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 3: رقم جذاذة التحضٍز– التارٌـخ  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانىي إعدادي: ادلستػوى                               حصتان:  الغالف الزمنً.                                الضغط االستعماري على المغزب: عنوان الـدرس

 .جعرف الضغىط العسكرٌة والحهافث االسحعماري على األوربً على المغرب وأسباب فشل االصالحات:  الهـدف العـام

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

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *
التوصل إىل حتديد - 

 زلاور الدرس

* 

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

أذكر الدول اليت سبق ذلا أن استعمرت - 
 .ادلغرب

 

 
 مقــدمــة

م كنتيجة  لسلسلة من الضغوط 1912   جاء فرض احلماية على ادلغرب سنة  
 .االستعمارية

 فما هي هذه الضغوط االستعمارية؟    - 

 وما أشكال التهافت األوربي على المغرب؟     - 

 وكيف ساهم فشل اإلصالحات في فرض الحماية؟    - 

 

تعرؼ الضغوط-   
 العسكرية األوربية

 .على ادلغرب

 *
 

 

I - تعرض المغرب لضغوط
استعمارية قوية منذ سنة 

1844 :
 :الضغوط العسكرية- 1

 1الوثيقة 

 خط زمين

 2الوثيقة 

 نص تارخيي

 (20الصفحة )

حدد الفرتة الزمنية اليت امتدت خالذلا - 
 .الضغوط العسكرية على ادلغرب

 . صنف ىذه الضعوط حسب نوعيتها- 

 .إيسلي استنتج نتائج معركة- 

 .سم ادلناطق اليت مشلها تعيني احلدود- 

منذ احتالل فرنسا للجزائر وىي تتحرش بادلغرب للتحكم يف خرياتو، فتذرعت مبساعدة  * 
اليت  م1844القبائل الشرقية لألمريعبد القادر للهجوم عليو وىزمو يف معركة إيسلي  سنة 

عليو معاىدة لالمغنية سنة  كشفت عن الضعف العسكري الكبري للمغرب ففرضت
 اليت عينت احلدود بني ادلغرب واجلزائر، لكنها تركت ادلناطق اجلنوبية دون تعيني 1845
 .حدودىا

 
استنتاج التهافت-   

 االقتصادي على
 .ادلغرب

 
:  التهافت االقتصادي2
 

 2 - 1الوثيقة 

 نصوص

( 21الصفحة )
 

االقتصادي  استخرج رلاالت التهافت- 
 . على ادلغرب

استخرج أمساء الدول اليت هتافتت على - 
 .ادلغرب

 .بني عواقب ىذا التهافت- 

أدى اهنزام ادلغرب أمام فرنسا وإسبانيا إىل خضوعو تدرجييا للتغلغل االقتصادي األوريب،  * 
الغري " احملميون"سلسلة من ادلعاىدات كبلتو اقتصاديا وخلقت فئة   حيث ُفرضت عليو

 .اخلاضعني لسلطة ادلخزن

حصلت مبوجبها على امتيازات  1856فرضت إجنلرتا على ادلغرب معاىدة جتارية سنة  * 
  فتحت ذلا الباب 1861ضريبية وقضائية، اتبعتها إسبانيا باتفاقية جتارية سنة 

.  1863 الستغالل ادلغرب ماليا، أما فرنسا فرسخت تواجدىا من خالل معاىدة 
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قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

  المرحلـي

أذكر الضغوط العسكرية  اليت تعرض ذلا -  
 .ادلغرب

 .ابرز نتائج معركة إيسلي- 

بني أشكال التهافت االقتصادي على - 
 .ادلغرب

  
 :مفاهيم- مصطلحات   

 .المحميون   * 

 

تبني أسباب فشل - 
. سياسة االصالحات

* 

II - أدى فشل سياسة
اإلصالحات إلى فرض الحماية 

 :1912على المغرب سنة 
سياسة اإلصالحات -  1

 :وفشلها

 5 - 4الوثيقة 

 نصوص

 1الوثيقة 

 نص تارخيي

 2الوثيقة 

 جدول

( 22الصفحة )
 

 .اإلصالحات ادلغربية أبرز أىم رلاالت- 

 .     بني دوافع القيام هبذه اإلصالحات- 

 .اإلصالحات فسر أسباب فشل سياسة- 

أبرز بعض العواقب السلبية لفشل - 
 .اإلصالحات

دلواجهة الضغوط األوربية حاول السالطني ادلغاربة تطبيق رلموعة من اإلصالحات،  * 
يف عهد ادلوىل )وحتديث اجليش  (ضريبة الرتتيب يف عهد ادلوىل عبد العزيز)مست الضرائب 

، كما أن اإلصالحات (ادلوىل احلسن األول حنو أوربا بعثات)، وإصالح التعليم (عيد الرمحن
 . اإلدارة واالقتصاد وادلالية مست

واجهت سياسة اإلصالحات رلموعة من الصعوبات أدت  إىل فشلها، فباإلضافة إىل  * 
 الظروؼ اخلارجية  وعدم رغبة األوربيني يف هنوض ادلغرب واسرتجاع قوتو عارض

 العلماء والفقهاء اإلصالحات االقتصادية ألهنم رأوىا  تفتح الباب أمام األطماع األوربية، 
 ألهنا ىددت فالحتهم وحرفهم وخفضت العملة الوطنية كما عارضها سكان البوادي

 .وأغرقت البالد يف القروض األجنبية

تعرؼ ظروؼ فرض-   

.احلماية على ادلغرب  

* 

 
 فرض احلماية- 2 

 :على ادلغرب

 - 5 - 3الوثيقة 
6 

 نصوص

 (23الصفحة )

استخرج اسم ادلؤمتر اليت مت من خاللو - 
 . لفرض احلماية التمهيد

 .بالسيادة ادلغربية أبرز اجلوانب اليت متس- 

 .بني رد فعل ادلغاربة- 

أدى فشل سياسة اإلصالحات إىل تدىور األوضاع  االقتصادية واالجتماعية، حيث  * 
 وارتفعت األسعار فانتشرت اجملاعات وعجز السكان عن اهنارت احملاصيل الزراعية

 . أداء الضرائب

تدىورت األوضاع السياسية بفعل انتشار االنتفاضات والصراع على العرش، فعقدت  * 
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 فيها احلماية على حدد السنة اليت فرضت- 

 ادلغرب

، الذي مهد لفرض معاىدة احلماية على 1906سنة  الدول األوربية مؤمتر اجلزيرة
 .   م1912السلطان  ادلوىل عبد احلفيظ سنة 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

 أسئلـة التقويـم 

المرحلـي 
 

أذكر أىم اإلصالحات  اليت حاول -  
 .ادلغرب تطبيقها 

 .    بني أسباب فشل سياسةاإلصالحات- 

 .أذكر األسس اليت قامت عليها  احلماية- 

 :مفاهيم-     مصطلحات 

 .الترتيب- معاهدة الحماية    * 

الخـاتـمـة  
 

 إىل سقوطو حتت 19انتهت الضغوط األوربية اليت تعرض ذلا ادلغرب منذ القرن  
 .االستعمار الفرنسي واإلسباين

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

أذكر الضغوط العسكرية اليت تعرض ذلا  -  
 .19خالل القرن  ادلغرب

 .األوريب على ادلغرب بني مظاىر التهافت- 

أذكر سياسة اإلصالحات ادلغريب وسبب - 
 .فشلها

 

 

 


