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   7: زقم  جراذة التحضيس– التازيـخ  مكون 
 

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي: املستػوى                     .حصتان:  الغالف الصمني                        .الناشية:  دزاسة حالة-ظاهسة األنظمة الديكتاتوزية : عنوان الـدرس

 .دراسة النازية كنظام ديكتاتوري وتطبيق منهجية دراسة البيوغرافيا التارخيية: الهـدف العـام

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

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 رصيد معريف 

 .مكتسب

. عرؼ الدديقراطية -
 . بني نقيض النظام الدديقراطي -

 

 
 

 مقــدمــة

بعد احلرب العاملية األوىل من  سيطرت بعض األنظمة الديكتاتورية على احلكم يف أوربا   
 .أمهها النازية بأملانيا

فما هي الظروف التي مهدت لوصول النازيين للحكم ؟  - 
هتلر ؟  وكيف أطبق منهجية الدراسة البيوغرافية على شخصية - 
 وما هي خصائص نظام الحكم النازي ؟ - 

 

حتديد املميزات  - 
العامة للوضع الداخلي 

. بأملانيا
 *

 

 

I  - مهدت عدة ظروف
لوصول النازيين 
 :للحكم بألمانيا

 :الظروؼ العامة 1 - 

1الوثيقة   
 نص
2الوثيقة   
 جدول

( 45الصفحة  ) 

السياسي بأملانيا  استخرج مميزات الوضع-  
 .العاملية األوىل بعد احلرب

استنتج أسباب اختالل التوازن بني - 
 .األسعار واألجور

 .بني تأثريىا على الوضع  الداخلي األملاين- 

الداخلي ألملانيا  استخلص مميزات الوضع- 
. العاملية األوىل بعد احلرب

 سامهت جمموعة من الظروؼ يف ظهور النظام النازي يف أملانيا، حيث فرضت اهلزدية يف * 
 احلرب العاملية األوىل تنازل غليوم الثاين عن احلكم وإعالن حكومة فيمار سنة

 .  لرتسيخ النظام الدديقراطي1919 

األسعار مما أثر على الوضع   واجو النظام اجلديد أزمات اجتماعية خطرية كارتفاع* 
 .1929انتشار األزمة االقتصادية العاملية لسنة  الداخلي بأملانيا خاصة بعد
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تفسري تأثري األزمة  - 
يف وصول النازيني 

 .للحكم

* 

 
وصول النازيني - 2

 :للحكم

3الوثيقة   
 نص

( 45الصفحة  ) 
4الوثيقة   

 مبيانات
( 46الصفحة  ) 

على اإلنتاج  أبرز أثر األزمة االقتصادية -
 .األملاين

 .الشرائية لألملانيني  بني تأثريىا على القدرة-
 .صف وثرية تطور البطالة -

للحزب  عدد األصوات املعرب عنها- 
 .النازي

والعقوبات الناجتة عن  (...ارتفاع السعار، انتشارالبطالة)أدى انتشار األزمات بأملانيا  * 
تبناىا احلزب النازي،  العاملية األوىل إىل سيادة الروح الوطنية االشرتاكية اليت االهنزام يف احلرب

 ، استطاع%40من  األصوات املعرب عنها لصاحلو أزيد فازداد عدد مؤيديو، حيث وصلت

 .الديكتاتورية من خالهلا ىتلر أن يصل للحكم، ويشرع يف تطبيق نظريتو

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

* 

 
 أسئلـة التقويـم

  المرحلـي

 .احلزب النازي: عرؼ - 
السياسية بأملانيا  أذكر مميزات الوضعية- 

 .احلرب العاملية األوىل بعد هناية
االقتصادية على الوضع  أبرز تأثري األزمة- 
 .الداخلي بأملانيا 
وصول النازيني  بني أثر ىذه الظروؼ يف -

 .للحكم

 :مفاهيم- مصطلحات   
 .كروب– الجزب النازي - الديكتاتورية *   
 .حكومة فيمار*   

 

تطبيق منهجية  - 
البيوغرافية التارخيية 
 .على شخصية ىتلر

* 

 

II   - شخصية هتلر
: وخصائص النظام الديكتاتوري

: البيوغرافية التارخيية هلتلر 1- 

 

1الوثيقة   
 جدول
2الوثيقة   
 لوحة

( 46الصفحة  ) 

 .يف بيوغرافيا ىتلر استخرج أىم التواريخ- 
.  يف شخصيتو أبرز األحداث اليت أثرت- 
 .تقلدىا ىتلر أذكر أىم املناصب اليت- 
 .احلزب النازي استخرج من اللوحة شعار- 

  اخنرط يف اجليش مع بداية  م بالنمسا1889 ابريل سنة 20ولد أدولف ىتلر يوم
  هنايتها  اخنرط يف صفوؼ حزب العمال األملاين الذي  احلرب العاملية األوىل، بعد

إطالؽ سراحو أسس الشبيبة  ، وبعد1924 سجن سنة 1921أصبح رئيسا لو سنة  
، إال أنو 1933مستشارا بعد جناحو يف انتخابات سنة   ليعني1926النازية سنة 

والزعيم إىل حني   على اجلمع بني  منصب الرئيس واملستشار1934سنة  عمل
 .1945العاملية الثانية سنة  انتحاره بعد اهنزام أملانيا يف احلرب



 

3 

 

 
 استخالص  -

خصائص النظام 
 .النازي

* 

 
خصائص األنظمة  2-

 .النازية: الديكتاتورية

 
 نصوص
 صور

( 47الصفحة  ) 
 

القوانني بالنظام   حدد مصدر تشريع -
. النازي

دعا إليو  استنتج مسات النظام الذي- 
 .ىتلر
 .العنصرية للنظام النازي استخرج املبادئ- 
قام عليها النظام  استخلص املبادئ اليت -

 .النازي
النازية مع  أبرز من الصورة تعامل- 

 .املعارضني هلا
  

 ترتكز خصائص الفكر الديكتاتوري على عدة أسس،  منها

اعتبار اجلنس اآلري  أرقى األجناس وسيد العامل وجيب على الدولة احملافظة على  • 
 .تفوقو

على الدولة أن تكون ضد النظام الربملاين والدديقراطية وحيق هلا لوحدىا تشريع  • 
 .القوانني وتنفيذىا

االعتماد على القوة العسكرية للتوسع والسيطرة على  اجملال احليوي على حساب  • 
 .الدول اجملاورة

 .وعلى سيادة  احلزب الوحيد والكليانية (الفوىرر)يتأسس النظام على فكرة الزعيم   • 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

 
 أسئلـة التقويـم

 المرحلـي 
 

 

 .عايشها ىتلر  أذكر أىم األحداث اليت-
 .النازي أبرز أىم مبادئ النظام -

 :مفاهيم- مصطلحات   

 .المجال الحيوي- الفوهرر- الكليانية    *

الخـاتـمـة  
 

أدى ظهور النظام النازي بأملانيا وإتباعو لسياسة عنصرية توسعية إىل توثر  
 .العالقات الدولية واندالع احلرب العاملية الثانية

قياس مدى قدرة  - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

 
 أسئلـة التقويـم

 اإلجمـالـي

وصول  حدد الظروؼ اليت أدت إىل - 
 .النازيني للحكم

 .ىتلر أذكر أىم التواريخ يف حياة- 
 .النازي أبرز أىم خصائص النظام- 

 

 


