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ملف     :  جـدادة الدرس رقم– التاريـخ  مكون 
 

 السنت الثالثت ثانوي إعدادي: املستـوىحصة واحدة                                  :  ملف حول المقاومة المغربية                                        الغالف الزمني: عنوان الـدرس

 .ترسيخ قدرة المتعلم على البحث والتنظيم وإعداد ملف:  الهـدف العـام

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

 
 مقــدمــة

  استطاعت املقاومة املغربية بفضل تضحيات شخصياهتا  طرد االحتالل األجنيب واحلصول على  
 .استقالل البالد

 فما هي الخطوات المنهجية إلعداد وتقديم ملف حول  المقاومة المغربية؟ - 

تعرف مكونات  -
البطاقة املنهجية 

 . إلعداد ملف
توظيف خطواهتا  -

ألعداد ملف حول 
 .املقاومة باجلهة

 *
 

 
 

 I  - التدرب على إعداد 

 ملف حول المقاومة 

 المغربية باعتماد

 : نماذج محلية

 
 

1الوثيقة   

 جدول

( 72الصفحة  ) 

 .سم مكونات البطاقة- 

 .بني مضوهنا- 

استثمر خطواهتا إعداد ملف حول - 
 . املقاومة باجلهة

استخلص بعض خصائص  املقاومة - 
 .باجلهة

أكتب تقريرا حول امللف مربزا دور - 
. املقاومة باجلهة

 .   ـ اختيار الشخصية التي شاركت في المقاومة

 .  ـ تدوين األفكار والمعلومات حول الشخصية

 .   ـ تحديد معايير انتقاء األفكار المناسبة حول الشخصية

 .  ـ وضع الئحة للمراجع التي تناولت الشخصية

 .   ـ تحديد المحاور النهائية للملف

 .  ـ اإلعداد األولي لمقابلة إحدى الشخصيات المقاومة بالجهة

 .   ـ اإلعداد النهائي لمقابلة

 .  ـ أنجاز المقابلة

إجناز ملف حول  - 
 .املقاومة املغربية

* 

II -  إنجاز ملف حول 

: المقاومة المغربية

 2 - 1الوثيقة 

 صور

 3الوثيقة 

 جدول

 (73الصفحة )

أذكر املؤسسات اليت هتتم بقدماء - 
 املقاومني وأعضاء

 . صف خطوات البطاقة  املنهجية- 

استخلص خصائص املقاومة - 
 .باجلهة

أكتب تقريرا عن امللف الذي أعد - 
مبينا دور  املقاومة باجلهة يف  املقاومة 

 :   ـ تهيئ زيارة غلى المندوبية الجهوية

 ...هاتف، فاكس، موقع إلكتروني: البحث عن العناوان  * 

 . إجراء االتصاالت األولية لتحديد موعد الزيارة  * 

 ...مذكرة، ألة تسجيل، آلة تصوير: إعداد وسائل االشتغال  * 

 :  ـ اإلعداد النهائي للزيارة

 .اختيار بعض الشخصيات التي ساهمت في المقاومة  * 

 . البحث عن معلومات عنها  * 
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 .وضع أسئلة واضحة لطرحها على المسؤولين بالمندوبية  * الوطنية 

 :  ـ إجراء المقابلة

. عرض الموضوع بوضوح  * 
 . استثمار تقنيات المقابلة  * 

. تكوين ملف حول المقاومة بالجهة  * 
 .تقرير حول الملف  كتابة *  

الخـاتـمـة 
 

التعريف بشخصياهتا وبالدور  بإعداد ملفات وإجناز عروض حول املقاومة نساهم يف 
 .حصول املغرب على استقالله البطويل  الذي لعبته يف

 


