




استنتج عنوان الدرس من خالل النشاط التالي

اشطب الكلمات 

المتضادة في 

الشكل اآلتي 

للوصول إلى 

.عنوان الدرس

غنيالكرمأعلى

البخلفقيراالزمات

1919  :
م1939

م1939: 1919

الدولية  أسفل

االزمات الدولية  عنوان الدرس



م1939: 1919األزمات الدولية 





)  م 1929أن يصنف الطالب االسباب والنتائج  لالزمة االقتصادية العاملية اكتوبر.

من خالل البوربوينت والكتاب املدرسي( اخلميس االسود 

الواليات ) يف الدول ( م1938ـ 1931)أن يقيم الطالب التوتر الدولي 

لكتاب من خالل ا(املتحدة االمريكية ، بريطانيا ، فرنسا ، املانيا ، ايطاليا 

املدرسي والبوربوينت 







مقدمة 

؟ـ اذكر اسم الشخصية التاريخية بالصورة: 1س
ان ـ ما اسم الدولة التي ينتمي اليها أذا علمت ب: 2س

عاصمتها مدينة روما ؟

ـ  واذكر ما تعرفه عن الشخصية : 1س
التاريخية بالصورة ؟

ا ـ ما اسم الدولة التي ينتمي اليها أذ: 2س
؟برلين علمت بان عاصمتها مدينة 



ظن الكثيرون أن السالم العادل والدائم  سوف يتحقق بعد الحرب العاملية االولى ولكن سرعان  ما عاد التوتر بسبب 
.غير العادلة وتردي االوضاع االقتصادية ( ومعاهدة فرساي ليتوفسكبرست) ـ  : اتفاقيات الصلح وهي 

القضيبيةمذيع 



م أخذ 1924للحكم عام (( ستالين )) عندما وصل 
يخطط لبناء دولة قوية الستعادة ما خسرته بالده

: في أثناء الحرب في املعاهدة التالية 

النتائجاالطرافاملعاهدة

ليتوفسكبرست

(1917)

ن خسرت روسيا بموجبها مساحات شاسعة مأملانيا+ روسيا 

أراضيها أثناء الحرب األولى

1917كليتوفسبرست... السياس ي وانعكاسات اتفاقيات الصلح على دولة روسيا املحلل 



الفاش يالحزب ... أيطاليااملحلل السياس ي وانعكاسات اتفاقيات الصلح على دولة 

موسولينييد  أسباب قيام الحزب الفاش ي في إيطاليا على 
لبطالة تدهور الحالة االقتصادية وتفش ي ا-ب. إن مؤتمر الصلح لم يعطي إيطاليا أي مستعمرات-أ
 األزمة في البالد -ج

ً
.انتشار الحركة الشيوعية في إيطاليا مستغلة

1922حاكم مطلق الصالحيات عام موسولينيفي ظل ذلك ظهر الحزب الفاش ي  وأصبح : الحظ 



ر الحزب النازي الخطيرتان اللتان قامتا في املانيا بعد الحرب العاملية االولى وظهو االزمتان ...املانيا مواطن من 

ي ما هي االزمتان الخطيرتان اللتان قامت ف
؟ املانيا بعد الحرب العاملية االولى 

وضاع لل تمثلت في تردي مريع : اقتصادية ـ  1
االقتصادية واالجتماعية   

ملاني عبر عنها الشعب اال: ـ الثانية سياسية 2
م والتي 1919برفضه ملعاهدة فرساي 

اخضعت بالده 

-:هتلر يد  في أملانيا على ( النازي )أسباب قيام الحزب االشتراكي الوطني 
.     تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية بعد الحرب-أ

م املذلة للملان التي رفضها الشعب     1919معاهدة فرساي عام -ب
أفكار هتلر الداعية لتوحيد أملانيا  ارضا وشعبا وتفوق العرق اآلري ورفض -ج

عن طريق االنتخاب والديمقراطية1933معاهدة فرساي وسيطرة هتلر على الحكم عام 

الشاهد



الحزب النازي الخطيرتان اللتان قامتا في املانيا بعد الحرب العاملية االولى وظهور االزمتان .. املانيامواطن من 

 من الحلفاء .. ترى في هذه البنود هل 
ً
قرارا

أثبت رايك...   بتحويل أملانيا إلى دولة ضعيفة 

الشاهد

استخرج املطالب ذات الطابع العنصري 
في هذا النص 



اإلعدادية للبنيناإلبتدائيةتقدمها مدرسة القضيبية 
(للطالب) 

قسم االجتماعيات والمواطنة

للمشاركة الفعالة في الحصص االفتراضية
مع تحيات قسم االجتماعيات والمواطنة 

مدير المدرسة:                             المعلم االول /                            معلم المادة 

محمد حسن بو هيله/ زهير عبد الرضا                        أ / مروان الطيب                       أ 



:  ئةأمام العبارة الخاط)       (  وعالمة  الصحيحة، أمام العبارة  )       ( ضع عالمة -تقييم الهدف األول 





بدأت األزمة االقتصادية 
العاملية في الواليات املتحدة 

، ثم 1929األمريكية عام
امتدت ألوروبا نتيجة 

للعالقات التجارية بينهما

) أسباب حدوث األزمة االقتصادية العاملية 

م1929عام (  الخميس األسود
نتائجها

ريكــــي بـــراس املــــال االمالعــــالمي ارتبـــاال االقتصــــاد -أ
الذي ادى الى تفش ي االزمة في العالم 

حيـــــــــا تـــــــــم بيـــــــــع اســـــــــهم البورصـــــــــة املضـــــــــاربة فـــــــــي -ب
ا انــــتج تفــــوق قيمتهــــا الحقيقيــــة ممــــبأســــعار الشــــركات 

خلص الـــى الـــتاملســـاهمين ازمـــة ثقـــه فـــي االســـهم وســـ ي 
.منها  

سعارفي اإلنتاج الذي أدى إلى تدهور األ التضخم ـ ج

تراجع القدرة الشرائيةأ 

.  للمواطنين

إقفال العديد من ( ب

. املصانع

كساد اإلنتاج ( ج

امتدت الى ( دالزراعي

ين اوروبا للعالقة بينها وب

امريكا

محلل اقتصادي



نتائجهام1929عام (  الخميس األسود) أسباب حدوث األزمة االقتصادية العاملية 

ارتباال االقتصاد العالمي براس ـ 4كساد اإلنتاج الزراعيـ 3للمواطنينتراجع القدرة الشرائية ـ 2ــ   املضاربة في البورصةـ 1
التضخم في اإلنتاج الذي أدى إلى تدهور األسعارـ 6املصانعإقفال العديد من ـ  5ــ  املال االمريكي 

ارتباال االقتصاد العالمي براس املال االمريكي الذي ادى الى تفش ي االزمة في العالم -أ
ما انتج ازمة ثقه املضاربة في البورصة حيا تم بيع اسهم الشركات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية م-ب

دهور األسعارـ التضخم في اإلنتاج الذي أدى إلى تج .      في االسهم وس ي املساهمين الى التخلص منها  

.  أ تراجع القدرة الشرائية للمواطنين
. إقفال العديد من املصانع( ب
امتدت الى اوروبا ( الزراعيدكساد اإلنتاج ( ج

للعالقة بينها وبين امريكا



ي تقييم الهدف الثان





هما عدم استقرار األوضاع السياسية الداخلية في

كمن واليسار على الحينتيجة لصراع أحزاب اليم

ابريطانيا وفرنس

املانيا
سا هتلر يضم النم

ومنطقة 

السوديت

اكية والتشيكوسلوف

1938عام 

موسوليني

يهاجم 

الحبشة 

واحتلها 

عام 

م1936

عادت لسياسة 

العزلة وانشغلت

بنتائج األزمة 

ي االقتصادية الت

أصابتها
ية الواليات املتحدة االمريكايطاليا



النتائجاالطراف املشتركةاملؤتمر

ميونيخ مؤتمر 

(1938)

أملانيا  -1

فرنسا وإنجلترا-2
ضم  أجبر هتلر فرنسا وإنجلترا على االعتراف بحقه في

والبوديسيتالنمسا 

واقعة وهكذا أيقن الحلفاء بريطانيا وفرنسا بأن هتلر لن يوقف مشاريعه التوسعية وأن الحرب

.محالة فبادرا بتعزيز قدراتهم العسكرية استعدادا للحرب ال 



اإلعدادية للبنيناإلبتدائيةتقدمها مدرسة القضيبية 
(للطالب) 

قسم االجتماعيات والمواطنة

للمشاركة الفعالة في الحصص االفتراضية
مع تحيات قسم االجتماعيات والمواطنة 

مدير المدرسة:                             المعلم االول /                            معلم المادة 

محمد حسن بو هيله/ زهير عبد الرضا                        أ / مروان الطيب                       أ 



اتقييم الهدف الثال



الختامينشاال 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPa
HEy020vxQ0e63HTvNSVAAjBhlMn3xFqYLVryNUQjVIMDRRODQy
RVo1WVVOVVMxSkM1UEhaSiQlQCNjPTEu

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HTvNSVAAjBhlMn3xFqYLVryNUQjVIMDRRODQyRVo1WVVOVVMxSkM1UEhaSiQlQCNjPTEu


لدرسمبروك للصف المتميز في عدد استجابات النشاط الختامي ل

3/الصف 


