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 4:  رقم جذاذة التحضيز– التاريـخ  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانوي إعذادي: ادلستػوى                                      حصتان :  الغالف الزمني.                                        الحزب العالمية األولى: عنوان الـدرس

 .استخالص أسباب الحرب وتعرف بعض خسائرها:  الهـدف العـام

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

إثارة اىتماـ التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

 .أذكر اسم أكرب حرب عرفها العامل- 
 

 
 مقــدمــة

 .يف احلرب العادلية األوىل   قاد التنافس اإلمربيايل العامل إىل مواجهة مسلحة دتثلت 

 فما هي أسباب هذه الحرب؟     - 

 وما هي أهم مراحلها؟      - 

 وفيم تمثلت النتائج التي ترتبت عنها؟    - 

 

تعرؼ أسباب - 
اندالع احلرب العادلية 

.األوىل  

 *
 

 

تعددت أسباب ومراحل ـ |
: الحرب وتنوعت خصائصها

 :أسباب احلرب العادلية األوىل- 1

 1الوثيقة 

  خريطة

 (26الصفحة )

 2الوثيقة 

 نص

 3الوثيقة 

 مبياف

 4الوثيقة 

 صور

 (27الصفحة )

 . استخرج األحالؼ ادلتنافسة بأوربا- 

 . أبرز بعض أسباب التنافس األوريب- 

ادلباشرة حلدوث  استخلص األسباب غري- 
 .احلرب العادلية األوىل

باحلدث ادلمثل  سم الدولتني ادلعنيتني- 
 .باللوحة

بني دور احلدث يف قياـ احلرب العلمية - 
 .األوىل

 يف عدة نزاعات حوؿ احلدود 19تسببت النزعة القومية اليت سادت بأوربا خالؿ القرف   * 
 .الرتابية ومطالبة  بعض احلركات باالنفصاؿ

امتدت الصراعات إىل اجملاؿ االقتصادي، حيث اشتد التنافس اإلمربيايل حوؿ مناطق  * 
 وخلقت ىذه الظروؼ حتالفات بني الدوؿ األوربية، انتهت مع (ادلستعمرات)النفوذ 

دوؿ الوفاؽ :  بظهور رلموعتني متنافستني تتسابقاف حنو التسلح، مها20 مطلع القرف 
 .ودوؿ ادلركز (احللفاء)الثالثي 

 الذريعة 1914 يونيو 28شكل اغتياؿ ويل عهد النمسا أثناء زيارتو لصربيا يـو  * 
 .  والسبب ادلباشر الندالع احلرب العادلية األوىل
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تتبع مراحل احلرب-   

 .وتبياف خصائصها

 
: مراحل وخصائص احلرب - 2

 

 
 6الوثيقة 

 خط زمين

 (27الصفحة )

 7الوثيقة 

 صور

( 28الصفحة )
 

 .حدد أىم مراحل احلرب العادلية األوىل- 

 .أذكر خاصية كل مرحلة- 

سم بعض األسلحة اجلديدة اليت - 
 . استعملت خالؿ احلرب

 .بني آثار استعماذلا- 

سم الدوؿ اليت تدخلت إىل جانب - 
 .احللفاء

 :مرت احلرب العادلية األوىل مبرحلتني أساسيتني * 

 .دتيزت بتفوؽ وانتصارات دوؿ ادلركز بزعامة أدلانيا: (1917-1914)ادلرحلة األوىل - 

دتيزت بانسحاب روسيا بعد قياـ الثورة البولشفية، : (1918-1917)ادلرحلة الثانية - 
 ودخوؿ الواليات ادلتحدة األمريكية احلرب، فانقلبت الكفة لصاحل دوؿ الوفاؽ ومل تعد

 . أدلانيا تتحمل احلرب فاستسلمت

جعلتها ختتلف عما سبقتها من  دتيزت احلرب العادلية األوىل مبجموعة من اخلصائص * 
 : احلروب، منها

 .(أكثر من أربع سنوات)طوؿ مدهتا  • 

 .اشرتاؾ عدة دوؿ من سلتلف مناطق العامل يف احلرب • 

استخداـ أعداد ىائلة من اجلنود والعتاد احلريب باإلضافة إىل استخداـ أسلحة جديدة  • 
 (الدبابات، الطائرات اخلنادؽ)ألوؿ مرة   

 .تعبئة موارد بشرية واقتصادية ىائلة • 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األوؿ 

 .من الدرس

أسئلـة التقويـم 
  المرحلـي

 أذكر أسباب احلرب العادلية األوىل-  

 . حدد السبب ادلباشر ذلذه احلرب- 

 .بني مراحل احلرب  العادلية- 

 .أذكر بعض خصائصها- 

 :أعالم- مفاهيم -    مصطلحات 

 . الوفاق الثالثي- دول المركز   * 

 .الثورة البولشفية- النزعة القومية   * 

 

استخراج اخلسائر  - 
البشرية واالقتصادية 

. للحرب
* 

II - تعددت نتائج الحرب
: العالمية األولى

 :اخلسائر البشرية واالقتصادية-  1

 1الوثيقة 

 جدوؿ

 3 - 2الوثيقة 

 صور

( 28الصفحة )
 

 استخرج اخلسائر اليت ترتبت عن احلرب- 

 .صنفها حسب طبيعتها- 

استنتج احلالة االجتماعية يف فرتة ما بعد - 
 .    احلرب

استخلص الوضعية االقتصادية وادلالية - 
 .بعد توقف احلرب بأوربا

عدد القتلى وادلعطوبني واخنفاض  تسببت احلرب يف خسائر بشرية كثرية بسبب ارتفاع * 
 معدؿ الوالدات، شلا أدى  إىل انتشار ظاىرة الشيخوخة وتراجع نسبة السكاف

 . النشطني

خلفت احلرب خسائر اقتصادية كبرية، فانتشر الفقر والبطالة، كما عرفت الدوؿ ادلتحاربة  * 
 أزمة مالية خانقةبسبب نفقات احلرب الباىضة، فازدادت مديونية الدوؿ 

 . األوربية وتراجعت ىيمنتها االقتصادية لصاحل الواليات ادلتحدة األمريكية والياباف
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تعرؼ النتائج - 

 .السياسية للحرب

* 

 
 كانت للحرب نتائج - 2

 :سياسية

 12الوثيقة 

 جدوؿ

 3الوثيقة  

 صور+ خريطة 

 (29الصفحة )

 4الوثيقة  

 نص

 6الوثيقة  

 خطاطة

 (30الصفحة )

أذكر ادلعاىدات اليت مت توقيعها بعد - 
 .احلرب  العادلية األوىل

سم الدوؿ اليت فرضت عليها ىذه - 
 .      ادلعاىدات

استنتج الدولة اليت فرضت عليها - 
 .الشروط  األكثر قساوة

استخلص التحوالت اليت طرأت على - 
 .اخلريطة السياسية ألوربا

استخرج أىم البنود  الداعية إلعادة بناء - 
 .العادلي السلم

احلرب  سم اذليأة اليت تأسست بعد- 
 .العادلية

حضور الدوؿ ادلنهزمة الذي فرضت   بدوف1919عقد مؤدتر الصلح بقصر فرساي سنة  * 
 معاىداتو   شروطا قاسية على الدوؿ ادلنهزمة واقتطعت أجزاء من أراضيها

 لصاحل البلداف اجملاورة، كما أنشئت عصبة األمم لنشر السلم والتعاوف بني الدوؿ اعتمادا 
 .على رلموعة من األجهزة

 (30أنظر اخلطاطة ص )

تغريت خريطة أربا بعد احلرب العادلية األوىل، حيث  تفككت األنظمة اإلمرباطورية  * 
 هبا، كما تغريت احلدود الرتابية للقارة األوربية بظهور دوؿ احلاكمة القدمية، وسقطت األسر

 . جديدة، وقامت الثورة الروسية اليت طبقت أوؿ نظاـ اشرتاكيفي إطار االحتاد السوفيايت

 (29أنظر اخلريطة الصفحة ) 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

 
 أسئلـة التقويـم

 المرحلـي 
 

أذكر أىم ادلعاىدات اليت  دتخضت عن -  
 .مؤدتر فرساي

بني احملاالت اليت بذلت إعادة بناء السلم - 
 .    العادلي

 :أعالم- مفاهيم -     مصطلحات 

 .ويلسون- مؤتمر الصلح - عصبة األمم   * 

 .معاهدة فرساي  * 

الخـاتـمـة  
 

أدت احلرب العادلية األوىل إىل عدة حتوالت داخل أوربا وخارجها، كما أف نتائجها  
 .السياسية كانت حتمل بوادر حرب عادلية ثانية

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

أسئلـة التقويـم 
 اإلجمـالـي

 .أذكر أسباب احلرب العادلية األوىل  -  

 .بني مراحلها وخصائصها- 

 .أبرز النتائج االقتصادية ذلذه احلرب- 

 .أذكر أىم النتائج السياسية- 
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