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     11:  زقم  جراذة التحضيس– التازيـخ  مكون 
 

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي: ادلستػوى                         حصص3:  المساحل الكبسى لبناء الدولت المغسبيت الحديثت                             الغالف الزمني: عنوان الـدرس

 .تتبع المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة:  الهـدف العـام

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

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 رصيد معريف 

 .مكتسب

مر هبا   عرؼ بعض احملطات اليت-
 .ادلغرب بعد استقاللو

 

 
 مقــدمــة

  .بناء دولة حديثة تساير متطلبات العصر ، شرع يف1956بعد حصول ادلغرب على استقاللو سنة    
فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة ؟  - 
 وما هي اإلجراءات المتخذة لتحقيق ذلك ؟ - 

 
 

استخراج  - 
اإلجراءات 

اليت ميزت ادلرحلة 
األوىل من بناء الدولة 

. ادلغربية احلديثة
 *

 

 
 

I  - مرحلة بناء الدولة
: الحديثة

(1956 - 1962) 

 
 

 خط زمين

 نص
 صورة

 خطاطة
( 68الصفحة  ) 

 .ادلغرب أذكر تاريخ استقالل- 
وطين  حدد تاريخ تأسيس جيش -

 .بالبالد
أصدرىا   سم العملة الوطنية اليت-

ادلغرب 
صدرت  أذكر بعض القوانني اليت- 

 .خالل ىذه ادلرحلة

  مشلت مظاىر حتديث الدولة ادلغربية عدة رلاالت كتشكيل القوات ادلسحة ادللكية وإصدار عملة
، ولرتسيخ الدميقراطية وضعت رلموعة من  القوانني كمدونة األحوال الشخصية، (الدرىم)مغربية 

 .قانون الشغل والنظام األساسي للوظيفة العمومية

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

 أسئلـة التقويـم 

 المرحلـي

أذكر أىم اإلجراءات اليت اختذىا -  
 ادلغرب خالل ادلرحلة األوىل من بناء

 . الدولة ادلغربية احلديثة
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اكتشاؼ ادلرحلة  - 
الثانيةمن بناء الدولة 

 .ادلغربية احلديثة
* 

 
 

II   -  مرحلة إرساء
النظام الديمقراطي 
والبناء االقتصادي 

: واالجتماعي
(1962 - 1998) 

 خط زمين
( 68الصفحة  ) 

 نص
 جدول
 مبيان

( 69الصفحة  ) 
 نص

( 70الصفحة  ) 

دستور  حدد تاريخ صدور أول -
 .للمغرب

 .عدد أبوابو وفصولو -
 .االقتصادية  أذكر سلططات ادلغرب-
 .حدد أولويات كل سلطط -
 .ادلغربية  سم أىم األحزاب-

 ادلغرب للحوار استخرج دواعي هنج- 

 .االجتماعي

  الذي رسخ 1962دخل ادلغرب ادلرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة ،
 .نظام ادللكية الدستورية الدميقراطية ادلبنية على النظام الربدلاين  والتعددية احلزبية

  على ادلستوى االقتصادي واالجتماعي اختار ادلغرب  التوجو الليربايل مع استمرار الدولة يف لعب
دور مهم يف توجيو االقتصاد، كما مت تطبيق سياسة ادلخططات االقتصادية اليت وضعت ذلا 

 .أىداؼ زلددة ومتنوعة لكن  التوجو العام لالقتصاد استمر يف إعطاء األولوية للقطاع الفالحي

  عملت الدولة أيضا على تشجيع احلوار االجتماعي حلل ادلشاكل والنزاعات االجتماعية الناجتة
 .عن التحول

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

 أسئلـة التقويـم

  المرحلـي

أذكر أىم اإلجراءات اليت اختذت -  
 خالل ادلرحلة  الثانية من بناء الدولة 

 . ادلغربية احلديثة

 :مفاهيم-   مصطلحات 

 .الحوار االجتماعي   * 

إبراز أىم إجراءات  - 
الدولة ادلغربية احلديثة 

 .1998بعد 

* 

III   -  مرحلة العهد
الجديد وترسيخ دولة 

الحق والقانون 
 )1998ما بعد (

2الوثيقة   
 نص

( 70الصفحة  ) 
4الوثيقة   

 خطاطة
5الوثيقة   
 جدول

( 71الصفحة  ) 

دستور  حدد تاريخ تنصيب حكومة -
 .للمغرب

 .السادس  أذكرتاريخ تولية زلمد-
 .بني تصوره لشؤون احلكم -
اليت صدرت   سم القوانني االقتصادية-

 .الفرتة خالل ىذه
اليت أقرت  أبرز القوانني االجتماعية- 

 .خالذلا
اليت طبقت  أذكر القوانني السياسية- 

 .ادلرحلة  خالل ىذه
أحدثت  سم ادلؤسسات اليت -

  عملت الدولة خالل ىذه ادلرحلة اليت دخل خالذلا ادلغرب عهدا جديدا بوصول ادلعارضة
وجلوس ادللك زلمد السادس على عرش البالد على إعطاء مفهوم  (حكومة التناوب)للحكم

جديد للسلطة أساسها ترسيخ دولة احلق والقانون وإصالح القطاعات االقتصادية واالجتماعية 
وادليدان  (قانون االستثمار، مدونة   التجارة)بإصدار عدة  قوانني مست ادليدان االقتصادي 

قانون ادلسطرة )ادليدان السياسي واحلقوقي  (مدونة الشغل، مدونة األسرة)االجتماعي 
،  كما ظهرت مؤسسات للعمل االجتماعي كمؤسسة زلمد اخلامس (اجلنائية قانون الصحافة

للتضامن   ومؤسسة زلمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للرتبية والتكوين باإلضافة إىل 
 .ىيئات حقوقية كهيئة اإلنصاؼ وادلصاحلة لتعويض ادلتضررين من سنوات الرصاص
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 .االجتماعية للنهوض باألوضاع

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثالث 

 من الدرس
* 

 
 أسئلـة التقويـم 

المرحلـي 
 

أذكر اإلجراءات االقتصادية اليت -   
اختذت خالل ادلرحلة الثالثة من بناء 

 .الدولة ادلغربية احلديثة

بني السياسة االجتماعية اليت هنجها - 
 .ادلغرب خالل ىذه الفرتة

 :مفاهيم-   مصطلحات 

 .هيئة اإلنصاف والمصالحة- حكومة التناوب  *

الخـاتـمـة  
 

استطاع ادلغرب عرب رلموعة من ادلراحل بناء رلتمع حديث وترسيخ الدميقراطية و  
 .دولة احلق والقانون

قياس مدى قدرة 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

 أسئلـة التقويـم اإلجمـالـي

أذكر أىم اإلجراءات اليت اختذىا -  
 .ادلغرب لبناء دولة حديثة

. حتدث عن إجراءات كل مرحلة- 

 

 


