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 6: جذاذة التحضيز رقم– التاريـخ  مكون 
 

 السنة الثالثة ثانىي إعدادي: ادلستػوى                            انحصت:  الغالف الشمني                                    .األسباب، المظاهز، النتائج: 1929أسمت : عنوان الـدرس

 .  وطرق مىاجهتها1929اكتشاف أزمة : الهـدف العـام

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

 

  1921ـ على مواجهة أزمات دورية، لكن أزمة 19   اعتاد العامل الرأمسايل منذ القرف   مقــدمــة
 .كانت أكثرىا حدة

 ؟1929فما هي أسباب أزمة   - 

 وأين تجلت مظاهرها؟   - 

 وما هي النتائج التي ترتبت عنها؟     - 

 وكيف تمت مواجهتها؟  - 

 

حتديد أسباب األزمة-    
 .ووصف مظاىرىا

 *
 

 

I - تعددت أسباب األزمة
: ومظاهرها ومناطق انتشارها

 :أسباب ومظاىر األزمة- 1

2الوثيقة   
 نص
3الوثيقة   

 خطاطة
( 36الصفحة  ) 

4الوثيقة   
 مبياف
5الوثيقة   
 نص
1الوثيقة   
 جدوؿ

استخرج بعض مظاىر الرخاء االقتصادي - 
 .الواليات ادلتحدة بعد احلرب العادلية األوىل يف

بُت كيف حتدث األزمات يف النظاـ - 
 .الرأمسايل

 .الفاصلة بُت األزمات أحسب ادلدة الزمنية- 

  24صف وضعية بورصة  ووؿ سًتيت يـو - 

 .1929 أكتوبر 

 .1929أزمة  استخلص أسباب حدوث- 

 .1929أبرز القطاعات اليت تأثرت بأزمة - 

فتحت احلرب العادلية األوىل اجملاؿ أماـ الصناعة األمريكية لغزو األسواؽ العادلية بعد  * 
تراجع القوة االقتصادية ألوربا، فعرؼ اقتصادىا فًتة من االزدىار والرخاء بفعل استفادهتا 

من فعالية التنظيم الصناعي وارتفاع مردودية الفالحة وكثرة االستهالؾ بفعل تطور  الدخل 
 .الفردي

 يف أزمة دورية بفعل معاناتو من نقط ضعف 1921دخل االقتصاد األمريكي سنة  * 
 عديدة كعدـ مسايرة االستهالؾ لضخامة اإلنتاج، وانتشار ادلضاربات بالبورصة، حىت

 . أصبحت أسعار األسهم ال تساير الزيادة  احلقيقية يف أرباح الشركات

 أكتوبر 24انطلقػت األزمة االقتصادية من بورصة ووؿ سًتيت مبدينة نيويورؾ يـو  * 
 مليوف سهم للبيع دفعة واحدة فأصبح العرض أكثر من 19 بعد طرح 1929

 الطلب فاهنارت قيمة األسهم، فعجز الرأمساليوف عن تسديد ديوهنم فأفلست األبناؾ 
وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبواهبا، كما عجز الفالحوف عن تسديد  قروضهم 
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 .فاضطروا للهجرة حنو ادلدف (37الصفحة )

 
 رصد رلاالت انتشار- 

 .1929أزمة 

 
: انتشار األزمة - 2

 

 1الوثيقة 

 خريطة

 (38الصفحة )

 2الوثيقة 

 خطاطة

 (39الصفحة )

من الواليات  صف كيف انتقلت األزمة- 
 .ادلتحدة إىل أدلانيا

 .سم ادلناطق اليت انتقلت إليها األزمة- 

 .رتبها زمنيا- 

 .أذكر بعض ادلناطق اليت مل متسها األزمة- 

رساميلها ادلستثمرة باخلارج وأوقفت   اضطرت الواليات ادلتحدة األمريكية إىل سحب* 
إعاناهتا لبعض الدوؿ، فامتدت األزمة إىل البلداف الصناعية األوربية وبفعل ارتباطها 

لبلداف ادلستعمرات كما مست باقي دوؿ العامل بفعل  باالقتصاد األوريب فقد امتدت األزمة
 .سياسة احلمائية حلماية االقتصاد الوطٍت هنج

العامل الرأمسايل  بإتباعو نظاما   مل يفلت من األزمة سوى االحتاد السوفيايت النعزالو عن
 .اشًتاكيا

قياس مدى - 
استيعاب التالميذ 
للنشاط األوؿ من 

 .الدرس

 أسئلـة التقويـم

  المرحلـي

 .1929أذكر أسباب اندالع أزمة -  

 .بُت مظاىر ىذه األزمة- 

حدد أسباب انتشارىا خارج الواليات - 
 .ادلتحدة األمريكية

 :مفاهيم-    مصطلحات 

 .وول ستريت- أزمة اقتصادية    * 

 

 

استخالص نتائج-   
. 1929أزمة 

* 

 

  II -  تعددت نتائج 

  األزمة واختلفت

 : طرق معالجتها

 :نتائج األزمة - 1 

 1الوثيقة 

 نص

 2الوثيقة 

 صورة

 (39الصفحة )

 يف 1929حدد بعض نتائج أزمة - 
 .الواليات ادلتحدة األمريكية

استنتج التحوؿ الذي وقع  يف أدلانيا بعد - 
 األزمة

 

والصناعي بفعل اخنفاض األسعار   تضررت ادلؤسسات البنكية واهنار اإلنتاج الفالحي* 
 وتراجع االستهالؾ فتأزمت ادلبادالت العادلية، كما انتشر البؤس وتزايد أعداد

 . العاطلُت وتكاثرت اذلجرة القروية

 أحيت األزمة الصراعات االستعمارية، كما أدت إىل وصوؿ أنظمة ديكتاتورية حلكم * 
 . بعض الدوؿ كالنازية يف أدلانيا والفاشية يف إيطاليا
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اكتشاؼ كيفية - 

مواجهة احلكومات 
 .لألزمة

* 

 
 : مواجهة األزمة -2

 3الوثيقة 

 نص

 (39الصفحة )

 4الوثيقة 

 نص

 5الوثيقة 

 خطاطة

( 40الصفحة )
 

 ادلتبعة لتجاوز األزمة استخرج اإلجراءات- 

 . بالواليات ادلتحدة وإيطاليا

 روزفلت يف مواجهة بُت الدور الذي لعبو- 

 .           األزمة

استخلص التحوؿ الذي طرأ على طبيعة - 
 .النظاـ الرأمسايل

 مت التخفيض من قيمة العملة لتشجيع الصادرات، ومت تقليص ساعات العمل مع جتميد * 
الضرائب وتطبيق سياسة االكتفاء الذايت وتشجيع استهالؾ ادلنتوجات  األسعار والرفع من

 . الوطنية

 هنجت بعض الدوؿ أسلوب التوجيو عن طريق سياستها اجلبائية وبتحديد نسب * 
 مستعمراهتا وعلى الصناعات العسكرية وادلشاريع  الفائدة، كما اعتمدت أخرى على

 . العمومية الكربى

 دلواجهة األزمة، حيث مت 1933سنة « اخلطة اجلديدة» تبٌت الرئيس األمريكي روزفلت * 
 تنظيم األبناؾ  ومراقبة ادلؤسسات ادلالية ودعم الفالحُت مع إصالح الصناعة

 . بالتخفيف من ادلنافسة وحتديد احلد األدىن لألجور

قياس مدى - 
استيعاب التالميذ 
للنشاط الثاين من 

 .الدرس

 
 أسئلـة التقويـم

 المرحلـي 
 

 بُت نتائج  األزمة  أبرز أساليب مواجهة-  

 . األزمة

 :أعالم- مفاهيم - مصطلحات     

 .الخطة الجديدة- روزفلت   * 

الخـاتـمـة  
 

وضعت األزمة االقتصادية حدا الزدىار االقتصاد الرأمسايل اللبيبَتايل السائد منذ القرف  
 . ، وأحيت الصراعات الدولية ممهدة حلرب عادلية ثانية19

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

 
 أسئلـة التقويـم اإلجمـالـي

 .أذكر أسباب انطالؽ  األزمة -  

 .بُت أىم مظاىر ىذه األزمة- 

الواليات  حدد كيفية انتشارىا خارج- 
 .ادلتحدة

 .أبرز نتائج األزمة- 

 .بُت طرؽ مواجهتها- 

 

 

 


