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 – 3الحضارة اإلغريقية
مقدمة :ينظم العالم خالل كل أربع سنوات تظاھرات رياضية تدعى األلعاب
األولمبية ،و لقد ظھرت ألول مرة في بالد اإلغريق  ،و ھي من أھم
المناطق الحضارية في حوض البحر األبيض المتوسط.
 – 1تنتمي بالد اإلغريق للحوض البحر األبيض المتوسط:
* نشأت الحضارة اإلغريقية في بالد اليونان المتناثرة أطرافھا في البحـر
األبيض المتوسـط ،و المتميـزة بالتـضاريس الجبليـة لـذلك انـدفع سـكانھا
لإلشتغال بالمھن البحرية.
* مــرت الحــضارة اإلغريقيــة بعــدة مراحــل منھــا  :العــصر األرخــي  ،العــصر
الكالسيكي ،و العصر الھيلنـستي ،و لقـد كـان العـصر الكالسـيكي أھمھـا
حيث ظھـرت حكومـة بـركليس و غيرھـا مـن المظـاھر الـسياسية و الفنيـة
المعروفة ب ):المعجزة اإلغريقية ( .
 – 2اختلف النظام في اسبرطة عن أثينا:

أ -كان النظام اإلسبرطي أرسطقراطيا:

* أصبحت اسبرطة مـن أعظـم الـدول-المـدن فـي شـبه جزيـرة البيلوبـونيز
بفضل قوتھا العسكرية.
* احتكر السياسة في اسبرطة  :المتساوون و غابت عنھا األغلبية :البريك
و الھيلوت فغلب عليھا الطابع األرسطقراطي

ب -كان النظام في أثينا ديموقراطيا:
* عرفت أثينا خالل عھد بـريكليس نظامـا سياسـيا يـشارك فيـه الكثيـر مـن
المواطنين كما كانت المواطنة خـالل عھـد كليـستين تعتمـد علـى المـساواة
السياسية.
 – 3ظھرت األلعاب األولمبية في بالد اإلغريق:
* عمل ھرقل على جمع اإلغريق لإلحتفال بعيد األلعاب األولمبية لخلق جـو
من المودة و األخوة بين المدن اإلغريقية المتنافرة.
* كانت األلعاب األولمبيـة تقـام فـي أولمبيـا إلبـراز القـوة و تحكـيم العقـل و
اشـــتملت عـــدة رياضـــات منھـــا الـــركض ،وســـباق العربـــات ،المالكمـــة ،و
المصارعة.......
خاتمة :رغم التفكك و الصراعات التي عرفتھا بالد اإلغريق فإن األلعاب
األولمبية كانت وسيلة إليقاف الحرب و نشر المودة بين الشعوب.

المغرب القديم  :الفينيقيون و القرطاجيون
مقدمة :عرف المغرب نزوح شعوب متعددة من شرق البحر األبيض

المتوسط منھا الفينيقيون و القرطاجيون  ،وخلفوا به عدة تأثيرات

 – 1يقع المغرب و فينيقيا و قرطاج في حوض البحر األبيض المتوسط:

*.تتمركز فينيقيا في الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط في حين تتوسـط
قرطاج ساحله الجنوبي لنجد المغرب في أقصى جنوبه الغربـي.ممـا جعلھـا نقـط
التقاء للمالحة التجارية بھذا البحر.
*ويشير الخط الزمني إلى أھم المراحل التاريخية التـي عرفتھـا المنـاطق الثالثـة
على أنھا انتھت باحتالل روماني.

 – 2وصل الفينيقيون و القرطاجيون إلى المغرب:
 *.وصل الفينيقيون إلى المغرب حوالي 12القرن ق م بھدف التبادل التجاري كما
حملوا معھم الكتابة األبجدية التي اخترعوھا ،و كانت سـفنھم تنطلـق مـن مـدن
بيبلوس ،صيدا  ،و صـور  :حاملـة ) أوانـي فخاريـة  ،أمـشاط عـاج ،قنـان العطـور،
أقــراط ،مــصنوعات زجاجيــة  ،و مالبــس مطــرزة ... ،فــي اتجــاه مدينــة تنجــيس و
ليكــسوس لتحمــل معھــا فــي طريــق العــودة عــدة بــضائع منھــا :العــاج ،الــذھب،
الحيوانات المفترسة ،بيض و ريش النعام ،األحجار الكريمة ،و التمور...
* وصــل القرطــاجيون إلــى المغــرب حــوالي القــرن  6ق م و مــن بــين مراكــزھم
التجاريــة البحريــة فــي المغــرب :روســادير ،تمــودة ،ســبتة ،تنجــيس ،أصــيال،
ليكسوس ،تاموسيدا ،سالكولونيا ،سيريني ،الساقية الحمراء إضافة إلى وليلي،
و باناسا وكان التبادل بينھم بأسلوب المقايضة

 – 3أثر القرطاجيون على أساليب الحياة في المغرب:
خلف القرطاجيون فـي المغـرب عـدة عـادات مـن بينھـا كالحنـاء و الكحـل و تعـدد
الزوجات و المالبس ذات األكمام العريـضة و الطربـوش و الكنـدورة و البرنـسإضافة
إلــى التــأثير فــي بعــض الحــرف كــصناعة المعــادن و الجلــد و الخــزف و النــسيج و
المالحة البحرية.......
خاتمة :بالرغم مما تركته الحضارتان القرطاجية و الفينيقية على األمـازيغيين فـإن
اآلثــار تــدل علــى ازدھــار األمــازيغيين فــي الزراعــة قبــل وصــول الفينيقيــين و
القرطاجيين

المغرب القديم  :الممالك األمازيغية و مقاومة الرومان

مقدمة:
ظھرت في المغرب القديم عدة مماليك أمازيغية  ،عملت على مقاومة الغزو
الروماني و من أشھر ملوكھا " جوبا الثاني " و " بطليموس "

 – 1تمتد الممالك األمازيغية جنوب البحر األبيض المتوسط:

* يالحظ من الخريطة أن الممالك األمازيغية ال يفصلھا عن بالد الرومان إال البحر األبيض
المتوسط.
*.أطلق اإلغريق عدة أسماء على سكان شمال إفريقيا ھي  :الليبيون  ،النوميديون ،
الموريون
* ضم الشمال اإلفريقي عدة ممالك أھمھا  :موريطانيا القيصرية  ،و موريطانيا
الطنجية ،و يالحظ من الخط الزمني أنھا عرفت عدة مراحل...
*ويعتبر الملك جوبا الثاني الذي تربى في روما من أشھر ملوك القبائل األمازيغية ولقد
اشتھر بعلمه الواسع مخلفا عدة مؤلفات

 – 2قاوم األمازيغ اإلحتالل الروماني:

*.امتدت مملكة جوبا الثاني و ابنـه بطليمـوس لتـصل إلـى مدينـة سـيرتا علـى حـساب

موريطانتيا القيصرية.
* عمل الرومان علـى احـتالل المغـرب القـديم السـتغالل ثرواتـه المتمثلـة فـي خـصوبة
أراضيه و كثرة وحيشه و معادنه و أشجاره
* أصبح المغرب القـديم مـوردا اقتـصاديا مھمـا للرومـا يتـزودون منـه بـالمواد الغذائيـة  ،و
وسائل التسلية  ،و الموارد الجبائية
* بعد اغتيال الرومان لبطليموس اندلعت ثورة إدمون كما عرفت المنطقـة ثـورات عـدة
ضد التواجد الروماني يشير إليھا الجدول

الديانات في الحضارات القديمة بين التعدد و التوحيد

مقدمة:
عرف اإلنسان القديم ديانات مختلفـة ممـا أدى إلـى تعـدد اآللھـة كمـا ظھـرت ديانـات
توحيد مختلفة كاليھودية و المسيحية ،و كان لكل نوع مميزاته و مبادئه

 – 1تعرف اإلنسان القديم على ديانات متعددة :

* يالحــظ مــن الخريطــة أن اإلنــسان القــديم عبــد آلھــة متعــددة تمثــل بعــض الظــواھر
الطبيعية :كالشمس ،و الخصب أو إنسانية كالحب و القوة ،و قـد نميـز بـين الـديانات :
المصرية القديمة أو اإلغريقية أو الفارسية
*.عرف اإلنسان عبادة األوثان في بداية عقائـده و قـدم لھـا القـرابين لتجنـب غـضبھا،
قبل أن تظھر لديه ديانات التوحيد التي يشير إليھا الخط الزمني
* شھدت مصر عددا كبيرا من اآللھة يمثلھا الجدول) :ص (36و لقـد فـشلت محـاوالت
توحيد اآللھة لدى المصريين القدماء
*عبد اإلغريق القدماء آلھة تمثل قوى طبيعية مختلفـة كمـا يـشير إلـى ذلـك الجـدول
)ص(37

 – 2تطور الفكر الديني القديم نحو الدعوة إلى التوحيد :
*.بقراءة النصين القرآنيين يتضح أن ﷲ تعالى بعث لبعض األمم رسال و أنبياء منھم
النبي موسى عليه السالم الذي أرسله بالتوراة ،و النبي عيسى عليه السالم
الذي أرسله باإلنجيل و قد أرسل اإلثنان إلى بني إسرائيل كما نجد التبشير بظھور
خاتم األنبياء النبي محمد صلى ﷲ عليه و سلم.

الخلفاء الراشدون
مقدمة:

بعد وفاة الرسول "ص" وجد المسلمون أنفسھم دون خليفة ،مما أدى إلى عدة مشاكل
تم حل بعضھا بوضـع مؤسـسة الخالفـة الراشـدة التـي سـاھمت فـي توسـيع مـساحة
اإلسالم ،وانتھت ھذه المرحلة بالفتنة الكبرى.

 – 1عرف المسلمون أربعة خلفاء راشدين اتصف عصرھم بالشورى:

* بعد وفاة الرسول "ص" بايع المسلمون أبا بكر في سقيفة بنـي سـاعدة 10ھــ و بعـد
وفاته بويع عمر بن الخطاب 13ھـ إلى 23ھـ حيث بويـع عثمـان بـن عفـان و بعـد اغتيالـه
سنة 35ھـ بويع علي بن أبي طالب .
* سمي ھذا العصر بعھد الخالفة الراشدة ،حيث اعتمد على البيعة في اختيار الخليفـة
 ،كما كان أساس التنظيم السياسي مبنيا على ما تشير إليه الخطاطة :ص 49

 – 2سمي عھد ما بعد وفاة عثمان بن عفان بالفتنة الكبرى :

*الفتنة الكبرى ھـي اضـطرابات سياسـية عرفتھـا الدولـة اإلسـالمية بعـد مقتـل عثمـان
رضي ﷲ عنه و تمثلت أساسا في الصراع بـين علـي بـن أبـي طالـب رضـي ﷲ عنـه و
معاوية بن أبي سفيان والي الشام و دامت بين 35ھـ و 41ھـ
* عرفت الفتنة الكبرى عدة مراحل يمثلھا الخط الزمني :ص50
* تمكن المسلمون من توسيع مساحة بالد اإلسالم بشن عدة غزوات :
أسماء المناطق المفتوحة
شبه الجزيرة العربية
اليرموك
القادسية
الشام
مصر
طرابلس
جنوب مصر  +إفريقية +سـواحل
بحر الخزر  +فارس

تواريخ فتحھا
 2إلى11ھـ
13ھـ
15ھـ
14ھـ
21ھـ
22ھـ
ما بين  23ھـ و
 35ھـ

الخليفة الذي فتحت في عھده
عھد الرسول "ص"
عھد أبي بكر
" " "
في عھد عمر بن الخطاب
" " " "
" " " "
في عھد الخليفة عثمان بن عفان

الخالفة اإلسالمية الكبرى :األمويون – العباسيون
مقدمة:
الخالفة الكبرى يقصد بھا عھد كل من األمويين و العباسيين
الذين وسعوا الدولة األسالمية و وضعوا لھا تنظيما ساھم في ازدھار
الحضارة اإلسالمية.

 – 1امتدت الدولة اإلسالمية خالل عھد األمويين و العباسيين :

أ – مواطن الدولتين األموية و العباسية:
* اتسعت رقعة اإلسالم خالل عھد الخالفة الكبرى لتـشمل بـالد فـارس و
خرسان و سمرقند شرقا إلى المغرب األقصى و األندلس غربا
* امتد عھد األمويين من 41ھـ إلـى 132ھــ ليبـدأ العھـد العباسـي الـذي
انتھى سنة 656ھـ بسقوط بغداد
ب  -التنظيم اإلداري خالل عھد الخالفة الكبرى:

شمل التنظيم اإلداري خالل عھد الخالفة الكبرى عـدة عناصـر تـشير إليھـا
الخطاطة ) ص .(53

 – 2كانت للفتوحات اإلسالمية أسباب و نتائج :

أ  -أسباب الفتوحات اإلسالمية :
* تتكون أسباب الفتوحات اإلسالمية من  3أنواع :
أسباب دينيــــة  ) :العمل على نشر اإلسالم (
أسباب سياسية  ) :توسيع رقعة الدولة اإلسالمية  ،و مواجھة
الھجومات األجنبية " الروم" (
أسباب اقتصادية  ) :الحصول على مداخيل لبيت
المال " جزية  ،خراج (......
ب – مراحل الفتوحات اإلسالمية:
* الخريطة )ص(54
ج – نتائج الفتوحات اإلسالمية :
* كان للفتوحات اإلسالمية دور ھام في نر تعاليم اإلسالم السمحة مـن
مــساواة و رحمــة و تــسامح  ،و جعــل ســكان الــبالد المفتوحــة يعتنقــون
اإلســالم عــن رغبــة  ،ممــا أدى إلــى احتكــاك حــضاري ســاھم فــي خدمــة
اإلنسانية .

 - 10الحضارة اإلسالمية  :اإلنتاج الفكري
مقدمة:

اتسعت الدولة اإلسالمية لتحتك بحـضارات متعـددة منھـا الحـضارة الفارسـية و
القبطية و البيزنطية مما مكن مـن ظھـور حـضارة إسـالمية متميـزة ازدھـر فيھـا
النشاط الفكري والعلمي.

 – 1ازدھرت الحضارة اإلسالمية نتيجة عدة عوامل :

* ضمت الدولة إسالمية عدة مراكـز ثقافيـة منھـا :مكـة  ،المدينـة  ،دمـشق ،
بغداد  ،اإلسكندرية  ،القيروان  ،فاس  ،قرطبة.
* و لقد عرفت الدولة اإلسالمية عدة أحداث فكرية يشير إليھا الخـط الزمنـي) :
ص ( 59
* تطور النشاط الفكري العلمي نتيجة الفتوحات اإلسالمية التي اندمجت فيھا
عناصر بشرية مختلفة جمـع بينھـا اإلسـالم المحـب للفكـر كمـا جمعتھـا اللغـة
العربية.

* شملت العلوم في العصر العباسي عدة أنواع منھا:
أ – علوم دينية  ) :فقه  ،تفسير  ،حديث (
ب -علوم اللغة و اآلداب ) :نحو  ،شعر ،نثر (
ج – علوم اجتماعية  ) :تاريخ  ،جغرافية  ،عمران  ،فلسفة (
د – العلــوم الرياضــية و الطبيعيــة ) :رياضــيات  ،كميــاء  ،فزياء،فلــك  ،طــب و
صيدلة (

 – 2برع المسلمون خالل العصر العباسي في عدة علوم :

* جدول معطيات الحركة العلمية و الفكرية في العصر العباسي ) ص ( 61
* يالحظ مـن كتـاب األعـالق النفيـسة أن العـرب تعرفـوا علـى الـشكل الكـروي
لألرض منذ تاريخ قديم و حسبوا درجات القطبين  ... 180°و تعرفوا علـى الفلـك
و الجغرافيا برسم اإلدريسي ألول خريطة دائرية....
* و لقد اشتھر األطباء العرب فاجروا العمليات الطبية المختلفة

 – 11النظام الفيودالي في أوروبا في
العصر الوسيط
مقدمة :تعرضت اإلمبراطورية الرومانية لھجمات الشعوب المتبربرة منذ سـنة
476م مما أدى إلـى تھايـة العـصور القديمـة و بدايـة العـصور الوسـطى و التـي
عرفت بالعصور الفيودالية .
 – 1شــھدت أوربــا ھجمــات الــشعوب المتبربــرة خــالل بدايــة العــصر
الوسيط :
أ – عرفت أوربا عدة غارات للشعوب المتبربرة:
* انقـسمت اإلمبراطوريـة إلـى قـسمين منــذ 395م نتيجـة ضـعفھا ممـا ســھل
مھمــة تعرضــھا لغــارات شــعوب متبربــرة منھــا:الونــدال  ،اإلفــرنج  ،القــوط ،
الھون...
* ضمت العصور الوسطى األوربية عدة مراحل ) :الخط الزمني ص( 65:
ب  -تأثرت اإلمبراطورية الرومانية بھجمات الشعوب المتبربرة:
انتشر الطاعون و المجاعة و سادت الفتن و الفوضى بالقتل و النھب ،مما اضطر
األوربيين إلى البحث عن األمان لدى جيرانھم األقوياء فظھر العصر الفيودالي.
 – 2امتــاز العــصر الفيــودالي بعــدة مظــاھر اجتماعيــة  ،سياســية و
اقتصادية:
أ  -شمل المجتمع األوربي الفيودالي عدة طبقات:

) ھيكل ص( 67
ب – حقوق و واجبات الملوك واألسياد :
* واجبات الملك تجاه السيد ) :تقديم إقطاع  ،التنازل عن حق جمع
الضرائب ،التنازل عن الرسوم القضائية ،اإلشراف على تقاضي سكان المنطقة
الخاضعة لنفوذه (
* واجبات السيد تجاه الملك ) :خدمة الملك ،مناصرة الملك وقت الحرب،
تقديم الھدايا في المناسبات ،تقديم تعويضات للملك(
* واجبــات التــابع تجــاه الــسيد ) :تأديــة يمــين الــوالء ،تقــديم الــضريبة  ،أداء
الخدمة العسكرية ،أداء رسوم المرور و الطحن و طھي الخبز في فرنه (

