
 

 دروس وأنشطة تعليمية تعلمية عن بعد لضمان استمرارية الدراسة

 1 -االجتماعيات  - الجدع المشترك

      انطالق الثورة الصناعية )التطور التقني، االنعكاسات على البنية االجتماعية( موضوع البحث:

 révolution Industrielle    La 

 إشكالية البحث:

تطورات علمية بدأت بوادرها منذ القرن ل نتيجة م انطالقة ثورة صناعية، كانت عبارة عن18الثلث األخير من القرن  شهدت انجلترا خالل

ما التعريف التاريخي النطالق الثورة الصناعية؟ وما التفسير التاريخي ف. م18م في أوربا، وتوضحت معالمها خالل نهاية القرن 16

 ؟نية االجتماعيةانعكاساتها على البوما  ؟النطالقها

 

 أوربا وحاليا في العالم؟ب إلى أي حد ساهمت الثورة الصناعية في التطور االقتصادي قديما

 أنشطـــــــة التعليـــــــــــــــــــم والتعلــــــــــــــم المتعلقة بمــــوضوع البحـــــــث

I-   :التعريف التاريخي النطالق الثورة الصناعيةاإلجابة عن السؤال األول من البحث 

 المظاهر المكان الزمن الموضوع ) الحدث(

 
قيام الثورة الصناعية 

تأثيراً  التي أحدثت
  على المستوىجذريّاً 

االقتصادّي، 
السياسّي، و 

  االجتماعيّ 

 
خالل 
القرن 

 م 18

 
انطلقت من 

انجلترا 
وامتدت إلى 
باقي أوربا 

الغربية 
خالل القرن 

 م 19

 لقد برز في انجلترا جملة من المخترعين الذين تعددت اختصاصاتهم:

م إلى صنع المكوك الطائر 1733منذ سنة ” جون كاي“توصل  :في ميدان النسيج

م 1765الذي تمكن سنة  ”زهاركرايف جيمس”الذي ساعد على مضاعفة اإلنتاج، و

مرة ما كان يُنتج من قبل في نفس  120من صنع جهاز جيني الذي مكن من إنتاج 

إلى صنع المنساج اآللي ” كارثرايت“الوقت، ثم توالت االختراعات بعد ذلك بتوصل 
 الذي ساهم في التخفيف من كلفة اليد العاملة 

ذا المجال في تطوير الصناعة ساهمت االختراعات التقنية في ه  :ي ميدان التعدينف

إلى  أبراهام داربيم توصل 1709التعدينية والتخفيف من تكاليف اإلنتاج، ففي سنة 

أن  هنري كورتم استطاع 1784، وفي سنة وإنتاج الفوالذ صهر الحديد بفحم الكوك

يفصل بين الحديد والفحم أثناء عملية الصهر، كما تمكن من صنع قضبان حديدية 

 .أكثر صالبة

م بتوصل 18حدثت ثورة حقيقية في ميدان الطاقة مع بداية القرن  ميدان الطاقة:

” اآللة النارية“من وضع مضخة تشتغل بواسطة البخار سميت بـ  نيوكمن طوماس

في تطوير تلك اآللة  جيمس واطم أخذ 9176م، وابتداء من سنة 0517وذلك سنة 

التي وفرت لإلنسان طاقة هائلة اختراع اآللة البخارية من  م 1784فتوصل سنة 

 .وأحدثت تحوالت عميقة في مختلف القطاعات
 
 

 

 

 السؤال المثير للنقاش:

 معهد تحكمه قيم ...



 :وضعية تقويمية مرحلية

 

 

 

 

 

 على األسئلة التالية:وعلى تعلماتك،أجب يقة اعتمادا على الوث    

 المكان(                                             –الزمن-الوثيقة في سياقها التاريخي )الموضوع ضع )ي(  -1

 )ي( المظاهر التي تجلت فيها الثورة الصناعية.استخرج  -2

 ة، وتواريخ اختراعهاأنجز)ي( خطا زمنيا يتضمن أهم االختراعات التقنية في مجاالت النسيج و التعدين و الطاق -3

 

استخدام اآللة توسعا عظيما، حتى حلت محل  فتحت الثورة الصناعية الطريق على صناعة ... ازدهرت بفضل المخترعات،وتوسع

العمل اليدوي في جميع المجاالت. فقد اخترع المكوك الطائر، وتطورت صناعة الغزل و النسيج، واستخدم الفحم الحجري في 

الصناعة قوة  التعدين، واكتشفت قوة البخار، فاستفيد منها في تحريك القوى اآللية، وكان اكتشاف البخار المنحة الكبرى التي وهبت

 .إنتاجها الهائلة

 المكوك الطائر: دولب آلي زاد من سرعة ذهاب وإياب الخيوط المنسوجة مما ضاعف اإلنتاج أربع مرات.
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