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 صة واحدةحالمدة الزمنية : 

 

      
  

 

 : مقدمة
الحصول على استقالل  و استطاعت المقاومة المغربية بفضل تضحيات شخصياتها طرد االحتالل األجنبي

 البالد.

 ؟ فما هي الخطوات المنهجية إلعداد وتقديم ملف حول المقاومة المغربية 

 ؟ داد بطاقة تقنية لدراسة شخصية من المقاومة المغربيةكيف يتم إع و

 

I ملف حول المقاومةإلنجاز الخطوات المنهجية   ـ : 
 

 خطوات تقديم و عرض الملف الملفخطوات إعداد 

تحديد موضوع الملف و إطاره الزمني و  -1
  :المكاني 

 تحديد محاوره. إبراز أهمية الموضوع و 

  : إلعداد الملف االشتغال استراتيجيةتحديد  -2
 تكوين مجموعات عمل. 

 مهام كل مجموعة.تحديد  

 تحديد زمن اإلنجاز. 

البحث و جمع الوثائق و المعطيات عن  -3
  :المغربية   شخصيات المقاومة

، الخزانة البلدية، المكتبة المدرسية:  مجاالت البحث 

إصدارات المندوبية السامية لقدماء المحاربين  ،اإلنترنيت

 وأعضاء جيش التحرير.

، كتب، مقاالت، رسوم، رصو ، شهادات : جمع المعطيات 

ى توثيق االنتباه إل معلمقاومين،  تسجيالت صوتية

 .قيقدالمعطيات بشكل 

  لمعطيات و استثمارها :معالجة ا -4
حسب المعيار ، إما ترتيبها تنظيمها و تنظيم المعطيات و 

المعيار أو حسب  )ذكور أو إناث(الزمني أو الجنسي

  )الجهات(. الجغرافي

  : تقديم الملف -5
 يتضمن الملف ما يلي : 

 انتماءات أفراد المجموعة. الف يحمل أسماء وغ 

 المكاني. إطاره الزمني و تقديم يحدد موضوع الملف و  

 المعطيات الموجودة بالملف. تقديم للوثائق و  

 فهرسة الملف.  

 الملف. بيبليوغرافيا  

  : الملف عرض -6
 داخل أو خارج الفصل. موضوع الملفعرض  

 نشر الملف بمجلة المؤسسة.  

 إلقاء العرض بإحدى دور الشباب.  

 المشاركة بالملف في مسابقات ثقافية و تربوية. 

 

 

II إعداد بطاقة تقنية لدراسة شخصية من المقاومةمنهجية   ـ : 

  : التعريف بالشخصية -1
 االسم الكامل و الكنية و الصورة. 

 تاريخ الميالد و مكانه، تاريخ الوفاة )في حالة الوفاة(. 

 التنظيم الذي كانت تنتمي إليه الشخصية. 

 رقم بطاقة المقاومة. 

 األعمال في المقاومة : -2
 وم.األنشطة التي قام بها أو ساهم فيها المقا 

 تواريخها. األحكام الصادرة في حقه و 

 مقاالت حول المقاوم. صور وشهادات و 
  : خاتمـة 

بالدور البطولي الذي لعبته في  إنجاز عروض حول المقاومة نساهم في التعريف بشخصياتها و بإعداد ملفات و

 .استقالله حصول المغرب على

 

 : ث اإلمام علي اإلعداديةالمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 ملف حول املقاومة املغربية


