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    8: رقم  جذاذة التحضيز– التاريـخ  مكون 
 

 السنة الثالثة ثانىي إعدادي: ادلستػوى                                   . حصص3:  الغالف الزمني                                         .الحزب العالمية الثانية: عنوان الـدر

 .اكتشاف أسباب ونتائج الحرب وتتبع مراحلها: الهـدف العـام

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

إثارة اىتماـ التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 رصيد معريف 

 .مكتسب

للحرب  أذكر النتائج السياسية- 
 .العادلية األوىل

 .عقوباهتا حدد رد فعل ىتلر على-

 

 
 مقــدمــة

حىت اندلعت حرب عادلية ثانية وذلك ما بني  ما كاد العاـ يتخلص من سللفات احلرب العادلية األوىل   
 .1945و 1939سنيت 
فما هي أسباب هذه الحرب، ومراحلها ؟  -   
 وما هي أبرز نتائجها ؟ -   

 
 

اكتشاؼ أسباب  - 
اندالع احلرب العادلية 

. الثانية
 *

 

 
 

I  - تعددت أسباب
ومراحل الحرب 

 :العالمية الثانية
 :أسباب احلرب- 1

 
1الوثيقة   
 جدوؿ
2الوثيقة   
 خريطة

( 49الصفحة  ) 
3الوثيقة   
 خريطة

( 50الصفحة  ) 
 

استخرج أىم التطورات اليت - 
 .مهدت للحرب العادلية الثانية

سم الدوؿ اليت سامهت يف  -
 .األحداث ادلمهدة للحرب

 .حدد مناطق التوسع الياباين -
حدد ادلناطق اليت ضمتها أدلانيا قبل -

 .1938سنة 
استخلص األسباب اليت مهدت - 

 .الندالع احلرب العادلية الثانية

 :سامهت رلموعة من العوامل يف قياـ حرب عادلية ثانية ومنها * 

سللفات احلرب العادلية األوؿ، حيث عملت الدوؿ ادلنتصرة على معاقبة أدلانيا بشروط جد قاسية  - 
شلا دفع األدلاف بعد وصوؿ ىتلر للحكم إىل االنسحاب من عصبة األمم والعمل  على مراجعة مسألة 

أما إيطاليا ادلنتصرة فأصيبت خبيبة أمل كربى لعدـ حتقيق مطامعها التوسعية، . احلدود والعودة للتسلح
 . فانسحبت من عصبة األمم وتوسعت بأثيوبيا

أدلانيا، ايطاليا، )ودوؿ احملور  (..فرنسا بريطانيا)تكوين عدة أحالؼ، أمهها رلموعة احللفاء - 
وإنشاء  وحدة األنشلوس بني النمسا وأدلانيا اليت وقعت معاىدة عدـ اعتداء مع االحتاد  (..الياباف

 .السوفيايت استعدادا حلرب قادمة
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تتبع مراحل احلرب  - 
 .العادلية الثانية

 *
 

 
 
 

: مراحل احلرب - 2
 

 
1الوثيقة   

 خط زمين
2الوثيقة   
 صور
3الوثيقة   
 خريطة

( 51الصفحة  ) 
4الوثيقة   
 خريطة

( 52الصفحة  ) 

العادلية  حدد أىم مراحل احلرب -
 .الثانية

أذكر االمتداد الزمين لكل - 
 .مرحلة 
خالؿ  صف اجتاه توسعات أدلانيا -

 .ادلرحلة األوىل
ادلرحلة  استخلص خاصيات- 

 .األوىل من احلرب
ادلرحلة  حدد مناطق ادلواجهة يف -

 .الثانية
ميزت ادلرحلة  سم أىم ادلعارؾ اليت -

 .الثانية
ادلرحلة الثانية  استخلص خاصيات- 

 .من احلرب

: مرت احلرب العادلية الثانية مبرحلتني أساسيتني  - 
  وكانت لصاحل دوؿ احملور، وقد بدأت بغزو 1942 إىل سنة 1939امتدت ادلرحلة األوىل من ،

أدلانيا لبولونيا والسيطرة على حوض البحر ادلتوسط ومعظم الدوؿ األوربية والشروع يف غزو االحتاد 
بريؿ "، كما جلأت الياباف على تدمري أىم قاعدة أمريكية يف احمليط اذلادي 1941السوفيايت سنة 

 .1942" ىاربور

  وتبدأ بدخوؿ الواليات ادلتحدة احلرب، حيث 1945 إىل 1942متتد ادلرحلة الثانية من ،
انقلبت موازين القوى لصاحل احللفاء، فاهنزمت أدلانيا يف معركة ستالينغراد واستسلمت سنة 

 .(مدينيت ناكازاكي وىريوشيما)، مث إيطاليا وكذلك الياباف بعد ضرهبا بالقنبلة الذرية 1945

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األوؿ 

 .من الدرس
* 

 
 أسئلـة التقويـم

  المرحلـي

يف  أذكر العوامل اليت سامهت-  
 .الثانية اندالع احلرب العادلية

 .احلرب بني أسباب دخوؿ إيطاليا -
  عدد األحالؼ اليت تأسست- 
 .2غداة احلرب العادلية 
األوىل   أذكر خصائص ادلرحلة-

 .للحرب
 .ادلرحلة الثانية بني أىم خصائص- 

   
:  مفاهيم-مصطلحات 

.  األنشلوس-الحرب الهلية اإلسبانية *  
: أعالم  

 .ونستون تشرشل *  
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استنتاج حجم  - 
اخلسائر 

البشرية وادلادية 
 .للحرب

* 

 

II  - خلفت الحرب
نتائج بشرية ومادية 

 :وسياسية
اخلسائر البشرية  1- 

 :وادلادية

 

1الوثيقة   
 جدوؿ
2الوثيقة   
 صورة
3الوثيقة   
 مبياف

( 53الصفحة  ) 

حدد حجم اخلسائر البشرية  -
 .بالنسبة للدوؿ ادلتحاربة 

 .تضررا استخرج الدوؿ األكثر- 
 .الصورة صف ادلضموف اليت متثلو -

ادلادية  عرب عن حجم اخلسائر- 
 .ادلتحاربة اليت مست الدوؿ

النشاط  استنتج آثار احلرب على- 
 .االقتصادي للدوؿ

  بني الدوؿ   ( مليوف50أزيد من )خلفت احلرب أعدادا كبرية من القتلى مدنيني وعسكريني
 ادلنهزمة وحىت  ادلنتصرة  بسبب استعماؿ أسلحة متطورة كما دمرت مدف بكاملها، وقد

 .  كانت لذلك عواقب دميغرافية كارتفاع الوفيات وقلة الوالدات

  دمرت احلرب البنيات االقتصادية واالجتماعية وطرؽ ادلواصالت فًتاجع إنتاج القمح والفحم
 .والفوالذ شلا أدى إىل ارتفاع األسعار وتراجع الدور االقتصادي ألوربا

 
 

التعرؼ على النتائج  - 
السياسية للحرب 

. العادلية الثانية
* 

 
 

 :النتائج السياسية–  2

1الوثيقة   
 صورة
3الوثيقة   
 نص

( 53الصفحة  ) 
4الوثيقة   
 خريطة
5الوثيقة   
 نص

( 54الصفحة  ) 

مباشرة بعد  سم ادلؤمتر الذي انعقد -
 .2احلرب ع

 .حدد الدوؿ ادلشاركة فيو -
 .استخرج أىم قراراتو- 
اليت طرأت  استنتج أىم التغريات- 

 .السياسية ألوربا على اخلريطة
األمم  أذكر تاريخ تأسيس ىيئة- 

 .ادلتحدة
 . بني أىدافها-

  أدت احلرب العادلية الثانية على تغيري موازين القوى على الصعيد العادلي، حيث عقد احللفاء عدة
، كما (باستثناء أدلانيا ادلنقسمة)مؤمترات فرضوا خالذلا رلموعة من ادلعاىدات على الدوؿ ادلنهزمة 

بعد تقسيم  كما تغريت حدود أوربا.  وضع خريطة العامل دلا بعد احلرب1945أف مؤمتر يالطا  
 .أدلانيا وظهور دوؿ جديدة

  على أنقاض عصبة األمم للحفاظ على السلم العادلي 1945تأسست ىيئة األمم ادلتحدة سنة 
 .ونشر الدميقراطية وحقوؽ اإلنساف

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 من الدرس

* 

 

 أسئلـة التقويـم

 المرحلـي 
 

اليت نتجت  أذكر اخلسائر البشرية - 
العادلية الثانية  عن احلرب

اليت  أبرز اخلسائر االقتصادية -
 .خلفتها احلرب

 
: مفاهيم- مصطلحات 

 .يالطا-   األمم المتحدة *  
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 .يالطا بني أىم توصيات مؤمتر -
 .ادلتحدة حدد أىداؼ ىيئة األمم-

الخـاتـمـة  
 

تعد احلرب العادلية الثانية مرحلة مهمة يف تاريخ العامل الذي الزاؿ يعيش بعض  
 .سللفاهتا

قياس مدى قدرة    - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

 
 أسئلـة التقويـم

 اإلجمـالـي

 أذكر أسباب اندالع احلرب-  

 .العادلية الثانية
 .بني مراحلها -

أبرز اخلسائر البشرية - 
 .واالقتصادية للحرب 

 .السياسية أذكر أىم نتائجها- 

 

 


