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 1: رقم جذاذة التحضيز – التاريـخ  مكون 

 

 السىة الثالثة ثاوىي إعدادي: ادلستػوى                          حصتان :  الغالف الشمني.                          19اسدهار الزأسمالية األوربية خالل القزن : عنوان الـدرس

 .، وتبيه اوعكاساتها على المجتمع األورب19ًتتبع ازدهار الرأسمالية األوربية خالل القرن :  الهـدف العـام

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

إثارة اهتمام التالميذ - 
وحتفيزهم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

أذكر بعض مظاهر تقدم االقتصاد - 
 .األوريب

 

 
 مقــدمــة

اجملاالت لالزدهار الذي عرفه  النظام  مهدت الثورة الصناعية بتحوالهتا العميقة يف سلتلف  
 .م19الرأمسايل خالل القرن 

 ؟19وما مظاهر ازدهارها في القرن - فما معنى الرأسمالية؟     - 

 وفيم تجلت خصائص المجتمع الرأسمالي األوربي؟         - 

 

تعرؼ الرأمسايل - 
ومظاهر ازدهارها 

بأوربا خالل 
 .19القرن 

 

 I -  مهدت الثورة الصناعية
  لتطور19خالل القرن 

 : النظام الرأسمالي األوربي

 تعريف الرأمسالية- 1 

 : ومظاهر ازدهارها

 1الوثيقة 

 خط زمين

 3 - 2الوثيقة 

 مبيانات

 (10الصفحة )

 4الوثيقة 

 خريطة أوربا

 (11الصفحة )

معجم  عرؼ الرأمسالية من خالل- 
 . ادلصطلحات

حدد اجملاالت الين مشلتها االخرتاعات - 
 . التقنية

صف تطور إنتاج الفوالذ بدول أوربا - 
 . الغربية

استنتج وضعية أسعار بعض ادلواد يف - 
 . أوربا

استخرج أهم أنواع الصناعات ادلمثلة - 
 .على اخلريطة

ادللكية لوسائل اإلنتاج وحرية  الرأمسالية هي نظام اقتصادي واجتماعي يقوم على حرية * 
 ادلبادرة وادلنافسة متيزت يف تطورها بعدة مراحل حسب نشاطها اإلنتاجي من رأمسالية

 .  جتارية، فرأمسالية صناعية مث رأمسالية مالية

الثورة الصناعية هي رلموع االخرتاعات التقنية اليت  عرفتها أوربا الغربية مابني سنيت  * 
 .وجتلت يف انتشار ادلصانع واألبناك واتساع ادلدن  م1840 و 1760

أدت الثورة الصناعية ادلتمثلة يف االخرتاعات التقنية إىل ازدهار الرأمسالية األوربية، حيث  * 
 انطلقت مت بريطانيا عدة قطاعات بدءا بآالت اخلياطة ووسائل مشلت االخرتاعات اليت

 .ادلواصالت واستخدام الطاقة لتشمل سلتلف اجملاالت

أدت االخرتاعات التقنية اليت انتشرت بدول أوربا الغربية إىل تطور إنتاج ادلواد األولية  * 
 .كما أدى ازدياد االستهالك إىل ارتفاع أمثان بعض ادلنتوجات (خاصة احلديد والبرتول)

وفرنسا وأدلانيا، ومشلت أساسا الفوالذ  انتشرت بأوربا رلموعة الصناعات، خاصة بإصللرتا * 
 والنسيج والصناعات الكيماوية، وظهرت مناطق صناعية كربى سامهت يف توسع
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 . ادلدن

 
اكتشاؼ أشكال - 

 .الرتكيز الرأمسايل 

 
 شكلت ظاهرة الرتكيز - 2 

 الرأمسايل أهم دعائم 

 :التطور الصناعي

 
 1الوثيقة 

 نص

  2الوثيقة 

 جدول

 3الوثيقة 

 خطاطة

(  12الصفحة )
 

 
ادلؤسسات  حدد التطور الذي طرأ على- 

 .   ادلالية

 . الرأمسايل استنتج تعريفا للرتكيز- 

 .استخلص أشكال الرتكيز  الرأمسايل- 

لتلبية الطلبات ادلتزايدة على ادلنتوجات الصناعية حلت ادلصانع الكربى زلل  * 
 رؤوس أموال ضخمة، فظهرت الشركات اجملهولة االسم ادلانيفاكتورات، شلا تطلب توفري

 كاندماج جملموعة من ادلقاوالت الشخصية اليت أصبح رأمساذلا يتكون من أسهم تتداول يف 
 .البورصة

، وقد 19يعترب الرتكيز الرأمسايل من أهم مظاهر تطور النظام الرأمسايل خالل القرن  * 
 : اختلفت أشكاله باختالؼ طبيعته وأهدافه

 .هو جتميع عدة مؤسسات تشتغل مبنتوج واحد حتت نفس اإلدارة: الرتكيز األفقي - 

يف مسلسل صناعة منتوج  هو اندماج عدة مؤسسات متكاملة تساهم: الرتكيز العمودي - 
 .واحد

مؤسسات مالية كربى،  متلك غالبية األسهم يف عدة : (اذلولدينغ)شركات التملك  -  
 (12أنظر اخلطاطة الصفحة ) . شركات وهي متعددة االختصاص

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

 
أسئلـة التقويـم  

 المرحلـي

 .عرؼ الرأمسالية-  

أذكر أهم االخرتاعات التقنية اليت ظهرت - 
 .م19خالل القرن  بأوربا

 .بني أشكال التنظيم الرأمسايل- 

 :مفاهيم- مصطلحات   

 .الثورة الصناعية- البورصة - الرأسمالية   * 

 .التركيز الرأسمالي- شركة مجهولة األسهم   * 
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تبيان التطور-   

. السكاين بأوربا
 

  II - أحدثت الرأسمالية 

  تحوالت على المجتمع

  األوربي خالل 

 : م19القرن 

 عرفت أوربا منوا - 1 

 :سكانيا سريعا

 
1الوثيقة   
 جدول
2الوثيقة    
 مبيان

 (13الصفحة )
 

 

صف التطور الدميغرايف  الذي عرفته أوربا - 
 . م19خالل القرن 

 .بني التطور الذي عرفته الساكنة األوربية- 

فسر التحوالت الدميغرافية اليت عرفتها - 
 .أوربا الغربية

سكاهنا بعد ارتفاع اإلنتاج   تضخما سريعا يف عدد19شهدت أوربا مع بداية القرن  * 
 . الفالحي وحتسن التغذية وتقدم أساليب الوقاية والعالج

عرفت ادلدن األوربية تضخما سريعا يف عدد سكاهنا بسبب توسع األنشطة احلضرية  * 
 .وهجرة البوادي والتزايد   الطبيعي

 اكتشاؼ حتوالت

 اجملتمع األوريب

خالل القرن 
19. 

 
عرفت أوربا تفاوتا طبقيا –  2

 :واضحا

 4 - 3الوثيقة 

 صور

 (13الصفحة )

  5الوثيقة 

 جدول 

  6الوثيقة 

 نص

 (14الصفحة )

استخرج الطبقات االجتماعية بأوربا - 
 .    م19خالل القرن 

 . صف الوضعية االجتماعية لكل طبقة- 

ادلنخرطني يف  أبرز تطور عدد العمال- 
 .  النقابات

استخلص دور النقابات يف حتسني وضعية - 
 .العمال

عرؼ اجملتمع األوريب تباينا اجتماعيا واضحا بني طبقة بورجوازية حديثة غنية وطموحة  * 
 تتشكل من رجال الصناعة وادلال، وطبقة بروليتارية تتعرض لالستغالل 

 . وتعيش ظروفا اجتماعية سيئة

لتحسني ظروفها ادلعيشية شكلت الطبقة العاملة إطارا للدفاع عن مطالبها فظهرت  * 
.  ، وحقت مكاسب اجتماعية مهمة"النقابات"
 (14 الصفحة 6أنظر الوثيقة )

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 المرحلـي 
 

 . أبرز التطور الذي عرفته الساكنة األوربية-  

بني الطبقات اليت ظهرت بعد الثورة - 
 .  الصناعية

 الطبقة البورجوازية: عرؼ- 

: مفاهيم- مصطلحات 
. النقابة- الطبقة البورجوازية * 
 .اإلضراب- الطبقة البروليتارية * 

الخـاتـمـة  
 

 .ساعدت الثورة الصناعية على تطور النظام الرأمسايل، وفتحت اجملال للتوسع اإلمربيايل 

 أذكر أهم االخرتاعات التقنية خالل  -    
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قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أهداؼ الدرس

أسئلـة التقويـم 
 اإلجمـالـي

 .الثورة

 .بني شكال الرتكيز الرأمسايل- 

 .اجملتمع األوريب بني التحوالت اليت عرفها- 

 . الرتكيز الرأمسايل- البورصة: عرؼ- 

 
 


