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الحرب   ة األولى التي أدت إلى قيام نتائج الحرب العالميوضحي  -2
 شرح ( مع ال. ) العالمية الثانية

 

ظنت الدول المنتصرة إن باإلمكان ج الحرب العالمية األولى: . نتائ 1
سالم بــ: صنع ال  

فرض شروط قاسية على الدول المهزومة -  

عقد المؤتمرات + توقيع المعاهدات واالتفاقيات   -  

تقطيع أوصال األمم المهزومة وتقسيمها إلى دويالت صغيرة  -  

فرض شروط تمنع األمم المهزومة من بناء جيش مسلح -  

                                                            لكن الدول المنتصرة لم تكن تع  أن ذلك يسبب ضغائن وأحقاد لدى  
. المهزومة ستشكل أحد أسباب حرب عالمية ثانيةالشعوب   

 نقاط دون شرح ( باب الحرب العالمية الثانية . ) ضحي أسو -1

 : األسباب الغير مباشرة
 . نتائج الحرب العالمية األولى  .1
 . االقتصادية 1929أزمة  .2

 ظهور األنظمة الدكتاتورية وتوسعها  .3

 التحالفات العسكرية وسباق التسلح .4

 فشل عصبة األمم في تحقيق أهدافها  .5

 

 : السبب المباشر

 األزمة البولندية  .6

 

يات المتحدة  في الوال اإلقتصادية 1929عللي: حدوث أزمة  -4
 االمريكية 

 . البضائع األمريكيةأسواقها أمام الدول األوروبية إغالق  -1
 . للواليات المتحدة  ديونها سداد  عنالدول األوروبية عجز  -2

 .بالواليات المتحدة والعالماألسواق إنهيار  -3

 . الشركات إغالق معظم  -4

           بشكل  حاد  أسعار األسهم هبوط  -5

 

 

 م اإلقتصادية 1929عللي : حدوث أزمة  -3
 اعتمدت اقتصاديات الدول الرأسمالية على النظام الحر  -

 )الذي يرفض تدخل الدولة للحد من نشاط الفراد في الميدان االقتصادي( 

)لزيادة أرباحهم دون النظر إلمكانية تسويق  سعى الرأسماليون لتوسيع استثماراتهم  -
 بضائعهم(

 ية عن استيعابه()فتضاعف اإلنتاج + عجزت األسواق المحلأدخلوا اآللة في مصانعهم  -

 إغالق الدول األوروبية أسواقها أمام بضائع الدول األخرى   -

                                                                              )إلستيعاب إنتاجها الكبير خاصة  بعد تخليها عن الصناعات العسكرية لصالح الصناعات  
 المدنية(

 زاد فائض اإلنتاج + اختلت العالقة بين العرض والطلب  -

 حدوث فوضى إقتصادية عصفت بالدول الرأسمالية  -

 ية في العالم؟ كيف ظهرت األنظمة الدكتاتور - 6
الدول ذات التجربة  التي حكمت الحكومات الديمقراطية فشلت  -

في تحقيق طموحات شعبها بعد الحرب العالمية  الديمقراطية المحدودة  
 األولى بسبب: 

                                              * ما ف ر ض عليها في م عاهدات الصلح )ألمانيا(     

 ا لها )إيطاليا( * تنكر دول الوفاق لوعوده     

مما دفع شعوبها للبحث عن بدائل لها، ووجدت ضالتها في ايدلوجيات  
                                                           قومية متطرفة نشرت أفكارها بين هذه  الشعوب، ووعدتها بالخالص  

 من قيود معاهدات الصلح+ التطور واالزدهار  

                                                             فاستطاعت األحزاب التي تتبنى هذه  األيدلوجيا الوصول إلى السلطة  
 مثل: 

 . م1922في إيطاليا موسوليني  الحزب الفاشي بقيادة  •

 .م1933في ألمانيا  هتلر الحزب النازي بقيادة  •

 في الدول الرأسمالية؟ م االقتصادية 1929أزمة معالجة كيف تم -5
 كيف استطاعت الدول الرأسمالية حل أزمتها اإلقتصادية؟ أو 

 

 لرأسمالية حل أزمتها اإلقتصادية باتخاذ إجراءات أحادية حاولت الدول ا -

 التشدد بإغالق اسواقها  -

 ساب االهتمام بما يجري في العالم الخارجي اإلنهماك في حل مشاكلها الداخلية على ح  -

 الواليات المتحدة األمريكية اتبعت سياسة:  -

د عن المشاكل األوروبية + ترك الدول تعالج مشاكلها  )العودة للعزلة األمريكية + االبتعا 
 لوحدها( 

 

سبب الندالع الحرب   التحالفات العسكرية وسباق التسلحوضحي  -8
 . العالمية الثانية
في قارة أوروبا وخارجها إلى  ذات األنظمة المتشابهة سعت الدول  

سية سخرتها لتحقيق أهدافها                                     التكت ل وإنشاء تحالفات عسكرية وسيا
                                              المشتركة ولحماية نفسها من التكت الت المعادية. 

 : هذه التحالفاتمن أمثلة 
عام  برلين  - روما  لتكوين محور( ألمانيا وإيطاليا  ) التقارب بين •

 م.1936

انضمت إليه   ( ألمانيا واليابان  )  بينمضاد للشيوعية  تشكل حلف  •
 . (إيطاليا)

االتحاد السوفييتي )مع  لمعاهدة صداقة  ( فرنسا وبريطانيا   ) توقيع •
 م.1939عام (

 االتحاد السوفيتي مع  )عدم اعتداء(بتوقيع معاهدة  ألمانيا سارعت   •

بولندا ودول البلطيق  احتوت على بند سري ينص على: اقتسام و 
 بينهما 

 
كرين هما: الحلفاء + المحور وأصبح العالم  هكذا انقسم العالم إلى معس
 على شفير حرب جديدة 

 
 
 

 هل نجحت هذه  الحكومات الدكتاتورية في تحقيق ما وعدت به شعوبها؟  -7
                                                   لم تنجح هذه  الحكومات في تحقيق ما وعدت به شعوبها  

 عملت على تحويل أنظارها إلى الخارج   -

 بناء قواتها العسكرية من جديد   -

 بريطانيا + فرنسا + الواليات المتحدة األمريكية(  مستغلة إنشغال )

 . بما يحدث في العالمبحل مشاكلها الداخلية وعدم مباالتها 
 : بعض مظاهر استخدام القوة أمثلة على 

 م. 1935عام  ) الحبشة (  أقدمت إيطاليا على احتالل أثيوبيا •

 وغزو الصين   1932إقليم منشوريا  اليابان إحتالل  •

 أعلنت ألمانيا رفضها شروط فرساي وتوسعت في بناء جيش ضخم.  •

أجزاء من +   النمسا ) :م كال من1938ام ضمت ألمانيا إثر معاهدة ميونخ ع •
 (   ماليين ألماني " 3" يقطنه   إقليم السوديت+ تشيكوسلوفاكيا 
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الذي أدى إلندالع   فشل عصبة األمم في تحقيق أهدافهاوضحي  -10
 الحرب العالمية الثانية. 

تحقيق السالم العالمي واألمن المشترك بين   :عصبة األمم إلى سعت 
 + إحترام المعاهدات الدولية  جميع بلدان العالم

ندالع  ال  مما أدىفي حل األزمات الدولية؛         نجاحا  إال أنها لم تحقق 
 . الحرب العالمية الثانية

 

عددي  ، هما : الحلفاء و المحور الثانية  في الحرب العالميةانقسم العالم إلى معسكرين   -9
 يضمها كل معسكر. أسماء الدول التي 

 

 . م1945 –  1939مجريات الحرب  مراحل عددي  -12
 دول المحور حرب السرعة وانتصارات   المرحلة األولى  -  1

  (1939-1941 ) 
 ( 1942)توازن القوى  المرحلة الثانية -2 
 ( 1945 - 1943)انتصارات الحلفاء المرحلة الثالثة  - 3

 

 

 

 للحرب العالمية األولى.  شر السبب المباوضحي   -11
 السبب المباشر: األزمة البولندية 

 .                                  الذي ا نتزع منها بعد الحرب األولىممر )دانزنغ( إعادة  بولندا من  ألمانيا طلبت  .1
 . )مستندة على دعم فرنسا وبريطانيا(ذلك وبشدة   بولندارفضت  .2

 . بإجتياح أراضي بولندام 1939سبتمبر 1العالم في   هتلرفاجأ  .3

 . فرنسا ثم تبعتها  ألمانيالحرب على ا على ذلك بإعالنها   بريطانياردت  .4

 . فاشتعلت بذلك الحرب العالمية الثانية نطاق الحرب بدخول عدد من الدول اتسع  .5

 ( م1942)  توازن القوىالمرحلة االثانية: وضحي   -14
 

في مواجهة الهجوم البحري والجوي   بريطانيا صمود  •
 األلماني 

كة  في معر  اليابانعلى   األمريكية  الواليات المتحدةانتصار  •
 م1942 )ميدواي( 

في وقف التقدم  )األحمر(  السوفييتي نجاح الجيش  •
                                  ه هجوما  مضادا  انطالقا  من مدينة  )بعد شن األلماني

 ( ستالينغراد

 أوروبا الشرقية ثم بلدان  السوفييتيةتحرير األراضي  •

بقيادة   األلمانيعلى الجيش  البريطانيانتصار الجيش  •
وأبعدوه عن حدود    (العلمين)في معركة    المارشال رومل

 عبر ليبيا  تونس، ثم الحقوه إلى مصر

عملية  )اتجاه تونس  في  المغرب في   أمريكيةإنزال قوات  •
 المشعل( 

 

م  1941-1939دول المحور ) المرحلة األولى: حرب السرعة وانتصارات  وضحي   -13
 .) 

 
 في شمال أوروبا النرويج الحرب الخاطفة واستولوا على   األلماناستخدم  •

+  بلجيكا + هولندا  +فنلندا  +السويد +النرويج  +لدنمارك  ا +بولندا ألمانيا احتلت  •
 ( حيث أقامت فيها حكومة موالية لها )حكومة فيشي( )فرنسا 

لمقاومة  )  حكومة فرنسا الحرة       )كون   بريطانيا إلى  ديغولالفرنسي الجنرال  رف •
 ( األلمانياالحتالل 

 أوروبا الشرقية ودول االتحاد السوفيتي باتجاه  ألمانيا هجمت  •

 مصر  في بريطانيا على قوات    اإليطالية واأللمانية هجمت القوات  •

 الصين + كوريا  + الهند الصينية  دول  اليابانيةاحتلت القوات  •

 ر في جزر هاواي ب في بيرل هار األمريكية القاعدة  اليابان قصفت  •

 (م1941مما أدى إلى دخول الواليات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء في عام )

 ن شرح ( ) نقاط دو نتائج الحرب العالمية الثانيةوضحي  -16
 النتائج البشرية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية  -1 •

 النتائج العسكرية والسياسية  -2 •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( م1945 - 1943)المرحلة المرحلة الثالثة: انتصارات الحلفاء  وضحي   -15
 القوات  ديغول بقيادة الجنرال  فرنسا الحرةمع قوات  إنجليزية وأمريكيةإجبار قوات  -

 1943 تونس على االستسالم في  )الفيلق اإلفريقي(  األلمانية  

(  ستالينغراد )معركة  ب على األلمان  جوكوف بقيادة الجنرال السوفييتي  االتحاد انتصار  -
1943 

 طاليا إي  تحرير شمال+ ونجاحها في إسقاط النظام الفاشي    فإيطاليا صقلية لانتقال الحلفاء   -

تحرير  +   (أسد البحرعملية ) فرنسا( قوات في نورماندي)شمال غرب   الحلفاءإنزال  -
 فرنسا 

       غربا    األلمانيةلألراضي  الحلفاء، مع انتقال       شرقا   السوفييتيمن قبل الجيش  ألمانياغزو  -

 م1945ايو من عام م 8استسالم ألمانيا في +   النازيالقضاء على النظام  -

 جنوب شرق آسيا + المحيط الهادي  في   يةأمريكت اراانتص -

قنبلتين ذريتين  م بإلقاء 1945أغسطس  8و   6في يوم الواليات المتحدة األمريكية قيام  -
 إلى: ، مما أدى  اليابانيتين (ناكا زاكي+ هيروشيما )على مدينتي 

  م1945+ انتهاء الحرب بانتصار الحلفاء وهزيمة المحور/سبتمبر  ستسالم اليابانا
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 بعد الحرب العالمية الثانية.  النتائج العسكرية والسياسيةوضحي  -18
)كما حدث بعد الحرب األولى( بل تم  لم يتم إبرام إتفاقيات صلح   -

فرضت فيها الدول المنتصرة واقع األمر على الدول  مؤتمرات  عقد 
( التي أقرت: ضم  1945يالطا + بوتسدام  المهزومة مثل مؤتمرات:)

  ألمانيا وبية شرقية + كرست احتالل  لمناطق أور االتحاد السوفيتي 
 وتقسيمها(

 1947في نورنبيرغ  القادة النازيينمحاكمة  -

 في أوروبا الخريطة السياسية  ر ي تغي  -

التي توسعت على  باستثناء بولندا حدودها القديمة ل بعودة جميع دولها )
مثل: ألمانيا الشرقية وألمانيا دول جديدة + ظهرت   حساب ألمانيا

 الغربية(

              تزع م النظام  )  االتحاد السوفييتي : برزت أعظم قوتين في العالم هما -
 ( االشتراكي

 ( تزعمت النظام الرأسمالي )  والواليات المتحدة األمريكية 

إثر إنعقاد مؤتمرسان   م1945األمم المتحدة منظمة  يستأس*
+ تعزيز   األمن والسلم الدوليين)ضمان فرانسيسكو وتهدف إلى: 

   نيويوكالتعاون الدولي + إحترام حقوق اإلنسان( ومقرها 

 م 1945جامعة الدول العربية سنة   يس تأس -

بعد الحرب العالمية   النتائج البشرية واالقتصادية واالجتماعية والعلميةوضحي   -17
 الثانية. 

 
 عشرات الماليين من البشر من عسكريين ومدنيينقتل وجرح  •

 خاصة في البلدان المتضررة  األوبئة واألمراض انتشار  •

  الزراعية+ تعطيل األراضي  شبكات المواصالت  +  المصانع  + المباني تدمير  •
 )فتراجع اإلقتصاد األوروبي( 

)باستثناء الواليات المتحدة األمريكية(  في الدول المتحاربة  الناتج الوطني  تراجع  •
                         التي ظل اقتصادها سليما  

 األغراض السلمية في الدول المهزومة )ألمانيا + اليابان( نحو توجيه االقتصاد  •

               ، ووظ فت أوال   استفادت منها البشريةاختراعات علمية وتقنية  ظهور  •
مقتل المدنيين في الدول  لالتي أدى استخدامها  القنبلة الذرية   :مثل)        عسكريا  
 ( المتحاربة

 

 امعة الدول العربية بعد الحرب العالمية الثانية. وضحي قيام ج -20
 عربيتضامن بدأت تظهر مالمح  -

 بين الدول العربية المستقلة  اتصاالتجرت  -

 بروتكول اإلسكندرية                     ، وتم على إثره  وضع مؤتمر اإلسكندريةانعقد  -

 القاهرة   ومقرها  م1945قامت جامعة الدول العربية سنة  -

                      ت باعا  بعد استقاللهاتنضم إليها راحت الدول العربية  -

 

 ثم أجيبي عن األسئلة التالية:                     تأملي الشعار جيد ا،   -19
 

 منظمة؟ ما اسم هذه ال .1

 منظمة األمم المتحدة 
 

 ؟ متى تأسست  .2

 م  1945سست في تأ

 سان فرانسيسكو إثر انعقاد مؤتمر 

 

 ها؟ أين يقع مقر .3

 نيويورك مدينة 

 

 ها؟ ما هي أهداف .4

 ضمان األمن والسلم  الدوليين -

 التعاون الدولي تطوير  -

 حقوق اإلنسان حترام ا -

 

 ؟ منظمةهذه ال مما تتألف   .5

 : األمانة العامة.1
ويديرها   تقدم الخدمات لألجهزة الرئيسية ال اليومية + تضطلع بشتى األعم

 . األمين العام
 : الجمعية العامة .2

 . جميع الدول األعضاءن ممثلي تتألف م 
 مجلس األمن الدولي  .3

 مؤقتين  10  -

 العضوية الدائمة + حق النقض الفيتو دائمين تمتعوا بــ:  5  -
 أهم الشخصيات في الحرب العالمية الثانية:

 أهم إنجازاتهم  الشخصيات 

 ا ندالع الحرب العالمية الثانية بعد اجتياح بولندا، تسبب في م1933ازي و حاكم ألمانيا زعيم الحزب الن  أدولف هتلر 
 الع الحرب العالمية الثانيةأثيوبيا ) الحبشة ( مما تسبب في اندم ، احتل 1922زعيم الحزب الفاشي و حاكم ايطاليا من  موسوليني 

 ي لبالده ، و كون حكومة فرنسا الحرة لمقاومة االحتالل األلمان رنسا من قبل األلمانجنرال فرنسي فر إلى بريطانيا بعد احتالل ف ديغول 
 بريطانيا انتصرت عليه في معركة ) العلمين ( و أبعدوه عن مصر و الحقوه لتونس ، لكن الجيش األلماني  ئد قا " مارشال " رومل 

 جوكوف 
 

 فيتي الذي استطاع إيقاف الهجوم األلماني قائد الجيش األحمر السو

 



 إعداد:أ.أمينة علي النصوح                  :                                                           س لخامملخص الدرس ا-103أجا
                 م 1945-1939  الثانيةالحرب العالمية 

 مالحظة الملخص ال يغني عن الكتاب اإللكتروني فهو المرجع األساسي

 

 
 م (1945-م1939)  ليات العسكرية خالل الحرب العالمية الثانيةارك و العمأهم المع

 أهم النتائج  األطراف السنة  المعركة/ العملية 
 الواليات المتحدة األمريكيةانتصار  اليابان    الواليات المتحدة األمريكية   م 1942 ميدواي معركة 

بقيادة  األلمانيعلى الجيش  البريطانيانتصار الجيش  ألمانيا     بريطانيا  م 1942 العلمين
بعدوه عن حدود  وأ (العلمين)في معركة  المارشال رومل
 عبر ليبيا  تونس، ثم الحقوه إلى مصر

 
 في اتجاه تونس   المغربفي  أمريكيةإنزال قوات   - عملية المشعل 
 على األلمان   جوكوفبقيادة الجنرال االتحاد السوفييتي انتصار  لمانياأ    االتحاد السوفيتي  م 1943 معركة ستالينغراد 
 ( البحرقوات في نورماندي)شمال غرب فرنسا(  الحلفاءإنزال  - - عملية أسد البحر

 فرنسا تحرير + 

 
 

 أهم المعاهدات و األحالف قبل و أثناء الحرب العالمية الثانية
 

 النتائجأهم  األطراف المعاهدة / الحلف

 :      كال  من ألمانياضم  أوروبادول         ألمانيا  م1938معاهدة ميونخ 

 إقليم السوديت+ أجزاء من تشيكوسلوفاكيا + النمسا 

 
 - ايطاليا       ألمانيا   م1936برلين -محور روما

 - ايطاليا        اليابان           يا ألمان للشيوعية حلف مضاد

 - االتحاد السوفيتي        يا بريطان        فرنسا  معاهدة الصداقة

 بينهمادول البلطيق و بولندااحتوت على بند سري ينص على: اقتسام  االتحاد السوفيتي       ألمانيا   اهدة عدم االعتداءمع

 
 

 ي الرابط التالي لحل األسئلة: داول أعاله ، ادخلبعد دراستك  للج
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https://quizizz.com/join?gc=61894673 
code: 6189 4673 

 روابط مهمة للمراجعة من إعداد:أ.أمينة علي النصوح 
ti686246hv-https://www.liveworksheets.com/4 

 

er686552cl-https://www.liveworksheets.com/4 

 
https://learningapps.org/watch?v=puy238wck21 

 
https://wordwall.net/play/24352/253/747 

 
 من إعداد:أ.أمينة علي النصوح  بعد الحرب العالمية الثانيةوروبا مراجعة الخريطة أ

https://wordwall.net/play/25228/701/339 
 
 
 

 من إعداد:أ.أمينة علي النصوح  الخط الزمني لألحداث التاريخية إلى الحرب العالمية الثانية
https://learningapps.org/watch?v=pbhgmbh6t21 

 
 : روابط مهمة للمراجعة من عمل الطالبات

 4علم5-الطالبة زينب شاكر 
https://wordwall.net/play/23507/632/289 

 
 4علم5-ارة محمد أكبر سالطالبة  

37770af76d78_1637166812899-b2cd-4fc6-9416-id=4eb972c0-ge/04716562?challengehttps://kahoot.it/challen 
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