
 

 

 التنوع فً العصر النازي 
 
 
 

 ال ٌوجد تنوع فً العٌش معا    

 فً ألمانٌا 3391إلى  3311الفترة من 

 .النازي ٌسمى العصر

 .االشتراكٌة الوطنٌةالكلمة الصعبة لهذا هً 

 

 خالل الحقبة النازٌة. دكتاتورٌةكانت هناك 

 هذا ٌعنً:

 NSDAPأدولف هتلر وحزبه 

 عن موحده وقرر

 التعاٌش بٌن الناس فً ألمانٌا.

 لم ٌعد هناك أي حقوق أساسٌة. 3311عام  ابتداءا من

 على سبٌل المثال

ٌُسمح ألحد بالتعبٌر عن آرائه بحرٌة.•   لم 

 تم اضطهاد الٌهود.• 

 خطأ.كان التنوع • 

(1933 – 1945) 
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 NSDAPأدولف هتلر وحزبه راد أ

 أن ٌمنع التنوع وحتى 

 قتل الناس على اختالف رأٌهم أو دٌنهم.

 
 المعسكرات لهذا بنوا 

 .اسجن مالٌٌن الناس فٌهو 

 .ٌقدموا اعمال شاقاهناك كان على الناس أن 

 قُتل الكثٌر.و  الكثٌر أثناء القٌام بهذا العمل مات

 الوطنٌونقتل االشتراكٌون 

 .ٌهودي أوروبًمالٌٌن  6

 للٌهود هذا القتل الوحشً

ٌُنطق:  الهولوكوستٌسمى  (Holokaust أو )ٌُنطق:  شوا (Schoa) 

 .3391إلى عام  3313من عام  الحرب العالمٌة الثانٌةاستمرت 

 حول العالم. بدأ أدولف هتلر هذه الحرب

 أراد الحصول على المزٌد من األراضً.

 أنحاء العالممات فً جمٌع 

 خالل هذه الحرب

 ملٌون شخص. 66أكثر من 
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 األسرة ومسؤولٌات المرأة والرجل       
  

 فً االشتراكٌة الوطنٌة ٌنبغً

 ، العدٌد من األطفال ان ٌنجبن لنساءل •

 رعاٌة األسرة.ان ٌقمن ب كن أما وان ٌ       

 ، المصنعفً  واٌعمل ان لرجالل •

 فً الجٌش األلمانً. جنودو  ءأبا وانوكو ان ٌ

 تتكون العائالت فقط من األب واألم واألطفال. •

 التعاٌش اآلخر كان ممنوعا.        

 

 حب الحٌاة       
 

 تسمى حٌاة الحب بٌن الناس بالجنس.

 كان خالل العصر النازي

 التنوع محرم فً حب الحٌاة.

 لالذي ٌحب الرج لالرج

 المرأة التً تحب المرأةو

 مثلً الجنس.ب ونٌسم

 مثلً الجنس من الرجال أو النساء

 تعرضوا لالضطهاد والمعاقبة من قبل أدولف هتلر.
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 كان فً القانون

 .571 فقرةالفً 

 .من القانونالفقرة جزء 

 أصبحت هذه الفقرة أكثر صرامة. 3311فً عام 

 تسمٌتهاثم تم 

 .أ 571 بالفقرة

 
 أ 371إلى ذلك بسبب الفقرة اضطر 

 و السجنألف رجل إلى  16

 .المخٌمألًفا أن ٌذهبوا إلى  31كان على 

 هناك كان علٌهم

 على الشذوذ الجنسً كعالمة

 .عالمة وردٌة على السترةارتداء 

 الكثٌر. مات

 

 عوقبت النساء المثلٌات بدرجة أقل.

 كانوا مهمٌن للدولة النازٌة ألن

 إنجاب األطفال.ال ٌزال بإمكانهم 
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 الفن وأسلوب الحٌاة     
 

 لم ٌكن هناك تنوع فً الفن.

 سمح لن ٌعلى سبٌل المثال 

 ٌهودالفنانون لل

 عمل بعد.بال

 

 كما تم حرق الكتب خالل الحقبة النازٌة.

 .األن هناك آراء أخرى فٌه

 حرق الكتب

 3311ماٌو  36كان هناك فً 

 على البانٌبالتز فً غوتنغن.

(Übersetzung: Hassan Et-Taib) حسن التاٌب الترجمة :   
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