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    10: زقم جراذة انتحضيس– انتازيـخ  مكون 
 

 انسنت انثانثت ثانوي إعدادي: ادلستػوى                     حصص3:  انغالف انزمني            انكفاح مه أجم االستقالل وإتمام انوحدة انتسابية: انمغسب: عنوان الـدرس

 .تتبع االحتالل انعسكري نهمغرب وانمقاومت انمسهحت، وتعرف انحركت انوطنيت وانكفاح من أجم االستقالل وانوحدة انترابيت:  الهـدف العـام

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

إثارة اىتماـ التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد

 رصيد معريف 
 .مكتسب

استعمرت   سم الدوؿ اليت سبق أف-
 .ادلغرب

 حدد السنة اليت مت فيها -

 .االستقالؿ

 

 
 مقــدمــة

، مث عمل على استكماؿ 1956 سنة حىت حصل على استقاللو سنة 44كافح ادلغرب دلدة    
 .وحدتو الًتابية

؟  االستقالل فما هي مظاهر كفاح المغرب من أجل الحصول على -  
 وما مراحل استكمال الوحدة الترابية للمغرب ؟ -  

 
 

توطني مرحلة  - 
 .ادلقاومة ادلسلحة

 *  
 

 
 

I  - واجهت المقاومة
المسلحة االحتالل 

: األجنبي للمغرب
(1912 - 1934) 

 
 

1الوثيقة   
 خط زمين

4 - 3الوثيقة   
 نصوص

( 62الصفحة  ) 
 

على  أذكر تاريخ فرضا احلماية- 
 .ادلغرب

ادلقاومة  أبرز تاريخ انطالؽ- 
ادلسلحة 

استغرقتها  أحسب ادلدة اليت- 
 .مرحلة ادلقاومة

عرفتها ىذه  سم أىم ادلعارؾ اليت- 
 .ادلرحلة

  .فيها حدد السنوات اليت حدثت -
 .سم قادة ىذه ادلقاومة - 

  واستمر غزوه من طرؼ فرنسا وإسبانيا، 1907تعرض ادلغرب لالحتالؿ األجنيب منذ سنة  
ـ مت تقسيم ادلغرب إىل مناطق حتت  الوصاية الفرنسية 1912وبفرض معاىدة  احلماية سنة 

 .وأخرى حتت السيطرة اإلسبانية يف حني أصبحت طنجة مدينة دولية

  سنة، حيث مشلت ادلقاومة ادلسلحة معظم ادلناطق، 22تصدى ادلغاربة للغزو العسكري طيلة 
 سنة بزعامة موحا أومحو الزياين الذي ىـز القوات 18ففي األطلس  ادلتوسط  استمرت ادلقاومة 

أما باجلنوب فقد قاد أمحد اذليبة ماء العينني  ادلقاومة إال . 1934الفرنسية  يف معركة اذلري سنة 
، يف حني كبد عسو أوبسالـ القوات 1912أنو اهنـز يف معركة سيدي بوعثماف سنة 

تزعم ثورة الريف زلمد .  باألطلس الصغري1933الفرنسيةخسائر باىضة يف معركة بوغافر سنة 
، 1924بن عبد الكرمي اخلطايب، الذي أحلق ىزمية كربى بالقوات اإلسبانية يف معركة أنواؿ سنة  

واسًتجع كل ادلناطق احملتلة شرؽ الريف، إال أف التعاوف الفرنسي اإلسباين واستخداـ أسلحة 
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 .1926متطورة أجربتو على االستسالـ سنة  .حدد مناطق حتركهم -

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األوؿ 

 .من الدرس

* 

 
 أسئلـة التقويـم 

 المرحلـي

للمقاومة  حدد اإلطار الزمين - 
 .ادلسلحة بادلغرب

 .سم أىم زعماءىا -
 .أبرز مناطق اندالعها- 
 .أذكر أىم معاركها- 
 .عني توارخيها- 

 :مفاهيم- مصطلحات   
  .سيدي بوعثمان- الهري - أنوال *  

 :أعالم  
  .عسو اوبسالم- أحمد الهيبة  *  
 .عبد الكريم الخطابي *  

 
 
 

التحديد الزمين  - 
دلرحلة ادلقاومة 

. السياسية
* 

 
 
 

II   - تطورت المقاومة
السياسية من المطالبة 

باإلصالحات إلى 
: المطالبة باالستقالل

(1934 - 1953) 

 
 
 

1الوثيقة   
 خطاطة
3الوثيقة   
 نص

( 63الصفحة  ) 
4الوثيقة   

 خطاطة
5الوثيقة   
 نص

( 64الصفحة  ) 

حدد زمنيا مرحلة ادلقاومة  -
 .السياسية

أذكر تاريخ صدور الظهري - 
 .الرببري 

 .أثارىا أبرز ردود الفعل اليت- 
هبا  سم اإلصالحات اليت طالب -

 .زعماء احلركة الوطنية
ادلطالبة  حدد سنة صدور وثيقة -

 .باالستقالؿ
 .استخرج أىم بنودىا -

خالؿ  عدد األحزاب اليت ظهرت- 
 .عهد احلماية

ظهر  سم االحتاد النقايب الذي- 

  1930انطلقت ىذه ادلرحلة بظهور احلركة الوطنية اليت تشكلت مع صدور الظهري الرببري سنة ،
حزب )وقد اختذ العمل الوطين عدة أشكاؿ كإصدار الصحف وتأسيس اجلمعيات واألحزاب 

 .(اإلصالح الوطين، كتلة العمل الوطين

  مل "برنامج اإلصالحات ادلغربية"  مسي 1934وضعت كتلة العمل الوطين برنارلا وطنيا سنة ،
يعًتض على نظاـ احلماية، لكنو طالب باحًتاـ بنودىا والقياـ مبجموعة  من اإلصالحات 

 .اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية

  مل تستجب سلطات احلماية ألي مطلب من برنامج  اإلصالحات وتزامن ذلك مع تطور احلركة
الوطنية  وانتشارىا وظهور قيادات زللية مستعدة للتضحية، حيث  عقدت احلركة الوطنية مؤدترا 

عريضة " مت خاللو تأسيس حزب االستقالؿ وأعلن عن تقدمي   (1944 يناير 11)بالرباط 
 .لسلطات احلماية" ادلطالبة باالستقالؿ

  إىل جانب حزب االستقالؿ ظهرت رلموعة من األحزاب والنقابات سواء بادلناطق اخلاضعة
 للنفوذ الفرنسي أو النفوذ اإلسباين بالشماؿ، كحزب احلركة القومية، واالحتاد

 . العاـ للنقابات، وكذا حزب اإلصالح الوطين
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 .بادلغرب

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

 
 

 أسئلـة التقويـم 

 المرحلـي

لظهور  حدد السبب الرئيسي- 
 .ادلقاومة ادلسلحة

 .بني أىم مطالبها- 
ظهرت  سم بعض األحزاب اليت -

 .خالؿ ىذه الفًتة
ادلطالبة  حدد تاريخ صدور وثيقة -

 .باالستقالؿ

 :مفاهيم- مصطلحات   
 .الظهير الوطني- حزب االستقالل *   
 .الظهير البربري*   

 تعرؼ دور ادللك  -
والشعب يف حصوؿ 

ادلغرب على 
 .االستقالؿ

* 

 - III   تحقيق االستقالل
: وإتمام الوحدة الترابية

ثورة الملك والشعب -  1
: والكفاح المسلح

 
 
 
 
6 - 1الوثيقة   

 نصوص
 صور

( 65الصفحة  ) 

 زلمد صف العالقة بني السلطاف -

 .واحلركة الوطنية  اخلامس
 بني موقف فرنسا من ىذه -

 .العالقة
 اخلامس أذكر سنة نفي زلمد- 
 .أبرز ردود فعل ادلغاربة- 
اخلامس  حدد تاريخ عودة زلمد -

 .من ادلنفى
سم احلدث الذي يدؿ على  -

 .االستقالؿ حصوؿ ادلغرب على

  توطدت العالقة بني السلطاف زلمد اخلامس واحلركة  الوطنية وتطورت خاصة بعد تنفيذ سلطات
ادلقاومة  ، فانطلقت1953 غشت 20احلماية  الفرنسية  دلؤامرة عزؿ ونفي السلطاف يـو 

 االستعمارية  ادلسلحة والعمليات الفدائية وتأسس جيش التحرير فاستهدفت ادلقاومة ادلصاحل
، (1953زلاولة اغتياؿ  الشهيد عالؿ بن عبد اهلل حملمد بن عرفة  سنة )وادلتعاملني معها 

 وإلغاء 1955 نونرب 16فاضطرت فرنسا إىل السماح بعودة زلمد اخلامس من ادلنفى يـو 
 .1956 مارس 2معاىدة احلماية يـو 
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 .حدد تاريخ ىذا احلدث -

 رصد مراحل  -
استكماؿ ادلغرب 

 .لوحدتو الًتابية

* 

 
مراحل استكماؿ -   2

 :الوحدة الًتابية

1الوثيقة   
 خريطة

( 66الصفحة  ) 
4 - 3الوثيقة   

 نصوص
5 - 2الوثيقة   

 صور
( 67الصفحة  ) 

استكماؿ  استخرج أىم مراحل- 
 .الوحدة الًتابية

 .حدد سنوات ىذه ادلراحل -
طرؼ  أبرز اجلهود ادلبذولة من- 

 .وحدتو الًتابية ادلغرب الستكماؿ
أذكر تاريخ ادلسرية  -
 .اخلضراء 

أبرز دورىا يف اسًتجاع - 
 .األقاليم الصحراوية

رغم اعًتاؼ فرنسا وإسبانيا باستقالؿ ادلغرب، فقد ظلتا  حتتالف أجزاء مهمة شاسعة من أراضيو،  * 
 بتنسيق مع احلركة الوطنية ومن بعده ابنو احلسن الثاين  على إدتاـ الوحدة الًتابية عرب Vفعمل زلمد 

 : مراحل

 .1956اسًتجاع مدينة طنجة الدولية سنة    - 

  1958مدينة طرفاية سنة   - 

 . 1969منطقة سيدي إيفين سنة  - 

 .1975الساقية احلمراء سنة  بعد تنظيم ادلسري اخلضراء   سنة   - 

 يف حني مازالت مدينيت سبتة ومليلية واجلزر اجلعفرية.   1979ومنطقة وادي الذىب سنة   - 

 . حتت االحتالؿ اإلسباين

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثالث 

 من الدرس

 
 أسئلـة التقويـم

 المرحلـي 
 

أذكر سبب انطالؽ ثورة  ادللك -   
 .والشعب

 .حدد تارخيها- 

أذكر تاريخ حصوؿ ادلغرب على - 
 .االستقالؿ

بني مراحل استكماؿ  ادلغرب - 
. لوحدتو الًتابية

 

الخـاتـمـة  
 

رغم طوؿ مدة االحتالؿ وقوتو العسكرية استطاع ادلغاربة احلصوؿ على االستقالؿ وإدتاـ الوحدة  
 .الًتابية
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قياس مدى قدرة  - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

 
 أسئلـة التقويـم

 اإلجمـالـي

محايتها  سم الدوؿ اليت فرضت - 
 .على ادلغرب

 .احلماية  أذكر سنة فرض ىذه- 
 .ادلسلحة  سم زعماء ادلقاومة-
طالبت  بني أىم اإلصالحات اليت -

 .هبا احلركة الوطنية
ادلطالبة  حدد تاريخ إصدار وثيقة -

 .باالستقالؿ
ادلغرب   بني مراحل استكماؿ-

 .لوحدتو الًتابية

 

 


