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 2 :جـدادة الدرس رقم– التاريـخ  مكون 

  

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي: ادلستػوى                                ن احصت:  الغالف الزمني.                                االمبرياليت وليدة الرأسماليت: عنوان الـدرس

 .االطالع على أسس ومبررات ومظاهر االمبرٌالٍة ودراسة االحتالل الفرنسً للجزائر كنموذج:  الهـدف العـام

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

إثارة اهتمام التالميذ - 
وحتفيزهم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

أذكر الدول اليت استعمرت منطقة ادلغرب - 
 .العريب

 

 
 مقــدمــة

م، منو حركة إمربيالية قادت دول أوربا  للسيطرة على 19رافق تطور الرأمسالية خالل القرن    
 .مناطق شاسعة  من العامل

 فما المقصود باالمبريالية؟    - 

 وما هي مبرراتها ومظاهرها؟     - 

 وأين امتدت مناطق نفوذها؟    - 

 

تعرؼ االمربيالية -  
كنتاج لتطور النظام 

الرأمسايل خالل 
 .م19القرن 

 *
 

 I -  تعددت أسس 

  االمبريالية، وتنوعت

 :  مظاهرها

 تعترب االمربيالية- 1 

  مرحلة من مراحل

 : الرأمسالية

 
1الوثيقة   
 نص
2الوثيقة   

 خطاطة
( 15الصفحة )

 

 دفعت الدول  استخرج األسباب اليت- 
 .  الرأمسالية إىل الغزو االستعماري

فسر مسامهة التناقضات الرأمسالية يف منو - 
 . اإلمربيالية النزعة

وضح العالقة بني األزمات الرأمسالية - 
 .واإلمربيالية

 م، وسعت 19االمربيالية حركة توسعية استعمارية، تزعمتها الدول األوربية خالل القرن * 
 إىل توفري األسواؽ اخلارجية لتصريف  الفائض الدميغرايف والصناعي وجلب 

 .  ادلواد األولية لتحقيق ادلزيد من األرباح 

تعددت دوافع احلركة االمربيالية، حيث أدى ظهور الًتكيز الرأمسايل وانتشار االحتكار  * 
عرض ادلنتوجات الصناعية واخنفاض الطلب مما دفعبالدول  وحرية ادلبادالت إىل ارتفاع

األوربية إىل اتباع سياسة محائية نتج عنها سباؽ للسيطرة على األسواؽ اخلارجية لتصريف 
 .ادلنتوجات الصناعية ورؤوس األموال فائضها من

وادلنتوجات الغذائية، باإلضافة  (..مصادر الطاقة وادلعادن)كانت احلاجة إىل ادلواد األولية  * 
 .الفائض الدميغرايف من بني الدوافع األخرى النتشار احلركة اإلمربيالية إىل الرغبة يف تصريف



 

2 

 

 
اكتشاؼ مربرات-   

 احلركة اإلمربيالية
 .ومناطق نفوذها

 
مربات احلركة- 2  

 االمربيالية ومناطق
 :نفوذها

3- 1الوثيقة   
 نصوص

( 16الصفحة  ) 
 - 8 - 7الوثيقة 
9 

 نصوص
2الوثيقة   
 خريطة

 (17الصفحة )

استخرج الدافع األساسي للبحث عن - 
 .أسواؽ خارج أوربا

أبرز ادلربرات اليت  اعتمدها األوربيون يف - 
 .تنظيم حركتهم التوسعية

الرحالة  استخلص أمهية تقارير- 
تشجيع الرحالت  االستكشافيني يف

 .التوسعية

 وضح دور البعثات التبشريية يف التمهيد - 

 . للغزو اإلمربيايل

 االستعماري خالل  حدد مناطق النفوذ- 

 .م19 القرن 

عملت الدول األوربية على تربير توسعها االستعماري بكوهنا تعمل على نشر حضارهتا  * 
تفوقها  إلخراج العامل من التخلف كما أهنا ادعت ضرورة محاية أمنها وحاجة اقتصادها أو

العرقي، كما زعم رجال الدين بأن واجبهم الديين حيتم عليهم نشر تعاليم الدين ادلسيحي 
مستخدمة عدة وسائل من بينها البعثات الكاثوليكية والرحالت االستكشافية والقوة 

 .  العسكرية

اختلفت مناطق نفوذ الدول اإلمربيالية، حيث تركز التنافس االستعماري على آسيا  * 
وإفريقيا، وسامهت فيه معظم دول أوربا الغربية تتقدمها إجنلًتا وفرنسا، حيث عملت من 

 .م على تقسيم مناطق نفوذها1885خالل  مؤمتر برلني سنة 

 (17أنظر اخلريطة الصفحة ) 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

أسئلـة التقويـم 
  المرحلـي

 اإلمربيالية: عرؼ -  

 . بني دوافع احلركة اإلمربيالية- 

 .أذكر أساليب مربرات التوسع اإلمربيايل- 

 :مفاهيم-   مصطلحات 

 .الحمائية- االمبريالية    * 

تعرؼ دوافع - 
 االحتالل

.  الفرنسي للجزائر
* 

  II - يعتبر االحتالل 

  الفرنسي للجزائر  

 :نموذجا للتوسع اإلمبريالي

 مربرات ودوافع- 1 

 : احتالل اجلزائر

 
1الوثيقة   
 نص

 (18الصفحة )
 

استخرج دوافع االحتالل الفرنسي - 
 .للجزائر

اجلزائر على الوضع  استخلص أثر احتالل- 
 .     الداخلي لفرنسا

 م وترجع أسباب هذا االحتالل إىل 1830تعرضت اجلزائر لالحتالل الفرنسي سنة  * 
خريات اجلزائر الفالحية وادلعدنية والسيطرة على ادلوقع االسًتاتيجي  رغبة فرنسا يف استغالل

 .للمنطقة، باإلضافة إىل سعيها للفت  األنظار عن ادلشاكل السياسية واالجتماعية الداخلية
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تبيان مرحل احتالل-   
 اجلزائر ورد فعل

 .ادلقاومة

* 

 
مراحل االحتالل ورد فعل -  2

 :ادلقاومة

3الوثيقة    
 خريطة

( 18الصفحة  ) 
4الوثيقة   
 جدول
5الوثيقة   
 نص

 (19الصفحة )

 الفرنسي داخل  صف مراحل التوسع- 
 .    الًتاب اجلزائري

 .  استخلص عوامل تعثر  التوسع الفرنسي- 

 بني تطور مساحة األراضي ادلنزوعة من- 

 . الفرنسيني

 استخرج موقف اجلزائريني من االحتالل - 

 . الفرنسي

التوغل من ادلناطق الشمالية مث  مر االحتالل الفرنسي للجزائر بعدة مراحل، حيث انطلق * 
بدا التسرب صوب الداخل حيث مل تستطع القوات الفرنسية السيطرة على كامل 

 ( 18أنظر اخلريطة ص ) 1941الًتاب اجلزائري حىت سنة 

اندلعت عدة حركات دلقاومة االحتالل الفرنسي خاصة بالبوادي، وكان من أشهرها  * 
 ( 18أنظر اجلدول ص ). وحركة األمري عبد القادر بالغرب حركة الباي أمحد بالشرؽ

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

أسئلـة التقويـم  
المرحلـي 

 

 .أذكر دوافع االحتالل الفرنسي للجزائر-  

 .أبرز مراحل االحتالل الفرنسي للجزائر- 

بني ردود فعل اجلزائريني يف وجه االحتالل - 
 .الفرنسي

: أعالم
 .األمير عبد القادر  * 

الخـاتـمـة  
 

شكلت اإلمربيالية أقصى مراحل تطور النظام الرأمسايل، وبداية تقسيم مناطق النفوذ  
 .األوريب

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أهداؼ الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

 .عرؼ اإلمربيالية -  

 .أذكر دوافعها- 

 .بني أساليب التوسع اإلمربيايل- 

 .اجلزائرية أذكر أهم زعماء ادلقاومة- 

 

 

 


