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انقدرات :


يعرفية - :انرؼشف ػهٗ األصيح االلرظادٚح انكثشٖ نسُح1929ؤ ،سطذ اَرشاسْا لطاػٛا ٔيدانٛا.

 دساعح أعاٌ١ة ِٛاخٙح األصِح أـاللا ِٓ تشاِح اٌخـح اٌدذ٠ذج (إٌٛ١د.) ً٠

أهداف
انتعهى

اندعايات
انديداكتيكية

 ط١اغحذمذُ٠
ئشىاٌٟ
ِٕاعة.

 اٌّىرغثاخاٌغاتمح.
 ٚثائك ص. 35

انرحهٛم
.
ينهجية - :ذشسٛخ انمذسج ػهٗ اسرثًاس انٕثائك اإلحظائٛح تئذثاع انُٓح انراسٚخ ٙف ٙانذساسح

أشكال انعًم
انديداكتيكي
طغ ذمذّ٠ا
ئشىاٌ١ا ِٕاعثا
تاالػرّاد ػٍٝ
ِا دسعرٗ؟

يراحم إنجاز انىحدة
تقديى إشكاني :شٓذ انؼانى ف ٙفرشج يا ت ٍٛانحشتٔ ٍٛذحذٚذا سُح 1929و ،أصيح الرظادٚح كثش ٖ أخهد ترٕاصَاذّ انؼايح  .اَطهمد يٍ انٕ.و.أ نرُرشش فٙ
تال ٙانثهذاٌ انشأسًانٛح ٔيسرؼًشاذٓا .
فكٛف اَطهمد ْزِ األصيح؟ ٔكٛف اَرششخ ف ٙانؼانى انشأسًانٙ؟ ٔيا يظاْشْا ٔحظٛهرٓا؟ ٔكٛف ذًد يٕاخٓرٓا؟

أوال :ظروف انطالق أزية  1929و ويظاهرها في انىاليات انًتحدة األيريكية
 اسرخشج انٕثائك -1 انرؼشف .1ظروف انطالق أزية  1929و:
يظاْش األصيح
 3-2ص36
ػهٗ
ػشفد اٌشأعّاٌ١ح األِش٠ى١ح خالي اٌفرشج اٌّّرذج ت َ 1929ٚ َ1922 ٓ١أرؼاشا الرظاد٠ا ٔغث١ا لٍظد ِٓ أّ٘١رٗ اال خرالالخ اٌؼّ١مح اٌر ٟشٙذذٙا
االلرظادٚح
ٔانٕثٛمح 4
ػٕايم
انكثشٖ؟
ص. 37
اَطالق
اٌمـاػاخ االلرظاد٠ح ،ػالٚج ػٍ ٝتؼغ ٘فٛاخ ِثادئ اٌٍ١ثشاٌ١ح اٌّـٍمح .
اَطاللا
فسش
1
انٕثٛمراٌ
األصيح
ٚذّ١ضخ ٘زٖ اٌفرشج تظا٘شج اٌّؼاستاخ اٌّاٌ١ح ز١ث ذضا٠ذ اإللثاي ػٍ ٝت١غ ٚششاء األع ُٙتغثة ٔظاَ اٌمشٚع ِٓ خٙحٚ ،اٌثمح اٌضائذج ف ٟلّ١ح
يٍ انٕثائك كٛفٛح
االلرظادٚح  2ص37
األع ِٓ ُٙخٙح أخش ٜتسثا ػٓ ذسك٠ك األستاذِ ٛ٘ٚ ،ا أد ٜئٌ ٝاسذفاع ػشع األعِ ُٙماسٔح ِغ اٌـٍة ػٍٙ١ا ،فأد٘ ٜزا اٌخًٍ ئٌ ٝأ١ٙاس
ٔانٕثٛمراٌ  -3ظٕٓس األصيح؟
انكثشٖ
لّ١رٙا ػٕذِا ػشػد ف ٟاٌثٛسطح (ٚٚي عرش٠د تٕٛ٠ٛ١سن )  َٛ٠اٌخّ١ظ األعٛد  24أورٛتش  ٌُٚ ،َ 1929ذدذ ِٓ ٠شرشٙ٠ا تغثة فمذاْ اٌثمح
 4ص. 38
نسُح
1929و
فٙ١ا ِٓ ؿشف اٌّغاّ٘. ٓ١
ٔيظاْشْا
٘ٚىزا فدزٚس األصِح ِشذثـح تـث١ؼح إٌظاَ اٌشأعّاٌٚ ٟتاخرالي اٌّاٌ ٟاٌؼاٌّٚ ،ٟتظا٘شج فائغ اإلٔراجٚ ،أخ١شا تظا٘شج اٌّؼاستاخ اٌّاٌ١ح فٟ
اٌثٛسطح.
 انٕثٛمراٌ  - -1ت ٍٛو ظاْش .2يظاهر انتشار األزية قطاعيا في انى .و.أ:
اَرشاس األصيح
 2ص38
 أرمٍد األصِح ِٓ اٌمـاع اٌّاٌ ٟئٌ ٝاٌمـاع االلرظادٞ؛ فأ١ٙاس لّ١ح األعٚ ُٙخغاسج اٌّغاّ٘ٚ ٓ١ع خضُ٘ ػٓ عذاد اٌمشٚع أد ٜئٌ ٝئفالطيات ٍٛانمطاػاخ
ٔ ٔثائك
االلرظادٚح داخم
ص. 39
األتٕانٚ ،تاٌراٌ ٟذٛلفد لشٚع االعرٙالن ٚاالعرثّاس ِّا أد ٜئٌ ٝذشاخغ اإلٔراج اٌظٕاػٚ ٟاٌفالزٚ ٟسوٛد اٌّثادالخ اٌرداس٠ح .
أ؟
.
و
.
انٕ
  ِٓٚاألصِح االلرظاد٠ح أرمٍد ئٌ ٝاٌّغر ٜٛاالخرّاػٟ؛ فاإلفالط اٌّاٌٚ ٟاٌظٕاػٚ ٟاٌرداسٚ ٞاٌفالز ٟأؼىظ ػٍ ٝاألٚػاع االخرّاػ١حٚاٌّؼ١ش١ح ٌٍغىاْ ( أرشاس اٌثـاٌح -ػؼف اٌمذسج اٌششائ١ح -االٔرفاػاخ اٌؼّاٌ١ح ٚاٌفالز١ح -أرشاس اٌثإط -اٌٙدشج اٌذاخٍ١ح تسثا ػٓ اٌؼًّ
ٚاٌـؼاَ.)...
انتقىيى انًرحهي - :ت ٓ١ػٛاًِ أـالق األصِح ِٚظا٘ش٘اِ ،فغشا أرشاس٘ا اٌّداٌ ٟداخً اٌ.َ. ٛأ؟

انتقىيى
الرشذ ذمذّ٠ا
ئشىاٌ١ا
ِٕاعثا
ٌٍّٛػٛع.
.اعرخٍض
ظشٚف
أـالق أصِح
، َ1929
ٚفغش
ِظا٘ش٘ا؟

 -سطذ

 -انٕثٛمراٌ -1

 يؼشفحانرذاتٛش
انًرخزج
نهرخفٛف
يٍ حذج
األصيح.
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ثانيا :انتشار األزية في انعانى انرأسًاني وحصيهتها انعاية عهً انًستىي انعانًي
 .1آنيات تدويم األزية وعىايهها :
ٔظشا ٌٍشٚاتؾ اٌّاٌ١ح ٚاٌرداس٠ح اٌر ٟوأد ذشتؾ أٚستا ٚاٌؼاٌُ تاٌ.َ. ٛأ فمذ أرمٍد ئٌٙ١ا األص ِح تأشىاي ٚدسخاخ ِخرٍفح .
ٚذردٍ ٝأعثاب ذذ ً٠ٚاألصِح ف - ( :ٟعسة سؤٚط األِٛاي األِش٠ى١ح ٚذٛلف اإلػأاخ األِش٠ى١حٕ٠ٚ ،ـثك ٘زا اٌغثة ػٍ ٝوً ِٓ أٌّأ١ا
ٚإٌّغا – ذشاخغ اٌّثادالخ اٌؼاٌّ١حٕ٠ٚ ،ـثك ٘زا اٌغثة ػٍ ٝتش٠ـأ١ا – اٌرخٍ ٟػٓ ٔظاَ لاػذج اٌز٘ة ف ٟاٌظشفٓ٠ٚ ،ؿثك ٘زا اٌغثة ػٍٝ
فشٔغا – ٔٙح ع١اعح اٌسّائ١ح اٌدّشو١حٕ٠ٚ ،ـثك ٘زا اٌغثة ػٍ ٝاٌ١اتاْ – االسذثاؽ تاٌّشاوض اٌشأعّاٌ١حٕ٠ٚ ،ـثك ٘زا اٌغثة ػٍٝ
اٌّغرؼّشاخ).
 .2انحصيهة انعانًية نألزية:
أد ٜذذ ً٠ٚاألصِح ئٌ ٝذؼّ١ك اٌسظٍ١ح اإلخّاٌ١ح ٌٙا ِٓ خالي :
 أخفاع األعؼاس ٚاالعرثِاساخ ف ٟاٌؼاٌُ اٌشأعّاٌ.ٟ
 ذشاخغ اإلٔراج اٌظٕاػ ٟاٌؼاٌّٚ ،ٟتاٌراي ٞأىّاػ اٌّثادالخ اٌرداس٠ح اٌؼاٌّ١ح .
 اسذفاع زدُ اٌثـاٌح فِ ٟخرٍف اٌثٍذاْ اٌشأعّاٌ١ح .
 ذأصَ ٚػؼ١ح اٌّٛاد األ١ٌٚح ف ٟاٌؼاٌُ ٚأثش رٌه ػٍ ٝالرظاد٠اخ اٌّغرؼّشاخ .

 ت ٓ١تؼغ 2ص. 40
اَرشاس
 ٔثائك ص اٌّظا٘شاألصيح
االلرظاد٠ح
. 41
يدانٛا
خاسج
الٔرشاس
.
أ
انٕ.و.
األصِح فٟ
اٌثٍذاْ
اٌشأعّاٌ١ح؟
 اعرٕرحتؼغ
اٌؼٛاًِ
اٌّفغشج
الٔرشاس
األصِح خاسج
اٌ.َ.ٛأ؟
انتقىيى انًرحهي - :تِ ٓ١ظا٘ش أرشاس األصِح ِداٌ١ا ٚاعرٕرح زظٍ١رٙا؟

 ٔثائكص .43

 اسرخشجاإلخشاءاخ
اإلسرؼدانٛح
انر ٙاذخزْا
انشئٛس
األيشٚكٙ
نًٕاخٓح
األصيح؟
 اسرُرححظٛهح ذطثٛك
انخطح اندذٚذج
يٍ خالل
سطذ ذطٕس
انًؤششاخ
االق ٔاإلج؟

ثانثا :أسانيب يىاجهة األزية في انعانى انرأسًاني (اننيىديم نًىذجا )
 .1حعريف النيىديل وإجراءاحها :
ٚطهك اسى انُٕٛدٚم ػهٗ انخطح اندذٚذج انرٔ ٙػؼٓا روزفلج انشئٛس األيشٚك ٙانًُرخة ػمة األصيح ٔ .لذ ساػذِ فشٚك ػًم حكٕئ ٙيٍ
انخثشاء ف ٙإػذادْا ٔذُفٛزْا ْٙٔ ،ػثاسج ػٍ ذظٕس إطالح ٙشايم نألصيح اسرًش ذطثٛمٓا يٍ 1933و إنٗ 1937و ٔكاٌ رنك ػهٗ يشاحم .
ٔذمٕو ْزِ انخطح ػهٗ يثذأ ذذخم انذٔنح نرٕخ ّٛااللرظاد ٔانحذ يٍ انهٛثشانٛح انًطهمح ٔ .ذؼًُد انخطح إخشاءاخ يانٛح ٔطُاػٛح ٔفالحٛح
ٔاجذًاػٛح ( لإٌَ اإلَمار انثُك -ٙلإٌَ انرٕاصٌ انفالح -ٙلإٌَ إطالذ انظُاػح انٕطُٛح – ذٕفٛش انشغم ٔيحاستح انثطانح ٔانرأيٍٛ
االخرًاػ.)... ٙ
 .2حقىين النيىديل في هىاجهت هخلفاث األزهت :
كاَد نهُٕٛدٚم َرائح إٚداتٛح (اسذفاع األسؼاس ًَٕٔ اإلَراج ٔانظادساخ – ٔذطٕس انًثا دالخ انرداسٚح األيشٚكٛح – اَخفاع ػذد انؼاطه – ٍٛذضاٚذ
شؼثٛح انشئٛس األيشٚك ٙروزفلج ) ٔ ،يغ رنك فئٌ ْزِ انخطح نى ذكٍ َاخحح إال َسثٛا فَ ٙظش انثؼغٔ ،طادف ذطثٛمٓا يدًٕػح يٍ انؼشالٛم
كًؼاسػح سخال األػًال ٔدػاج انهٛثشانٛح انًطهمح ٔذٕذش اندٕ االخرًاػ ٙت ٍٛانُماتا خ ٔأستاب انؼًم.
 .3الذاللت الخاريخيت للنيىديل في هسار حطىر الرأسواليت :
 سغى انُداذ انُسث ٙنهُٕٛدٚم فئٌ انثالد ظهد ذؼاَ ٙيٍ يؼاػفاخ األصيح إنٗ ح ٍٛدخٕنٓا انحشب انؼانًٛح انثاَٛح ٔذحٕنٓا إنٗ أكثش يًٌٕنهحهفاء.
 -شدؼد انخطح انًثذأ انرذخه ٙف ٙانحٛاج االلرظاد٘ج ٔدػًد يكاَح انسهطح انفٛذسانٛح ٔطالحٛاخ انشئاسح .

 اسرخهضكٛفٛح ايرذاد
األصيح
خاسج انٕ.و.أ

ت ٍٛانرذاتٛش
انًرخزج يٍ
لثم انٕ.و.أ،
ٔاسرُرح
آثاسْا ػهٗ
االلرظاد
األيشٚكٙ؟

انتقىيى اإلجًاني - :ت ٓ١ظشٚف أرشاس األصِح ِٚظا٘ش٘ا؟
ت ٓ١و١ف١ح أرشاس األصِح خاسج اٌ.َ.ٛأ؟ ٚػر اإلخشاءاخ اٌّرخزج ٌّٛاخٙح ِشان األصِح ٚذسذ٠اذٙا؟خالصة :ئْ األصِح اٌىثشٌٍ ٜؼاٌُ اٌشأعّأٌ ٟمـح ذسٛي زاعّح فِ ٟغاس إٌظاَ اٌشأعّاٌ ٟاٌز ٞأرمً ِٓ ِشزٍح اٌٍ١ثشاٌ١ح اٌّـٍمح ئٌِ ٝشزٍح اٌٍ١ثشاٌ١ح اٌرذخٍ١ح.
ئػذاد األعرار :فؤاد ازهر http://his-geo.e-monsite.com

