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اٌصفسح 1

تاريخ األردن
الصف  :الحادي عشر
الفصـــــل األول
يتألف مه :
اٌٛؽــــذح األٚىل  :األسدْ يف اٌعصٛس اٌمذميخ .
الفصل األول  :األردن فً العصور الحجرٌة .
الفصل الثانً  :المملكة العربٌة القدٌمة فً األردن .
الفصل الثالث  :الفترة الٌونانٌة والرومانٌة فً األردن .

اٌٛؽذح اٌضبٍٔخ  :األسدْ يف صذس اإلعالَ ( اٌعصش اٌشاشذي ٚاألِٛي ) .
الفصل األول  :مكانة األردن الدٌنٌة وانتشار االسالم فٌه .
الفصل الثانً  :الفتوحات االسالمٌة فً األردن وموقف القبائل العربٌة منها .
الفصل الثالث  :األردن فً العهد الدولة األموٌة ( 431—14هـ ) 917----664م .

اٌٛؽذح اٌضبٌضخ  :األسدْ ِٕز اٌعصش اٌعجبعً ؽىت ٔٙبٌخ اٌعصش ادلٍّٛوً .
الفصل األول  :األردن فً عهد الخالفة العباسٌة .
الفصل الثانً  :طرٌق الحج الشامً وأثره فً األردن .
الفصل الثالث  :األردن فً أثناء الحمالت الفرنجة .
الفصل الرابع  :األردن فً العصرٌن األٌوبً والمملوكً .
الفصل الخامس  :الحٌاة العلمٌة والثقافٌة فً األردن عبر العصور التارٌخٌة .
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اٌصفسح 2

اٌفصً األٚي :

األسدْ يف اٌعصٛس احلغشٌخ .

اٌغــــؤاي األٚي  :عشف ِب ًٌٍ :


عصٛس ِب لجً اٌزبسٌخ  :هً الفترة التً عاشها االنسان قبل اختراعه للكتابة وبالتالً قلة
المعلومات عنه فً هذه الفترة .



ٚادي فٍٕبْ  :موقع أثري ٌعود للعصور الحجرٌة ٌقع فً محافظة الطفٌلة حٌث مارس االنسان
اقتصاداً زراعٌا ً واسعا ً .
اٌغـــؤاي اٌضبًٔ  :فغش ِب ًٌٍ :
 -1رمغٍُ ادلؤسخني ربسٌخ اٌجششٌخ ‘ىل فرتاد :
اٌدٛاب  :ذك١ٙالً ٌعؼاقح ز١اج االٔكاْ .
 -2اعزمشاس االٔغبْ يف أسض األسدْ ِٕز آالف اٌغٕني .
اٌدٛاب  :تكة اػرعاي إٌّاش ٚضصٛتح اٌرؽتح ٚذٛفؽ اٌّ١اٖ ِٛٚلؼٗ اٌّرٛقػ ت ٓ١لاؼاخ اٌؼاٌُ
اٌمع. ُ٠
اٌغــــؤاي اٌضبٌش  :سرت األؽذاس اٌزبسخيٍخ اٌزبٌٍخ ؽغت ربسٌخ ؽذٚصٙب :
اٌدٛاب  :اضرؽاع اٌىراتح ـــ اٌؼصؽ اٌثؽٔٚؿ ٞــــ اٌؼصؽ اٌسع٠ع ٞــــ ظٛٙؼ االقىٕعؼ
اٌّمع ٟٔٚــــــ ِ١الظ اٌك١ع اٌّك١ر .
اٌغـــــؤاي اٌشاثع  :ثني اٌغّبد اٌعبِخ ٌٍعصٛس احلغشٌخ يف األسدْ ؟
-4
-1
-3
-1

وجود القرى الزراعٌة واالستقرار فً مكان واحد وتدجٌن الحٌوانات وظهر االقتصاد
الزراعً الواسع .
تطور فن العمارة من خالل البٌوت السكنٌة المتصلة مع بعضها البغض .
االزدهار الصناعً ممثالً باألدوات الحجرٌة والصوانٌة وأدوات الدفاع عن النفس .
تطور بعض الفنون والمعتقدات الدٌنٌة وطقوس دفن الموتى وعبادة قوى الطبٌعة .
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اٌصفسح 3

اٌفصـــــــً اٌضبًٔ  :ادلّبٌه اٌعشثٍخ اٌمذميخ يف األسدْ :
اٌغـــــؤاي األٚي  :عشف ِب ًٌٍ :


األساٍِ : ْٛهم من أوائل القبائل العربٌة السامٌة التً استقرت فً أرض األردن قادمة من شبه
الجزٌرة العربٌة فً األلف الثالث ق.م وقد عملوا بالتجارة وإدالء القوافل العابرة للصحراء
لمعرفتهم بالطرق ومصادر المٌاه .



ٔمش اٌمٍعخ :

هو نقش لتمثال عثر علٌه فً جبل القلعة فً عمان عام 4764م

كما عثر

على سبعة عشرة ختما عمونٌا ذال أهمٌة كبرى زادت فً معرفتنا عن األسماء والفنون العمونٌة ،
وأهم ملوكهم .


ادلذٌٕخ اٌٛسدٌخ  :هو أسم أطلق على عاصمة األنباط البترا بسبب نحتها من الصخر الوردي .



اٌغـــــؤاي اٌضبًٔ  :أعط أسباب لكل مما ٌأتً :
أ)

ً
٘غشح اٌمجبئً ِٓ عٕٛة شجٗ اجلضٌشح اٌعشثٍخ إىل ثالد اٌشبَ ٚاٌعشاق مشبي ؟

ـــ تحول طرق التجارة عن جنوب شبة الجزٌرة العربٌة ( الٌمن ) .
ـــ تزاٌد عدد السكان ومحدودٌة المراعً ومصادر المٌاه .
ـــ كثرة الحروب بٌن الدول والقبائل العربٌة فً جنوب شبه الجزٌرة العربٌة .
ـــ انهٌار سد مأرب .
ة) أٍٙبس عذ ِأسة :
الجواب  :بسبب عدم االهتمام بصٌانته وترمٌمه .
ط) اختبر األٔجبط اٌجرتا عبصّخ ذلُ :
* الموقع الحصٌن بٌن الجبال .
* وقوعها على الطرق التجارٌة.
* توفر المٌاه فٌها .
د) رشاعع إٌشبط اٌزغبسي عٓ ِذٌٕخ اٌجرتا .
ـــ معرفة الرومان بأهمٌة الرٌاح الموسمٌة وتحكمهم بمنافذ البحر األحمر .
ـــ سٌطرة البطالمة فً مصر على الطرٌق المؤدٌة شماالً إلى دمشق  ،مما أدى إلى حرمان
األنباط من عوائد هذه الطرٌق المالٌة رغم تحوٌلهم لسٌر خط هذه الطرٌق إلى خط تجاري آخر
من الجرباء – ظِٚح اٌدٕعي – ٚاظ ٞاٌكؽزاْ  -أَ اٌدّاي – تصؽ. ٜ
ــ تحول الطرٌق البحري من مٌناء أٌله ( العقبة ) على الشاطئ الشرقً للبحر األحمر إلى
الساحل الغربً والذي ٌتبع للبطالمة  ،وهذا فقد األنباط الطرٌق التجاري البحري الذي كانوا
ٌسٌطرون علٌه سابقا ً  ،وفً عام 406م أحتل اإلمبراطور الرومانً تراجان البترا وقضى على
دولة األنباط .
اٌغــــؤاي اٌضبٌش  :أروش أُ٘ األصبس ادلٛعٛدح يف اٌجرتا ؟
اٌدٛاب :

الخزنة  ،الدٌر  ،القبور  ،المسرح  ،المدرج  ،قصر البنت  ،المحكمة  ،المذبح .
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اٌصفسح 4

اٌغــــؤاي اٌشاثع ٚ :ضؼ دٚس األٔجبط يف رلبي ٕ٘ذعخ ادلٍبٖ ؟








ذّ١ؿ األٔثاغ فٕ٘ ٟعقح اٌّ١اٖ ٚ ،اترىؽٚا ذمٕ١اخ ٚأقاٌ١ة ٚٚقائً ٌدّغ اٌّ١اٖ ِثً ( ذٍ١الخ اٌؼٕة
 ،وّا لاِٛا تثٕاء اٌمٕٛاخ اٌفطاؼ٠ح ٚاٌسدؽ٠ح ٚ ،اٌكعٚظ االػرؽاظ١ح ػٍِ ٝداؼ ٞاألٚظ٠ح تٙعف
االقرفاظج ِٓ ِ١اٖ األِطاؼ ف ٟاٌؿؼاػح ٚ ،ذطف١ف أعفاع اٌّ١اٖ ٌسّا٠ح اٌّعٕ٠ح ِٓ اٌف١عأاخ
ٚن١عٚا اٌطؿأاخ ٚا٢تاؼ ف ٟوافح أؼخاء اٌٍّّىح إٌثط١ح .
اٌكـــــؤاي اٌطاِف ِ :ا اٌؼٛاًِ اٌر ٟقاػعخ ػٍ ٝذطٛؼ اٌرداؼج ػٕع األٔثاغ ؟
ٚلٛع اٌثرؽا ػٍٍِ ٝرم ٝاٌطؽق اٌرداؼ٠ح ت ٓ١اٌٚ ّٓ١تالظ اٌهاَ نّاالً ٚاٌطٍ١ح اٌؼؽت ٟنؽلاً ،
ِٚصؽ ٚتالظ اٌؽفع ٓ٠غؽتا ً .
صٕغ األٔثاغ اٌكفٓ فٕ١ِ ٟاء أ ٍٗ٠ػٍ ٝاٌثسؽ األزّؽ ٚ ،وأد قفٕ ُٙذدٍة اٌثعائغ ِٓ اٌٌ ّٓ١رٕمٍٙا
ػثؽ اٌثسؽ األزّؽ فِ ٟصؽ .
لاَ األٔثاغ تثٕاء ِسطاخ ػٍ ٝاٌطؽق اٌرداؼ٠ح ٚؾٚظ٘ٚا تاٌّؽافك اٌالؾِح ٌٍرداؼج واٌطأاخ ( إللاِح
اٌرداؼ ٚاٌّكافؽٚ .) ٓ٠إٌّهآخ اٌّائ١ح ٚاألقٛاق ٚغٌه ػٍ ٝغٛي ٘ػٖ اٌطؽقٚ ،ػٍّٛا ػٍٝ
ذسكٕٙ١ا.
ذٛفؽ األِٓ ٌٍمٛافً اٌرداؼ٠ح تٛظغ تؼط اٌساِ١اخ اٌؼكىؽ٠ح ػٍ ٝاٌطؽق ٚإلاِح أتؽاج ٌٍّؽالثح .

ً
ً
اٌغــــؤاي اٌغبدط  :أعزٕزظ أٍّ٘خ ِغٍخ ادلٍه ٍِشع ثٛصفٙب عغال ربسخيٍب ؟
اجلٛاة  :ألٔٗ ألعَ ٔمم ِؤؼش ػثؽ ػٍ ٗ١ف ٟاألؼظْ ٠ٚؼٛظ ذاؼ٠طٗ إٌ ٝقٕح  242ق َ.ز١ث ظ ْٚاٌٍّه
ِ١هغ أػّاٌٗ ٚزؽٚتٗ ٚظفاػٗ ػٓ إٌّطمح وكدً ذاؼ٠ط ٟػٍ٘ ٝػٖ اٌّكٍح .
اٌغــــؤاي اٌغبثع  :لبسْ ثني ادلّبٌه اٌمذميخ اٌزً لبِذ يف األسدْ ِٓ ؽٍش :
األظْٛ١ِٚ
ٚخٗ اٌّماؼٔح
اٌّٛلغ اٌدغؽافِٕ ٟطمح اٌهؽاج
لٛو خثاؼ
أنٙؽ ٍِٛوُٙ
صٙؽ إٌساـ
أداؾاذُٙ
ٚصٕاػح األضراَ

اٌّؤاتْٛ١
ِٕطمح ِؤاب
ِ١هغ
ذدّ١غ اٌّ١اٖ ذؽت١ح
اٌّاػؿ
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اٌؼّْٛ١ٔٛ
ت ٓ١اٌؿؼلاء ٚٚاظ ٞاٌّٛخة
زٕ ، ْٛؼزٛت ، ٟؾاو١ؽ
األظٚاخ اٌفطاؼ٠ح  ،صٕاػح اٌطٕاخؽ
 ،أظٚاخ اٌؿٕ٠ح ٚاٌثؽٔٚؿ

اٌصفسح 5

اٌفصـــً اٌضبٌش  :اٌفرتح أٌٍٛبٍٔخ ٚاٌشِٚبٍٔخ يف األسدْ :
اٌغــــؤاي األٚي  :عشف ِب ًٌٍ :


احلضبسح اذلٍٕغزٍخ :

٘ ٟزصٍ١ح ذفاػً ٚاضرالغ اٌسعاؼج أٌٛ١أ١ح تاٌسعاؼاخ اٌهؽل١ح

تهىً ػاَ ٚزعاؼج تالظ اٌهاَ تهىً ضاو ٚذّرع ِٓ فرٛزاخ االقىٕعؼ اٌّمعٚ ٟٔٚزر ٝظٛٙؼ
اٌؽِٚاْ .


طشٌك رشاعبْ  :هو طرٌق أنشأه الرومان وٌسمى بالطرٌق الملوكً قام بتوسعته اإلمبراطور
الرومانً تراجان عام 401م وٌبدأ من بصرى الشام إلى أٌله مروراً بالمدن األردنٌة التالٌة (
جرش  ،عمان  ،مأدبا  ،الكرك  ،البترا  ) ،وكانت تتفرع عن الطرٌق الرئٌسً طرق فرعٌة إلى
المواقع المجاورة للطرٌق وقد رصف هذا الطرٌق بالحجارة واستخدم كطرٌق تجاري الوطرٌق
عسكري .



ثِٛجً  :هو أحد ابرز القادة العسكرٌٌن للدولة الرومانٌة ولد فً روما  ،اجتاح بالد الشام
وضمها إلى اإلمبراطورٌة الرومانٌة عام  63ق.م ترأس مجلس الشٌوخ الرومانً وقضى على
المتمردٌن ووحد الرومان تحت حكمه  ،توفً فً مدٌنة االسكندرٌة .



عذاسا  :هو األشم القدٌم الرومانً لمدٌنة أم قٌس حٌث كانت احدى مدن حلف الدٌكابولٌس .
اٌغؤاي اٌضبًٔ  :أروش ممٍضاد ِذْ اٌذٌىبثٌٍٛظ ؟
ـــ حرٌة العقٌدة .
ــــ وضع دستور داخلً لكل مدٌنة .
ـــ تقدٌم الخدمات الصحٌة .
ـــ وجود مندوبٌن عن كل مدٌنة مسؤولٌن عن تنظٌم العالقات مع اإلمبراطورٌة .
اٌغــــؤاي اٌضبٌش  :ثني أُ٘ األعّبي اٌزً لبَ ثٙب اٌشِٚبْ يف األسدْ ؟
 -4إعادة تعمٌر المدن الٌونانٌة القدٌمة التً دمرتها الحروب  ،حٌث وضع ( بومبً ) أسس
لحلف عسكر واقتصادي لحماٌة اإلمبراطورٌة الرومانٌة وأعاد ‘حٌاء المدن الٌونانٌة باسم
حلف ( الدٌكابولٌس ) .
 -1انتشرت الدٌانة المسٌحٌة فً القرنٌن الثانً والثالث المٌالدٌٌن  ،بٌن سكان األردن فً ذلك
الوقت وأصبحت الدٌانة الرسمٌة لإلمبراطورٌة الرومانٌة الشرقٌة بعد اعتناق اإلمبراطور
قسطنطٌن لها .
اٌغــــؤاي اٌشاثع  :فغش ِب ًٌٍ :
أ)

زلبٌٚخ اٌغٍٛلٍني اعزّبٌخ األٔجبط إىل عبٔج. ُٙ
اجلٛاة  ::للوقوف إلى جانبهم فً حربهم مع البطالمة .
ة* ا٘زّبَ اٌشِٚبْ ثضساعخ اٌضٌز ْٛيف األسدْ .
اجلٛاة  ::استغالل طبٌعة التربة الخصبة واألمطار الوفٌرة وخاصة فً شمال األردن .
ط) أزشبس اٌذٌبٔخ ادلغٍؾٍخ يف األسدْ غت اٌمشٔني اٌضبًٔ ٚاٌضبٌش ادلٍالدٌني .
اجلٛاة  :اعتناق اإلمبراطور قسطنطٌن نفسه للدٌانة المسٌحٌة فعمل على نشرها فً
األردن فبنٌت الكنائس فً عجلون وأم الرصاص ومأدبا وعمان وجرش وأم قٌس وغٌرها
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اٌصفسح 6

اٌٛؽذح اٌضبٍٔخ  :األسدْ يف صذس االعالَ ( اٌعصش اٌشاشذي ٚاألِٛي )

اٌفصـــــً األٚي ِ :ىبٔخ األسدْ اٌذٌٍٕخ ٚأزشبس االعالَ فٍٗ :
اٌغـــــؤاي األٚي  :عشف ِب ًٌٍ :


راد اٌغالعً  :هً موقعة حدثت سنة  1هـ 617 /م عند ماء ٌسمى السالسل بالقرب من معان
حٌث تجمع عدد من القبائل العربٌة لقتال المسلمٌن لكن المسلمٌن فرقوهم .



عزاَ  :هً قبٌلة عربٌة كانت تقٌم فً معان وكان زعٌمهم فروة بن عمرو الجذامً أول من أعلن
إسالمه  ،وكان له عالقة طٌبة مع الرسول صل هللا علٌه وسلم .



اٌغغبعٕخ  :هً قبٌلة عربٌة سكنت معان والشراه ومؤته ومؤاب والقسطل والبلقاء والٌرموك
وأكبر تجمعاتهم فً بٌت راس وبادٌة الشام وقد سٌطروا على معظم القبائل فً بالد الشام فً القرن
السادس المٌالدي  ،وقد وقفوا فً بداٌة الفتوحات اإلسالمٌة موقفا ً معادٌا ً للدولة اإلسالمٌة .
واستمروا على تحالفهم مع البٌزنطٌٌن الذٌن أسندوا إلٌهم زعامة القبائل المتنصرة ال سٌما بعد أن
أصبح جبله بن األٌهم ملكا ً ولكن بعد دخولهم اإلسالم شكلوا عصب الجٌش اإلسالمً .



راد أطالػ  :هو أسم منطقة نزلت بها قبٌلة قضاغة قرب الطفٌلة حالٌا ً والتً كان الرسول قد
أرسل سرٌة إلٌها سنة  1هـ 617 /م مكونة من خمسة عشر رجالً بقٌادة كعب بن ع1مرو
الغفاري لنشر اإلسالم  ،لكنهم لم ٌستجٌبوا بل و قتلوا أفراد السرٌة إال واحداً .



عف اهلل ادلغٍٛي  :هو لقب أطلقه الرسول ( صل هللا علٌه وسلم ) على الصحابً خالد بن الولٌد
عندما أنقذ جٌش المسلمٌن من هزٌمة نكراء فً غزوة مؤتة .
اٌغــــؤاي اٌضبًٔ ِ : :ب اٌذالئً اٌزً رشري إىل ِىبٔخ األسدْ اٌذٌٍٕخ ؟
اجلٛاة  :ورد ذكر األردن أو بعض مناطقه فً كتب التفاسٌر  ،وكذلك األحادٌث النبوٌة الشرٌفة
التً تتحدث عن فصائل بالد الشام ومنها أرض األردن .
اٌغــــؤاي اٌضبٌش  :ثني اٌغجت ادلجبشش دلعشوخ ِؤرخ ؟
اجلٛاة  :قام شرحبٌل بن عمرو الغسانً أمٌر مؤتة والذي كان ٌحكم مؤاب ( الكرك ) باسم الروم
بقتل الصحابً الحارث بن عمٌر األزدي الذي كان ٌحمل رسالة من الرسول هللا إلى ملك الغساسنة
الحارث بن أبً شمر الغسانً ٌدعوه فٌها لإلسالم  ،مخالفا ً بذلك األعراف السائدة الذي ٌمنع
التعرض للسفراء والرسل باألذى .
اٌغــــؤاي اٌشاثع  :أعزخٍص اٌذسٚط ٚاٌعرب ادلغزفبدح ِٓ ِعشوخ ِؤرخ ؟
اجلٛاة :

مناقشة مع الطلبة وإلجابة حسب وجهة الطالب .

اٌغــــؤاي اخلبِظ  :فغش ِب ًٌٍ :
أ)

ا٘زّبَ اٌشعٛي صً اهلل عٍٍٗ ٚعٍُ ثبعزّبٌخ اٌمجبئً اٌعشثٍخ يف األسدْ ٌإلعالَ .
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اجلٛاة  :التمهٌد للدعوة اإلسالمٌة فً بالد الشام بأكملها حتى تكون مركزاً لتجمٌع جٌوش
المسلمٌن وضمان التموٌن المناسب لها فً التوسع باتجاه الشمال أي باتجاه الدول البٌزنطٌة .
ـــ تحوٌل والء هذه القبائل من الخضوع لإلمبراطورٌة البٌزنطٌة إلى الوالء المطلق للدولة
اإلسالمٌة  ،ولتكون عونا ً للمسلمٌن فً صراعهم المقبل مع الروم .
ب) اعزالَ صبثذ ثٓ ألشَ ساٌخ ادلغٍّني ثعذ اعزشٙبد عجذ اهلل ثٓ سٚاؽخ .
الجواب  :حرصا ً على بقاء راٌة جٌش المسلمٌن مرفوعة  ،وكذلك إعطاء فرصة للمسلمٌن لالتفاق
على أمٌر لهم .
ً
اٌغــــؤاي اٌغبدط  :أوًّ اٌذٚي اَرً مبب رشاٖ ِٕبعجب ؟
اسم النبً
مكان المقام

ٌوشع بن ذي النون
شعٌب  ،أٌوب
علٌهما السالم
السلط

النبً هارون
علٌه السالم

النبً لوط
علٌه السالم

النبً هود
علٌه لسالم

النبً سلٌمان
علٌه السالم

البترا

غور الصافً

جرش

فً صرفا
الكرك 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌفصـــً اٌضبًٔ  :اٌفزٛؽبد االعالٍِخ يف األسدْ ِٛٚلف اٌمجبئً اٌعشثٍخ ِٕٙب
اٌغــــؤاي األٚي  :عشف ِب ًٌٍ :
اجلشٌت  :هً وحدة وزن كان متعارف علٌها فً فترة صدر االسالم .
اٌمجبئً ادلغبدلخ :

هً القبائل العربٌة النصرانٌة التً وقعت على الحٌاد فً الصراع القائم بٌن العرب

المسلمٌن والروم ألنهم كرهوا قتال الروم بسبب الدٌن وقتال العرب بسبب القربى فاعتزلوا القتال حتى
ٌتجلى الموقف بالنسبة للمسلمٌن والبٌزنطٌٌن .
اٌغـؤاي اٌضبًٔ ِ :ىت ؽذصذ وً ِٓ ادلعبسن اَرٍخ ِ ( :عشوخ فؾً ِعشوخ اٌريِٛن ِ ،عشوخ
أعٕبدٌٓ .
أعُ ادلعشوخ

طجمخ فؾً
اٌريِٛن

أعٕبدٌٓ

السنة
 43هـ
 41هـ
 43هـ
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اٌغــــؤاي اٌضبٌش  :أروـــــش اٌعٛاًِ اٌزً دفعذ اخلٍٍفخ أثب ثىش اٌصذٌك ٌفزؼ ثالد اٌشبَ ؟

 -1الاِح اٌؽ َٚاٌث١ؿٔط ٓ١١زٍّ١ح ف ٟاٌثٍماء ف ٟتٍعج ؾ٠ؿ٠اء .
 -2ظؼف ِماِٚح اٌمثائً اٌؼؽت١ح ٌسٍّح أقاِح تٓ ؾ٠ع .
 -3ذؼؽض تؼط اٌمثائً اٌؼؽت١ح اٌّٛاٌ١ح ٌٍّكٌٍّ ٓ١الظطٙاظ ِٓ اٌؽ. َٚ

اٌغــــؤاي اٌشاثع  :ثني ِٛلف اخلٍٍفخ عّش ثٓ اخلطبة سضً اهلل عٕٗ ِٓ عجٍخ ثٓ األٌُٙ

صعٍُ اٌغغبعٕخ ثعذ ِعشوخ اٌريِٛن ؟
اجلٛاة :

بعد انتصار المسلمٌن فً معركة الٌرموك خٌره الخلٌفة عمر بن الخطاب بٌن ثالث أمور هً

 :إما أن ٌسلم فٌكون له ما للمسلمٌن وعلٌه ما علٌهم  .وإما ٌؤدي الجزٌة وٌكون فً ذمة المسلمٌن  .وإما
أن ٌلحق بالروم ـــ فلحق بالروم مع بعض قبٌلته إال أن بعضهم لم ٌرافقه .
اٌغـــؤاي اخلبِظ  :ثني دٚس لجبئً األسدْ يف اٌفزٛؽبد االعالٍِخ ؟










الوقوف إلى جانب حٌش المسلمٌن فً معركة الٌرموك وفً معركة طبقة فحل حٌث جاءت قبائل لخم
وجذام وغسان وعاملة وبلقٌن وقبائل من قضاعة ودخلوا مع المسلمٌن فكثر عددهم وصاروا معهم
فً عسكرهم وقوي بهم المسلمون على عدوهم كما قاتلوا فً مٌسرة جٌش المسلمٌن فً الٌرموك
ومعهم قبائل كنانة وقٌس وخثعم وجذام وعاملة وقضاعة  ،واعتمد أبو عبٌدة على بعضهم أدالء
وعٌون له على الروم ومنهم بونس بن عمرو الغسانً الذي الكان خبٌراً ببالد الشام وجبالها ومدنها
ال ،وأثناء معركة الٌرموك جاء رجال من العرب كانوا نصارى فأسلموا وطلب أبو عبٌدة منهم
الدخول فً عسكر الروم وأن ٌأتوه بأخبارهم  ،وبعد معركة الٌرموك شاركت كثٌر من القبائل إلى
جانب المسلمٌن فً فتوحات حمص وحلب وقنسرٌن .
اعتمد األموٌون على القبائل العربٌة فً بالد الشام ومنها األردن فً الفتوحات االسالمٌة  ،لذلك
أسند معاوٌة بن أبً سفٌان سنة  19هـ 696 /م إلى حسان بن النعمان الغسانً مهمة التوجه إلى
فتح أفرٌقٌا  ،وقد شكلت قبٌلة الغساسنة غالبٌة الجٌش الذي رافقه وفقا ً للتقالٌد التً كانت سائدة
فً ذلك الوقت بخروج القبائل مع زعمائها .
كما قاد حسان بن النعمان حملة ثانٌة فً أفرٌقٌة سنة  91هـ 673 /م فً عهد عبد الملك بن
مروان وخرج لجٌش من الغساسنة وقضاعة وقٌس وقبائل أخرى عدٌدة وقد لعب حسان بن
النعمان دوراً بارزاً فً فتح افرٌقٌا واستقرار العرب فٌها وإشراك أهلها البربر فً فتوحاتها .
خالل تنظٌم معاوٌة لجٌشه ٌظهر غساسنة األردن بصورة مستقلة فقد جعل على رجالة أهل األردن
عبد الرحمن بن قٌس القٌنً وعلى قضاعة األردن جٌش بن دجلة القٌنً  ،ومذحج األردن  /مخارق
بن الحارث الزبٌدي  ،وهمدان األردن  /حمزة بن مالك وعلى عسان األردن ٌ /زٌد بن أبً النمس
الغسانً .
عندما تسلم الولٌد بن عبد الملك الخالفة سنة  16هـ 901 /م شارك الكثٌر من الغساسنة والقبائل
األخرى ضمن جٌش المسلمٌن فً فتح األندلس واستقرت تلك القبائل فً كثٌر من مدن األندلس /
كغرناطة وقرطبة والمرٌة وبجاٌة والبٌرة وغٌرها من المدن .
اٌغــؤاي اخلبِظ  :دلبرا أعذد ِعشوخ اٌريِٛن ِٓ ادلعبسن اٌفبصٍخ يف ربسٌخ ثالد اٌشبَ ؟
 -4القضاء على وجود اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة فً بالد الشام .
 -1أصبحت بالد الشام جزء من الدولة اإلسالمٌة .
 -3تحول والء القبائل العربٌة فً بالد الشام للدولة اإلسالمٌة  ،وانتشار اإلسالم بٌنها .
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اٌغـــؤاي اٌغبدط  :أوًّ اجلذٚي اَرً مبب ٌٕمصٗ ِٓ ِعٍِٛبد .
اٌصؾبثً

عبَ اٌٛفبح

ِٛلع اٌصشٌؼ أ ٚادلمبَ

ععفش ثٓ أثً طبٌت

فشٚح ثٓ عّش ٚاجلزاًِ

ثالي ثٓ سثبػ

 1هـ 617 /م

 6هـ 611 /م

 10هـ 614 /م

مؤتة

عفرا  /الطفٌلة

وادي السٌر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اٌفصـــً اٌضبٌش  ( :األسدْ يف عٙذ اٌذٌٚخ األٌِٛخ ( ٘ 132 ---41ـ )َ540—661
اٌغــــؤاي األٚي  :أروش أعجبة ا٘زّبَ اخلٍفبء األٌِٛني ثبألسدْ ؟
-1
-2
-3
-4

ٚالء أً٘ األؼظْ ٌٍطٍفاء األِِٕٚ ، ٓ١٠ٛاصؽذٚ ٌُٙ ُٙضاصح تؼع ٚفاج ٠ؿ٠ع تٓ ِؼا٠ٚح ٘ 64ـ /
ٚ َ623ظٛٙؼ ػثع هللا تٓ اٌؿت١ؽ ف ٟاٌسداؾ ِطاٌثا ً تاٌطالفح  ،ز١ث ٚلف أً٘ اٌسداؾ إٌ ٝخأة
األِٚ ، ٓ١٠ٛواْ ٌ ُٙاٌعٚؼ األوثؽ ف ٟذثث١د أؼواْ اٌعٌٚح األِ٠ٛح .
ٚلٛع األؼظْ ػٍ ٝاٌطؽ٠ك اٌرداؼ ، ٞف ٟٙزٍمح اٌٛصً ت ٓ١تالظ اٌهاَ ِٓ خٙح ٚاٌسداؾ ِٚصؽ ِٓ
خٙح أضؽ. ٜ
ٚلٛع األؼظْ ػٍ ٝغؽ٠ك اٌسح اٌهاِ. ٟ
غٕ ٝأؼض األؼظْ تاٌثؽٚاخ اٌؿؼاػ١ح ٚضاصح اٌسثٛب ( اٌمّر ٚاٌهؼ١ؽ ) ٚوػٌه األنداؼ اٌّثّؽج
ِثً اٌؼٕة ٚاٌرٚ ٓ١اٌؽِاْ .

اٌغــــؤاي اٌضبًٔ  :عُ ادلٕبطك اٌزً رشىً ِٕٙب عٕذ األسدْ يف اٌعٙذ األِٛي ؟
اٌدٛاب  :خٕع األؼظْ ذعُ  ( :فسً  ،خؽل  ،اٌكٛاظ  ،ت١د ؼاـ  ،األلسٛأح  ،خعؼ ) .
اٌغـــؤاي اٌضبٌش  :ثني أعجبة ا٘زّبَ األٌِٛني ثجٕبء اٌمصٛس يف اٌصؾشاء األسدٍٔخ ؟
-1
-2
-3
-4
-5

وأد اٌثاظ٠ح ِعؼقح ألتٕاء اٌطٍفاء ٚاألِؽاء ٌ١رؼٍّٛا اٌٍغح اٌؼؽت١ح اٌطاٌصح اٌر ٟذّراؾ تفصازح
اٌٍكاْ ٚتالغح اٌرؼث١ؽ .
واْ ٌع ٜاٌطٍفاء األِ ٓ١٠ٛزٕٚ ٓ١نٛق ٌس١اج اٌثاظ٠ح ٚاٌثعاٚج ٚاٌفؽٚق١ح .
وأد اٌثاظ٠ح األؼظٔ١ح ذؿضؽ تؤػعاظ وث١ؽج ِٓ اٌطٛ١ؼ ٚاٌسٛ١أاخ ٚضاصح األقٛظ ٚإٌّٛؼ
ٚإٌؼاَ ٚاٌغؿالْ ِّا ظفغ اٌطٍفاء األِٚ ٓ١٠ٛاألِؽاء ٌّّاؼقح ٘ٛا٠ح اٌص١ع .
ذّ ٓ١اٌؽٚاتػ ٚاٌؼاللاخ ت ٓ١اٌمثائً اٌؼؽت١ح اٌّٛخٛظج ف ٟاٌثاظ٠ح األؼظٔ١ح .
اٌؽازح ٚاالقردّاَ .

اٌغـــــــؤاي اٌشاثع  :فغش ِب ٌأرً :
أ)

إلبِخ ٌضٌذ ثٓ ِعبٌٚخ يف صؾشاء األسدْ .

اجلٛاة  :ألٔٗ ٌٚع ف ٟاٌثاظ٠ح األؼظٔ١ح فىاْ ٠سٓ ظِٚا ً ألؼظٙا ٌ ،ػا فمع واْ ٠معِ ٟؼظُ أٚلاذٗ فٟ
األؼظْ إٌ ٝخأة أِٗ ( ِ١ك ْٛتٕد تسعي اٌىٍث١ح ) اٌر ٟغؽقد ف٘ ٗ١ػا اٌ ٜٛٙف ٟػهك اٌصسؽاء
ٚاٌثعاٚج .
ً
ً
ب) ععً ِذٌٕخ عّبْ ِشوضا ِّٙب ٌٍّٛاصالد يف اٌعٙذ األِٛي :
الجىاب  :ألًها كاًت هلتقى لكثٍر هي أهل الشام وهٌها ٌتىجهىى ًحى هكة ألداء الحج .
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اٌٛؽذح اٌضبٌضخ  :األسدْ يف اٌعصش اٌعجبعً ؽىت ٔٙبٌخ اٌعصش ادلٍّٛوً

 :اٌفصــــً األٚي  :األسدْ يف عٙذ اخلالفخ اٌعجبعٍخ :
اٌغــــؤاي األٚي  :فغش ِب ٌأرً
أ)





ً
اخزٍبس اٌعجبعٍني لشٌخ احلٍّّخ ِشوضا ٌذعٛر ُٙاٌغشٌخ .

ِٛلغ اٌسّّ١ح ػٍ ٝغؽ٠ك اٌسح ٚ /اٌطؽ٠ك اٌرداؼ ٞاٌػ٠ ٞؽتػ ت ٓ١اٌهاَ ٚاٌسداؾ ِٓ خٙح ٚاٌؼؽاق
ِٚصؽ ِٓ خٙح أضؽ ٜف ٟٙتػٌه زٍمح ٚصً ال غٌٍٕ ٝسداج ٚاٌرداؼ ػٓ اٌّؽٚؼ ٚااللاِح تٙا ِؤلراً
ٚلع أقرغً اٌعػاج اٌؼثاق٘ ْٛ١ػٖ اٌّ١ؿج .
ِٛلؼٙا اٌّرٛقػ تٚ ٓ١ال٠اخ اٌعٌٚح ف ٟاٌهاَ ٚاٌؼؽاق ٚاٌّهؽق ٚ /لؽتٙا الِٓ ظِهك ِؽو ٛاٌطالفح
األِ٠ٛح .

ة) ا٘زّبَ خٍفبء اٌعصش اٌعجبعً األٚي ثبألسدْ ؟

ِٛ -1لغ األؼظْ اٌّرٛقػ ػٍ ٝغؽ٠ك اٌسح اٌهاِٚ ٟتاػرثاؼٖ ِّؽاً ٌٍمٛافً ىاٌرداؼ٠ح ػثؽ
اٌصسؽاء .
 -2واْ األؼظْ ِٕطمح إٔراج ؾؼاػ ٟؾ
ٚ -3ضاصح ِساص ً١اٌسثٛب ٚاٌفٛاوٗ ٚاٌؿ٠رٚ ْٛاٌىؽ َٚف ٟقٛٙي اٌثٍماء ٚزٛؼاْ ٚاٌهٛته
ٚخثاي اٌهؽاٖ ٚاٌسّّ١ح ِٚؤاب  /ز١ث ػؽفد ف ٟػٙع اٌعٌٚح اٌؼثاق١ح تاقُ ِطؿْ اٌسثٛب .

اٌغـــؤاي اٌضبًٔ  :سرت األؽذاس اٌزبسخيٍخ اٌزبٌٍخ ؽغت ؽذٚصٙب :
( ِعشوخ اٌضاة  ،اٌذعٛح اٌعجبعٍخ  ،إلبِخ عًٍ ثٓ عجذ اهلل اٌعجبعً يف احلٍّّخ .
اٌرترٍت  ( :إلاِح ػٍ ٟتٓ ػثع هللا اٌؼثاق ٟف ٟاٌسّّ١ح ٌ /عػٛج اٌؼثاق١ح ِ /ؼؽوح اٌؿاب ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌفصً اٌضبًٔ  :طشٌك احلظ اٌشبًِ ٚأصشٖ يف األسدْ :
اٌغــــــؤاي األٚي  :رزجع أُ٘ اٌطشق اٌزً ٌغٍىٙب احلغبط عٕذ ٚصٛذلُ إىل ِذٌٕخ ِعبْ ؟
اٌطشٌك األٚي ٠ :ردٗ اٌؽوة ٔس ٛػمثح اٌصٛاْ  ،ثُ ٔس ٛغاخ زح  ،ثُ إٌ ٝذثٛن فاٌؼال إٌ ٝأْ ٕ٠ر ٟٙإٌٝ
اٌّعٕ٠ح إٌّٛؼج ثُ ِىح .
اٌطشٌك اٌضبًٔ ٌ :تجه الركة هي هعاى إلى أٌله وٌلتقً هع الركة الوصري ثن ًحى الودٌٌة الوٌىرة .
ً
ً
اٌغــــؤاي اٌضبًٔ ِ :ب أٍّ٘خ ِشٚس لبفٍخ احلظ اٌشبًِ ثبألساضً األسدٍٔخ  /الزصبدٌب ٚصمبفٍب
ً
ٚعغىشٌب ؟




نؼٛؼ اٌسداج تاألِاْ ٚاٌطّؤٕٔ١ح ِٓ ِطاغؽ اٌطؽ٠ك  ،إغ واْ ٠سؽـ اٌمافٍح لٛج ػكىؽ٠ح .
ِراخؽج اٌساج تّا زًّ ِٓ تالظٖ ِٓ قٍغ ِغ غ١ؽٖ ِٓ اٌسداج أ ٚاقرثعاٌٗ تثؼط قٍؼٗ قٍؼاً
٠سراخٙا اٌسداج ا٢ضؽ. ٓ٠
ذٛفؽ غؽق اٌّٛاصالخ ِٓ أُ٘ ػٛاًِ ل١اَ اٌرداؼج ٚاؾظ٘اؼ األقٛاق .
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إلاِح االقرؽازاخ ػٍ ٝغٛي غؽ٠ك اٌسح ٚلع اقرفاظ ِٕٙا أتٕاء اٌمثائً اٌّمّ١ح ػٍ ٝاٌطؽ٠ك ترمعُ٠
اٌعالٌح ٚذؤخ١ؽ ظٚاتٌٕ ُٙمً اٌسداج .
االزرىان ٚاالذصاي ت ٓ١قىاْ إٌّطمح ٚاٌسداج اٌماظِ ِٓ ٓ١اٌثالظ االقالِ١ح اٌّطرٍفح .

اٌغــــؤاي اٌضبٌش  :رزجع ِٕبصي احلظ اٌزً متش ثٙب لبفٍخ احلظ اٌشبًِ يف األسدْ ؟
ــــ تؼع ٚصٛي لافٍح اٌسح اٌهاِ ٟإٌ ٝاٌؽِثا  ،ذردٗ إٌ ٝاٌفع ( ٓ٠اٌّفؽق ) ثُ ٠ردٗ اٌؽوة تؼع غٌه إٌٝ
اٌعٍ ً١اٌٛالؼح ت ٓ١اٌؿؼلاء ٚاٌّفؽق ِٕٙٚ ،ا إٌ ٝاٌؿؼلاء ٚأز١أاً ذّؽ لافٍح اٌسح تاألؾؼق لثً
ذٛخٙٙا ٔس ٛاٌؿؼلاء ٌٛخٛظ اٌّاء فٙ١ا  ِٓٚاٌؿؼلاء إٌ ٝؾ٠ؿ٠اء ثُ ٠ردٗ اٌؽوة إٌ ٝاٌمطؽأ( ٟ
اٌمطؽأح ) ٚلع ٠ردٗ اٌساج إٌ ٝاٌٍدٚ ْٛفٙ١ا ِاء خاؼ  ،ثُ ٠ردٔ ْٛٙس ٛاٌىؽن  ،ثُ ٠ردٗ اٌؽوة تؼع
غٌه إٌٚ ٝاظ ٞاٌسكا ت ٓ١اٌىؽن ِٚؼاْ ِٕٙٚ ،ا ٠ؽزٍٔ ْٛسِ ٛؼاْ ٚفِ ٟؼاْ ٕ٠مكُ غؽ٠ك اٌسح إٌٝ
أذدا٘ ٓ١إِا ٠ردٗ اٌؽوة ٔس ٛػمثح اٌصٛاْ أ٠ ٚردٗ اٌؽوة ِٓ ِؼاْ إٌ ٝأ. ٍٗ٠
اٌفصً اٌضبٌش  :األسدْ يف أصٕبء احلّالد اٌفشجنخ :
اٌغــــؤاي األٚي  :عشف ِب ًٌٍ :

احلّالد اٌفشجنخ :

ِدّٛػح ِٓ اٌسّالخ ٚاٌسؽٚب اٌر ٟلاَ تٙا اٌفؽٔدح ف ٟاٌفرؽج ( -409

٘ 601ـ )  ) َ1201 – 1906 ( /ظع اٌثالظ اٌؼؽت١ح ف ٟاٌهاَ ِٚصؽ ٚ ،اذطػخ اٌصٍ١ة نؼاؼاً ٌ ُٙتسدح
اٌعفاع ػٓ األِاوٓ اٌّمعقح .
ِعشوخ ؽطني  :زعثد قٕح ( ٘ 523/َ1125ـ تكثة ل١اَ أؼٔاغ أِ١ؽ اٌىؽن تٕمط اٌٙعٔح تٕٗ١
ٚت ٓ١صالذ اٌع ٓ٠األٛ٠تِٙٚ ٟاخّرٗ ٌمافٍح ذداؼ٠ح لاظِح ِٓ ِصؽ ف ٟغؽ٠مٙا إٌ ٝاٌهاَ فٕٙة زٌّٛرٙا
ٚأِٛاٌٙا ٚأقؽ ؼخاٌٙا ٚأرصؽ فٙ١ا اٌّكٍّ. ٓ١
اٌغــــؤاي اٌضبًٔ  :ثني احلبٌخ اٌغٍبعٍخ يف ثالد اٌشبَ لجًٍ احلّالد اٌفشجنٍخ ٌٍّششق
االعالًِ ؟
ـــ تؼع أْ زؽؼ صالذ اٌع ٓ٠ت١د اٌّمعـ فِ ٟؼؽوح زط ٓ١ذٛخٗ إٌ ٝاٌىؽن ٚاٌهٛته ٚزاصؽ٘ا  ،فعضً
لٍؼح اٌىؽن ف ٟذهؽ ٓ٠اٌثأ ٟػاَ ٘ 524ـ  َ1122 /تؼع زصاؼ ذاَ قٕح ٔٚصف ذمؽ٠ثا ً ٚ ،أِا اٌهٛته ففرسد
ف١ٔ ٟكاْ ػاَ ٘ 525ـ  َ1120 /تؼع زصاؼ ظاَ قٕرٚ ٓ١وأد أضؽ اٌّؼالً اٌفؽٔد١ح ف ٟاألؼظْ .
اٌفصــــً اٌشاثع  :األسدْ يف اٌعصشٌٓ األٌٛثٍني ٚادلٍّٛوً .
اٌغــــؤاي األٚي  :فغش ِب ًٌٍ :
أ) ا٘زّبَ األٌٛثٍني مبٍّىخ اٌىشن .
ِٛ -1لؼٙا تاػرثاؼ٘ا زٍمح ٚصً تِ ٓ١صؽ ٚتالظ اٌهاَ .
 -2ضصٛتح أؼاظٙ١ا .
ة) اِزالء ثالط ادلٍه األٌٛثً إٌبصش داٚد ثبٌعٍّبء ٚاٌفمٙبء ٚاألدثبء .
اٌدٛاب  :ألٔٗ واْ أظ٠ثا ً ٚناػؽاً ٠سة اٌؼٍّاء ٠ٚدٍف إٌ٠ٚ ُٙ١دؿي ٌ ُٙاٌؼطاء .
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اٌغؤاي اٌضبًٔ  :عذد عٛاًِ أٍٙبس ممٍىخ اٌىشن األٌٛثٍخ ؟




اذصاالخ اٌٍّه اٌّغ١ث ػّؽ ٍِه اٌىؽن اٌّهث٘ٛح ِغ اٌرراؼ .
ؼغثح اٌظا٘ؽ ت١ثؽـ تئلاِح ظٌٚح ٍِّٛو١ح ل٠ٛح فِ ٟصؽ ٚتالظ اٌهاَ  ،غٌه تعُ ِّرٍىاخ األٛ٠تٓ١١
 ِٓٚظّٕٙا اٌىؽن .
غّٛذ اٌٍّه اٌّغ١ث القرؼاظج ٍِه األٛ٠ت ٓ١١فِ ٟصؽ ٚٚ ،خٛظ اٌؼع٠ع ِٓ اٌّؤ٠عٌٍٍّ ٓ٠ه اٌّغ١ث فٟ
صفٛف خ١م اٌظا٘ؽ ت١ثؽـ .
اٌغؤاي اٌضبٌش  :ح ِب أٍّ٘خ ِٛلع األسدْ ٌٍذٌٚخ ادلٍّٛوٍخ ؟
-1
-2
-3
-4

ٍِرمٌ ٝطؽق اٌسح اٌهاِٚ ٟاٌّصؽ. ٞ
ٚلٛػٙا ػٍ ٝاٌطؽ٠ك اٌرداؼٚ ٞغؽق اٌّٛاصالخ ٔٚمً اٌثؽ٠ع
تِ ٓ١صؽ ٚتالظ اٌهاَ ٚاٌؼؽاق ِٚصؽ .
ضػ ظفاع ػٓ ِصؽ فٚ ٟخٗ اٌفؽٔح ٚاٌّغٛي .

اٌغــــؤاي اٌشاثع  :ثٍُ ادلٕبطك اٌزبثعخ ٌٍٕبثخ اٌىشن ؟
ِ -1عٕ٠ح اٌىؽن  -2 .اٌهٛته  -3ؾغؽ ِ -4ؼاْ .
اٌغــــؤاي اخلبِظ  :أروش ِظب٘ش ا٘زّبَ ادلٍه ادلعظُ عٍظ ثطشٌك احلظ ٚاحلغبط ؟
اجلٛاة  :تٕ ٌُٙ ٝظٚؼ ٌٍع١افح ٚاٌّؽاوؿ اٌؼاِح فِ ٟعٕ٠ح ِؼاْ .
اٌفصــــً اخلبِظ  :احلٍبح اٌعٍٍّخ ٚاٌضمبفٍخ يف األسدْ عرب اٌعصٛس االعالٍِخ :
اٌغــــؤاي األٚي  :عشف ِب ٌأرً :
اٌمجخ اٌجبعٍٔٛخ . :

٘ ٟلثح ظاضً اٌداِغ األِ ٞٛف ٟظِهك قّ١د ٔكثح إٌ ٝآي اٌثاػ، ٟٔٛ

٠دٍف ذسرٙا اٌؼٍّاء .
ِشأح اٌضِبْ يف ربعً األعٍبْ  :وراب أٌفٗ قثػ تٓ اٌدٛؾ ٞف ٟاٌراؼ٠ص .
اٌغــــؤاي اٌضبًٔ  :دلبرا اصد٘شد احلشوخ اٌعٍٍّخ يف عّبْ ٚاٌجٍمبء ؟
ـــ لؽب ػّاْ ٚاٌثٍماء ِٓ ظِهك قاُ٘ تكٌٛٙح االذصاي ِغ ػٍّاء٘ا ِٚسعثٙ١ا.
ـــ

ػعَ ٚخٛظ زٛاخؿ ػٍ ٝذٕمً اٌؼٍّاء ف ٟاٌؼاٌُ اإلقالِ ٟف ٟغٌه اٌفرؽج.

اٌغــــؤاي اٌضبٌش  :أعزٕزظ أصش ِٛلع أٌٍٗ عٍى اصد٘بس احلشوخ اٌعٍٍّخ فٍٙب ؟
اٌدٛاب  :واْ ٌّٛلغ أ ٍٗ٠اثؽٖ ف ٟخؼٍٙا زٍمح ٚصً ِغ ػٍّاء ِصؽ ٚاٌسداؾ ٚاٌهاَ .
-1
-2
-3
-4

اٌغـــــؤاي اٌشاثع  :ثني ِضاٌب اٌعصش ادلٍّٛوً ِٓ إٌبؽٍخ اٌعٍٍّخ ؟
ذؤٌ١ف ػٍّاء غٌه اٌؼصؽ فِ ٟطرٍف اٌؼٍ َٛاٌع١ٕ٠ح ٚاألظت١ح ٚاٌٍغ٠ٛح .
ذٛخٗ غالب اٌؼٍُ ٌألضػ ِٓ نٛ١ش اٌىؽن ٚفمٙاء٘ا ٚاالقرّاع إٌ ُٙ١فمع أصثسد اٌىؽن إزعٜ
اٌّؽاوؿ اٌثماف١ح اٌّّٙح ف ٟتالظ اٌهاَ .
اؾظ٠اظ اال٘رّاَ تاٌؼٍ َٛاٌؼمٍ١ح ِ ،ثً اٌفٍكفح ٚاٌطة ٘ٚػا أظ ٜإٌٔ ٝثٛؽ ِدّٛػح ِٓ اٌؼٍّاء .
تؽٚؾ أقؽ ػٍّ١ح ذؼٛظ تؤصٌٙٛا إٌ ٝاألؼظْ .
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اٌغــــؤاي اخلبِظ  :فغش ِب ًٌٍ :
أ)

اصد٘بس احلشوخ اٌعٍٍّخ يف اٌعصش ادلٍّٛوً ؟
اٌدٛاب  :تكثة االذصاي اٌٛث١ك ت ٓ١ػٍّاء األؼظْ ٚػٍّاء ظِهك ٚاٌما٘ؽج ٚصفع ٚزٍة فىاْ
ػصؽ إٌٙعح اٌؼٍّ١ح ٚاٌثماف١ح .

ة) ثشٚص عذد وجري ِٓ اٌعٍّبء يف ِذٌٕخ اٌىشن
اجلٛاة  :تكثة ذهد١غ اٌٍّٛن ٚاألِؽاء األٛ٠تٚ ٓ١١اٌّّاٌ١ه ف ٟػٙع اٌٍّه األٛ٠ت ٟإٌاصؽ
ظاٚظ اتٓ اٌّؼظُ ػ١ك / ٝأٔهٟء أٚي ضؿأح ٌٍىرة ف ٟاٌىؽن ٚواْ ٠عغ اٌىرة إٌف١كح ٌ١عؼٙا
ف٘ ٟػٖ اٌطؿأح  /وّا اٌرف ز ٌٗٛض١ؽج اٌؼٍّاء ٚؼخاي اٌفىؽ .
اٌغــــؤاي اٌغبدط  :عذد ِظب٘ش ا اصد٘بس احلشوخ اٌعٍٍّخ يف أٌٍٗ ؟

ٚ -1خٛظ أقؽ ػٍّ١ح ػؽ٠مح ٘اخؽ تؼعٙا إٌِ ٝصؽ ٚٚظؼٛا األقف األٌ ٌٝٚؼٍُ اٌسع٠ث فٙ١ا
ٚ ،تم ٟا٢ضؽ ْٚفٙ١ا ٠مصعُ٘ غالب اٌؼٍُ ِٓ خّ١غ اٌثالظ االقالِ١ح ِثً ػائٍح األ. ٍٟ٠
٘ -2دؽج ػعظ ِٓ اٌؽٚاج إٌ ٝتماع نر ٝفِ ٟصؽ نىٍٛا زٍمح أذصاي ت ٓ١ػٍّاء ِصؽ
ٚػٍّاء اٌهاَ ٚاٌسداؾ .

((( أزٙذ اعئٍخ اٌفصً األٚي دلبدح ربسٌخ األسدْ  /األٚي صبٔٛي ))

األقراغ /أزّع اٌس١عؼ٠ح )) )) 950/5566656
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