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الحرب العالمیة الثانیةالحرب العالمیة الثانیة
3535الدرس رقم الدرس رقم 

الثالث اإلعداديالصف 

الحرب العالمیة الثانیةالحرب العالمیة الثانیة
الدرس رقم الدرس رقم 

الصف –المواد االجتماعیة 



األھــــــــــــداف
:أناالنتھاء من الدرس  من الطالب بعد

.یلخص أسباب الحرب العالمیة الثانیة

.یصنف أحداث الحرب العالمیة الثانیة بحسب مراحلھا

.یستنتج نتائج الحرب العالمیة الثانیة

األھــــــــــــداف
من الطالب بعدیتوقع 

1

2

یلخص أسباب الحرب العالمیة الثانیة

یصنف أحداث الحرب العالمیة الثانیة بحسب مراحلھا

یستنتج نتائج الحرب العالمیة الثانیة3



ألسباب غیر المباشرة للحرب في األحداث الواقعة بین 
م1938–1919

. األولىمعاھدات الصلح المذلة للدول المھزومة في الحرب  . األولىمعاھدات الصلح المذلة للدول المھزومة في الحرب 

  .)النازيالنظام الفاشي والنظام 

.الحرب

الدیمقراطی���ة وتوس���ع األنظم���ة أدت إل���ى تراج���ع 

ألسباب غیر المباشرة للحرب في األحداث الواقعة بین تمثلت ا
1919سنتي 

معاھدات الصلح المذلة للدول المھزومة في الحرب  -1 معاھدات الصلح المذلة للدول المھزومة في الحرب  -1

النظام الفاشي والنظام (قیام األنظمة الدیكتاتوریة مثل  -3

الحرب منمكاسب عدم حصول إیطالیا على . 2

أدت إل���ى تراج���ع  الت���يالعالمی���ة  قتص���ادیةاالاألزم���ة  -4

.النظامین الفاشي والنازي



:األسباب المباشرة للحرب في الفقرة التالیة

3

األسباب المباشرة للحرب في الفقرة التالیة ضع خًطا تحت

11

2

4



العالمیة الثانیةلحرب 

؟سباب المباشرة وغیر المباشرة للحرب العالمیة الثانیة

.الحرب منمكاسب عدم حصول إیطالیا على . 2. األولىمعاھدات الصلح المذلة للدول المھزومة في الحرب 

.الدیمقراطیة وتوسع النظامین الفاشي والنازياألنظمة أدت إلى تراجع 

. األولىمعاھدات الصلح المذلة للدول المھزومة في الحرب 

  .)النازيالنظام الفاشي والنظام 

.الحرب منمكاسب عدم حصول إیطالیا على . 2

.مورافیا التشیكوسلوفاكیة وبولندا والنمسا والسودیت -

.ثم وّقع ھتلر معاھدة الحلف الفوالذي مع موسولیني ،لمنطقة ألبانیا

.توجیھ ألمانیا إنذار إلى بولندا بإعادة مدینة دانتزغ إلى األم ورفضت األخیرة

.ھجوم ألمانیا على بولندا وإعالن بریطانیا وفرنسا الحرب على ألمانیا

لحرب ل األسباب

سباب المباشرة وغیر المباشرة للحرب العالمیة الثانیةما األ

معاھدات الصلح المذلة للدول المھزومة في الحرب  -1
مباشرةمباشرةالالغیر غیر 

ي ماألحداث التي وقعت بین عا
م 1938 -  1919

أدت إلى تراجع  التيالعالمیة  قتصادیةاالاألزمة  -4

معاھدات الصلح المذلة للدول المھزومة في الحرب  -1

النظام الفاشي والنظام (قیام األنظمة الدیكتاتوریة مثل  -3

-لمنطقة بوھیمیا ) ھتلر( احتالل ألمانیا  -1

لمنطقة ألبانیا) موسولیني(احتالل إیطالیا  -2ةةالمباشرالمباشر  

توجیھ ألمانیا إنذار إلى بولندا بإعادة مدینة دانتزغ إلى األم ورفضت األخیرة -3

ھجوم ألمانیا على بولندا وإعالن بریطانیا وفرنسا الحرب على ألمانیا -4



مراحل الحرب

تدویل الحرب 
)م

تراجع المحور . ج
وانتصار الحلفاء 

)م1945ـ1942( )م1945ـ1942(

مراحل الحرب

الحرب في أوروبا.أ
)م1940- 1939( 

تدویل الحرب .ب
م1941(



):م1940ـ1939

.اجتیاح ألمانیا أراضي بولندا وتقاسمھا مع االتحاد السوفییتي

.احتالل ألمانیا الدانمارك والنرویج ثم بولندا وبلجیكا وفرنسا

.دخول إیطالیا الحرب بالتقدم في األراضي الفرنسیة عبر جبال األلب

.یتانبھدنة فرنسیة ألمانیة وقَّعھا من الجانب الفرنسي المارشال 

.إعالن الجنرال دیغول من لندن  قیام حكومة فرنسا الحرة ومواصلة المقاومة بالرغم من عزلتھا

.صمود بریطانیا في مواجھة ألمانیا وإیطالیا اللتین سیطرتا على معظم األراضي األوروبیة

1939(الحرب في أوروبا أحداث . أ

اجتیاح ألمانیا أراضي بولندا وتقاسمھا مع االتحاد السوفییتي1.

احتالل ألمانیا الدانمارك والنرویج ثم بولندا وبلجیكا وفرنسا. 2

دخول إیطالیا الحرب بالتقدم في األراضي الفرنسیة عبر جبال األلب. 3 

ھدنة فرنسیة ألمانیة وقَّعھا من الجانب الفرنسي المارشال . 4 

إعالن الجنرال دیغول من لندن  قیام حكومة فرنسا الحرة ومواصلة المقاومة بالرغم من عزلتھا. 5

صمود بریطانیا في مواجھة ألمانیا وإیطالیا اللتین سیطرتا على معظم األراضي األوروبیة. 6 



.راضي السوفیتیة.راضي السوفیتیة

.تمكن السوفییت من إیقاف األلمان على أبواب موسكو

).جزر ھاواي(م ھاجمت الیابان األسطول األمریكي في بیرل ھاربر 

.أعلنت الوالیات المتحدة األمریكیة دخولھا الحرب ضد دول المحور.أعلنت الوالیات المتحدة األمریكیة دخولھا الحرب ضد دول المحور

)م1941(تدویل الحرب . ب

راضي السوفیتیةلماني األألام اجتاح الجیش 1941یونیو 1. راضي السوفیتیةلماني األألام اجتاح الجیش 1941یونیو 1.

تمكن السوفییت من إیقاف األلمان على أبواب موسكو. 2

م ھاجمت الیابان األسطول األمریكي في بیرل ھاربر 1941دیسمبر . 3 

أعلنت الوالیات المتحدة األمریكیة دخولھا الحرب ضد دول المحور. 4  أعلنت الوالیات المتحدة األمریكیة دخولھا الحرب ضد دول المحور. 4 



)م1945 - 1942 (ء 

.  انتصر األمریكیون على الیابانیین في المحیط الھادئ.  انتصر األمریكیون على الیابانیین في المحیط الھادئ
).في مصر( انتصر اإلنجلیز على األلمان في معركة العلمین على الجبھة االفریقیة 

.ستالینغرادانتصر السوفییت على األلمان في معركة 

.تقدم الجیش السوفییتي إلى أوروبا الشرقیة باتجاه برلین
.أنزل الحلفاء قواتھم في إیطالیا وأسقطوا النظام الفاشي

.وحرروا فرنسا

.التقى الجیشان السوفییتي واألمریكي في ألمانیا وانتحر ھتلر
.ونغازاكياستسلمت الیابان بعد إلقاء األمریكیین قنبلتین على مدینتي ھیروشیما 

ء تراجع المحور وانتصار الحلفا. ج
:انتصارات الحلفاء -م 11942.

انتصر األمریكیون على الیابانیین في المحیط الھادئ - انتصر األمریكیون على الیابانیین في المحیط الھادئ -
انتصر اإلنجلیز على األلمان في معركة العلمین على الجبھة االفریقیة  -
انتصر السوفییت على األلمان في معركة  -

تقدم الجیش السوفییتي إلى أوروبا الشرقیة باتجاه برلین. 2 
أنزل الحلفاء قواتھم في إیطالیا وأسقطوا النظام الفاشي. 3 

وحرروا فرنسا النورمانديأنزل الحلفاء قواتھم في . 4 

التقى الجیشان السوفییتي واألمریكي في ألمانیا وانتحر ھتلر. 5 
استسلمت الیابان بعد إلقاء األمریكیین قنبلتین على مدینتي ھیروشیما . 6 



:صنف األحداث اآلتیة بحسب المرحلة التي وقعت بھا في الجدول المرفق
إعالن الوالیات المتحدة األمریكیة دخول الحرب ضد دول . 4

.المحور

إعالن الجنرال دیغول من لندن  قیام حكومة فرنسا الحرة . 5
.المقاومة بالرغم من عزلتھا بریطانیا ومواصلة

استسالم الیابان بعد إلقاء األمریكیین قنبلتین على ھیروشیما . 6
.ونغازاكي

تراجع المحور وانتصار الحلفاء . ج
)م1945ـ1942( )م1941(تدویل الحرب 

تقدم الجیش السوفییتي إلى أوروب�ا الش�رقیة . 2 
.باتجاه برلین

م اجتی�����اح ألمانی�����ا األراض�����ي 
.باتجاه برلین

استسالم الیابان بعد إلقاء األمریكیین قنبلتین . 6 
.ونغازاكيعلى ھیروشیما 

إع���الن الوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة دخ���ول 

صنف األحداث اآلتیة بحسب المرحلة التي وقعت بھا في الجدول المرفق

.تقدم الجیش السوفییتي إلى أوروبا الشرقیة باتجاه برلین. 2 

4 .م اجتیاح ألمانیا األراضي السوفیتیة1941یونیو .1
المحور

5.دخول إیطالیا الحرب بالتقدم في األراضي الفرنسیة عبر األلب. 3 
ومواصلة

 6
ونغازاكي

تدویل الحرب . ب الحرب في أوروبا. أ
)م1940-  1939( 

م اجتی�����اح ألمانی�����ا األراض�����ي 1941یونی�����و .1
.السوفیتیة

دخ��ول إیطالی��ا الح��رب بالتق��دم ف��ي األراض��ي . 3 
.السوفیتیة.الفرنسیة عبر األلب .الفرنسیة عبر األلب

إع���الن الوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة دخ���ول . 4 
.الحرب ضد دول المحور

إعالن الجنرال دیغول من لن�دن  قی�ام حكوم�ة . 5
المقاومة بالرغم بریطانیا فرنسا الحرة ومواصلة 

.من عزلتھا



.التفاف دول العالم حول عمالقین جدیدین ھما الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفییتي

.

:نتائج الحرب

.انقالب في النظام الدولي، بتراجع سیطرة أوروبا.1 .انقالب في النظام الدولي، بتراجع سیطرة أوروبا.1

التفاف دول العالم حول عمالقین جدیدین ھما الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفییتي. 2 

.م1948قیام الحرب الباردة بین العمالقین منذ سنة . 3 

.م1946 - 1945قیام ھیئة األمم المتحدة . 4 .م1946 - 1945قیام ھیئة األمم المتحدة . 4



:اختر الجمل المعبرة عن نتائج الحرب العالمیة الثانیة

.م1948قیام حرب باردة بین العمالقین منذ سنة . 5

م1946 -  1945قیام ھیئة األمم المتحدة . 8

.تمكن النظام الفاشي من بناء جیوش قویة. 7

.نشاط الحركة الشیوعیة. 6

اختر الجمل المعبرة عن نتائج الحرب العالمیة الثانیة

5 .انقالب في النظام الدولي، بتراجع سیطرة أوروبا.1

التفاف دول العالم حول عمالقین جدیدین ھما . 4 
.الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفییتي

8

.  قیام عصبة األمم المتحدة. 3

.تضخم في اإلنتاج الذي أدى إلى انھیار األسعار. 2

7

6

.الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفییتي



ع األحداث التاریخیة على الخط الزمني في مكانھا المناسب :َوزِّ

سقوط النظام سقوط النظام 
انتحار ھتلرالفاشي

م1945م1944م1943م1942

ھجوم ھتلر على الدنمارك 
والنرویج

انتحار ھتلر

اتفاقیة الحلف الفوالذي

تحریر فرنسا من 
االحتالل االلماني

تحریر فرنسا من االحتالل 
االلماني

ع األحداث التاریخیة على الخط الزمني في مكانھا المناسب َوزِّ

اجتیاح األلمان 
أراضي االتحاد  أراضي االتحاد اتفاقیة الحلف 

السوفییتي
اتفاقیة الحلف 

الفوالذي

1942م1941م1940م1939

ھجوم ھتلر على الدنمارك  اجتیاح األلمان أراضي االتحاد 
السوفییتي

سقوط النظام الفاشي

ھجوم ھتلر على 
الدنمارك 
والنرویج

انتصار األمریكان 
على الیابانیین

انتصار األمریكان على 
الیابانیین



ع الدول المشاركة في الحرب العالمیة الثانیة حسب الحلف الذي تنتمي إلیھ بین عامي  1941َوزِّ

الوالیات المتحدة ألمانیا
االمریكیة

دول المحور

دول المحور

م1943إیطالیا حتى االتحاد السوفییتيفرنسا الحرة

ألمانیا

الیابان

ع الدول المشاركة في الحرب العالمیة الثانیة حسب الحلف الذي تنتمي إلیھ بین عامي  َوزِّ
:تيم في الجدول اآل1945–

بریطانیا

الیابان

ألمانیا دول الحلفاء

دول الحلفاء

الیابان

م1943إیطالیا حتى 
فرنسا الحرة بریطانیا

االتحاد السوفییتي

الوالیات المتحدة 
االمریكیة

فرنسا الحرة



:اقرأ الخریطة ثم أجب عن األسئلة التالیة
أي مرحلة من مراحل الحرب تمثلھا ھذه الخریطة؟

.المرحلة الثالثة، تراجع المحور وانتصار الحلفاء

ما المنطقة التي تقدم فیھا الحلفاء؟

ما المناطق التي حررھا الحلفاء الغربیون؟

.المرحلة الثالثة، تراجع المحور وانتصار الحلفاء

.ألمانیا

لیبیا، تونس، صقلیا، إیطالیا، فرنسا، ھولندا، بلجیكا، 

ما المناطق التي حررھا الجیش األحمر؟

لیبیا، تونس، صقلیا، إیطالیا، فرنسا، ھولندا، بلجیكا، 
.الدنمارك، النرویج

بولندا، بلغاریا، البانیا، یوغسالفیا، النمسا، 
.تشیكوسلوفاكیا

اقرأ الخریطة ثم أجب عن األسئلة التالیة



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


