
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9social2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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)م1919-1939( 
)34(الدرس 

عدادي اإل الثالث الصف

( األزمات الدولیة 
الدرس 

الصف -المواد االجتماعیة 



:یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

. م االقتصادیة في التوتر بین الدول

.ُیبِرز انعكاسات اتفاقیات الصلح على السلم الدولي

یعدد مظاھرالتوتر الدولي في ثالثینات القرن العشرین 

یتوقع من الطالب بعد نھایة الدرس أن

م االقتصادیة في التوتر بین الدول1929یبین دور أزمة  -2

ُیبِرز انعكاسات اتفاقیات الصلح على السلم الدولي -1

یعدد مظاھرالتوتر الدولي في ثالثینات القرن العشرین  -3
.اعتماًدا على خط زمني



إیطـالـیــــا 

ألمانیــــا

السوفیتي االتحاد  

ألمانیــــا



)لم یكن معنیا باتفاقیات الصلح 

–ص�لح برس�ت (برمت روس�یا معاھ�دة م�ع ألمانی�ا  –ص�لح برس�ت (برمت روس�یا معاھ�دة م�ع ألمانی�ا 

.، فخسرت روسیا مساحات من أراضیھا

وصل ستالین إل�ى الس�لطة  1924م تأسس االتحاد السوفیتي، وفي

.  وسعى الستعادة ما خسرتھ روسیا من أراٍض .  وسعى الستعادة ما خسرتھ روسیا من أراٍض 

لم یكن معنیا باتفاقیات الصلح (   االتحاد السوفیتي

برمت روس�یا معاھ�دة م�ع ألمانی�ا أقبل أن تنتھي الحرب،  - برمت روس�یا معاھ�دة م�ع ألمانی�ا أقبل أن تنتھي الحرب،  -

، فخسرت روسیا مساحات من أراضیھا)1917) ( لیتوفسك

م تأسس االتحاد السوفیتي، وفي1922 -

وسعى الستعادة ما خسرتھ روسیا من أراٍض وسعى الستعادة ما خسرتھ روسیا من أراٍض 



. تریدھاكانت 

                              .

موسولینيموسولیني
.م1922

)المنتصرینمن بین كانت (    إیطالیا

كانت أراضي ومستعمرات إیطالیا لم ُتْعَط   -
.وبطالةاقتصادیة نشأت بھا أزمة  - .وبطالةاقتصادیة نشأت بھا أزمة  -
.                              ازداد نشاط  الشیوعیین -

:النتیجة
موسولینيالحزب الفاشي بزعامة بنتو بروز  - موسولینيالحزب الفاشي بزعامة بنتو بروز  -
1922السلطة في خریف لى ووصولھ إ 



أزمــة سیاسیــة 

شروط معاھدة ألمانیا رفض 

الذي  بزعامة أدولف ھتلر

شروط معاھدة ألمانیا رفض 
. م1919فرساي 

.بطــالــة•

أزمـة اقتصادیـة 

بزعامة أدولف ھتلر) النازي(بروز الحزب االشتراكي الوطني 
:دعا إلى

.بطــالــة•
.  انھیـار العملة•

:دعا إلى
.رفض معاھدة فرساي•
.وحدة ألمانیا استعادة•
.  تمجید العرق اآلري•



األزمة االقتصادیة العالمیة
:األزمة االقتصادیة في الوالیات المتحدة األمریكیة

.لى انتشار األزمة في العالمإارتباط االقتصاد العالمي باالقتصاد األمریكي مما أدى 

.األزمة إلى أوروبامما أدى إلى انتقال 

األزمة االقتصادیة العالمیة

.المضاربة في بورصة نیویورك•
األزمة االقتصادیة في الوالیات المتحدة األمریكیةأسباب   

.المضاربة في بورصة نیویورك•
.إنتاج یفوق إمكانات االستھالك•
ارتباط االقتصاد العالمي باالقتصاد األمریكي مما أدى •

:اقتصادیة واجتماعیة: مظاھر األزمة  
.  تراجع القدرة الشرائیة• .  تراجع القدرة الشرائیة•

.قفال المصانع وتسریح الُعمالإ•

.  كساد اإلنتاج الزراعي•

    



وبریطانیافرنسا  
تمیزتا بانعدام 

االستقرار السیاسي  
صراعات نتیجة 

.حزبیة

. جیوش قویةالفاشي في إیطالیا والنازي في ألمانیا إلى التسلح وبناء 

الوالیات األمریكیة
سلكت سیاسة  

أجل من العزلة 
تجاوز مخلفات 
.  األزمة االقتصادیة

الفاشي في إیطالیا والنازي في ألمانیا إلى التسلح وبناء النظامین اتجاه 



تزاید التوتر 
م1939

والسودیت
م���ن قب���ل 

الحل���ف الف���والذي ب���ین ألمانی���ا إب���رام  -
.وإیطالیا

عدم اعتداء بین ألمانیا واالتحاد اتفاق  -
.  السوفیتي

م1939

).سبتمبر1(ألمانیا على بولونیا ھجوم  -

تزاید التوتر 
م1938 م1936

.مؤتمر میونیخ -.الحبشةإیطالیا احتالل  -

والسودیتالنمسا ضم  -
م���ن قب���ل ) تشیكوس���لوفاكیا( 

. ألمانیا

م1938 م1936

. ألمانیا



:أبرز انعكاسات اتفاقیات الصلح على الدول
االنعكاسات 

، )م1917() لیتوفسك–صلح برست (ألمانیا أن تنتھي الحرب، أبرمت روسیا معاھدة مع 
.من أراضیھا

وصل ستالین إلى السلطة وسعى الستعادة ما م 1924وفي، السوفیتي وصل ستالین إلى السلطة وسعى الستعادة ما م 1924وفي، السوفیتي

. تریدھاومستعمرات كانت 

                               .

.موسولینيالحزب الفاشي بزعامة بنتو 
.م1922السلطة في خریف 

). بطالة وانھیار عملة( اقتصادیة مع أزمة سیاسیة 
). م1919(فرساي

:  بزعامة أدولف ھتلر الذي دعا إلى) النازي(الحزب االشتراكي الوطني 

 
  

أبرز انعكاسات اتفاقیات الصلح على الدول 
الدولة 

السوفیتي االتحاد 1.
أن تنتھي الحرب، أبرمت روسیا معاھدة مع قبل  - 

من أراضیھافخسرت مساحات 
السوفیتياالتحاد م تأسس 1922 -  السوفیتياالتحاد م تأسس 1922 - 

.  خسرتھ روسیا من أراض

إیطالیــــــا. 2

ومستعمرات كانت أراضي ُتْعط  إیطالیا لم  -
.اقتصادیة وبطالةأزمة  -
.                               الشیوعییننشاط   -

:نتج عنھ
الحزب الفاشي بزعامة بنتو بروز  -
السلطة في خریف لى إ موسولینيوصول بنتو  -

ألمانیـــــا. 3
اقتصادیة مع أزمة سیاسیة أزمة  -
فرساياأللمان شروط معاھدة رفض  -
الحزب االشتراكي الوطني بروز  -

.رفض معاھدة فرساي -
.استعادة وحدة ألمانیا -
.  تمجید العرق اآلري -



:صنف مظاھر األزمة االقتصادیة بحسب عبارات الجدول اآلتي
.تســریـح العمــــال

مظاھر اجتماعیة 
.الشرائیةالقدرة تراجع  -

.كساد اإلنتاج الزراعي

.تســریـح العمــــال -

صنف مظاھر األزمة االقتصادیة بحسب عبارات الجدول اآلتي   
.إقفــــال المصـــانع

.تراجع القدرة الشرائیة

مظاھر اقتصادیة 
.إقفــــال المصـــانع -

.تراجع القدرة الشرائیة

.الزراعياإلنتاج كساد  -



نلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادمنلتقي في الدرس القادم


