للدرسالوضعية المشك -

  ؟ اكتشف دوافع ومبررات ووسائل الحركة االمبريالية األوروبية -: التعليمة

 ؟ حدد مناطق نفوذ االمبريالية وظروف احتالل الجزائر -                
 

 المفاهيم+ تنظيم العمل  أشكال العمل الديداكتيكي الدعامة الوحدة التعلمية /سير الدرس

 التمهيد
تحفيز التلميذ على المشاركة 

 في بناء الدرس

 
 رصيد معرفي

 ستنتج مصير تراكم رؤوس األموال والمنتجات األوربية ي -
ستنتج أسماء بعض الدول التي ستكون أسواقا لتصريف المنتجات ي -

 األوربية؟

 

 1التعلمي/ الهدف الخاص
التعرف على اإلمبريالية 

كمرحلة من مراحل تطور 
 .الرأسمالية

 وعلى دوافعها ومبرراتها

 خطاطة +نص
 91: ص

 صور+نصوص 
و مصطلحات 

 1691  ص ص

 ستخرج األسباب التي دفعت الدول الرأسمالية الصناعية إلى الغزوي -
 (الدوافع)االستعماري

 .المبرياليةستخرج مبررات الحركة اي -
 .لتحقيق أهدافها ستخرج الوسائل التي سخرتها االمبرياليةي -
 

 
 الحمائية 

 البعثات الكاثوليكية

ذكر مبررات ووسائل ي -/ بين ظروف نشأتها يعرف االمبريالية وي - مكتسبات تقويم تكويني
 .الحركة االمبريالية

 عمل مجموعات

 
 2التعلمي/ الهدف الخاص

 اكتشاف مناطق نفوذ
 اإلمبريالية

التعرف على ظروف احتالل 
 الجزائر

  خريطة+ نص 
 91: ص

  
  خريطة+ نص 

 91: ص
 

 .ستخرج دوافع االحتالل الفرنسي للجزائريقرأ النص وي -
ستخلص يصف مراحل التوسع الفرنسي داخل التراب الجزائري وي -

 .عوامل تعثره
ألراضي صف تطور مساحة ايحدد إطاره الزمني ، يقرأ الجدول ، ي -

 .ستخلص النتائج المترتبة عن عملية النزعيالمنزوعة، 
 .ستخرج من  النص موقف الجزائريين من االحتالل الفرنسي لبالدهمي -

 
 لداي حسينا

األمير عبد القادر 
 الجزائري

 عمل جماعي  .بين العالقة بين الرأسمالية واالمبريالية ي  - مكتسبات التقويم النهائي

 عمل جماعي يه معلال بشأن مشكل راهنأيفسر المتعلم مشكال ويعبر عن ر  - مستوحى  نص وضعية إدماج

 

  
وكيف  -ومبرراتها؟هي مظاهرها  وما - فما المقصود باالمبريالية وما دوافعها؟ -.امبريالية توسعية ظهور حركةإلى  81القرن  أدى ازدهار النظام الرأسمالي بأوربا خالل: مقدمة

 ؟للتوسع االمبريالينموذجا  يعتبر االحتالل الفرنسي للجزائر

 ووسائلها االمبريالية، واختلفت مظاهرها ومبرراتها تعدد دوافع  -8

الفائض الديمغرافي   الخارجية لتصريف األسواق إلى توفير سعتحركة توسعية استعمارية قامت بها دول أوربا الغربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

 . األرباح المواد األولية لتحقيق المزيد من  والصناعي وجلب

 وسائلها مبرراتها مظاهرها دوافعها

 انخفاض الطلب/  ارتفاع العرض

 لتصريف الفائض البشري/  تنامي الحمائية

 الحماية/ االستيطان

 االنتداب

 حماية األمن/  نشر الحضارة

 ...نشر المسيحية

 البعثات الطبية/   التبشيريةالحمالت 

 

 يعتبر االحتالل الفرنسي للجزائر نموذجا للتوسع اإلمبريالي -2
 الجزائر الستعمار فرنسا اتخذتها للقنصل الفرنسي ذريعة الداي حسين ضربة المروحة الشهيرة من طرف تعتبر قضية   :مبررات احتالل الجزائر  - أ

سعيها للفت  باإلضافة إلىللمنطقة،  الموقع االستراتيجي والسيطرة على خيرات البالد الفالحية والمعدنية  استغالل فيتكمن في رغبة فرنسا   :دوافع احتالل الجزائر - ب

 .واالجتماعية الداخلية السياسية الشعب الفرنسي عن المشاكل  أنظار

كامل التراب  على أن بسطت سيطرتها إلى احتالل البالد تدريجيام، وبدأت في 8131سنة  احتلت الجيوش الفرنسية الجزائر: ورد فعل المقاومة مراحل االحتالل  - ت

البالد ركز على  لخيرات  استغالل مكثف و وسياسي دستوري وإلحاق مراحل االحتالل عملية توطين عسكري رافقت وقد ،(81الخريطة ص ) 8178سنة  الجزائري

 .حساب المحلية الفرنسية على المنتجات وتوزيع األراضي الفالحية واستخراج المعادن

 (81انظر الجدول ص) بالغرب األمير عبد القادر وحركة الباي أحمد بالشرق حركة اندلعت عدة حركات لمقاومة االحتالل الفرنسي خاصة بالبوادي، ومن أشهرها

 .مناطق النفوذ األوربي وبداية تقسيماإلمبريالية أقصى مراحل تطور النظام الرأسمالي،  شكلت:خاتمـة

 خالصة التفاعل الفصلي

فما المقصود  . لسياسيةإلى االتجاه نحو اإلمبريالية وذلك بغزو مناطق كبرى من العالم غزوا اقتصاديا تمهيدا للهيمنة العسكرية وا 91أدى تطور الرأسمالية في أوروبا الغربية خالل ق : مقدمة -
 نموذجا للتوسع االمبريالي؟ وكيف يعتبر االحتالل الفرنسي للجزائر -هي مظاهرها ومبرراتها؟ وما - باالمبريالية وما دوافعها؟

 .تولدت اإلمبريالية األوربية من عدة عوامل  - 9
 .الستغالل مواردها الفالحية والباطنية والبشرية...ضد الدول الضعيفة في إفريقيا و آسيا و أمريكا م  91حركة استعمارية واسعة شنتها الدول األوربية خالل القرن : اإلمبريالية

 :و لقد كانت وراء هذه الحركة التوسعية عدة أسباب 
 .المنافسة في الحاجة إلى األسواق تزايد اإلنتاج االقتصادي فاحتاجت الدول األوربية إلى المواد األولية و مصادر الطاقة كما ساهمت: الحاجة إلى األسواق -أ  
 .وذلك لحماية المنتوج الداخلي من المنافسة الخارجية: سياسة الحمائية –ب  
 .وتهجير فائض اليد العاملة. كان على أوربا البحث عن األراضي الفالحية لتوفير المواد الغذائية: تصريف الفائض البشري  –ج  

 .عن أسواق الستثمار أموالهادور المؤسسات المالية في البحث  -هـ 

 :تعددت مبررات و وسائل الحركة اإلمبريالية -2
 .الظروف المناخية و الصحية و البشريةزعم األوربيون أن دخولهم للبلدان المحتلة كان بهدف إخراجهم من الفقر و الجهل و تنمية المجاالت االقتصادية و نشر الحرية ، و دراسة : المبررات -
 .البعثات التبشيرية، و العلمية ، و الشركات التجارية تمهيدا للغزو العسكري : اعتمد الغزو األوربي على عدة وسائل منها :الوسائل -  
 . شملت توسعات الحركة اإلمبريالية كل القارات -

في حين وزعت باقي مناطق النفوذ بالقارة اإلفريقية على باقي الدول ... األهمية فرنساو تلتها من حيث . احتلت بريطانيا أكبر مساحة استعمارية فلقبت باإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس
 .األوربية

 :قدمت فرنسا مبررات وهمية الحتالل الجزائر – 4
فشرع الفرنسيون في .غمت الداي حسين على االستسالمنزلت الجيوش الفرنسية بالجزائر وأر 9181في ف. اتخذت فرنسا من حادثة المروحة ذريعة الحتالل الجزائر مبررة ذلك في رد االهانة*  

وأحمد . وتقتيل السكان وتهجيرهم، لكن رغم ذلك قاوم الجزائريون هذا االحتالل عن طريق الثورات وأهمها ثورة عبد القادر الجزائري. االستيطان واغتصاب أاالراضي الفالحية و الثروات االقتصادية
 .باي

 (.معاهدة اللة مغنية) 9141ضع فرنسا في موقع استراتيجي انطلقت منه للغزو والتحكم في مصير المغرب ابتداءا من سنة إن احتالل الجزائر و: خاتمة
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 الضغط االستعماري على المغرب               3الدرس

 
فرض  و لضغوط أجنبية كانت سببا في إخضاعه 11ذ منتصف القرن تعرض المغرب من :ل للدرسالوضعية المشك -

 .الحماية عليه 

  ؟11اكتشف الضغوط العسكرية واالقتصادية التي تعرض لها المغرب خالل القرن  -: التعليمة

 ؟ حدد أنواع االصالحات التي قام بها المخزن وظروف فرض الحماية على المغرب -                

 

 المفاهيم+ تنظيم العمل  أشكال العمل الديداكتيكي الدعامة لوحدة التعلميةا/ سير الدرس

 التمهيد
تحفيز التلميذ على المشاركة 

 في بناء الدرس

 

 رصيد معرفي

 استعراض األحداث الجارية -

االستعمار الفرنسي واالسباني مالحظة صور أو شريط وثائقي عن  -

 للمغرب

 .ردود فعل المخزنيتصور  -./ دوافع هذا االستعماريستنتج  -

 

 الضغط االستعماري

 1يالتعلم/ الهدف الخاص
 

تعرف الضغط والتهافت 

االستعماري على المغرب 
 خالل القرن التاسع عشر

خط زمني ونص 

تاريخي وصورة 

 21 ص

وخريطة  النص

 28ص

 28ص النصين

على االستعمارية حدد الفترة الزمنية التي امتدت خاللها الضغوط ي -

 .المغرب

 .صنفها يستخرج هذه الضغوط وي -

حدد سنة حدوث المعركة التي يذكرها صاحب النص باالعتماد على ي -

ستخلص يالسلطان الذي وقعت في عهده و يسميالخط الزمني و

 .نتائجها

ذكر أسماء يستخرج بعض مجاالت التهافت األوربي على المغرب ، ي -

 .عض عواقبهبين بيالدول األوربية التي قامت بالتهافت ، و

 

 المحميون

 القونصو

 عمل مجموعات .يكتب فقرة يبين فيها أنواع الضغوط التي تعرض لها المغرب - مكتسبات تقويم تكويني

 
 2التعلمي/ الهدف الخاص

 
ك العالقة بين فشل اادر

اإلصالحات وفرض نظام 
 الحماية على المغرب

 22ص 

 

 22ج +النص

 

 23الوثائق  

ذكر أهم المجاالت التي شملها ي:   الصورة ثم  الحظ يقرأ النصين وي -

دواعي  8بين من خالل النشاطيو 81اإلصالح بالمغرب في القرن 

 .التي قام بها المغرب اإلصالحات

 ستخرج أسباب فشل اإلصالحات بالمغرب والعواقب السلبية لفشلها  ي -

ن بيوي الجوانب التي تمس بالسيادة المغربية ، 3الوثيقةستخرج من ي -

 .رد فعل المغاربة

 ، من خالل الخط الزمنيحدد سنة فرض الحماية ي -

 .منه  هبدي موقفيستخرج اسس نظام الحماية وي -

 

 الترتيب

 الحماية

 الخزيرات

يكتب فقرة يبين فيها أسباب فشل االصالحات  وفرض الحماية على   - مكتسبات التقويم النهائي

 المغرب

 عمل جماعي

 عمل جماعي يفسر المتعلم مشكال ويعبر عن رأيه معلال بشأن مشكل راهن  - وحى نص مست وضعية إدماج

 

 

 
 

 

 

 خالصة التفاعل الفصلي

    -فما هي هذه الضغوط االستعمارية؟  -.81الضغوط االستعمارية منذ منتصف القرن  لسلسلة منم كنتيجة  8182على المغرب سنة الحماية جاء فرض   :مقدمـة

 وكيف ساهم فشل اإلصالحات في فرض الحماية؟  -وربي على المغرب؟وما أشكال التهافت األ

  8144تعرض المغرب لضغوط استعمارية قوية منذ سنة    -8

 الضغوط العسكرية -أ

  في معركة إيسلي بمساعدة القبائل الشرقية لألمير عبد القادر للهجوم عليه وهزمه منذ احتالل فرنسا للجزائر وهي تتحرش بالمغرب للتحكم في خيراته، فتذرعت 

والجزائر، لكنها  م التي عينت الحدود بين المغرب 8145ففرضت عليه معاهدة لالمغنية سنة  م، التي كشفت عن الضعف العسكري الكبير للمغرب 8144سنة 

 .دون تعيين حدودها تركت المناطق الجنوبية

 ـ التهافت االقتصاديب 

اقتصاديا وخلقت فئة حيث فُرضت عليه سلسلة من المعاهدات كبلته  ريجيا للتغلغل االقتصادي األوربيأدى انهزام المغرب أمام فرنسا إلى خضوعه تد 

ضريبية وقضائية  على امتيازاتحصلت بموجبها  8156فرضت إنجلترا على المغرب معاهدة تجارية سنة و .غير الخاضعين لسلطة المخزن"المحميون"

 .8163 معاهدة سنة الباب الستغالل المغرب ماليا، أما فرنسا فرسخت تواجدها من خالل م فتحت لها 8168إسبانيا بمعاهدة تجارية سنة  تبعتها

 8182أدى فشل سياسة اإلصالحات إلى فرض الحماية على المغرب سنة   -2

 ـ سياسة اإلصالحات وفشلها أ

وتحديث ( في عهد المولى عبد العزيز -ضريبة الترتيب –ضرائب اإلصالحات مست ال لمواجهة الضغوط األوربية حاول السالطين المغاربة تطبيق مجموعة من

واجهت .، كما أن اإلصالحات مست اإلدارة واالقتصاد والمالية(أوربا األول نحوبعثات المولى الحسن )، وإصالح التعليم (في عهد المولى عيد الرحمن) الجيش

ض قر وعدم رغبة األوربيين في نهوض المغرب واسترجاع قوته إلى الظروف الخارجية   سياسة اإلصالحات مجموعة من الصعوبات أدت إلى فشلها، فباإلضافة

  األوربية، كما عارضها سكان البوادي ألنها هددت فالحتهم وحرفهم وخفضت العملة  تفتح الباب أمام األطماع العلماء والفقهاء اإلصالحات االقتصادية ألنهم رأوها

   .األجنبية وأغرقت البالد في القروض الوطنية

 ـ فرض الحماية ب

أداء  حيث انهارت المحاصيل الزراعية األسعار فانتشرت المجاعات وعجز السكان عن  أدى فشل سياسة اإلصالحات إلى تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية

، الذي مهد 8116سنة  الجزيرة فعقدت الدول األوربية مؤتمر العرش، والصراع علىتدهورت األوضاع السياسية واالقتصادية بفعل انتشار االنتفاضات  .الضرائب 

 م 8182معاهدة الحماية على السلطان المولى عبد الحفيظ سنة   لفرض

 .تحت االستعمار الفرنسي واإلسباني  إلى سقوطه 81انتهت الضغوط األوربية التي تعرض لها المغرب منذ القرن :خاتمـة
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 (األسباب والنتائج) الحرب العالمية األولى                  4الدرس
 

تأثيرا متزايدا على الصعيد العالمي في بداية القرن العشرين بفضل  أصبحت أوروبا تمارس :ل للدرسالوضعية المشك -

تقدمها العلمي وقوتها اإلقتصادية والتجارية نتج عنه توثر العالقات بين دولها مما جر العالم إلى صراع عسكري تعددت 
 .أسبابه وتنوعت نتائجه

 /  استكشف مراحل ووسائل الحرب -. / حرب العالمية االولىقيام ال بين من خالل الوثائق العوامل الكامنة وراء -: التعليمة -
 .النتائج التي ترتبت عنهاأهم  استنتج -

 

+ تنظيم العمل  أشكال العمل الديداكتيكي الدعامة الوحدة التعلمية/ سير الدرس
 المفاهيم

 التمهيد
تحفيز التلميذ على المشاركة 

 في بناء الدرس

شريط وثائقي 

أو صور 

 ومكتسبات

 ستعراض األحداث الجاريةا -

 8مالحظة صور أو شريط وثائقي عن الحرب العالمية -

 .يتصور أسباب الحرب و نتائجها -./ يستنتج تاريخ بداية الحرب -

 

 الحرب

 

 1يالتعلم/ الهدف الخاص
 

أتعرف أسباب قيام الحرب 

 العالمية األولى ومراحلها

 

 خريطة

نصان 

 تاريخيان

 صورة

 مبيان

 26/27ص

 خط زمني

 صورتان

ونص تاريخي 

 27/21ص

 8يستخرج األسباب غير المباشرة للحرب ع -

 .يستخرج أسباب التنافس اإلمبريالي بين الدول األوروبية -

 .8يبرز من خالل الخريطة األحالف التي تكونت بأوروبا  قبيل الحرب العالمية  -

 8يكتشف السبب المباشر للحرب العالمية  -

 .8ن كانتا السبب في اندالع الحرب عيستنتج الدولتان اللتا -

 .يسمي الحدث األساسي في اندالع الحرب -

 .يحدد أهم مراحل الحرب العالمية االولى -

 .يستخرج خصائص كل مرحلة على حدة -

 .يستنتج مسار الحرب بعد دخول الواليات المتحدة األمريكية إلى جانب الحلفاء -

 .ملة في الحربيكتشف أنواع الوسائل واألسلحة المستع -

 

 

 

 الثورة البلشفية

 عمل مجموعات توطين أحداث كرونولوجية على خط زمني - - مكتسبات تقويم تكويني

 
 2التعلمي/ الهدف الخاص

 
أتعرف نتائج الحرب 

 العالمية األولى

 جدول

 21صور ص

صورة جدول 

خريطة نص 

تاريخي 

 خطاطة

 21/31ص 

 .8يستخرج الخسائر البشرية للحرب ع  -

 .يستنتج انعكاسات الحرب على الحالة االجتماعية للمجتمع األوروبي -

 .يستخلص الوضعية االقتصادية والمالية ألوروبا بعد نهاية الحرب-

 .يستخرج المعاهدات التي فرضت على الدول المنهزمة في الحرب  -

 .يستنتج تأثير هذه المعاهدات على الدول المنهزمة  -

 .رأت على الخريطة السياسية ألوروبا بعد الحربيستخلص التحوالت التي ط -

 .لحرب ويحدد مهامهاالهيأة الدولية التي تأسست بعد ايسمي  -

 .8يستشعر بأهمية بناء السلم العالمي بعد الحرب ع -

 

 

 معاهدة فرساي

 عصبة األمم

 ويلسون

 عمل جماعي 48نص التاريخي ص تطبيق منهجية تحليل الوثائق التاريخية على ال -  - مكتسبات التقويم النهائي

 عمل جماعي يفسر المتعلم مشكال ويعبر عن رأيه معلال بشأن مشكل راهن  - نص مستوحى  وضعية إدماج

 

 خالصة التفاعل الفصلي

 فما هي أسباب هذه  الحرب ؟ وما هي مراحلها؟ وما هي نتائجها؟.م9194اندلعت الحرب العالمية األولى سنة  :مقدمة

 أسباب الحرب العالمية األولىتنوعت  - 9

 األسباب غير المباشرة
راع النمساوي حدوث خالفات بين الدول األوروبية حول عدد من المناطق، مثل الصراع الفرنسي األلماني حول المغرب وحول منطقتي األلزاس واللورين، والص: أسباب سياسية

 ...المجري مع روسيا حول منطقة البلقان–
ودول ...( اإلمبراطورية العثمانية -النمسا المجر -ألمانيا)ن أحالف عسكرية بين الدول األوروبية للدفاع عن مصالحها حيث نجد دول الوفاق أو المركز وهي تكوي:أسباب عسكرية

 .عدد جنودهاوقد دخلت هذه الدول في سباق نحو التسلح مما زاد من نفقاتها العسكرية و...(. صربيا–روسيا  -إنجلترا–فرنسا )الحلفاء وهي 
 (.فرنسا وإنجلترا)تقليدية التنافس االمبريالي بين الدول األوربية حول المستعمرات خاصة بعد ظهور دول إمبريالية جديدة مثل ألمانيا وإيطاليا إلى جانب الدول ال: أسباب اقتصادية

يوليوز  21علنت اإلمبراطورية النمساوية المجرية الحرب على صربيا في ربي،  حيث أسوا فرديناند على يد طالب صوهو اغتيال ولي عهد النمسا فران: السبب المباشر للحرب
 .وتدخلت الدول األوربية كل واحدة لمساندة حليفتها فأصبحت الحرب عالمية. م9194

 مرت الحرب العالمية األولى بمرحلتين أساسيتين -2
لمانيا بفضل توفرها على قوات كثيرة وكبيرة وتسليح جيد مستغلة انسحاب روسيا من الحرب بعد قيام الثورة م تميزت بانتصارات أ9191م و9194دامت ما بين :المرحلة األولى-

 .م9191البلشفية بها سنة 
ية الحرب إلى جانب م خالل هذه المرحلة تحولت ميزان القوة لصالح دول التحالف خاصة بعد دخول الواليات المتحدة األمريك9191م و9191دامت ما بين : المرحلة الثانية -

 .الحلفاء
 ...تميزت الحرب العالمية األولى باستعمال وسائل عسكرية متطورة ألول مرة مثل الذبابات والطائرات باإلضافة إلى حرب الخنادق

 تنوعت نتائج الحرب العالمية األولى -8
مما أدى إلى ارتفاع نسبة الشيوخ .أغلبهم من فئة الساكنة النشيطة...( مليون قتيل 9,81سا فرن –مليون قتيل  9,1ألمانيا )عدد كبير من القتلى والمعطوبين :النتائج البشرية

 ...وخروج المرأة إلى العمل
ة، مما أدى إلى وأتلفت ماليين الهكتارات من األراضي الزراعي.فتراجع اإلنتاج الصناعي...خربت الحرب المنشآت الصناعية وتحول بعضها إلى اإلنتاج الحربي: النتائج اإلقتصادية

 .فلجأت الدول األوربية إلى االقتراض خاصة من الواليات المتحدة األمريكية.. تراجع اإلنتاج الفالحي
ا وظهرت دول جديدة مثل بولوني.انتهت الحرب بسقوط األنظمة اإلمبراطورية الحاكمة في كل من ألمانيا والنمسا المجر والدولة العثمانية وروسيا-:النتائج السياسية

 ...ويوغوسالفيا
 9191م حيث ثم فرض مجموعة من المعاهدات مثل معاهدة فرساي على ألمانيا سنة 9191عقدت الدول المنتصرة في غياب الدول المنهزمة مؤتمر الصلح في باريس سنة -
 ...مان على النمساومعاهدة سان جر. ،ومعاهدة السفر على اإلمبراطورية العثمانية( والتي كانت شروطها قاسية على األلمان)
 .م بهدف التعاون بين الدول وحفظ السلم العالمي9121إنشاء منظمة دولية عرفت بعصبة األمم سنة -

 .أدت الحرب العالمية إلى دخول أوروبا مرحلة جديدة طغت فيها األزمات االقتصادية واجتاحتها األنظمة الديكتاتورية:خاتمة
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 ثانوي إعدادي الثالثة: المستوى الدراسي االجتماعيات: الوحدة اطنةوالتربية على المو التاريخ: كفاية

 (االدماج –االستاذ  )دليل /الكتاب المدرسي: المراجع 3:  عدد الحصص 2: المرحلة

 والتدخل االستعماري في المشرق العربي انهيار االمبراطورية العثمانية  5الدرس

 
 .وتقسيم مناطق نفوذها انهيارها  إلى م، مما أدى 11  إلمبراطورية العثمانية خالل القرنتدهورت أوضاع ا  :الوضعية المشكلة للدرس -

األساليب التي استعملتها القوى اإلستعمارية  اكتشفالعوامل التي أدت إلى تدهور اإلمبراطورية العثمانية وانهيارها؟  حدد . : التعليمة - 

   فوذ التي قسم إليها المشرق العربي؟أهم مناطق الن استنتجللتغلغل بالمشرق العربي؟ 
 

 المفاهيم+ تنظيم العمل  أشكال العمل الديداكتيكي الدعامة الوحدة التعلمية/ سير الدرس

 التمهيد
تحفيز التلميذ على 

 المشاركة في بناء الدرس

 مكتسبات

خريطة المشرق 

 العربي

 .اإلنطالق من مكتسبات التلميذ خالل السنة الماضية -

نية وربطه بفترة الخريطة واستنتاج التقسيم الحالي الذي لحق اإلمبراطورية العثما مال حظة -

 .للحكم العثماني هاخضوع

 

 اإلمبراطورية العثمانية

 1التعلمي/ الهدف الخاص
تعرف أوضاع اإلمبراطورية 
 .العثمانية ومحاوالت اإلصالح

 8: خط زمني ص

3 

 38 : نصان ص

 32 : خطاطة ص

 32 : نص ص

 : قرأ معطياتها ثميالوثائق و الحظي -

 . يستخرج مظاهر الضعف في االمبراطورية العثمانية خالل القرن التاسع عشر -

 .يستخلص العوامل التي أدت إلى الضعف العثماني -

 .يذكر أهم المجاالت التي شملتها االصالحات العثمانية -

 .يحدد بعض االسباب التي أدت إلى فشل االصالحات -

 

 التنظيمات

 عبد الحميد الثاني

 نظام اإللتزام

 مجموعاتعمل  ..كتابة فقرة تتحدث عن األوضاع الداخلية لإلمبراطورية العثمانية ومحاوالت اإلصالح مكتسيات يتقويم تكوين

 2التعلمي/ الهدف الخاص
 

تعرف دور التدخل 
اإلستعماري في تفكك 
 .اإلمبراطورية العثمانية

 

 

 33 : خطاطة ص

 33 : نص ص

 33: يطة صخر

 : قرأ معطيات الخطاطة والنص ثمي -

 .حدد أساليب التدخل اإلستعماري في المشرق العربيي -

 .ستخلص ما يقصده قيصر روسيا من نعته لإلمبراطورية العثمانية بالرجل المريضي -

 : قرأ معطياتها ثميالحظ الخريطة وي*

 .انية ستخرج أسماء المناطق المقتطعة من اإلمبراطورية العثمي -

 .حدد مناطق المشرق العربي التي انفصلت عن النفوذ العثمانيي -

 21ستخلص اإلمتداد الجغرافي لإلمبراطورية العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن ي -

 

 

 الخديوي

 الرجل المريض

 عمل مجموعات .روبيون للتدخل في المشرق العربيكتابة فقرة تتحدث عن أهم األساليب التي استعملها األو - مكتسبات تقويم تكويني

 3التعلمي/ الهدف الخاص
استخالص األسباب الداخلية 

والخارجية النهيار 
اإلمبراطورية العثمانية وإبراز 

آثارها على المشرق 
 .العربي

 

 34 : خطاطة ص

 34: ص خريطة

 35: خريطة ص

 : قرأ معطيات الخطاطة ثمي  -

 .والخارجية التي أدت إلى انهيار اإلمبراطورية العثمانيةذكر األسباب الداخلية ي -

مبراطورية العثمانية خآلل القرن التاسع عشر بانهيارها بعد الحرب ستخلص عآلقة ضعف اإلي -

 .العالمية األولى

 

 .الثورة العربية الكبرى

 بيكو-معاهدة سايكس

ورصد وضعية المشرق العربي  مبراطورية العثمانية،كتابة فقرة تتحدث عن أسباب انهيار اإل مكتسبات تقويم نهائي -

 .الجديدة

 جماعيعمل 

 جماعيعمل  يفسر المتعلم مشكال ويعبر عن رأيه معلال بشأن مشكل راهن  - نص مستوحى  وضعية إدماج -

 خالصة التفاعل الفصلي
فما العوامل التي أدت إلى تدهور اإلمبراطورية العثمانية  -.وتقسيم مناطق نفوذها يارهاانه إلى م، مما أدى 81تدهورت أوضاع اإلمبراطورية العثمانية خالل القرن  : مقدمة

   وما هي أهم مناطق النفوذ التي قسم إليها المشرق العربي؟ -وما األساليب التي استعملتها القوى اإلستعمارية للتغلغل بالمشرق العربي؟ -وانهيارها؟

 ية وفشل محاوالت اإلصالحتدهور أوضاع اإلمبراطورية العثمان -1
  :81تدهورت أوضاع اإلمبراطورية العثمانية خالل القرن  -أ

  حيث تعرضت لهزائم عسكرية م،86عليها منذ أواخر القرن  فقدت اإلمبراطورية العثمانية المقومات التي بنت على أساسها إمبراطوريتها الواسعة إذ أخذت بوادر الضعف تظهر

، تفاقمت أوضاع اإلمبراطورية بعد ضعف 81مع بداية القرن (38أنظر الخط الزمني الصفحة .)مهمة من ترابها اقتطعت أجزاء جموعة من المعاهداتمتتالية، ففرضت عليها م

  .الجيش وازدياد الصعوبات المالية وارتفاع الضرائب مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية

 :فشل محاوالت اإلصالح-ب

" التنظيمات"مست .إلى سن سلسلة من اإلصالحات، استهدفت الحيلولة دون التفكك التام والسقوط تحت قبضة االستعمار األوربي 81أواخر القرن لجأت الدولة العثمانية منذ 

واجهت  لثروة والدخلحيث أصبحت الضرائب تؤدى مباشرة للدولة حسب ا "نظام االلتزام"وإلغاء  "االنكشارية"العثمانية القطاع العسكري بإعادة تنظيم الجيش بعد حل 

  ومناورات الدول األوربية ونقص الموارد المالية، مما دفع الدولة إلى االستمرار في االقتراض اإلصالحات العثمانية مجموعة من الصعوبات بسبب معارضة قادة الجيش والفقهاء

 .من الخارج فأفلست الخزينة

  نيةأدى التدخل االستعماري إلى تفكك اإلمبراطورية العثما-2
 :أ ـ تعددت أساليب التدخل االستعماري في المشرق العربي

تجارية، أما في الميدان الديني فعملت تعددت أساليب التدخل االستعماري بالمشرق العربي، ففي الميدان االقتصادي أغرقت أوربا الدولة العثمانية بالديون وحصلت على امتيازات  

  .الحكام بالمناطق العربية  لحماية حقوق األقليات، كما تدخلت سياسيا في شؤون الحكم بعزل أو تعيينعلى إرسال البعثات التبشيرية والتدخل 

 :ب ـ تفككت الوحدة الترابية لإلمبراطورية العثمانية

ترابها سواء بأوربا أو إفريقيا أو بالمشرق العربي حيث أجزاء هامة من  تصدعت اإلمبراطورية العثمانية بفعل انهزاماتها المتتالية حيث انتقلت من التوسع الترابي إلى التخلي عن

كما  م،8614سنة " اتفاقية كارلوفيتز" بمقتضى  اقتطعت النمسا والدول المتحالفة معها أجزاء من الممتلكات العثمانية بأوربا  .ظهرت عدة حركات انفصالية تطالب باالستقالل

، اشتد التنافس األوربي حول أراضي اإلمبراطورية فاستخدمت فرنسا 81الساحل الشمالي للبحر األسود، ومع بداية القرن و تمكنت روسيا من االستيالء على شبه جزيرة القرم

 .والحصول على عدة امتيازات وبريطانيا الطرق الديبلوماسية والعسكرية للتوغل داخلها 

 انهيار اإلمبراطورية العثمانية وتفكك المشرق العربي أسباب -3
الحكم، كما أن حروب البلقان ساهمت في  وتدخل الجيش في شؤون تعددت الصراعات داخل اإلمبراطورية العثمانية بفعل الصراع على الحكم :األسباب الداخلية:االنهيار ـ أسباب أ

ساهم التآمر الفرنسي : األسباب الخارجية. إلمبراطوريةا بتحريض ودعم من بريطانيا في تفكك وحدة وساهمت الثورة العربية الكبرىالمطالبة باالنفصال إضعاف السلطة المركزية

  (34أنظر الجدول الصفحة ). وحدة اإلمبراطورية العثمانية اإلنجليزي والهزيمة في الحرب العالمية األولىفي إضعاف وتفكك

 :ـ التدخل االستعماري بالمشرق العربي ب

الفرصة لتنظيم حركات تطالب باالنفصال عن الحكم   اإلمبراطورية العثمانية، فاغتنمت الشعوب العربيةأصبح الوجود العثماني بالمشرق العربي اسميا فقط بعد ضعف  

فأجرى المفوض البريطاني مكماهون سلسلة من  خالل الحرب العالمية األولى عملت بريطانيا على استمالة دول المشرق العربي لصالحها ضد اإلمبراطورية العثمانية.العثماني

ساهمت ثورة العرب في انهزام .ثورة العرب ضد األتراك مقابل الحصول على استقاللهم بعد نهاية الحرب العربية الشريف حسين أمير الحجاز إلعالن مع ممثل الدول  المراسالت

معاهدة  قعتها مع فرنسا لتوزيع مناطق النفوذ، من أهمها للمعاهدات السرية التي و  بريطانيا كانت مناقضة العثمانيين في الحرب العالمية األولى، إال أن الوعود التي قدمتها 

دولة "في تفكيك اإلمبراطورية العثمانية وتعيين حدود  8121ساهم مؤتمر فرساي من خالل معاهدة سيفر سنة  ( 34أنظر الخريطة الصفحة  - 8186أبريل )بيكو -سايكس

  ".تركيا

 .الدول العربية تحت االستعمار األوربي  اطورية العثمانية،فسقطت مجموعة منساهمت مجموعة من العوامل في انهيار اإلمبر : خاتمة

 

 
 

 



 ثانوية االعدادية ابن الخطيب بالكارة نيابة برشيدال ....حميد حجاجي : ستاذاأل

 
 ثانوي إعدادي الثالثة: المستوى الدراسي االجتماعيات: الوحدة والتربية على المواطنة التاريخ: كفاية

 (االدماج –االستاذ  )دليل /الكتاب المدرسي: المراجع 2:  عدد الحصص 2: المرحلة

 األسباب، المظاهر، النتائج: 1121أزمة                6الدرس

 
 .كانت أكثرها حدة م 1121 لكن أزمة  دورية  أزمات اقتصادية واجهت الدول الرأسمالية بعد الحرب العالمية األولى :الوضعية المشكلة للدرس -

 .هاوكيف تمت مواجهت  .تبت عنهاالنتائج التي تر بين  - مظاهرها حددو .1929 أسباب أزمة اكتشف  : التعليمة - 
 

 المفاهيم+ تنظيم العمل  أشكال العمل الديداكتيكي الدعامة الوحدة التعلمية/ سير الدرس

 التمهيد
تحفيز التلميذ على المشاركة 

 في بناء الدرس

 شريط وثائقي

 صور تاريخية رقمية
 

 .صورم و مجموعة من ال8121مشاهدة شريط وثائقي حول أزمة اإلنطالق من  -

م واستنتاج السياق 81م و81استنتاج األزمة كحدث دوري ارتبط بالنظام الرأسمالي في القرنين  -

 .م8121التاريخي ألزمة 

 

 األزمة اإلقتصادية

 1التعلمي/ الهدف الخاص
 1121تحديد أسباب حدوث أزمة

 .في الواليات المتحدة المريكية

 36: جدول ص

 36 : نص ص

 36 : خطاطة ص

 37: خطاطة ص

 : قرأ معطياتها ثميالحظ الوثائق وي -

ستخرج بعض مظاهر الرخاء اإلقتصادي في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية ي -

 .األولى

 .بين من خالل الخطاطة كيف تحدث األزمة اإلقتصادية في النظام الرأسمالي ي -

 .تعريفا لمفهوم األزمة اإلقتصادية يعطي -

 

 وول ستيرت -

 ورصة نيويوركب -

 عمل جماعي . 8121كتابة فقرة تتحدث عن أهم أألسباب التي أدت إلى أزمة  مكتسيات يتقويم تكوين

 2التعلمي/ الهدف الخاص
وتحديد  1121وصف مظاهر ازمة 

 .أهم المجاالت التي شملتها

 

 31 : جدول ص

 31: نصان ص

 

 : قرأ معطيات الوثائق ثمي -

 .ت المتحدة األمريكيةايفي الوال 8121 ي تأثرت بازمةهم القطاعات التأذكر ي -

 .حدد بعض اإلجراءات الفورية المتبعة بالواليات المتحدة األمريكية للتخلص من فائض اإلنتاجي -

 .ستخلص العالقة القائمة بين قيمة األسهم والقطاعات اإلنتاجية في النظام الرأسماليي -

 

 فائض اإلنتاج

 

 عمل مجموعات .والقطاعات التي مستها 8121كتابة فقرة تتحدث عن أهم مظاهر أزمة - تمكتسبا تقويم تكويني

 3التعلمي/ الهدف الخاص
في  1121رصد انتشار أزمة
 .العالم

 31: خريطة ص

 

 31: خطاطة ص

 : قرأ معطيات الخطاطة والخريطة ثمي -

 .اصف كيف انتقلت األزمة من الواليات المتحدة األمريكية إلى المانيي -

 .رتبها زمنيايالمناطق التي انتقلت إليها األزمة، و يسمي -

 .لكذعلل يذكر أهم المناطق التي لم تمسها األزمة،وي -

 

 الرساميل

 جماعيعمل  .لكذكتابة فقرة تتحدث عن أهم الدول التي انتقلت إليها األزمة مع تحديد تاريخ  - مكتسبات تقويم تكويني -

 4التعلمي/ الهدف الخاص
 1121تخالص نتائج أزمة اس

 وتعرف سبل مواجهتها

 31: نصان ص

 31: صورة ص

 41: نص ص

 41:خطاطة ص

 41:صورة ص

 :قرأ معطياتهايالحظ الوثائق وي -

 .في كل من إيطاليا والواليات المتحدة 8121ستخرج اإلجراءات المتبعة لتجاوز أزمة ي -

 .ي لعبه روزفلت في مواجهة األزمة اإلقتصاديةذبين الدور الي -

 .مريكيةفي الواليات المتحدة األ األزمة ي لعبته الدولة لتجاوز ذبرز الدور الي -

 .على طبيعة النظام الراسمالي أستخلص التحول الذي طري -

 

 

 معركة القمح

المتحدة األمريكية وبعض البلدان الرأسمالية  نتائج األزمة في الواليات  كتابة فقرة تتحدث عن - مكتسبات تقويم تكويني

 .ساليب مواجهتهاأحدد بعض يو

 عمل جماعي

 عمل فردي  .يفسر المتعلم مشكال ويعبر عن رأيه معلال بشأن مشكل راهن - مكتسبات وضعية إدماج

 
 خالصة التفاعل الفصلي

وما  تجلت مظاهرها؟ وأين ؟1929 فما هي أسباب أزمة .كانت أكثرها حدة م8121 لكن أزمة  دورية  صاديةعلى مواجهة أزمات اقت م 81القرن  اعتاد العالم الرأسمالي منذ :مقدمة

 ؟مواجهتهاما أساليب و هي النتائج التي ترتبت عنها؟

 8121ومظاهر األزمة اإلقتصادية لسنة أسباب  -8
 م8121تنوعت أسباب أزمة  ـ أ
المبالغة في )العالمية األولى ازدهارا اقتصاديا حيث ارتفع الدخل الفردي وانتعشت السوق االستهالكية بفضل اإلشهار والقروض  شهدت الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب -

 (االستهالك

 .مما أدى إلى انهيار األسعار( سنة تقريبا 51كل )تعاقبت األزمات الدورية في النظام الرأسمالي  -

 وول ستريت بمدينة نيويورك يوم ببورصة عف الطلب إلى حدوث فائض في اإلنتاج فانهارت األسعار مما تسبب في انخفاض قيمة األسهموض( وفرة العرض)أدى ارتفاع اإلنتاج  -

 .بفعل المضاربات فأدى ذلك إلى حدوث كساد السوق وإفالس المؤسسات الصناعية والبنكية. للبيع دفعة واحدة سهم مليون 19 بعد طرح 1929أكتوبر 24

 م8121ددت مظاهر أزمة تع  ـ-ب
 .تراجع مؤشر القيم ببورصة نيويورك نتيجة انهيار األسعار - 

  .وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها فأفلست األبناك تسديد ديونهم عن عجز الرأسماليون -

 (تردي القدرة الشرائية وخروج العاطلين في مظاهرات) ارتفاع نسبة البطالة  -

  .عن تسديد قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن همعجزن من طرف األبناك بعدانتزاع أراضي الفالحي -

 .لتفادي انهيار األسعار..( الحليب والبن) التخلص من فائض االنتاج  -

 .تدخلت الدول الرأسمالية لتوجيه اإلقتصاد قصد مواجهة األزمة االقتصادية -2
 .المتحدة األمريكية إلى الدول الرأسماليةساهمت عدة أسباب في انتقال األزمة  من الواليات  -أ
 .الروابط المالية والتجارية التي كانت تربط أوروبا والعالم باستثناء اإلتحاد السوفياتي االشتراكي -

 .سحب رؤوس األموال األمريكية من بعض الدول مثل ألمانيا والمنسا أدى إلى حدوث شلل إقتصادي -

 (ا على الخصوص اليابان التي تعتمد على المبادالت التجارية الخارجيةتضررت منه) نهج سياسة الحمائية  -

 (تدهور أوضاع المستعمرات)تراجع الطلب على المواد األولية والفالحية   -

 معالجتها تعددت نتائج األزمة واختلفت طرق  -ب
  نتائج األزمة  *

المبادالت العالمية، كما انتشر البؤس وتزايد أعداد العاطلين  فتأزمت االستهالك وتراجع  األسعار نخفاضالمؤسسات البنكية وانهار اإلنتاج الفالحي والصناعي بفعل ا تضررت

  .وتكاثرت الهجرة القروية

 .والفاشية في إيطاليا األزمة الصراعات االستعمارية، كما أدت إلى وصول أنظمة ديكتاتورية للحكم كالنازية في ألمانيا أحيت

 مواجهة األزمة  *

ذاتي وتشجيع استهالك المنتوجات سياسة االكتفاء ال وتطبيق األسعار والرفع من الضرائب تجميد التخفيض من قيمة العملة لتشجيع الصادرات، وتم تقليص ساعات العمل مع - 

  .لوطنيةا

 .مستعمراتها وعلى الصناعات العسكرية والمشاريع العمومية الكبرىعلى  بعض الدول أسلوب التوجيه عن طريق سياستها الجبائية وبتحديد نسب الفائدة و اعتمدت أخرى نهجت -

المؤسسات المالية ودعم الفالحين مع إصالح الصناعة بالتخفيف  ومراقبة األزمة، حيث تم تنظيم األبناك لمواجهة 8133سنة "الخطة الجديدة" لت روزف "تبنى الرئيس األمريكي -

 .وفي الميدان االجتماعي تم فتح أوراش كبرى للتخفيف من البطالة مع تحسين األجور ر،المنافسة وتحديد الحد األدنى لألجو  من

 .األزمة االقتصادية إلى ظهور أنظمة ديكتاتورية سلهمت بأطماعها التوسعية في عودة التوتر من جديد إلى العالقات الدوليةأدت :  خاتمـة 

 

 



 ثانوية االعدادية ابن الخطيب بالكارة نيابة برشيدال ....حميد حجاجي : ستاذاأل

 
 ثانوي إعدادي الثالثة: المستوى الدراسي جتماعياتاال: الوحدة والتربية على المواطنة التاريخ: كفاية

 (االدماج –االستاذ  )دليل /الكتاب المدرسي: المراجع 2:  عدد الحصص 3: المرحلة

 دراسة حالة النازية: ظاهرة األنظمة الديكتاتورية               7الدرس

 
تالل موازين القوى بين الدول األوروبية ساهم في ظهور كان من نتائج الحرب العالمية األولى اخ : للدرس الوضعية المشكلة

 .أنظمة حكم جديدة أترث في استقرار مجتمعات العالم مما سيجر العالم إلى حرب عالمية ثانية جديدة
 .؟حدد خصائصه/  ؟استنتج ظروف ظهور النظام النازي بألمانيا :التعليمة -
 

 المفاهيم+ تنظيم العمل  ل الديداكتيكيأشكال العم الدعامة الوحدة التعلمية/ سير الدرس

 التمهيد
تحفيز التلميذ على 

 المشاركة في بناء الدرس

 

شريط وثائقي أو 

 صور ومكتسبات

 .استعراض األحداث الجارية -

 .ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانيةمالحظة صور أو شريط وثائقي عن  -

 .بعض خصائص النظام الديكتاتورييستنتج  -

 

 اتوريةالديكت

 1يالتعلم/ الهدف الخاص
 

اكتشاف الظروف الممهدة 
 لوصول النازيين للسلطة

 

 

 نصان تاريخيان

 جدول

 مبيانات

 46و45

 8لحرب عمميزات الوضع السياسي بألمانيا بعد ايستخرج  -

 .ستنتج سمات الوضع الداخلي العام بألمانيا ورد فعل األلماني -

 .ألزمة االقتصادية الكبرى على اإلنتاج والقدرة الشرائيةالنص والمبيان أثر ايبرز من خالل  -

 .الوضعية االجتماعية لأللمان في عهد حكومة فيماريكتشف  -

 .يستخلص العوامل التي ساهمت في تطور مكانة الحزب النازي ووصوله إلى السلطة -

 

 حكومة فيمار

 الحزب النازي

 الشيوعيون

 2التعلمي/ الهدف الخاص
 

افية دراسة البيوغر
 التاريخية لشخصية هتلر

 جدول

 صورة

 46ص

 .الصفات الشخصية لهتلريستخرج  -

 .يحدد أهم األحداث والشخصيات التي تأثر بها -

 .المسؤوليات والمناصب التي تقلدهايكتشف  -

 .يبرز المنجزات واألدوار التي قام بها -

 

كلمة ألمانية تعني : الفوهرر

 الزعيم

 عمل مجموعات متعلقة بشخصية هتلر وطين أحداث كرونولوجية على خط زمنيت - مكتسبات تقويم تكويني

 3التعلمي/ الهدف الخاص
 

استخالص خصائص 
 النظام الديكتاتوري بألمانيا

 

 نصوص تاريخية

 صور

 41و 47ص 

 :يستخلص خصائص الشمولية في النظام النازي األلماني عن طريق-

ووسائل الضبط / السياسي الذي دعا إليه هتلر  نوع النظام/ تحديد مصدر تشريع القوانين  +

 .االجتماعي 

 .تحديد اإلجراءات التي اتخذها هتلر لتحقيق األمن الغذائي لشعبه -

 .يستخرج المبادئ العنصرية للنظام النازي -

 .تنتج النظرة التوسعية للدولة النازية وتأثيرها على العالقات الدوليةيس -

 كلمة تعني الدولة: الرايخ -

وقد سميت ألمانيا النازية 

 بالرايخ الثالث

سياسة تهدف :مجال حيوي -

التوسع في األراضي 

الموجودة في شرق أوروبا 

باعتبارها ضرورية لحياة 

 الشعب األلماني

 

 

 تقويم تكويني

 

 

 مكتسبات

 ق التاريخية على النص التاريخي تطبيق منهجية تحليل الوثائ -

هج سياسة االقتصاد الموجه في عملت الدولة في ألمانيا على ن"
وأعطيت األولوية  لألشغال الكبرى وصناعة ... إطار تخطيط اقتصادي

 Gauttier André 21العالم في القرن    "األسلحة

 .يستخرج نوعية السياسة االقتصادية المتبعة من طرف النظام النازي-

 .النازية بها يبين القطاعات االقتصادية التي حظيت باألولوية ويفسر اهتمام -

 

 

 عمل مجموعات

 عمل فردي .يفسر المتعلم مشكال ويعبر عن رأيه معلال بشأن مشكل راهن مكتسبات وضعية إدماج

ينجز موضوعا يقارن فيه بين خصائص النظام النازي بألمانيا وبين النظام الفاشي  :عمل منزلي - مكتسبات التقويم النهائي

 .بإيطاليا

 عمل فردي

 

 اعل الفصليخالصة التف
فما هي . عرفت أوروبا بعد الحرب العالمية األولى وصول أنظمة ديكتاتورية إلى الحكم منها النظام النازي بألمانيا: مقدمة

 كيف تعكس النازية خصائص األنظمة الديكتاتورية ؟و. الظروف التي مهدت إلى وصول النازيين
 

 .زي إلى السلطةساهمت الظروف العامة أللمانيا في وصول الحزب النا -1
 .الصراع بين األحزاب السياسية -م بعد الهزيمة في الحرب العالمية األولى8181فرض حكومة فيمار على األلمان سنة : الظروف السياسية -

 .في تأزم الوضع االقتصاديم من الواليات المتحدة األمريكية ساهم 8121انتقال أزمة  -ارتفاع كبير لألسعار لم تواكبه زيادة في األجور: الظروف االقتصادية -

 .تزايد االنخراط في الحزب النازي–تراجع القدرة االستهالكية لأللمان وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم : الظروف االجتماعية -

التنظيم الفيدرالي ومجلس الواليات وأقر نظاما فقام بتوحيد ألمانيا بعد إلغائه  8133يناير  31بعد وصول الحزب النازي إلى السلطة، عين هتلر رئيسا للحكومة األلمانية في 

 .،حيث قام بمنع تعدد األحزاب وفرض نظام الحزب الوحيد( الزعيم)رئاسيا هو الفوهرر 

 

 (بطاقة بيوغرافية لهتلر)مهدت أفكار هتلر لقيام النظام الديكتاتوري  -2
 ...سلطوي ومحايد وسريع الغضب وأناني يحب المشاريع الضخمة. ةببلدة برونو بالنمسا من أسرة فقير 8111أبريل 21ولد في : الصفات الشخصية - أ

شارك في الحرب العالمية  –(. اآلري)تأثر ببعض األفكار الممجدة للعنصر الجرماني  –فشل في االلتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة بفيينا : األحداث والشخصيات التي تأثر بها  - ب

 .األولى

جمع بين منصب الرئيس والمستشار والزعيم ما بين  – 8133عين مستشارا أللمانيا سنة  – 8128أصبح رئيسا للحزب النازي سنة :االمسؤوليات والمناصب التي تقلده - ت

 ...8145و 8134

انتحر في برلين  –هر بالسجن قضى تسعة أش –قاد انقالبا ضد حكومة فيمار  –أسس فرق األمن الخاصة  – 8126أنشأ الشبيبة النازية سنة : المنجزات واألدوار التي قام بها  - ث

 .مع عشيقته إثر الخسارة في الحرب العالمية األولى

 

 تميز نظام الحكم النازي بمجموعة من الخصائص -3
 

 نظام توسعي نظام عنصري نظام موجه لالقتصاد والمجتمع نظام شمولي

 التحكم في جميع السلط -

 إقرار نظام الحزب الوحيد -

 منع حرية التعبير -

 معارضينقمع ال-

 ...توظيف اإلعالم لخدمة الدولة -

 اعتماد سياسة التخطيط -

توجيه الصناعة نحو الصناعة  -

 .التجهيزية والعسكرية

 .القضاء على البطالة -

 .التشجيع على الوالدة -

 .االعتقاد بأهمية العنصر اآلري -

 .كراهية اليهود -

 .اإليمان بالنقاء العنصري -

 

 توسيع المجال الحيوي -

 تجاوز معاهدة فرساي -

 .ضم تشيكوسلوفاكيا والنمسا -

الهجوم على بولونيا واندالع الحرب  -

 .العالمية الثانية

 

 .المية الثانيةأدى تطبيق سياسة المجال الحيوي إلى توسع ألمانيا على حساب الدول المجاورة مما سيؤثر على العالقات الدولية وبالتالي قيام الحرب الع: خاتمة
 

 



 ثانوية االعدادية ابن الخطيب بالكارة نيابة برشيدال ....حميد حجاجي : ستاذاأل

 
 ثانوي إعدادي الثالثة: المستوى الدراسي االجتماعيات: الوحدة على المواطنةوالتربية التاريخ: فايةك

 (االدماج –االستاذ  )دليل /الكتاب المدرسي: المراجع 2:  عدد الحصص 3: المرحلة

 الحرب العالمية الثانية                               8الدرس

 
    .أكثر ضراوة ما كاد العام يتخلص من مخلفات الحرب العالمية األولى، حتى اندلعت حرب عالمية ثانية :ل للدرسالوضعية المشك -

  ؟ وبين مراحلها حدد أسباب اندالع الحرب العالمية الثانية -: التعليمة

 ؟ استنتج نتائجها   -                
 

 المفاهيم+ تنظيم العمل  يكيأشكال العمل الديداكت الدعامة الوحدة التعلمية/ سير الدرس

 التمهيد
تحفيز التلميذ على 

 المشاركة في بناء الدرس

مكتسبات الدروس 

 السابقة

 .على العالقات الدولية 8121وأزمة  8يحدد المتعلم  آثار الحرب العالمية  -

 .يذكر بتاريخ هجوم ألمانيا على بولونيا -

 8121أزمة 

 8الحرب ع

 
/ الهدف الخاص

 1يالتعلم
 

كتشاف أسباب ا
اندالع الحرب 
 العالمية الثانية

تحديد مع  هاتتبع مراحلو
 .خصائص كل مرحلة

 جدول

 41خريطة ص

 خريطة

نص تاريخي 

 51ص

 خط زمني

 صور خريطتان

 نص تاريخي

 52و58ص 

 2يستخرج أهم التطورات التي مهدت للحرب العالمية  -

 .يسمي الدول التي ساهمت في األحداث الممهدة للحرب -

 .ستخلص األسباب غير المباشرة الممهدة الندالع الحربي -

 .2يستخلص دور توسعات ألمانيا في اندالع الحرب العالمية -

 .وامتدادها الزمني 2يحدد أهم مراحل الحرب العالمية  -

 8يصف اتجاه التوسعات النازية داخل أوروبا خالل المرحلة -

 .لمستعملة من طرف األلمانمن الحرب والوسائل ا 8يستخلص خاصية المرحلة  -

 2يحدد أهم  مناطق المواجهة في المرحلة  -

 .يبين دور المستعمرات في الحرب من خالل نمودج المغرب-

 .من الحرب 2يستخلص خاصيات المرحلة  -

 

 

 معاهدة فرساي

 األنشلوس

 الحرب األهلية اإلسبانية

 قنبلة نووية

 عمل مجموعات  والمراحل التي مرت منها 2ها عن أسباب اندالع الحرب ع يكتب فقرة يتحدث في  - مكتسبات تقويم تكويني

 
/ الهدف الخاص

 2التعلمي
 

استخالص نتائج الحرب 
 العالمية الثانية

 جدول

 صورة ومبيان

 53ص

 صور

نصان تاريخيان و 

 خريطة

 54و53ص

 .يحدد حجم الخسائر البشرية والدول األكثر تضررا-

 .من خالل الصورة يستنتج حجم الخسائر المادية -

 .يستنتج آثار الحرب على النشاط االقتصادي للدول المتحاربة -

يحدد النتائج السياسية للحرب من خالل التعريف بمؤتمر يالطا والدول المشاركة فيه  -

 .والقرارات التي خرج بها

 .2 يستنتج أهم التغيرات التي التي طرأت على الخريطة السياسية ألوروبا بعيد الحرب ع -

 .يحدد الهيئة التي تم تأسيسها بعد الحرب و أهدافها -

 

 

 مؤتمر يالطا

 األمم المتحدة

 تطبيق منهجية تحليل الوثائق التاريخية على خريطة تاريخية  - مكتسبات التقويم النهائي

 .يحول المعطيات الموجودة على الخريطة إلى خط زمني -

 عمل جماعي

 عمل جماعي .ر المتعلم مشكال ويعبر عن رأيه معلال بشأن مشكل راهنيفس  - نص مستوحى  وضعية إدماج

 

 خالصة التفاعل الفصلي

فما  8145و 8131مما جر العالم إلى حرب عالمية ثانية مابين . أحيت األزمة االقتصادية وظهور األنظمة الديكتاتورية النزاعات االستعمارية بين دول أوروبا:مقدمة

 لحرب؟ وما هي نتائجها؟هي أسباب ومراحل هذه ا

 .تعددت أسباب ومراحل الحرب العالمية الثانية -1
 .مهدت أسباب مختلفة الندالع الحرب العالمية الثانية -8

 :األسباب غير المباشرة

 (.معاهدة فرساي)الشروط القاسية التي فرضت على الدول المنهزمة في الحرب العالمية األولى وخاصة ألمانيا -

 .نتيجة التخلي عن مبدأ التبادل الحر( اليابان–إيطاليا-ألمانيا)الرأسمالية من األزمة االقتصادية وخاصة الدول التي ال تملك مستعمرات تضرر الدول  -

مت ألمانيا النمسا ض انسحاب هذه الدول من عصبة األمم ونهجها لسياسة توسعية، حيث قامت إيطاليا بغزو أوثوبيا واحتلت اليابان إقليم منشوريا الصيني في حين -

 (.األنشلوس)

 :تكوين أحالف عسكرية بعد اندالع الحرب األهلية اإلسبانية -

 .اليابان –إيطاليا –ألمانيا : دول المحور+ 

 .الواليات المتحدة األمريكية –انجلترا  –فرنسا : دول الحلفاء+ 

أدى إلى إعالن فرنسا وانجلترا الحرب على ( اتفاقية الدفاع المشترك مع فرنسا وانجلتراالمرتبطة ب) 8131غزو ألمانيا لبولونيا في فاتح شتنبر: السبب  المباشر

 .م8131شتنبر 3ألمانيا في 

 .مرت الحرب العالمية الثانية بمرحلتين أساسيتين -2

السوفيتية واتسعت رقعة الحرب بعد قصف وتميزت بانتصار دول المحور التي اكتسحت معظم أوروبا وجزء من األراضي ( م8142إلى  8131من :)المرحلة األولى

 .فدخلت الواليات المتحدة األمريكية الحرب إلى جانب الحلفاء. قاعدة بيرل هاربل األمريكية 8148وتدمير الطائرات اليابانية في دجنبر 

فسقطت روما في يونيو . على تطوير أسلحة الدمار وتميزت بمشاركة المستعمرات في الحرب إلى جانب الحلفاء الذين عملوا 8142انطلقت سنة :المرحلة الثانية

 .م8145بينما لم تستسلم اليابان إال بعد إلقاء قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناكازاكي في غشت . 8145وبرلين في ماي  8144

 .خلفت الحرب العالمية الثانية مجموعة من النتائج -2
 .النتائج البشرية واالقتصادية -8

إضافة إلى ماليين أخرى من المعطوبين والجرحى خاصة بالدول التي ( مليون قتيل51أزيد من )ماليين القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين :ائج البشريةالنت -

 .اض وتقلص النمو الديمغرافيمما أدى إلى نقص كبير في اليد العاملة وانتشرت األمر...( االتحاد السوفيتي وألمانيا واليابان) كانت مسرحا للعمليات الحربية 

ية،التي دمرت  البنيات التحتية وعدد كبير من المدن الصناعية واألراضي الفالحية حيث انهار اإلنتاج الفالحي والصناعي باستثناء الو م األمريك: النتائج االقتصادية -

 ازدهر اقتصادها بفضل تقديم القروض للدول األوروبية 

 النتائج السياسية -2
 .14الخريطة ص( تقسيم ألمانيا والنمسا وتوسيع االتحاد السوفيتي ) م، الذي وضع خريطة سياسية جديدة ألوروبا 9141د الحلفاء مؤثمر يالطا في فبراير عق -
 .تحول موازين القوى في أوروبا والعالم لصالح الو م األمريكية واإلتحاد السوفياتي -
 .بموجب مؤتمر سان فرانسيسكو بهدف الحفاظ على السلم العلمي واحترام حقوق اإلنسان 9141تأسيس هيأة األمم المتحدة في يونيو  -
 .فقدت اليابان مستعمراتها وظهرت الحركات التحررية في العالم -

 ..لمستعمراتعدة قضايا ستشغل العالم مدة طويلة، أهمها الصراع بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي وبداية تحرر ا 2فجرت الحرب ع: خاتمة

 



 ثانوية االعدادية ابن الخطيب بالكارة نيابة برشيدال ....حميد حجاجي : ستاذاأل

 
 ثانوي إعدادي الثالثة: المستوى الدراسي االجتماعيات: الوحدة والتربية على المواطنة التاريخ: كفاية

 (االدماج –االستاذ  )دليل /الكتاب المدرسي: المراجع 2:  عدد الحصص 3: المرحلة

 القضية الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي              1الدرس

 
  .تعد القضية الفلسطينية من بين القضايا التي لم يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل لها لحد اآلن  :لوضعية المشكلة للدرسا -

 تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي؟ بين رد فعل الفلسطينيين لمواجهة التمركز الصهيوني؟ استشفجذور هذه القضية؟ حدد : التعليمة - 

 المفاهيم+ تنظيم العمل  أشكال العمل الديداكتيكي الدعامة الوحدة التعلمية/ سير الدرس

 التمهيد

تحفيز التلميذ على 
 المشاركة في بناء الدرس

 
 مكتسبات سابقة 
أحداث جارية 

  للقضية 

 
هم اإلنطالق من األحداث الحالية الخاصة بالقضية الفلسطينية ،للتساؤل عن جذور هذه القضية وأ-

 .تطوراتها،وتأثير ذلك على العالم العربي

 
 القضية الفلسطينية

 

 1التعلمي/ الهدف الخاص
إكتشاف جدور القضية 

الفلسطينية وأهم مراحلها 
 .1148إلى حدود سنة 

 
خط زمني 

 11:ص
 11:نصان ص
 11:جدول ص
 11:مبيان ص
 11:نص ص
 

 : قرأ معطياتها ثميالحظ الوثائق وي*
 .ة الصهيونية وبعض وسائل تحقيق أطماعها في فلسطينستخرج أهداف الحركي -
 .حدد سنة وقوعهيالحدث الذي أسس للتدخل الصهيوني في فلسطين ،و يسمي -
 .الدولة التي وعدت الحركة الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين يسمي -
 :ثم قرأ معطياتهايالحظ الوثائق وي*
 .احة الملكيات اليهودية في فلسطينصف تطور عدد المهاجرين اليهود،ومسي -
 .التمركز الصهيوني في فلسطين ستنتج بعض أشكالي -
 .ستخرج بعض عواقب ذلك على الشعب الفلسطينيي -

 
 الصهيونية
 بلفور 

  مؤتمر بال
 الدونم

 مل جماعيع .9141الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية إلى حدود سنةكتابة فقرة تتحدث عن  مكتسيات تقويم تكويني

 

 2التعلمي/ الهدف الخاص
الربط بين محاوالت تقسيم 
فلسطين وتصاعد المقاومة 

 .الفلسطينية

 
 11 : ص نص

 : ص خريطتان
11 
 11:نص ص

 11:صورة ص
 

 : ثم  قرأ معطياتهايالحظ الوثائق وي -
 .ستخرج نوع الدعم الذي قدمته للحركة الصهيونيةيالدولة المنتدبة على فلسطين،و يسمي -
 .ستخرج تطور امتداد مناطق نفوذ الحركة الصهيونيةيو( 8الوثيقة-2الوثيقة)قارن بين الخريطتيني -
بين الوضعية القانونية التي ي ،و9191حدد الجهة التي صدر عنها قرار تقسيم فلسطين سنةي -

 .أصبحت عليها الحركة الصهيونية
 .مواجهة المشروع الصهيونيستخرج بعض أشكال المقاومة التي قام بها الفلسطينيون لي -
 (.9الوثيقة 9النشاط)ذكر شكال آخر للمقاومة مستعينا بالخط الزمنيي -

 
 اإلنتذاب
 الصك

 عمل مجموعات      .9141و9181كتابة فقرة تتحدث عن التطور الذي طرأ على خريطة فلسطين ما بين  - مكتسبات تقويم تكويني

 

 3التعلمي/ الهدف الخاص
 

لتي مر بها رصد التطورات ا
الصراع العربي اإلسرائيلي 

 .1148منذ

 
 11:نص ص

 11:خريطة ص
 11:نص ص

خط زمني 
 11:ص

 11:نص ص 
 11:صورة ص

 

 : قرأ معطيات االوثائق، ثمي*
 .ستنتج دوره في توسعهايحدد موقف الواليات المتحدة األمريكية من إعالن قيام إسرائيل،وي -
 .هاينة للتوسع في المنطقة العربيةستخرج بعض الدوافع التي اعتمدها الصي -
 .ستخلص تأثير ذلك على الفلسطينيين والبلدان العربية ي -
 .حدد التغيرات التي طرأت عليهاي،و9111و9141صف خريطة فلسطين ما بين ي -
 :قرأ معطياتها،ثميالحظ الوثائق وي*
 .فهاأطرا يسميذكر السنوات التي حدثت فيها الحروب العربية اإلسرائيلية،وي -
 .9141ذكر التطورات التي عرفها الصراع العربي اإلسرائيلي بعد سنةي -
ستخرج الجهود الدولية ي،و9111تتبع التطورات التي عرفتها القضية الفلسطينية بعد انتفاضة سنةي -

 .إليجاد حل سلمي لهذه القضية
 .ستخلص تأثير هذه التطورات على الفلسطينيين والبلدان العربيةي -

 
 
 

 اقية كامب ديفيداتف
 مؤتمر مدريد
 انتفاضة 

 شتات

 
 تقويم نهائي -

 
 مكتسبات

 

رسم خطا زمنيا ميز فيه بين التطورات والمراحل الكبرى التي عرفتها القضية الفلسطينية والصراع ي -
 .العربي اإلسرائيلي

 .9111و9141صف فيها التطور الذي طرأ على خريطة فلسطين ما بينيكتب فقرة ي -

       
 عمل جماعي

 عمل جماعي . يفسر المتنعلم مشكال ويعبر عن رأيه معللال بشأن مشكل راهن - مكتسبات وضعية إدماج -

 
 

 خالصات التفاعل الفصلي

 
لحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني اتفقت المصالح الصهيونية العالمية واالستعمار االنجليزي على إقامة دولة صهيونية في فلسطين كحل للمسألة اليهودية على حساب ا:مقدمـة

 فماهي جذور القضية الفلسطينية؟ وما رد الفعل العربي؟ وما نضال الشعب الفلسطيني؟.تطورت إلى صراع عربي إسرائيلي مازال فتيله مشتعال في منطقة الشرق األوسط
 ظهرت الصهيونية كحل للمسألة اليهودية -9

التاسع عشر، تدعو إلى قومية يهودية بسبب ما القاه اليهود من عداء في روسيا وأوروبا الشرقية، عقدت مؤثمرها األول  الصهيونية حركة سياسية تعود إلى أواخر القرن-
كان من أبرز و...( تقوية الشعور القومي لليهود -تنظيم الحركة اليهودية –االستيطان )م لتحديد الوسائل التي ستمكنها من استعمار فلسطين 9111السويسرية سنة " بال"بمدينة 
 ".تيودور هرتزل"دعاتها 

م، تعهدت فيه بريطانيا بمساعدة اليهود على إقامة وطن قومي 9191سنة " بيلفوروعد "أدى توافق المصالح اليهودية مع المصالح االستعمارية في المشرق العربي إلى إصدار -
 .لهم بفلسطين

 تعددت أشكال التغلغل الصهيوني بفلسطين -2
ث انتقلت نسبة السكان اليهود من لتسهيل هجرة اليهود من مختلف مناطق العالم إلى فلسطين، حي( الوكالة اليهودية)أسست الحركة اليهودية بتعاون مع إدارة االنتداب البريطاني -
م إلى 9122سنة  2كلم 11.111م، ورافق هذا االرتفاع تزايد مساحة األراضي المملوكة لليهود بدورها من 9141في المائة سنة  89.4م إلى 9111في المائة سنة  1

 .اليهودية عن طريق المدارس الصهيونيةم، كما سيطر اليهود على التجارة والصناعة وثم تكريس الثقافة 9141سنة  2كلم  9.111.111
 واجه الفلسطينيون مشروع التقسيم بمقاومة عنيفة -8

م وبعد ذلك سارعت الواليات المتحدة االمريكية إلى التدخل بكامل 9122شرعت بريطانيا بعد احتاللها لفلسطين وفرض االنتداب عليها في التمهيد لقيام الدولة اليهودية منذ سنة 
تدويل مدينة  وماسي لحمل عدد من الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة على التصويت لصالح مشروع تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى إسرائيلية معثقلها الدبل

 .يني والتوسع على حساب أراضيهوبعد ذلك بدأوا في تشريد الشعب الفلسط.م9141القدس، وبعد انسحاب انجلترا أعلن الصهاينة عن إقامة الدولة االسرائيلية في ماي 
 :عمل الفلسطينيون على مقاومة الوجود اليهودي على أراضيهم عبر مرحلتين-
 .اعتماد المقاومة السلمية عن طريق توعية الفلسطينيين بخطورة التمركز الصهيوني والقيام باالحتجاجات: المرحلة األولى -
 . م على العمل المسلح بضرب المصالح والمؤسسات الصهيونية بفلسطين9121من سنة  اعتماد المقاومة المسلحة ابتداءا: المرحلة الثانية -

 .عرف الصراع العربي االسرائيلي عدة تطورات -9
ة إلى حدوث وأدت السياسة التوسعية االسرائيلي...( مخيمات فلسطينية بلبنان واألردن وسوريا)شرعت إسرائيل في مصادرة األراضي الفلسطينية وتحويل الشعب إلى الجئين 

ديفيد، وعقد مؤثمر مدريد  -غير أن عددا من الدول العربية ستنهي صراعها مع إسرائيل، فمصر وقعت اتفاقية كامب( انظر الخط الزمني الذي أنجزته) حروب مع الدول العربية 
م، لكن الصراع العربي االسرائيلي ما زال مستمرا 9114وادي عربة سنة م، كما وقع األردن مع اسرائيل اتفاقية9118م ووقع الفلسطينيون اتفاق أوسلوسنة 9119للسالم سنة 

 ...خصوصا على الجبهات السورية واللبنانية ومع حركة حماس
 

ل الصراع بشكل نهائي أمرا جعل حأدى مسلسل المفاوضات التي انطلق في بداية األلفية الثالثة إلى تشنج العالقات الفلسطينية االسرائيلية خاصة وأن سياسة هذه األخيرة ت:خاتمـة
  .بعيد المنال
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 ثانوية االعدادية ابن الخطيب بالكارة نيابة برشيدال ....حميد حجاجي : ستاذاأل

 
 ثانوي إعدادي الثالثة: المستوى الدراسي االجتماعيات: الوحدة والتربية على المواطنة التاريخ: كفاية

 (االدماج –االستاذ  )دليل /الكتاب المدرسي: المراجع 2:  عدد الحصص 4: المرحلة

 ل االستقالل وإتمام الوحدة الترابيةالكفاح من أج: المغرب              11الدرس

 
 ثم عمل على استكمال وحدته الترابية 1191سنة حتى حصل على استقالله سنة  44كافح المغرب لمدة  :ل للدرسالوضعية المشك -

  ؟حدد أشكال المقاومة المسلحة المغربية لالستعمار الفرنسي واالسباني -: التعليمة

 ؟ نشأة الحركة الوطنية وظروف حصول المغرب على االستقالل واستكمال الوحدة الترابية اكتشف ظروف  -                

 

 المفاهيم+ تنظيم العمل  أشكال العمل الديداكتيكي الدعامة الوحدة التعلمية/ سير الدرس

 التمهيد
تحفيز التلميذ على 

 المشاركة في بناء الدرس

 

 رصيد معرفي

 .ظام الحماية عليهيتصور وضعية المغرب بعد فرض ن  -

 .يستخلص رد فعل المغاربة على هذا االحتالل -

 .يبين مختلف التغييرات التي حدثت بعد الحصول على االستقالل -

 

 الحماية

 
 1يالتعلم/ الهدف الخاص

المقاومة المسلحة تعرف 
للمستعمر الفرنسي 

 واالسباني

 خط زمني

 صورة 

 نصان تاريخيان

 62ص

 .تقديم الوثائق -

 .ب المدة التي استغرقتها المقاومة المسلحة ضد المستعمريحس -

 .يرسم جدول على دفتره ثم ينقل إليه معطيات الوثائق -

 .يسمي المعارك التي عرفتها مرحلة المقاومة المسلحة و قادتها ومناطق تحركهم -

 .يستنتج عوامل صمود هذه المقاومة ونتائج المعارك -

أحمد / الكفاح / االستقالل  

/ عسو أبسالم / هيبة ال

/ أنوال/ سيدي بوعثمان 

 /الهري 

 
 2التعلمي/ الهدف الخاص

اكتشاف ظروف نشأة 
الحركة الوطنية وتغيير 

مطالبها من اإلصالحات إلى 
 االستقالل

 

نصوص 

 تاريخية

 خطاطتان

 صورة

 64و 63ص

 .تقديم الوثائق -

 .يحدد زمنيا مرحلة المقاومة المسلحة -

 .ي أدى إلى ظهورهايستخرج العامل الذ -

 .يبرز بعض مظاهر المقاومة السياسية المغربية لالستعمار -

يستخلص التطور الذي عرفته مطالب الحركة الوطنية من خالل خطاطة مطالب  -

 .الشعب المغربي ووثيقة المطالبة باالستقالل

 

 الظهير البربري

 لقاء أنفا

 ميثاق األطلنتي

 كثلة العمل الوطني

 

 عمل مجموعات م8134إلى  8182ينجز خطا زمنيا لمراحل المقاومة المسلحة من سنة  - مكتسبات تقويم تكويني

 
 3التعلمي/ الهدف الخاص
 

رصد الظروف التي 
ساهمت في حصول 

 .المغرب على  االستقالل

ومراحل استكمال الوحدة 
 الترابية

نصان تاريخيان 

 وصور

 65ص

 خريطة

صورتان 

ونصان 

 تاريخيان

 67و66ص 

 .ديم الوثائقتق -

 .بعد قراءة النص التاريخي 2يستخرج الحدث الذي تعبر عنه الصورة في الوثيقة -

 .يستنتج رد فعل المغاربة بعد نفي السلطان محمد الخامس من خالل الصور -

 .يحدد من خالل الصور والنص التاريخي نتيجة اندالع ثورة الملك والشعب  -

 تقديم الوثائق - -

 .تكمال الوحدة الترابية مع تحديدها زمنيايعدد مراحل اس -

 .يبين دور الجهود المبذولة من طرف المغرب إلتمام وحدته الترابية -

 .يبين األهمية التاريخية للمسيرة الخضراء -

 .يسمي المدن التي ماتزال محتلة -

 

 

 

 محمد بن عرفة

 جيش التحرير المغربي

 

السياق التاريخي الذي جاء فيه استقالل المغرب في فقرة من  يستخلص المتعلم - مكتسبات التقويم النهائي

 أسطر81

 عمل جماعي

 عمل جماعي يفسر المتعلم مشكال ويعبر عن رأيه معلال بشأن مشكل راهن  - نص مستوحى  وضعية إدماج

 

 خالصة التفاعل الفصلي

فما هي مظاهر كفاح المغاربة  –.م  ثم استكمال الوحدة الترابية9111سنة من أجل الحصول على االستقالل سنة  44م والشعب المغربي في كفاح مستمر دام 9192منذ احتالل المغرب سنة : مقدمة

 وما أبرز محطات استكمال الوحدة الترابية؟ -من أجل االستقالل؟  
 

 .بسبب عنف المقاومة المسلحة( م9184إلى  9192من )سنة  22استغرق احتالل المغرب  -9
 

 نتائج أهم المعارك الفترة الزمنية زعيم المقاومة ومةالقبائل المقا

 انهزم في معركة سيدي بوعثمان 9192إلى غاية  أحمد الهيبة قبائل الجنوب والصحراء

 انتصر في معركة الهري 9129- 9194 موحا أوحمو الزياني قبائل االطلس المتوسط

 أنوال انتصر في معركة 9121  - 9192 م بن ع الخطابي قبائل الريف

 انهزم في معركة بوغافر 9188  - 9181 عسو أوبسالم قبائل األطلس الصغير

 

 انتقلت الحركة الوطنية من المطالبة باإلصالحات إلى المطالبة باالستقالل  -2
 .شعب بخطر االستعمار إلحباط مآمراته وبرنامجه اإلدماجيوبدأ زعماؤها بتوعية ال( تاريخ صدور الظهير البربري) 9181ماي  91انطلقت الحركة الوطنية المغربية إبتداءا من  -
 .مايةأسس عالل الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني وأحمد بالفريج وغيرهم كثلة العمل الوطني حيث قدموا برنامج اإلصالحات الذي رفضته سلطات الح -
لتطبيق ميثاق األطلنتي و ميثاق األمم المتحدة  تشرشلو  روزفلتدفع محمد الخامس لطرح ملف المغرب أمام  9148ير يناأنفا  حطمت الحرب العالمية الثانية فكرة تفوق الدول االستعمارية، كما أن لقاء -

 .و الهادفان إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها
، فكان رد فعل سلطات الحماية إلقاء القبض على أغلب الموقعين 9144يناير  99ل في ، وتأسس حزب االستقالل الذي قدم عريضة المطالبة باالستقال9148تأسس االتحاد العام للنقابات الموحدة سنة  -

 .على الوثيقة
 .وإلقائه خطابا تاريخيا على أن المطالبة باالستقالل اتخذت صبغة رسمية 9141أكدت زيارة محمد الخامس لطنجة سنة  -

 بيةأدت ثورة الملك والشعب إلى االستقالل واستكمال الوحدة الترا -8
العمل ) م مما أدى إلى انطالق حركة الفداء 9118غشت  21قويت الحركة الوطنية بانضمام محمد الخامس إليها رغم تهديد اإلقامة العامة التي أقدمت على عزله عن العرش ونفيه مع أسرته في 

م، وضربت المقاومة المصالح االستعمارية والمتعاونين معها، لكن فرنسا واجهتها بالقمع 9118عرفة سنة  حيث عمت المظاهرات المد ن المغربية ، ونفذ عالل بن عبد هللا محاولة اغتيال بن( المسلح
 .واالعتقاالت واألحكام الجائرة

والتي أدت إلى عودة محمد  9111في غشت  اضطرت فرنسا إلى عقد مشاورات اكس ليبان( الذي أصبح يهدد وجود الفرنسيين)  9111وأمام تصاعد حدة المقاومة وتأسيس جيش التحرير بالشمال سنة 
 م9111الخامس من منفاه وانطالق المفاوضات مع كل من فرنسا وإسبانيا التي أفضت إلى تحقيق االستقالل سنة 

 .مراحل استكمال الوحدة الترابية
 .إلغاء منطقة طنجة الدولية واسترجاع إقليم طرفاية:  9111 -
 .استرجاع منطقة سيدي إيفني: 9111 -
 .بعد تنظيم المسيرة الخضراء...( الساقية الحمراء)استرجاع المناطق الصحراوية : 9111 -
 .استرجاع إقليم وادي الذهب:  9111 -

 (سبتة ومليلية. )هكذا يكون الشعب المغربي قد حقق االستقالل واسترجاع جزء كبير من أراضيه بتضحيات كبرى الزالت متواصلة من أجل استرجاع باقي المناطق: خاتمة

 
 



 ثانوية االعدادية ابن الخطيب بالكارة نيابة برشيدال ....حميد حجاجي : ستاذاأل

 
 ثانوي إعدادي الثالثة: المستوى الدراسي االجتماعيات: الوحدة والتربية على المواطنة التاريخ: كفاية

 (االدماج –االستاذ  )دليل /الكتاب المدرسي: المراجع 2:  عدد الحصص 4:المرحلة

 المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة                11الدرس

 
 .انتقل المغرب بعد االستقالل إلى مرحلة الجهاد األكبر لتكوين دولة حديثة :ل للدرسالمشك الوضعية -

 ؟ من خالل األسناد بين المراحل الكبرى لبناء الدولة الحديثة -: التعليمة
 ؟ حدد اإلجراءات المتخدة في كل مرحلة؟  -                

 المفاهيم+ تنظيم العمل  ل الديداكتيكيأشكال العم الدعامة الوحدة التعلمية/ سير الدرس

 التمهيد
تحفيز التلميذ على المشاركة 

 في بناء الدرس

 

 رصيد معرفي

 .استحضار األحدات الجارية -
 ...(ذكرى استرجاع وادي الذهب. المسيرة الخضراء) .التذكير ببعض المناسبات الوطنية -

 .يصف منجزات المغرب مع بداية األلفية الثالثة -

 .تحضر أهم منجزات السلطان محمد الخامس والحسن الثانييس -

 

 الدولة المغربية الحديثة

 
 1يالتعلم/ الهدف الخاص

مميزات على تعرف ال

 المرحلة األولى

 الزمني طخال

 تاريخي نص

 خطاطةو

 61ص

 .الخط الزمني قرأ النص والخطاطة وي -

 .بية الحديثةحدد زمنيا المرحلة األولى من مراحل بناء الدولة المغري -

 ستخرج اإلجراءات والقوانين الصادرة خالل هذه المرحلةي -

 قوانين جديدة/ العملة المغربية / الجيش الوطني 

 .يستخلص قيمة هذه االجراءات في بناء الدولة المغربية الحديثة -

 

اتخذت  اإلطار الزمني للمرحلة األولى واإلجراءات التيفي فقرة حدد ي - مكتسبات تقويم تكويني

 .خاللها

 عمل مجموعات

 

 2التعلمي/ الهدف الخاص
مميزات  على تعرفال

 المرحلة الثانية

 

الخط الزمني 

 61ص

  وثائقو

 71و 61ص

 .حدد اإلطار الزمني للمرحلة الثانية من مراحل بناء الدولة المغربيةي -

تبني سياسة / إصدار أول دستور : ستخرج أهم انجازات هذه المرحلةي -

/ تأسيس أحزاب جديدة في إطار التعددية الحزبية / ت االقتصادية المخططا

 .اعتماد الحوار االجتماعي 

  .يستخلص دور هذه االجراءات في تدعيم بناء الدولة المغربية الحديثة -

 

 

 المخططات االقتصادية

 الحوار االجتماعي

 3التعلمي/ الهدف الخاص
 

مميزات على تعرف ال
 الثالثة المرحلة

 

 

الزمني  الخط

 61ص

 وثائق

 78و 71ص

حدد اإلطار الزمني للمرحلة الثالثة من مراحل بناء الدولة المغربية ي -

 .الحديثة

 .يحدد تاريخ تنصيب حكومة التناوب ويبرز خاصيتها -

 .يبين تصور جاللة الملك محمد السادس لشؤون الحكم خالل هذه المرحلة -

 . ا الوطنية والدوليةيستنتج جهود المغرب في الدفاع عن القضاي -

ستخرج أهم القوانين االقتصادية واالجتماعية التي صدرت خالل هذه ي -

 .المرحلة

 .المؤسسات التي ظهرت خالل هذه المرحلة وبين أهدافها يسمي -

يستخلص أهمية االجراءات التي اتخدت خالل هذه المرحلة في تدعيم بناء  -

 .الدولة المغربية الحديثة

 

 بحكومة التناو

هيئة االنصاف 

 والمصالحة

المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية  ودورها  هبرز من خالليكتب مقاال ي  - مكتسبات التقويم النهائي

 .في رسم مالمح المغرب الحالي

 عمل جماعي

 عمل جماعي يفسر المتعلم مشكال ويعبر عن رأيه معلال بشأن مشكل راهن  - نص مستوحى  وضعية إدماج

 

 صة التفاعل الفصليخال

فما هي المراحل الكبرى  -.، شرع في بناء دولة حديثة تساير متطلبات العصر8156بعد حصول المغرب على استقالله سنة :مقدمـة

 وما هي اإلجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟ -لبناء الدولة المغربية الحديثة؟

  1956)- .(1962بناء الدولة الحديثة األولى من مراحل مرحلة ال – 8
، ولترسيخ (الدرهم)شملت مظاهر تحديث الدولة المغربية عدة مجاالت، كتشكيل القوات المسحة الملكية وإصدار عملة مغربية

أنظر الخطاطة )للوظيفة العمومية  والنظام األساسيالديمقراطية وضعت مجموعة من القوانين كمدونة األحوال الشخصية، قانون الشغل 

 (61الصفحة 

 (8111 - 8162)ة إرساء النظام الديمقراطي والبناء االقتصادي واالجتماعي مرحل -2
الديمقراطية   الدستورية ، الذي رسخ نظام الملكية8162دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 

الجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي مع استمرار على المستوى االقتصادي وا .المبنية على النظام البرلماني والتعددية الحزبية

في توجيه االقتصاد، كما تم تطبيق سياسة المخططات االقتصادية التي وضعت لها أهداف محددة ومتنوعة لكن  الدولة في لعب دور مهم

لت الدولة أيضا على تشجيع الحوار عم .(61أنظر الجدول الصفحة ) العام لالقتصاد استمر في إعطاء األولوية للقطاع الفالحي التوجه

 االجتماعي لحل المشاكل والنزاعات االجتماعية الناتجة عن التحول

 (8111ما بعد سنة )مرحلة العهد الجديد وترسيخ دولة الحق والقانون  -3
حمد السادس على عرش م عملت الدولة خالل هذه المرحلة التي دخل خاللها المغرب عهدا جديدا بوصول المعارضة للحكم وجلوس الملك

القطاعات االقتصادية واالجتماعية بإصدار عدة  البالد على إعطاء مفهوم جديد للسلطة أساسها ترسيخ دولة الحق والقانون وإصالح

اسي ، الميدان السي(مدونة الشغل، مدونة األسرة)والميدان االجتماعي(قانون االستثمار، مدونة التجارة)قوانين مست الميدان االقتصادي 

، كما ظهرت مؤسسات للعمل االجتماعي كمؤسسة (78أنظر الخطاطة الصفحة ) .(الصحافة قانون المسطرة الجنائية، قانون) والحقوقي

ومؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين باإلضافة إلى هيئات حقوقية كهيئة  محمد الخامس للتضامن

 .يض المتضررين من سنوات الرصاصوالمصالحة لتعو اإلنصاف

 .و دولة الحق والقانون استطاع المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء مجتمع حديث وترسيخ الديمقراطية: خاتمـة
 


