
 

 دروس وأنشطة تعلٌمٌة تعلمٌة عن بعد لضمان استمرارٌة الدراسة

 مادة االجتماعٌات

 

 

 

      (التطور التقنً، االنعكاسات على البنٌة االجتماعٌة)انطالق الثورة الصناعٌة  :موضوع البحث

révolution Industrielle     La 

 أنشطـــــــة التعلٌـــــــــــــــــــم والتعلــــــــــــــم المتعلقة بمــــوضوع البحـــــــث

II- التفسٌر التارٌخً النطالق الثورة الصناعٌة: االجابة على السؤال الثانً من البحث 

 : م، وهذا راجع لمجموعة من العوامل 18انطلقت الثورة الصناعٌة من انجلترا خالل القرن 

 مضمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــل

اَرماء   ذٕعغ انًغاؼح انضساػٛح،:ػذج ذؽٕالخ يٍ أتشصْا 18شٓذخ انفالؼح اإلَعهٛضٚح خالل انمشٌ  الثورة الفالحٌة

أدخ ْزِ ،انضساػٛـح اعرؼًال تؼض اٜالخ انفالؼٛح، ٔاألخز تانذٔسج  انغالالخ انعٛذج يٍ انًٕاشٙ،

.              انرؽٕالخ إنٗ اسذفاع اإلَراض ٔذضاٚذ األستاغ، ٔتانرانٙ اعرصًاس ْزِ األخٛشج فٙ انًعال انظُاػٙ

 ) 83 ص 11 ٔ 10 اَظش انٕشٛمرٍٛ )

النمو الدٌمغرافً 
 السرٌع

أذاغ ْزا انًُٕ انذًٚغشافٙ  ٔانرغزٚح، ذضاػف ػذد عكاٌ تشٚطاَٛا تفؼم ذمذو انطة ٔذؽغٍ يغرٕٖ انؼٛش

 ) 83 ص 13 ٔ 12 اَظش انٕشٛمرٍٛ ) .انغشٚغ ٔفشج انٛذ انؼايهح ٔانغٕق االعرٓالكٛح

تطور التجارة 
 الخارجٌة البرٌطانٌة

شكهد انًُرٕظاخ انظُاػٛح َغثح  ٔ. عثغ يشاخ تفؼم ذضاٚذ انطهة انخاسظٙٚحذضاػفد انظادساخ انثشٚطاٌ

 ) 84 ص 17 اَظش انٕشٛمح ) .ال ٚغرٓاٌ تٓا يٍ انظادساخ انثشٚطاَٛح

ٔاصدْاس  (انثشنًاٌ+انًهك ) ؼذشد ْزِ انرؽٕالخ فٙ ظٕ عٛاعٙ ٔفكش٘ يالئى طثؼّ االعرمشاس فٙ انؽكى  العامل السٌاسً

 ) 84 ص 16 اَظش انٕشٛمح ). انؼمهٛح انشأعًانٛح

 

 

 

 ...معهد ثحكمه قيم 

 2الجذوع املشتركة الاجتماعيات 

 واالستعانة بالدعامات الموجودة فً الكتاب المدرسً الستكمال عملٌة ،المرجو قراءة الدرس بتمعن -

 .االستٌعاب والفهم 

 .إنجاز الوضعٌة التقوٌمٌة لقٌاس مدى فهمكم و استٌعابكم للدرس -
 



 

 

 

 

 

 

 

 

III- التركٌب التارٌخً لنتائج الثورة الصناعٌة وانعكاسها على : اإلجابة على السؤال الثالث من البحث

 البنٌة االجتماعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 انشٙء انز٘ كشط ذمذو ْزِ انًعًٕػح ػهٗ ،ػضصخ انصٕسج انظُاػٛح يكاَح أٔسٔتا انغشتٛح    :خالصة البحث

 . خلصة العالم االسالميؼغاب تالٙ دٔل انؼانى

 :المصطلحات 

يضخح ذشرغم تٕاعطح انثخاس، اعرؼًهد فٙ ضخ انًٛاِ يٍ داخم انًُاظى اخرشػٓا طٕياط َٕٛكًٍ ْٕٔ يٛكاَٛكٙ  : اٜنح انُاسٚح

 .إَعهٛض٘

و فٙ 1785يٍ خالل ذطٕٚشِ ٜنح َٕٛكًٍ، ٔلذ اعرؼًهد آنح ٔاط يُز   ْٔٙ اٜنح انرٙ اخرشػٓا ظًٛظ ٔاط  :اٜنح انثخاسٚح

 .يظاَغ انُغٛط ٔفٙ انًُاظى ٔانرؼذٍٚ ٔانُمم

 

 

 النشاط

 الثالث

يٛالد انطثمح انؼايهح 

تاَطالق انصٕسج انظُاػٛح اَرششخ انٓعشج انمشٔٚح  -

َؽٕ انًذٌ انظُاػٛح ٔشكم انًٓاظشٌٔ انطثمح 

 ص 18 ة اَظش انٕشٛك) .انؼايهح فٙ انمطاع انظُاػٙ

85 ( 

سٔق اظرًاػٛح يضسٚح يٍ ظانطثمح يٍ ْزِ ػاَد  -

 ضؼف األظٕس، ٔطٕل يذج انؼًم انٕٛيٙ،: تُٛٓا

ٔػذو االعرفادج يٍ ذؼٕٚضاخ انرماػذ ٔؼٕادز 

نٗ انغكٍ غٛش انالئك َٔمض إتاإلضافح ، انشغم

 ) 85  ص 20 19ٔ ة اَظش انٕشٛك) .انرغزٚح

 

 

اٚذ َفٕر انثٕسظٕاصٚحذض  

عٛطشخ انثٕسظٕاصٚح اإلَعهٛضٚح ػهٗ األَشطح  -

االلرظادٚح انؼظشٚح يٍ طُاػح ٔ ذعاسج ٔ خذياخ ٔ 

 .فالؼح ؼذٚصح

ذعأص َفٕر انثٕسظٕاصٚح اإلَعهٛضٚح انؽذٔد انٕطُٛح  -

 ذغرصًش فٙ كصٛش يٍ دٔل انؼانى تؼٛس أطثػ

 .يغرفٛذج يٍ انغٛاعح االعرؼًاسٚح

 

 

 الوضعٌة

 النهائٌة 



 : ألهداف الدرس(ة)وضعٌة تقوٌمٌة لقٌاس مدى بلوغ المتعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وعلى تعلماتك،أجب على األسئلة التالٌةٌقتٌن اعتمادا على الوث  

                                              (المكان–الزمن-الموضوع )الوثٌقتٌن فً سٌاقهما التارٌخً  (ي)ضع  -1

 .من الوثٌقتٌن العوامل المفسرة النطالق الثورة الصناعٌة (ي)استخرج  -2

 . دور الثورة الفالحٌة فً إنطالق الثورة الصناعٌة-2-من خالل الوثٌقة  (ي)وضح  -3

فٌها نتائج الثورة الصناعٌة وانعكاسها على البنٌة  (ٌن)اعتمادا على مكتسباتك فقرة تارٌخٌة تبرز (ي)اكتب   -4

                                                                                                         .االجتماعٌة

م 1750تزايد سكان بعض الدول األوربية ما بين - 1–الوثٌقة رقم 

 م بمليون نسمة1800و 

 - 2–الوثٌقة رقم 


