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ب�سِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم
المقّدمُة

ا�شتجابًة للتغيُّراِت في الألفّيِة الّثالثِة والّتطّوراِت الّتربويِة, وان�شجاًما مَع توّجهاِت وزارِة الّتربيِة 
فِّ  والتعليِم لتطويِر المناهِج َوْفَق متطّلباِت الع�شِر وحاجاِت المجتمِع جاَء تطويُر كتاِب الّتاريِخ لل�شّ
الَمرجّوَة لإيجاِد طالٍب يمتلُك  ال�شّيا�شاِت  الّتربوّيِة, وُيلبَي  العا�شِر ليحقَق مجموعًة مَن الأهداِف 
وُمنتمًيا  فاعاًل  طالًبا  ليكوَن  ِليَمَة؛  ال�شَّ والّتجاهاِت  الُعليا  العقلّيَة  والمهاراِت  المفيدَة  المعارَف 
َوفَق  مجتمِعه  في  الم�شكالِت  حلِّ  من  َن  وليتمكَّ  , بداعيِّ الإ والتفكيِر  الناقِد  التفكيِر  على  وقادًرا 
العلِم وتوليِد  متطلباِت  المعلوماِت والّت�شالِت لخدمِة  تكنولوجيا  العلميِّ ولي�شتخدَم  الأ�شلوِب 
والتعاُي�ِس  الآخِر,  بتقُبِل  الّطالِب,  عنَد  يجابّية  الإ والقيِم  الّتجاهاِت  وتنميِة  وابتكاِرها,  المعرفِة 

رِف.  ِب والّتطُّ , والُبعِد عن الّتع�شُّ لميِّ ال�شِّ
فِّ العا�شِر مَن المرحلِة الأ�شا�شّيِة وفًقا للمنهاِج الجديِد.  نا اأْن ُنقدَم كتاَب الّتاريِخ لل�شّ لذا ي�شرُّ
عت على جزاأيِن, وت�شّمَن الجزُء الأّوُل وحدَتيِن هما: ويتكّوُن هذا الكتاُب مْن اأربِع وحداٍت توزَّ

الوحدُة الأولى: الح�شارتاِن اليونانّيُة والّرومانّيُة.
الوحدُة الّثانيُة: الّدولُة العثمانّيُة.

َن وحدَتيِن هما: واأّما الجزُء الثاني فقْد ت�شمَّ
الوحدُة الّثالثُة: تاريُخ الأردنِّ المعا�شِر.

الوحدُة الّرابعُة: ع�شُر الّثوراِت والحروِب. 
للِوحدِة  ِة  العامَّ النِّتاجاِت  مَع  من�شجًما  الكتاِب  َوحداِت  مْن  ِوحدٍة  كلِّ  عر�ُس  جاَء  وقْد 

ومفاهيِمها ومهاراِتها.
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الوحدُة اأُلولى

ُة والرّومانّيُة1 الح�ضارتاِن الُيونانيِّ

ورتيِن؟  ماذا ت�شاهُد في ال�شّ
. ن�شانّيَة القديمَة في الأُردنِّ  �شمِّ الح�شاراِت الإ



ُيتوّقُع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة الوحدِة, والقياِم بالواجباِت والأن�شطِة الواردِة فيها, اأْن يكوَن 
قادًرا على اأْن:

  ي�شتوعَب المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.

  يتعّرَف على مراحِل تطّوِر الح�شارتيِن اليونانّيِة والّرومانّيِة. 

  ُيبّيَن مظاهَر الح�شارَتيِن اليونانّيِة والّرومانّيِة. 

  . نجازاِت الح�شارّيِة عنَد اليوناِن والّروماِن في الأردنِّ   َي�شتنتَج اأبرَز الإ

 . ومانيِّ   َي�شتخل�َس اأهمّيَة موقِع الأردنِّ الح�شاريِّ في الع�شَريِن اليونانيِّ والرُّ

 . وماِن في الأردنِّ رَث الح�شاريَّ لليوناِن والرُّ   ُيثّمَن الإ

وماِن في تطويِر مظاهِر الح�شارِة.  ن�شانيَّ لليوناِن والرُّ   يقّدَر الدوَر الإ

  َيتمّثَل القيَم والّتجاهاِت الواردَة في الوحدِة. 

الّنتاجاُت العاّمُة
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مرباطورّيُة اليونانّيُةالفصُل األّوُل الإ

ل مرباطورّيِة اليونانّيِةاأوَّ قياُم الإ

1- �لموقُع و�لأهميُّة 
الَبلقاِن,  جزيرِة  �شبِه  جنوِب  في  اليوناِن  بالُد  تقُع 
اإيجَة, والبحِر  وت�شرُف على مجموعٍة مَن البحاِر )بحِر 
(, وقْد �شّكَل موقُعها تحديًا  , والبحِر الأيونيِّ الأَدرياتيكيِّ
طريِق  عْن  الخارجيِّ  التو�شِع  اإلى  دفَعهم  مّما  اِنها,  ل�شكَّ
البحاِر المحيطِة الّتي �شّكَلْت مَع الت�شاري�ِس الجبلّيِة مانًعا 
لقياِم وحدٍة �شيا�شّيٍة بيَن ُمدِنها ل�شعوبِة الّت�شال, ف�شاهَم 

ذلك في ن�شاأِة ما ُعِرَف با�شِم )ُدويالِت الُمدِن(. 

2- مر�حُل �لتاريِخ �ليونانيِّ 
تمّيَزْت  الّتي  التاريخّيِة  المراحِل  مَن  بالعديِد  الطويِل  تاريِخها  عبَر  اليونانّيُة  الح�شارُة  مّرِت 
كلُّ واحدٍة مْنها بمجموعٍة مَن الخ�شائ�ِس والِميزاِت اّلتي جعَلْتها تختلُف عْن غيِرها, وهذِه 

المراحُل هَي:
ِر  �أ   - مرحلُة �لع�صِر �لُمبكِّ

 , اأثًرا فكريًّا وح�شاريًّا في الّتاريِخ الإن�شانيِّ ينق�شُم الع�شُر المبّكُر اإلى ح�شارَتيِن, ترَكتا 
يجّيُة ن�شبًة اإلى بحِر اإيجَة والح�شارُة الميكينيُة ن�شبًة اإلى مدينِة ِميِكيِني,  هما: الح�شارُة الإ

وازدهرت الح�شارتاِن ما بيَن الألِف الّثالثِة والألِف الأولى قبَل الميالِد. 
ب- مرحلُة ُدويالت �لُمدِن  

َلْت كلُّ مدينٍة يونانيٍة َكياًنا  ظهَرْت ُدويالُت المدِن بعَد انهياِر الح�شارِة الِميِكينّيِة, ف�شكَّ
م�شتقالًّ توافَرْت فيه عنا�شُر الّدولِة )الأر�ُس, وال�ّشعُب, وال�ّشلطُة(, ومْن ُدويالِت المدِن 

في اليوناِن, ما يلي:

منطقٌة  هي  �لبَلقاِن:  جزيرِة  �صبُه 
وا�شعٌة من جنوِب �شرِق اأوروبا, 
البحُر  هي  بحاٍر  بثالثِة  محاطٌة 
الأ�شوُد والبحُر المتو�ّشُط والبحُر 
اّلتي  الدوِل  ومَن   , الأَدرياتيكيُّ
وَبلغاريا,  )األبانيا,  حاليًّا  ت�شّمها 
وُكرواتيا,  ُك,  والِهْر�شِ والبو�شنُة 
واليوناُن(, وهَي خليٌط من اأعراٍق 

ولغاٍت متعددٍة.
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�إ�ضافًة  و�ضناعٍة،  وزر�عٍة  تجارٍة  من  فيها  ُع  �لمتنوِّ �القت�ضاديُّ  �لّن�ضاُط  �ضاعَد  �أثينا:    .1
ِع الثروِة بيِد جميِع طبقاِت ال�ّشّكاِن اإلى عدِم �شيطرِة طبقِة معّينٍة على الّثروٍة  اإلى توزُّ
ال�ّشعبيِّ  الّنظاِم  وقياَم  المدينِة,  اإدارِة  في  الجميِع  م�شاركَة  ذلك  ف�شّهَل  غيِرها,  دوَن 

لِة مْن جميِع ال�ّشكاِن, بم�شاعدِة القوانيِن ال�شائدِة. والمجال�ِس الُم�شكَّ

ِع وال�ّشيادِة من خالِل  اإلى التو�شُّ , يهدُف  2- �إِ�ْصبَارَطُة: ظهَر فيها نظاٌم �شيا�شيٌّ ع�شكريٌّ
, ولهذه الغايِة ُو�شَعت ت�شريعاٌت رّكَزْت على التن�شئِة الع�شكرّيِة.  اإعداِد جي�ٍس قويِّ
ويت�شّكُل الّنظاُم ال�ّشيا�شيُّ في اإ�شبارطَة من َملكيِن على راأ�س الجهاِز التنفيذيِّ ومجل�ِس 
�شبارطيِّيَن اّلذين بلُغوا  ال�شيوِخ والجمعّيِة العاّمِة التي تتاألَُّف من جميِع المواطنيَن الإ

�شنَّ الّثالثيَن.
واأّما المراأُة في اإ�شبارطَة فقْد ُمِنَحت حقوًقا عديدًة منها حقُّ امتالِك الأرا�شي وحقُّ 

الميراِث والّطالِق, وحقُّ التعليِم لتمكيِنها من تربيِة اأبنائها.

 كاَن للمراأِة مكانٌة ممّيزٌة في اإ�شبارطَة.

 ما اأهميُة الّرقابِة على اأداِء الحكومِة؟
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تاأّمِل الخريطَة الآتيَة, ُثمَّ اأجْب عّما يليها:

مبراطوريِّة اليونانّيِة.  ال�ّشكُل )1-1(: خريطُة الإ

 حّدْد ُدويالِت المدِن على الخريطِة.
 �شمِّ البحار اّلتي تقُع عليها ح�شارُة اليوناِن.

3- �لحروُب �ليونانيُّة 
الخارجيِّ  ِع  التو�شُّ ف�شيا�شُة  والّداخلّيِة,  الخارجّيِة  الحروِب  مَن  العديَد  اليوناِن  تاريُخ  �شهَد 
واأّما  والفر�ِس,  الَقْرَطاِجيِّيَن  مثِل  المحيطِة  الُقوى  بع�ِس  مَع  المواجهِة  اإلى  ْت  اأدَّ لليوناِن 
الحروُب الّداخليُة فكان �شبُبها رغبَة بع�ِس المدِن اليونانّيِة في ال�ّشيادِة على الّدولِة واإخ�شاِع 

المدِن الأُخرى ل�شيطرِتها وقيادِتها.
ومْن اأبرِز الحروِب اليونانّيِة ما يلي:

�أ   - �لحروُب بيَن �ليوناِن وَقْرَطاَجَة
)ُتون�َس  فِريِقيَّا  لإ ال�ّشماليِّ  ال�ّشاحِل  على  الواقعِة  وَقْرَطاَجَة  اليوناِن  بيَن  الحرُب  قاَمت 
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الم�شتعمراِت  ح�شاِب  على  ِع  التو�شُّ اإلى  َقْرَطاَجُة  وتطّلَعْت  اقت�شاديٍّة,  لأ�شباٍب  حاليًّا( 
اليونانّيِة في جنوِب اإيطاليا, وقاَمت بيَنهما حرباِن: 

�لأولى: حدَثْت �شنَة 480 ق.م, والّتي انتهت بهزيمِة َقْرَطاَجَة.
ِقلِّّيَة,  �شِ ال�شيطرَة على جزيرِة  َقْرَطاَجُة  عنَدما حاوَلْت  �شنَة 409 ق.م,  �لثانية: حدَثْت 

لِح. فانَتهْت بال�شُّ
ب- �لحروُب �ليونانيُّة �لفار�صيُّة

فاّتجَهِت  اليوناِن,  بالِد  على  ال�شيطرَة  ق.م   548 �شنَة  الفار�شّيُة  مبراطوريُة  الإ حاوَلِت 
َل, ُثّم تدّخَلْت  المدُن اليونانّيُة اإلى اإن�شاِء حلٍف ع�شكريٍّ فيما بيَنها �شدَّ الفر�ِس لكنَُّه َف�شِ
لتقويِة الحْلِف و�شيادِته, فا�شتطاَعْت في حرِب )بالتيَه( �شنَة 479 ق.م, مَن  اإ�شبارطُة 

النت�شاِر على الفر�ِس واإبعاِد خطِرهم عن حلفائها مَن المدِن.

المتوافرِة في مكتبِة مدر�شِتك اكتْب تقريًرا عِن الحروِب  الّتاريخيِة  باأحِد الكتِب  بال�شتعانِة 
ه على زمالئك.  اليونانّيِة الفار�شّيِة, ُثمَّ اعر�شْ

�صبارطيُّة  جـ- �لحروُب �لأَثينيُّة �لإ
حتى  ق.م   431 �شنَة  حدَثْت  اّلتي  الِبيُلوُبونيِز(  )حروِب  با�شِم  الحروُب  هذِه  ُعرَفت 
بانت�شاِر  وانتَهت  اليوناِن,  على  لل�ّشيادِة  المدينَتيِن  بيَن  التناف�ُس  و�شبُبها  ق.م,   404
, ولم َتُدْم �شيادُة اإ�شبارطَة على المدِن اليونانّيِة طوياًل  اإ�شبارطَة وتدميِر الأ�شطوِل الأَثينيِّ
على  داخلّيٌة  �شيادٌة  لها  اأ�شبَحْت  الّتي  َمْقَدونيا,  بمدينِة  ممثََّلٌة  جديدٌة  قّوٌة  ظهَرْت  فقْد 
�شكندِر الَمْقُدونيِّ  َع في اآ�شيا على يِد الإ ُدويالِت المدِن اليونانّيِة, وخارجّيٌة �شمَلِت التو�شُّ
�شكندُر  الإ ا�شتطاَع  وقِد  اأر�شطو,  الكبيِر  الفيل�شوِف  تلميِذ  )356–323ق.م(  الكبيِر 
بعَد  َمْقُدوِنيا  مدينِة  بقيادِة  توحيُدها  فتمَّ  اليونانّيِة,  والُمدِن  القادِة  ع�شياِن  على  الق�شاَء 
ِع خارجيًّا لتكويِن اإمبراطوريٍة ُمتراميِة  �شكندُر �شيا�شَة التو�شَّ وفاِة والِده فيليَب, ثمَّ بداأَ الإ
الجديدَة,  والأ�شلحَة  الُخطَط  واإدخاُله  الع�شكرّيُة  مقدرُته  ذلك  في  �شاعَدُه  الأطراِف, 
اّلذي   ) )الِهيِليِن�ْشتيَّ الع�شَر  ا�شَم  الجديِد  الع�شِر  على  الُموؤّرخوَن  اأطلَق  لتو�شِعه  ونتيجًة 
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ًة ح�شارَتي  ال�شرقّيِة خا�شّ والح�شاراِت  اليونانّيِة  الح�شارِة  بيَن  وان�شهاًرا  امتزاًجا  �شهَد 
م�شَر وبالِد ال�ّشاِم الّلتيِن اأ�شبَحَتا مركًزا جديًدا للّثقافِة اليونانّيِة.

 ما المق�شوُد بالح�شارِة الِهيِليِن�ْشتيَِّة؟

مْن خالِل قراءِتك للّدر�س امالأ ال�ّشكَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة: 

�صكندِر �لَمَقُدوِنيِّ �إنجاز�ُت �لإ

نجازاُت ال�ّشيا�شّيُة الإ

.............................................................

..............................................................

..............................................................

.............................................................

نجازاُت الع�شكرّيُة الإ
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مظاهُر احل�سارِة اليونانّيِةثانًيا

الّتاريِخ,  عبَر  الإن�شاُن  عرَفها  اّلتي  ن�شانّيِة  الإ الح�شاراِت  اأبرِز  مْن  اليونانّيُة  الح�شارُة  ُتعدُّ 
وتجلَّْت مظاهُر هذِه الح�شارِة في المجالِت الآتيِة وهي:

1-  �لحياُة �لقت�صاديُّة
 ت�شيُر تفا�شيُل الحياِة القت�شادّيِة َوتُطّوراُتها في اأيِّ مجتمٍع قديٍم اأوحديٍث اإلى مدى تقّدِم هذا 
المجتمِع وتطّوِره, بْل وقدرِتِه على ا�شتثماِر موارِده المتوافرِة ب�شكٍل جيٍد, ومْن اأبرِز مجالِت 

الحياِة القت�شاديِّة عنَد اليوناِن ما يلي: 
�أ   - �لّزر�عُة 

وتوافُر  المعتدُل  الُمناُخ  �شاعَد  وقْد  اليونانّيِة,  الأ�شرِة  معي�شِة  في  مهمٌّ  م�شدٌر  الّزراعُة 
المياِه وخ�شوبُة الّتربِة على امتالِك الُمزارِع اليونانيِّ قطعًة مَن الأر�ِس يزرُعها بالحبوِب 
مثِل  الّزراعِة  في  لم�شاعدِته  الأدواِت  بع�َس  م�شتخدًما  والفاكهِة,  الزيتوِن  واأ�شجاِر 
َتطَحُن  اّلتي  الحجريِّة  الّطاحونِة  اأو  والّرحى  الثيراُن,  ه  تجرُّ الّذي  الحديديِّ  الِمحراِث 
ُر الزيتوَن, واإلى جانِب زراعِة الأر�ِس َعَرَف الّفالُح اليونانيُّ تربيَة ورعَي  الحبوَب وتع�شِ

الحيواناِت كالأغناِم والأبقاِر.

اقراأ الّن�سَّ الآتَي, الّذي يمّثُل عقَد ا�شتئجاِر مزرعٍة مْن ِقَبِل اأحِد فاّلِحي اليوناِن, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

الأر�ِس,  ترُك  فعليه  ذلَك  مْن  يتمكْن  لم  واإذا  اأجوِر,  من  عليه  ما  يدفَع  اأْن  الُم�شتاأجِر  على 
والمحافظُة على ما فيها مْن اأ�شجاٍر.

)زيمرن الفريد, الحياُة العاّمُة اليونانّيُة, �س278– 279(.

؟  ما �ل�ضروُط �ّلتي يجُب على �لفالِح �لتز�ُمها ح�ضَب �لّن�صِّ
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ناعُة ب- �ل�صّ
مَن  لمجموعٍة  نتيجًة  ناعِة  ال�شّ مجاِل  في  ملمو�ًشا  تطّوًرا  اليونانّيُة  الح�شارُة  �شهَدِت 

الأ�شباِب, هي:
ناعِة مثِل الأخ�شاِب والَمناجِم. 1.  توافُر الموادِّ الخامِّ الاّلزمِة لل�شّ

ناعيُّ بيَن الح�شارِة اليونانّيِة وح�شاراِت الُمدِن الأُخرى المجاورِة لها  2.  التناف�ُس ال�شّ
ًة ح�شارَة الِفيِنيِقّييَن المقيِميَن على �شواحِل البحِر الأبي�ِس المتو�ّشِط. خا�شّ

ِة بت�شويِق الب�شائِع اليونانّيِة الم�شنَّعِة. 3.  انت�شاُر الأ�شواِق الخا�شّ
الحّداِديَن  مثِل  ناعاِت  ال�شّ اأ�شحاِب  مْن  العديُد  اليونانيِّ  المجتمِع  في  ُوِجَد  وقْد 
ُفِن  اأ�شهِر ال�شناعاِت �شناعُة الأ�شلحِة والُحِليِّ وال�شُ اِر, ومْن  والّنجاِريَن و�شانِعي الَفخَّ

والأدواِت والأواني الم�شتخدمِة في الحياِة اليومّيِة. 
 ما اأثُر توافِر الموادِّ الخامِّ في ازدهاِر �شناعِة الّدولِة؟

هْل تعلُم
القديمِة,  للح�شاراِت  الّزمنّيِة  الفتراِت  تحديِد  في  اِر  الَفخَّ �شناعِة  مْن  ا�شتفاُدوا  الُموؤرخيَن  اأّن 
ه الُم�شنَّعِة في تلَك الح�شارِة. وا�شتطاعوا الّتمييَز بيَن كلِّ ح�شارٍة مْن خالِل زخارِف الَفَخاِر َوُنقو�شِ

جـ - �لتّجاَرُة 
قبل  ال�ّشلِع  مقاي�شِة  �شلوُب  اأُ وا�شتِخدَم  اليونانّيِة,  المدِن  في  التجاريُّة  الحركُة  ن�شَطِت 

ا�شتخداِم الّنقوِد, وقِد انق�شَمِت الّتجارُة عنَد اليوناِن اإلى ق�شَميِن هما:
1. �لتّجارُة �لّد�خليُّة: �شاعَد على ازدهاِرها انت�شاُر الأ�شواِق التجارّيِة في المدِن اليونانّيِة, 
وُمنَتجاُت  َرواُت  والَخ�شْ الفاكهُة  لِع:  ال�شِّ اأ�شهِر  ومْن  المحلّيِة,  الُمنتجاِت  ووفرُة 

الَحَيواناِت من اللُّحوِم والأَلباِن والُجلوِد اإ�شافًة اإلى الأ�شماِك والع�شِل.
2. �لتّجارُة �لخارجيُّة: ازدَهرْت ب�شبِب موقِع اليوناِن على البحاِر والّت�شاِل مَع الح�شاراِت 
الأُخرى, وقْد �شّكَلِت الم�شتعمراُت اليونانّيُة اأ�شواًقا ومراكَز ل�شحِن الب�شائِع, ومْن 

قيُق.  خاُم والأ�شلحُة والرَّ اأ�شهِر ال�شلِع:  المعادُن والرُّ
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 ُيعتَبُر البحُر عاماًل مْن عوامِل ازدهاِر الّتجارِة عنَد اليوناِن.

2-�لحياُة �لجتماعيُّة 
اإلى جٍد  الأفراُد جميُعهم  فيها  ينت�شُب  اّلذي  القبيلِة  بدايِته نظاَم  اليونانيُّ في  المجتمُع  َعَرف 
والجتماعّيِة  القت�شادّيِة  الحياِة  تطّوِر  ومَع   , اليونانيِّ المجتمِع  اأ�شا�َس  تعدُّ  فالقبيلُة  واحٍد, 
َيْت فيما  اأ�شبَحِت الوحدُة اّلتي يدافُع عنها المواطُن اليونانيُّ هي القريَة, ُثمَّ المدينَة الّتي �ُشمِّ

بعُد ُدويالِت المدِن, وانق�شَم المجتمُع اإلى طبقاٍت هي:
الطبقُة الحاكمُة, وطبقُة الّتجاِر والأثرياِء, وطبقُة العاّمِة, وطبقُة العبيِد.

3- �لحياُة �لّدينيُّة 
ُم فيها اآلهٌة  عبَد اليونانّيوَن الظواهَر الطبيعّيَة, ُمعتِقديَن اأنَّ القّوَة الّناتجَة عْن هذِه الظواهِر تتحكَّ
ُمعيَّنٌة, وعبََّر اليونانيون عنها ب�شوٍر وتماثيَل ب�شريٍّة, وهم يعتقدوَن اأنَّ الآلهَة  تمتلُك الم�شاعَر 

والعواطَف مثَل الب�شِر, غيَر اأّنها تختلُف عِن الب�شِر باأنَّها خالدٌة ل تموُت.
بها  يقوُم  اّلتي  القت�شادّيِة  والأعماِل  الأن�شطِة  طبيعِة  ب�شبِب  اليونانّيُة  الآلهُة  دِت  تعدَّ وقْد 
فِن والِمالحِة والّتجارِة, اإ�شافًة اإلى الهتماماِت الفكرّيِة المتمثلِة  المجتمُع اليونانيُّ كبناِء ال�شُّ

بحبِّ الحكمِة اأو الفل�شفِة, ومْن اأ�شهِر الآلهِة عنَدهم:
�أَثينا�أَبُولُّو�أَْرِتْيِمي�ُصبُْو�ِصْيُدوُنِزيُو�ُص

يِداإلُه البحاِر والّرياِحكبيُر الآلهِة اإلُه الحكمِةاإلُه ال�ّشم�ِساإلُه ال�شّ

  لماذا جعَل اليوناُن اإلًها للبحِر؟ 
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4- �لحياُة �لثّقافيُّة و�لأدبيُّة 
م�شتوى  على  اأثٌر  لها  كاَن  ب�شماٍت  اليونانّيِة  الح�شارِة  في  والأدبّيُة  الثقافّيُة  الحياُة  تميَّزِت 
الّثقافِة اليونانّيِة ما زاَل منت�شًرا في  الح�شاراِت في العالِم قديًما وحديًثا, والعديُد مْن مباِدئ 

اأدِب الثقافِة العالمّيِة حّتى الآَن, ومْن اأبرِز مظاهِر الحياِة الّثقافّيِة والأدبّيِة ما يلي:
�أ  - �لم�صرُح 

ظهَر الفكُر الم�شرحيُّ عنَد اليوناِن مرتبًطا باحتفالٍت وطقو�ٍس دينّيٍة, ل�شكِر الآلهِة على 
ِل اإلى الآلهِة في �شنواِت الَقحِط. نتاِج الوفيِر, اأو التو�شُّ الإ

 والم�شرُح نوعاِن: الأّوُل تراِجيِديٌّ وينتهي بنهايٍة حزينٍة, والثاني ُكوِميديٌّ ينتهي بنهايٍة 
والأو�شاِع  الآلهِة  وَق�ش�ِس  الأ�شاطيِر  بعر�ِس  يهتمُّ  الم�شرِح  من  الّنوعين  وِكال  �شعيدٍة, 

الجتماعّيِة.
ويتكّوُن الم�شرُح اليونانيُّ مْن مجموعٍة مَن الُمقوماِت والعنا�شِر هي:

اّلذين  والممثلوَن  ن�شاِد(,  الإ )مكاُن  والأُوُرِك�ْشَترا  ُدوَن(,  )الُمْن�شِ الُكور�ُس  اأو  الُجوقُة 
يرتدوَن الأقنعَة, وغرفُة الممّثليَن وخ�شبُة الم�شرِح.

 قارْن بيَن الم�شرِح اليونانيِّ والم�شرِح في الع�شِر الحديِث.
ب- �لتّاريُخ و�لفل�صفُة 

والفل�شفِة    الّتاريِخ  في  الموؤلفاِت  مَن  ثريًّا  ح�شاريًّا  نتاًجا  اليونانّيُة  الح�شارُة  ترَكِت 
ن�شانّيُة الاّلحقُة منها, وَتَمثََّل هذا النِّتاُج بما يلي: ا�شتفاَدْت الح�شاراُت الإ

خيَن الم�شهوريَن من اأ�شهِرهم: 1.�لتّاريُخ: برَز عدٌد مَن الموؤرِّ
واأّلَف  الّتاريِخ(,  )اأبي  بـ  َب  ُلِقّ �شنَة 484 ق.م,  ُولَد  )ِهْيُروُدوُت(  الّرحالُة  .الموؤّرُخ  اأ  
كتاًبا في الّتاريِخ ينق�شُم اإلى ت�شعِة اأجزاٍء, حوَل تاريِخ اليوناِن والفر�ِس, وهو يعتمُد 

على الأ�شاطيِر الّدينّيِة.
( ُولِد �شنَة 460 ق.م, واألّف كتاًبا في ثمانيِة  يِديِدي�ُس الأَثينيُّ ب.الموؤّرُخ الواقعيُّ )ُثو�شِ
. اأجزاٍء عْن ُحروِب )الِبيُلوُبوِنيِز(, ويتمّيُز بالمو�شوعّيِة والُبعِد عِن الأ�شلوِب الفل�شفِيّ
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جـ- �لِعَمارُة و�لنَّْحُت 
ٍط للمدِن في  تاأّثَر بناُء المدِن اليونانّيِة وِعمارُتها باأفكاِر  اأَفالُطوَن, الّذي اعِتبَر اأّوَل ُمخطِّ
ًة الّرخاَم,  العاَلِم, والِعمارُة والنَّْحُت في اليونان اعتمَدْت على توافِر الموادِّ الطبيعِيِّة خا�شّ

ومْن اأ�شهِر المباني الِمْعمارّيِة بيُت البرلماِن والَملعُب.

تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي الّذي ُيمّثُل خ�شائ�َس ِعمارِة المدِن اليونانّيِة, ُثّم اأجْب عّما يليه:                

خ�صائ�ُص �لِعمارِة في �لُمدِن �ليونانيِّة 

توزيُع الأبنيِة ب�شكٍل ُمنتظٍممركُزها الرئي�ُس الَمْعَبُدُمحاطُة بالأ�شواِر

ال�ّشكُل )1-2(: خ�شائ�ُس الِعمارِة في الُمُدِن اليونانّيِة.

ِن اهَتمَّ بها في الح�شارِة اليونانّيِة, ومْن اأ�شهِر  2. �لفل�صفُة: )حبُّ الحكمِة( برَز عدٌد ممَّ
فال�شفِتها:

اأ .  اأْفاَلُطوُن: ُولد �شنَة 427 ق.م, ومْن اأهمِّ موؤلفاتِه كتابا »الجمهوريِة« و»القوانيِن«, 
�ُس الفل�شفِة الِمثالّيِة. وقْد ناق�َس فيهما طبيعَة الحكِم, وهو موؤ�شِّ

 , �شكندِر الَمَقُدوِنيِّ ب.اأر�شُطو: ولد �شنَة 384 ق.م, وهو تلميُذ اأَْفالُطوَن ومعلُِّم الإ
وهو  للعلوِم,  الِعلميِِّة  الَمنهجيِِّة  على  تقوُم  ِعلمّيًة  فل�شفّيًة  مدر�شًة  �َس  اأ�شَّ وقْد 

�ُس الفل�شفِة الواقعّيِة. ّ موؤ�شِ

 براأيَك لماذا كاَن المعبُد المركَز الرئي�َس للُمدِن اليونانّيِة؟
ْح اأهمّيَة الأ�شواِر في المدِن اليونانّيِة.  و�شّ
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فا�شتخدُموا  النَّحِت  في  اليونانّيون  برَع  وقْد 
في  اأ�شا�شّيٍة  خامٍّ  كموادَّ  والُبُرْوُنَز  خاَم  الرُّ
َمنحوتاِتهم  في  ُدوا  وج�شَّ النَّحِت,  فِنّ 
وال�ّشخ�شياِت  والمحارِبيَن  اليونانّيَة  الآلهَة 
اليوناِن  في  الّنحاِتيَن  اأ�شهِر  ومْن  التاريخّيَة, 

ِفيَديا�ُس.

ال�شكُل )1-3(:�شورٌة ُتَمّثُل الّنحَت عنَد اليوناِن.

�شالمّيُة بفنِّ النَّحِت عنَد اليوناِن؟  هل تاأثَرِت الح�شارُة الإ
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1- عّرف ما يلي:
ِهيُروُدوَت, اأر�شُطَو, كتاَب الجمهورّيِة, حروَب الِبيُلوُبونيِز, ُدويالِت المدِن, َقْرَطاَجَة.

 
2- امالأ الفراَغ بالعباراِت المنا�شبِة:

اأ   -ُت�شرُف اليوناُن على مجموعٍة مَن البحاِر مْنها.............. .............. و.............. ..............
ب-الهدُف الرئي�ُس للحروِب اليونانّيِة الخارجّيِة هو .............. .............. .............. ..............

يِد  ال�شّ اإلِه  ............................................. وعلى  ا�شُم  اليوناِن  ال�ّشم�ِس عنَد  اإلِه  ُيطَلُق على  جـ- 
ا�شُم ..............................................

ّرِخ اليونانيِّ ........................................................ د  - الموؤّرُخ الواقعيُّ َلَقٌب اأُطِلَق على الموؤ
هـ - تنق�شُم الم�شرحيُة اليونانّيُة اإلى نوَعيِن ُهما .................................... و ...............................

ْح اأ�شباَب انتهاِء �شيادِة اإ�شبارطَة على المدِن اليونانّيِة. 3- و�شّ

اِر في تحديِد الفتراِت الّتاريخّيِة عنَد الموؤّرخيَن. 4- بّيْن اأهمّيَة �شناعِة الَفخَّ

5- قارْن بيَن نتائِج الحروِب اليونانّيِة الَقْرَطاَجّيِة والحروِب اليونانّيِة الفار�شّيِة.

؟ 6- ما الفرُق بيَن الُجوقِة والأُورك�شَترا في الم�شرِح اليونانيِّ
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مرباطوريُة الّرومانّيُةالفصُل الّثاني الإ

مرباطورّيِة الّرومانّيِة قياُم الإ

1- �لموقُع و�لن�صاأُة
ومانّيِة  َيْت بالرُّ الح�شارُة الّرومانّيُة مَن الح�شاراِت الُمهّمِة التي ن�شاأَْت في العاَلِم القديِم, و�ُشِمّ
منها, وداَم حكُم  انطلقْت ح�شارُتها  التي  اإيطاليا حاليًّا(  ُرْوَما )عا�شمِة  اإلى عا�شمِتها  ن�شبًة 
 , الميالديِّ الخام�ِس  القرِن  اإلى  الميالِد  قبَل  الثامِن  القرِن  منُذ  عاٍم,  األِف  مْن  اأكثَر  الّروماِن 

. َر الميالديِّ مبرطوريِّة البيزنطيِة حّتى القرِن الخام�َس ع�شَ ت في اآ�شيا با�شِم الإ ولكّنها ا�شتمرَّ
ْت  و�شمَّ اآنذاَك,  المعروِف  العاَلِم  مَن  وا�شعٍة  اأجزاٍء  على  الّرومانّيُة  مبراطوريُّة  الإ �شيطَرِت 
يِن, وامتّدْت مْن  اإليها العديَد مْن مراكِز الح�شاراِت القديمِة با�شتثناِء بالِد فار�َس والهنِد وال�شّ
نهَري  حّتى  جنوًبا  الُكبرى  ال�شحراِء  ومَن  �شرًقا,  فار�َس  بالِد  حّتى  غرًبا  الأطل�شيِّ  المحيِط 

الّدانوِب والّرايِن �شماًل, و�شيطَرْت على كامِل حو�ِس البحِر المتو�ّشِط.
مبراطورّيِة الّرومانّيِة, ُثّم اأجْب عّما يليها:  تاأّمْل خريطَة الإ

مبراطورّيُة الّرومانّيُة. كُل )1-3(: خريطُة الإ ال�شَّ
مبراطورّيِة الّرومانّيِة.  تتبْع حدوَد الإ

.  اأ�شْر اإلى مدينِة روما, والبحِر الأبي�ِس المتو�ّشِط, والمحيِط الأطل�شيِّ
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ومانّيُة؟  لماذا اأُطِلَق على البحِر المتو�ّشِط البحيرُة الرُّ

مبر�طوريِّة �لّرومانيِّة 2-�لتّاريُخ �ل�ّصيا�صيُّ لالإ
مبراطورّيِة الّرومانّيِة اإلى ثالثِة ع�شوٍر هي: ينق�شُم التاريُخ ال�ّشيا�شيُّ لالإ

�أ - �لع�صُر �لَمَلِكيُّ )800 ق.م - 509 ق.م(
الثالَث  لطاِت  ال�شُّ لأّن  الّدولِة؛  في  الُمطَلقِة  ال�شلطِة  �شاحُب  الفترِة  هذِه  في  الملُك 
)التنفيذّيَة والت�شريعّيَة والق�شائّيَة( بيِده, وهو الكاهُن الأعظُم للّدولِة )اأْي رجُل الّديِن(, 
يوِخ الّذي كاَن  ُينتَخُب الملُك مْن قبِل مجل�ِس ال�شَّ ولم يكِن النظاُم الملكيُّ وراثيًّا؛ بل 

ي�شاعُد الملَك في اإدارِة �شوؤوِن البالِد.

.   اذكِر اخت�شا�شاِت الملِك في النِّظاِم ال�شيا�شيِّ الّرومانيِّ

ب- �لع�صُر �لجمهوريُّ )509 ق. م - 27 ق. م(
تمّيَز هذا الع�شُر بانتقاِل �شلطِة الملِك -با�شتثناِء الوظيفِة الّدينيِة- اإلى اثنيِن مَن الحّكاِم 
وُينتخباِن  الآخِر,  قراراِت  ٍل, ولكلٍّ منهما حقُّ العترا�ِس على  ُقْن�شُ لقُب  اأُطِلَق عليهم 
مئِة  مْن  الُموؤلَُّف  الِمَئويُّ  المجل�ُس  هي:  مجال�َس  ثالثُة  القن�شَل  ي�شاعُد  وكاَن  �شنويًّا, 
عِب  َة ال�شَّ عِب, وُيمِثُّل عامَّ ُته انتخاَب القنا�شِل, ومجل�ُس ال�شَّ ع�شٍو ُمنتَخٍب وكاَنْت َمهمَّ
مَن  ُن  يتكوَّ اّلذي  ال�ّشيوِخ  ومجل�ُس  عليها,  والُم�شاَدقِة  الت�شريعاِت  اإ�شداُر  ُته  وَمهمَّ
وِل الأُخرى  لِم, واإقامُة الَعالقاِت مَع الدُّ وِن الحرِب وال�شِّ ُته مناق�شُة �شوؤ الأ�شراِف وَمهمَّ

ومراقبُة الأُموِر المالّيِة.
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من خالِل قراءتك لما �شبَق امالأ الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:
�خت�صا�صاتُه��صُم �لمجل�ِص

انتخاُب القنا�شِل.

اإ�شداُر الت�شريعاِت والم�شادقُة عليها.

مَع  العالقاِت  واإقامُة  وال�ّشلِم,  الحرِب  وِن  �شوؤ مناق�شُة 
الّدوِل الأخرى ومراقبُة الأموِر المالّيِة.

مبر�طوريُّ )27 ق. م - 476 م( جـ- �لع�صُر �لإ
مبراطوريِة  الإ قياَم  �شبَقْت  الّتي  العقوُد  �شهَدِت 
الّرومانّيِة ا�شطراًبا �شيا�شيًّا كبيًرا, فقْد حاوَل الكثيُر مْن 
اأ�شحاِب الّنفوِذ والّطامعيَن بال�شلطِة تر�شيَخ نفوِذهم 

راُع فيما بيَنهم. والمحافظَة عليه, فن�شَب ال�شّ
ثالثّيتاِن  حكومتاِن  الفترِة  هذِه  في  لْت  ت�شكَّ لذلَك 

هما:
فيها  ا�شتطاَع  التي  الأولى  الّثالثّيُة  1.الحكومُة 
على  والق�شاَء  بالحكِم  النفراَد  قي�شُر  ُيولُيو�ُس 

اأبرِز ال�ّشخ�شياِت الع�شكرّيِة في  اإمبراطوًرا مدى الحياِة, وهو مْن  مناف�شيه, واأ�شبَح 
مبراطورّيِة. الإ

ال�ّشكُل )1-5(: ُيْولُيو�ُس قي�شُر.

, منَحُه  مبراطوريِّ َمها اأَْكَتاِفُيْو�ُس, وهو موؤ�ّش�ُس الّنظاِم الإ 2.الحكومُة الّثالثّيُة الثانيُة: تزعَّ
مجل�ُس ال�شيوِخ لقَب المواطِن الأّوِل, وفّو�َس اإليه جميَع ال�شلطاِت, واأ�شبَح القائَد 
اأَْكَتاِفُيْو�ُس  اّتخَذ  لِح,  ال�شُّ وعقِد  الحرِب  اإعالِن  في  الحقَّ  َله  وخوَّ للجي�ِس,  الأعلى 

ه لقَب اأُُغ�ْشُط�َس وتعني الُمحتَرَم �شنَة 27 ق. م. لنف�شِ
الحياُت التي اأعطاها مجل�ُس ال�شيوِخ  لأَْكَتاِفُيو�َس؟   ما ال�شّ
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 قارْن بيَن �شلطِة الحاكِم في كلٍّ مَن الع�شِر الجمهوريِّ 
. مبراطوريِّ والع�شِر الإ

ال�ّشكُل )1-6(: اأَْكَتاِفُيو�ُس)  اأُُغ�ْشُط�ُس(.

مبر�طوريِّة �لّرومانيِّة و�صقوُطها 3-�صعُف �لإ
على  وا�شحًة  تظهُر  والنق�شاِم  عِف  ال�شّ عوامُل  بداأَْت 
الرابِع  القرِن  َمطَلِع  مَع  ًة  خا�شّ الّرومانّيِة  مبراطوريِة  الإ
ى وال�شطراِب  , ب�شبِب ا�شتمراِر حالِة الفو�شَ الميالديِّ
العر�ِس  على  التناف�ِس  نتيجَة  الإمبراطوريُة  عا�َشْتها  اّلتي 
غِط  ال�شّ وازدياِد  الحكِم  لتولي  ثابٍت  نظاٍم  وجوِد  لعدِم 
�لُقْوِط  ِقَبِل  مْن  مبر�طورّيِة  لالإ �ل�ّضماليِة  �لحدوِد  على 

قّوِة  ازدياِد  وب�شبب  البرابرِة,  لفَظ  البع�ُس  عليهم  اأَطَلَق  ِجرمانّيٌة  قبائُل  وهْم  الغربييَن, 
الأمِن  انهياُر  ال�شطراَب  هذا  رافَق  وقْد  ال�ّشرِق,  في  )الفار�شّيِة(  ال�ّشا�شانّيِة  مبراطورّيِة  الإ

الداخليِّ وتدهوُر الحالِة القت�شادّيِة.
ُق�شطنطيُن  مبراطوُر  الإ حاوَل  الفو�شى  هذه  ظلِّ  في 
جديدًة  مدينًة  فاأقاَم  وتقويِتها,  مبراطورّيِة  الإ توحيِد  اإعادَة 
الُق�شطنطينّيِة  با�شِم  ُعِرَفْت  ُفوِر(  )الِب�شِ م�شيِق  �شفاِف  على 
واّتخَذ  اإليها,  ُروما  مْن  العا�شمَة  ونقَل  حاليًّا(  )اإ�شطنبوَل 
المحاولِت  ورغَم  للّدولِة,  ر�شميًّا  ديًنا  الم�شيحيَّ  الّديَن 
دوَن  َتُحْل  لم  اأّنها  اإّل  الّرومانّيِة  مبراطوريّة  الإ لتوحيِد 

انق�شاِمها.

مبراطوريِة الّرومانّيِة؟   اذكر عوامَل �شعِف الإ
مبراطورّيِة  الإ قّوِة  عادِة  لإ كافيًة  ق�شطنطيُن  مبراطوُر  الإ بها  قاَم  التي  الأعماُل  كانِت  هل   

الّرومانّيِة اأْم ل من ِوجهِة نظِرك؟

مبراطوُر ق�شطنطيُن. ال�ّشكُل )1-7(: الإ
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والق�شطنطينّيُة  ِبْيَزْنَطُة  هي:  اأ�شماِء  خم�شُة  الّتاريِخ  عبَر  عليها  طِلَق  اأُ الق�شطنطينيِة  مدينَة  اأّن 
واإ�شالمبوُل والأ�شتانُة, واإ�شطنبوُل.

هْل تعلُم

ِثُيْوُدو�َشُيو�ُس  مبراطوُر  الإ ق�ّشَم  395م  عاِم  وفي 
مبراطورّيِة  )347-395م( اآخــــــُر اأباطــــرِة  الإ
بيَن  الّرومانّيَة  مبراطورّيَة  الإ الموّحدِة,  الّرومانّيِة 

ولديِه ُهوَنَرُيو�َس واأََرَكاَدُيو�َس اإلى ق�شمين هما:
وعا�شُمتها  الغربّيُة  الّرومانّيُة  مبراطورّيُة  الإ اأ  - 
�شقَطْت  والّتي  )ُهوَنَرُيو�ُس(,  حكمها  روما 
َن  تمكَّ عنَدما  476م,  عاَم  �لُقوِط  بيِد 
مْن  الّرومانيِّ  الجي�ِس  قادِة  اأحُد  )اأَْدَواَكُر( 
اأ�شٍل ُقوِطيٍّ مَن الق�شاِء على ُروُموُلو�س اآخِر 

مبراطورّيِة الّرومانّيِة الغربّيِة. اإمبراطوٍر لالإ

واّلتي  )اأََرَكاَدُيو�ُس(,  حكَمها  الق�شطنطينّيُة  وعا�شُمتها  ال�ّشرقّيُة  الّرومانّيُة  الإمبراطوريُّة  ب- 
لطاِن الُعثمانيِّ ُمحّمٍد الفاتِح عاَم  اأ�شبَحْت ُتعَرُف بالّدولِة البيزنطّيِة, وقْد �شقَطْت على يِد ال�شُّ

1453م عنَدما فتَح الُق�شطنطينّيَة.
مبراطورّيِة الّرومانّيِة؟   ما ال�شُم اّلذي اأُِطلَق على الأجزاِء ال�ّشرقيِة لالإ

مبراطور ِثُيوُدو�َشُيو�ُس.  ال�ّشكُل )1-8(: الإ
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مبراطوريِّة الّرومانّيِة, ثمَّ اأجْب عّما يليها: تاأّمِل الخريطَة التي تبّيُن انق�شاَم الإ

 حّدْد على الخريطِة مدينَتي الق�شطنطينيِة وُروما.
مبراطوريَتيِن تتبُع بالُد ال�ّشام وم�شُر؟  لأيِّ الإ

مبراطورّيِة  مبراطوريِّة الّرومانّيِة ال�ّشرقّيِة )الّدولِة البيزنطّيِة( وحدوَد الإ  بّيْن على الخريطِة حدوَد الإ
الّرومانّيِة الغربّيِة.

مبراطورّيِة الّرومانّيِة. ال�ّشكُل )1-9(: خريطُة انق�شاِم الإ
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 مظاهُر احل�سارِة الّرومانّيِةثانًيا

ال�ّشكُل )1-10(: �شجرُة زيتوٍن رومانّيٌة.

 ال�ّشكُل )1-11(: ُحِليٌّ ذهبّيٌة رومانّيٌة.

المعتدِل, وهذا  بالُمناِخ  اّلذي تمّيَز  المتو�شِط  البحِر  اإقليِم  الّرومانّيُة �شمَن  مبراطوريُّة  تقُع الإ
ناعِة, وفيما يلي عر�ٌس  َر عاماًل اأ�شا�شيًّا في تنّوِع موارِدها القت�شاديِة كالّزراعِة والّتجارِة وال�شّ وفَّ

لمظاهِر الح�شارِة الّرومانّيِة:
1- �لحياُة �لقت�صاديُّة

مبراطورّيِة الّرومانّيِة, وتمثََّلْت في نواٍح هَي: َعْت مظاهُر الحياِة القت�شادّيِة في الإ تنوَّ
�أ - �لّزر�عُة 

ازدَهرِت الّزراعُة ب�شبِب: 
1.خ�شوبِة الّتربِة. 

ي�شمُح  الّذي  الُمعتدِل  2.الُمناِخ 
بممار�شِة الأن�شطِة الّزراعّيِة. 
3.توافِر مياِه الأمطاِر والأنهاِر. 

الُملكّيِة  بانت�شاِر  الّزراعُة  واّت�شَمِت 
والّنبالِء  لالأباطرِة  العائدِة  الفردّيِة 
للُملكّياِت  اإ�شافًة  العبادِة,  واأماكِن 
ال�شغيرِة العائدِة للفاّلحيَن, فزِرَعِت 

الأر�ُس بمختلِف الحبوِب والأ�شجاِر المثمرِة واعتَنوا بتربيِة الحيواناِت. 
ناعُة ب- �ل�صّ

في  والِحَرُف  ناعاُت  ال�شّ رِت  تطوَّ
ب�شبِب  الّرومانّيِة  مبراطوريِة  الإ
�شا�ِس  والرَّ الحديِد  مناجِم  توافِر 
ازدهاِر  اإلى  هذا  واأّدى  والق�شديِر, 

ناعاِت منها: عدٍد مَن ال�شّ
وا�شتخراُج  والأ�شلحُة  الأدواُت 
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َة, و�شناعة  �شا�َس والق�شديَر والّذهَب والف�شّ ًة الحديَد والرَّ المعادِن مَن المناجِم خا�شّ
الحلي والجواهر.

جـ- �لتّجارُة
الّت�شاِل  �شهولِة  على  المتو�شِط  البحِر  �شواحِل  على  المتمّيُز  الجغرافيُّ  الموقُع  �شاعَد 
الموانئ  توافُر  و�شاهَم  ح�شاراٍت,  مْن  يجاوُرها  وما  الّرومانّيِة  مبراطوريِة  الإ اأجزاِء  بيَن 

الطبيعّيِة على ُطوِل �شواطئها في ت�شهيِل حركِة الّتجارِة.
َدِت الّطرُق الّتجاريُّة البحرّيُة مثُل طريِق  فِن الّرومانّيِة, وتعدَّ َمْت �شناعُة ال�شُّ وقد تقدَّ
الّذهبّيِة والف�شّيِة والُبُروُنِزّيَة في  الُعمالِت  البحِر الأ�شوِد والبحِر المتو�ّشِط, وا�شتخدُموا 

الّتعاُمالِت الّتجارّيِة.

ال�ّشكُل )1-12(: ِقطٌع نقدّيٌة رومانّيٌة.

ناعِة والزراعِة.  يرتبُط ازدهاُر التجارِة بازدهاِر ال�شّ

2- �لحياُة �لجتماعيَّة
بقّيِة وتكّوَن مَن طبقاٍت هي:  اّت�شَم المجتمُع الّرومانيُّ بالطَّ

اأ   - طبقُة الّنبالِء.
ب- طبقُة الُفر�شاِن.

جـ- طبقُة الكهنِة ورجاِل الّديِن.
د  - طبقُة العاّمِة.

هـ - طبقُة العبيِد. 
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مبراطوِر  الإ عهِد  في  الّرومانّيِة  مبراطورّيِة  الإ �شّكاِن  لجميِع  ُمِنَحت  الّرومانّيَة  الُمواَطنَة  اأّن 
ُيولُيو�َس قي�شٍر, واأُطِلَق َلقُب مواطٍن على جميِع طبقاِت المجتمِع الّرومانيِّ اإّل العبيَد. 

هْل تعلُم

اقراأ الّن�سَّ الآتَي ثّم اأجْب عّما يليه: 

ّيِتها في المجتمِع الّرومانّي بخالِف ما كاَنْت عليه المراأُة  ح�شَلِت المراأُة على بع�ٍس من ُحرِّ
ال�شوِق  اإلى  كالخروِج  الحقوِق  ببع�ِس  الّرومانّيُة  المراأُة  وتمّتَعِت   , اليونانيِّ المجتمع  في 
َرْت حقوُق المراأِة فبداأَِت المراأُة تاأخُذ  ِم الّدولِة الّرومانّيِة تطوَّ وق�شاِء احتياجاتها, ومَع تقدُّ
رِف باأمواِلها دوَن موافقٍة م�شبقٍة من وليِّ اأمِرها  حقوَقها بالتدريِج حّتى اأعِطَيِت الحقَّ بالت�شُّ

اُر باختياِر زوِجها.  وكاَنْت ُت�شت�شَ
ُر المراأِة عبَر التاريِخ, 1981م, �س40-37   با�شمة كيال, تطوُّ

مبراطوريِة الّرومانّيِة بالمراأِة؟   عالَم يدلُّ اهتماُم الإ

3-�لحياُة �لّدينيُّة  
والّديانُة  الَوثنّيُة  الّديانُة  هما:  بمرحلَتيِن  الّرومانّيِة  مبراطورّيِة  الإ في  الّدينّيُة  الحياُة  ِت  مرَّ

الم�شيحّيُة.
�أ- �لّديانُة �لوثنيُّة

الأدياِن,  مَن  غيِرها  قبَل  الوثنيََّة  الّديانَة  الّروماُن  عرَف 
)راعي  ُجوِبيَتُر  الإلُه  الّرومانّيِة:  الآلهِة  اأ�شهِر  ومْن 
المدينِة(,  اأبواِب  )حار�ُس  يانو�ُس  والإلُه  روماَن(, 
الّديانُة الوثنّيُة  ِت  لُه مار�ُس )اإلُه الحرِب(, وا�شتمرَّ والإ
حلَّْت  حّتى  312م  ُق�شطنطيَن  مبراطوِر  الإ زمِن  اإلى 

ال�ّشكُل )1-13(: مج�ّشٌم يمثل َمِحلِّها الّديانُة الم�شيحّيُة. 
لهِه ُجوِبْيَتَر. الإ
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ب- �لّديانُة �لم�صيحيُّة
عهِد  في  الّرومانّيِة  مبراطوريِّة  لالإ ر�شمّيٍة  كديانٍة  بالنت�شاِر  الم�شيحّيُة  الّديانُة  بداأَِت 
بن�شِر  �شمَح  الجديدَة,  العا�شمَة  الق�شطنطينيُة  اأ�شبَحِت  وعنَدما  ُق�شطنطيَن,  مبراطوِر  الإ

الكتاِب الُمقّد�ِس واعتنَق الّديانَة الم�شيحّيَة عاَم 312م. 

4- �لحياُة �لثّقافيُّة و�لأدبيُّة
مبراطوريِة الّرومانّيِة, فقد وّفَر لهم الموروُث الثقافيُّ اليونانيُّ  ازدَهرِت الحياُة الّثقافّيُة في الإ
َعِر والَخطابُة وعلُم  بعًدا ثقافيًّا اأثرى الح�شارَة الّرومانّيَة, فازدهَر في ع�شِر الروماِن كتابُة ال�شِّ
ّرِخيَن عنَد الروماِن: اأينو�ُس وكاُتو الرقيُب وُيولُيو�ُس  التاريِخ وعلُم الفلِك, وكاَن مْن اأ�شهر الموؤ

قي�شٌر وليُفوُلو�ُس. 
ومْن مكّوناِت الحياِة الثقافّيِة والأدبّيِة عنَد الّروماِن ما يلي:

�أ  - �لّلغُة
مبراطورّيِة, والّتي اأُِخَذت حروُفها من الّلغِة  ا�شتخدَم الّروماُن الّلغَة الاّلتينّيَة كُلغِة ر�شميٍة لالإ
اّلتي  الولياِت  في  وانت�شَرْت  )لِتُيوَن(,  مدينِة  �شّكاُن  يتكلَُّمها  وكاَن  غريقّيِة  الإ والكتابِة 
لغًة  الالتينّيَة  الّلغَة  الكني�شُة  واعتَمَدِت  ِعها خارجيًّا,  تو�شُّ نتيجَة  الّروماِن  ل�شيادِة  َعْت  خ�شَ

  . ر�شمّيًة, وحافَظْت عليها حّتى وقِتنا الحاليِّ
ب- �لَخطابُة

وكاَن  الغر�ِس,  لهذا  مدار�ُس  ْت  �شَ وُخ�شِّ بالَخطابِة,  الّرومانّيُة  مبراطوريُّة  الإ اهتّمِت 
الأولُد يدخلون اإلى هذِه المدار�ِس في �شِنّ ال�ّشاد�شَة ع�ْشَرَة لتعلُِّم اأ�شاليِب الَخَطابِة, فال ُبدَّ 
ه بالهند�شِة اأِو الفلِك اأو الفل�شفِة اأْن يكوَن خطيًبا,  لل�شخ�ِس الُمتعِلِّم مهَما كاَن اخت�شا�شُ

وُي�ضتَرُط فيه معرفُة �لعلوِم و�إتقاُن �لّلغِة وح�ضُن �ختياِر �الألفاِظ.
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جـ- �لقانوُن 
َر وهَي اأحُد  ظهَرْت مجموعٌة مَن القوانيِن المكتوبِة اّلتي ُعِرَفْت با�شِم الألواِح الثَني ع�شَ

, ومْن اأهمِّ هذِه القوانيِن:  ومانيِّ اأهمِّ م�شادِر الّتاريِخ الرُّ
ِة مَن الأ�شراِف والنُّبالِء(. 1. قانوُن الّزواِج )حقُّ الّزواِج للعامَّ

عِب.  2. قانوُن انتخاِب القنا�شِل مْن عاّمِة ال�شَّ
َغاِر الفالِحيَن لتملُِّك  3. قانوُن ُملكّيِة الأرا�شي واإلغاُء الملكياِت الكبيرِة واإعطاُء فر�شٍة ل�شِ

الأر�ِس. 
ا�شطبَغ  اّلذي  القانوِن  مجاِل  في  وماِن  الرُّ ِر  تطوُّ على  َر  ع�شَ الثنا  الألواُح  هذِه  وتدلَّ 
َل القانوُن بيَن الّديِن والدولِة, وا�شتبَدَل حقَّ الثاأِر بالتعوي�ِس الّذي  ْبَغِة الَمدنّيِة.وقد ف�شَ بال�شِّ

يِه الجاِني للَمجِنيِّ عليه.  ُيوؤدِّ

5- �لفنوُن و�لِعمارُة
ِة مظاهَر مْن اأبرِزها: تجلَِّت الفنوُن الّرومانّيُة ِبِعدَّ

�أ  - �لِعمارُة
 هي مْن اأهمِّ مظاهِر الحياِة الفنّيِة 
وتجمُع  الّرومانّيِة,  للح�شارِة 
خ�شائ�ِس  بيَن  الّرومانّيُة  الِعمارُة 
الفنِّ اليونانيِّ وفنوِن الح�شاراِت 
على  تدلُّ  اّلتي  القديمِة  ال�ّشرقّيِة 
َمدى الّتفاُعِل للح�شارِة الّرومانّيِة 

مَع الح�شاراِت الأُخرى.
ُيوِم في ُروما. ال�ّشكُل )1-14(: م�شرُح الُكوُلو�شِ

والتماثيِل  والكنائ�ِس  كالمعابِد  الأثرّيِة  البقايا  مْن خالِل  الّرومانّيِة  الح�شارِة  تميُُّز  ويظهَر 
م�شرُح  ذلَك  على  دليٍل  وخيُر  القديمِة,  الّرومانّيِة  المدِن  في  والت�شاويِر  والم�شارِح 

ُيوِم في ُروما.  الُكوُلو�شِ
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والّريا�شّيِة,  الَخَطابّيِة  الم�شابقاِت  مثِل:  الَفَعاِلّياِت  من  العديُد  عليها  اأُقيَم  الم�شارَح  اأنَّ 
واللقاءاِت الأدبّيِة, والمحاكماِت وغيِرها باعتباِرها جزًءا اأ�شا�شيًّا في الحياِة الجتماعّيِة ومْن 
في  الجنوِبيُّ  والَمْدَرُج  عّماَن,  في  الّرومانيُّ  الَمْدَرُج   : الأردنِّ في  الرومانّية  الم�شارِح  اأمثلِة 

جر�َس, ومدرُج اأمِّ قي�ٍس.

هْل تعلُم

  قارْن بيَن ا�شتخداماِت الم�شرِح قديًما وا�شتخداماِته حديًثا.

  ُتمّثُل الِعمارُة الرومانّيُة انعكا�ًشا لفنوِن الِعمارِة لدى العديِد مَن الح�شاراِت الأُخرى.

ب- �لنَّْحُت 
وماُن بفِنّ النَّحِت وتميََّزْت منحوتاُتهم بالّنقو�ِس البارزِة على الأعمدِة والُجدراِن,  َق الرُّ تفوَّ
اَل  ل�شَ ال�شَّ ا�شتخدُموا  وقد  العمِل,  في  بداِع  والإ قِة  بالدِّ الّرومانيِّ  الّنحِت  فنُّ  تميََّز  كما 
واأظهَر  والكنائ�ِس,  المعابِد  ُجدراِن  على  الموجودِة  كتلَك  الزخارِف  في  المحروَق 

والتجديَد,  البتكاَر  النَّحِت  فنُّ 
ُدوا البطولِت الحربّيَة اّلتي  وج�شَّ
تدلُّ على القّوِة والعظمِة مْن خالِل 
مبراطوِر  الإ كقو�ِس  الّن�شِر  اأقوا�ِس 
مبراطوِر َهْدِرَياَن  اأيبو�َس وقو�ِس الإ

في مدينِة جر�َس.   

مبراطوِر َهْدِرَياَن. ال�ّشكُل )1-15(: قو�ُس الإ



32

كذلك  وا�شتخدُموا  الّدقيقِة,  والهند�شِة  البناِء  في  خَمَة  ال�شّ الحجارَة  ا�شتخدموا  الروماَن  اأّن 
فاأعطاها  البناِء   موادِّ  في  اإيطاليا,  في  )ناُبوِلي(  مدينِة  من  بالُقرِب  المتواِفَر  الُبركانيَّ  الّرماَد 

البَة. ال�شَّ

هْل تعلُم

ُثمَّ  المواقِع,  ابحْث عْن هذِه   , الأردنِّ الأثرّيِة في  المواقِع  بالعديِد مَن  )ُتَراَجاَن(  ا�شُم  يرتبُط   
ها اأمام زمالئك. اعر�شْ

جـ- �لت�صويُر
اإلى  اليونانّييَن  والُم�شوريَن  الفناِنيَن  انتقاِل  ب�شبِب   , اليونانيِّ للفنِّ  امتداٌد  هو  الت�شويُر 
مبراطورّيِة الّرومانّيِة. وازدهَر فنُّ الت�شويِر عنَد النبالِء لتزييِن ُجدراِن الق�شوِر والمباني  الإ
ُز على ت�شويِر المناظِر الطبيعّيِة والحدائِق  وِر وتَميََّز باأنَّه فنٌّ كال�شيكيٌّ ُيركِّ والكنائ�ِس بال�شُّ

مبراطورّيِة الّرومانّيِة.  والجمالياِت في الإ

/كني�شة العذراء/مادبا. ال�ّشكُل )1-16(: ت�شويٌر كال�شيكيٌّ لمنظٍر طبيعيٍّ رومانيٍّ
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ئْ �شفحًة با�شِم )الأردنُّ تاريٌخ وح�شارٌة(, ُثمَّ ان�شْر  ِل الجتماعيِّ اأَن�شِ با�شتخداِم و�شائِل التوا�شُ
عليها �شوًرا لمواقَع تاريخّيِة واأثريٍّة و�شياحّيٍة, ُثمَّ تباَدْلها مَع زمالئك.

  يزخُر الأردنُّ بالعديِد مَن الُمدِن والمواقِع الأثرّيِة الّرومانّيِة.
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1- عّرف ما يلي: 
, مجل�َس ال�ّشيوِخ. َر, الت�شويَر, المجل�َس الِمَئويَّ يانَة الوثنّيَة, الألواَح الثني ع�شَ الدِّ

2- ِبّيْن اأ�شباَب ما يلي: 
مبراطورّيِة الّرومانّيِة.  اأ   -ازدهاِر الّزراعِة في الإ

مبراطوريِّة الّرومانّيِة.  ناعِة والِحَرِف في الإ ب-تطّوِر ال�شّ
وماِن.  جـ-ازدهاِر الّتجارِة عنَد الرُّ

مبراطوريِّة الّرومانيَِّة.   د  -ظهوِر القوانيِن المكتوبِة في الإ
ومانّيِة؟ مبراطوريِّة الرُّ ْعِف الإ 3-  ما الأ�شباُب اّلتي اأَّدْت اإلى �شَ

4-  امالأ الفراَغ بالعباراِت المنا�شبِة:
مبراطورّيُة الّرومانّيُة بهذا ال�شِم ن�شبًة اإلى ................................................ يت الإ اأ   - �ُشمِّ

ب- ُلّقَب اأَْكَتاِفُيو�ُس بـ................................................................................................
مبراطوريُّة الّرومانّيُة اإلى ق�شميٍن ُهما .............................................................  َمِت الإ جـ- ُق�شِّ

و................................................
مبراطوريُّة الّرومانّيُة ال�ّشرقّيُة على يِد ............................................................ د  - �شقَطِت الإ

مبراطورّيِة الّرومانّيِة.  5- بّيْن منزلَة المراأِة وحقوَقها في الإ
ْح ذلَك.  ومانّيِة بمرحلَتيِن, و�شِّ مبراطورّيِة الرُّ ِت الّديانُة في الإ 6- مرَّ

مبراطوريِّة  الإ ووارداِت  �شادراِت  لأبرِز  تقديُرك  ما  الّدر�ِس  هذا  في  دْر�شَتُه  ما  وِء  �شَ على   -7
ومانّيِة؟  الرُّ

منيَّ بالأحداِث المنا�شبِة: 8- اأكمِل الخطَّ الزَّ

1453م476م395م27 ق. م509 ق. م800 ق.م
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رُث احل�ساريُّ لليوناِن والّروماِن يف الأردنِّالفصُل الّثالُث الإ

معامُل احل�سارَتنِي: اليونانّيِة، والّرومانّيِة يف الأردنِّ

الأردنِّ  في  ِر  الُمبكِّ الب�شريِّ  ال�شتقراِر  وجوِد  عْن  الأثريُّة  والّدرا�شاُت  الحفرياُت  ك�شَفِت 
ِر اإلى ُمناِخ الأردنِّ الُمعتِدِل,  منُذ الع�شوِر الحجريِّة القديمِة, وُيعَزى �شبُب هذا ال�شتقراِر الُمبكِّ
ْغرى وبالِد الّرافَديِن  ٍل بيَن �شبِه الجزيرِة العربّيِة واآ�شيا ال�شُّ وموقِعه الُجغرافيِّ الّذي ُيَعدُّ حلقَة و�شْ
ا للقوافِل الّتجارّيِة وانتقاِل  والبحِر الأبي�ِس المتو�ّشِط مْن جهٍة وم�شَر مْن جهٍة اأُخرى, فكاَن ممرًّ

ن�شاِن بيَن هذِه الوحداِت الُجغرافّيِة المختلفِة. الإ
ن�شاِن في الأردنِّ منُذ اأقدِم الع�شوِر.  �شبَب ا�شتقراِر الإ

ولمعرفِة الموقِع الُجغرافيِّ لالأردنِّ تاأّمِل الخريطَة الآتيَة, ثمَّ اأجْب عّما يليها:

. ال�ّشكُل )1-17(: خريطٌة تبّيُن موقَع الأردنِّ

 بّيْن اأهمّيَة الموقِع الُجغرافيِّ لالأردنِّ قديًما وحديًثا.

الَمْقُدوِنيِّ  �شكندِر  الإ بعَد دخوِل  المجاورِة,  المناطِق  اليونانيِّ كباقي  للحُكِم  الأردنُّ  َع  خ�شَ
اإلى  الأردنُّ  َع  فخ�شَ قادِته  بيَن  اإمبراطوريُته  َمِت  انق�شَ وفاِته  وبعَد  333ق.م,  عاَم  المنطقِة  اإلى 
ال�ّشاِم,  بالَد  و�شَلْت  حّتى  بها  َع  تو�شَّ مملكًة  �َس  واأ�شَّ بم�شَر  انف�شَل  اّلذي  َبْطِليُمو�َس  قائِده 
ِة(  الَبَطاِلَمِة )الَبَطاِل�شَ اَن( عاَم 300ق.م واأ�شبَح الأردنُّ جزًءا مْن مملكِة  فاحتلَّ ربََّة َعُموَن )عمَّ
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الم�شتمِر  الّنزاِع  وب�شبِب  َر,  ِم�شْ في 
َر  ِم�شْ في  البطَلِمّيِة  المملكَتيِن:  بيَن 
مَّ الأردنُّ بعَد   ُلوِقّيِة في �شوريا �شُ وال�شَّ

ُلوقِيّيَن. ذلك اإلى مملكِة ال�شَّ
ومْن اأهمِّ الآثاِر المتبقَيِة التي تمثُِّل 
ق�شِر  موقُع  الأردنِّ  في  الفترَة  تلَك 
حوالي  يبعُد  اأثريٌّ  ق�شٌر  وهو  الَعْبِد 
العا�شمِة  مَن  الغرِب  اإلى  كم   35
الأميِر(  )ِعراِق  بلدِة  وجنوِب  عّماَن 
ْيِر, بَناه الحاكُم  التابعِة ِلِلَواِء وادي ال�شَّ

ِهْرَكاُنو�ُس في عهِد الملِك �َشُلْوَق�َس الّراِبِع, ويتميَُّز الق�شُر بتماثيِل الن�شور والأ�شوِد.

ال�ّشكُل )1-18(: ق�شُر العبِد في ِعراِق الأَميِر.

ها على  كاِت البحِث واجمْع �شوًرا ومعلوماٍت عْن ق�شِر العبِد, ُثمَّ اعر�شْ ارجْع اإلى اأحِد ُمحِرّ
لوحِة الحائِط في مدر�شِتَك.

مبراطورّيُة  وفي القرِن الأَّوِل قبَل الميالِد ظهَرِت الإ
وبداأَ  للمنطقِة,  ال�ّشيا�شّي  الم�شرِح  على  الرومانّيُة 
ِع,  التو�شُّ مَن  َنْت  وتمكَّ كبيٍر,  ب�شكٍل  يزداُد  نفوُذها 
)ُبومبي(  بقيادِة  وفل�شطيَن  والأردنِّ  �شوريا  واحتالِل 

106 ق.م- 46 ق.م. 

ال�ّشكُل )1-19(: القائُد الّرومانيُّ )ُبومِبي(.
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ْيَكاُبوِل�ِس اّلذي و�شَعُه القائُد  اأبرِز معالِم الح�شارِة الّرومانّيِة في الأردنِّ ِحْلُف ُمدِن الدِّ ومْن 
نُة من ِدْيَكا:  ِيَكاُبوِل�ُس )Decapolis(, كلمٌة لتينّيٌة مكوَّ ِر, والدِّ الّرومانيُّ )بومبي( بيَن المدِن الَع�شَ
المدن  المدَن فتخّلَل  المدَن, والّروماُن تركوا طاِبَعهم على هذِه  رَة وُبوِل�َس: وتعني  الَع�شَ وتعني 
رقاِت, واحتَوِت المدينُة على نماذَج معمارّيٍة رومانّيٍة كالمعابِد والم�شارِح والمباني  �شبكٌة من الطُّ
وع�شكريًّا  واقت�شاديًّا  �شيا�شيًّا  تحاُلًفا  الع�ّشرِة  الُمدِن  هذِه  بيَن  التحالُف  وكاَن  المختلفِة,  العاّمِة 
العربّيِة, وعّزَز  القبائِل  الّرومانّيِة مْن هجماِت  مبراطوريِة  اإلى حمايِة الحدوِد الجنوبّيِة لالإ يهِدُف 

ها. ذلَك تلَك ال�شبكُة مَن الطرِق اّلتي كاَنْت مرتبطًة مَع بع�شِ
ْيَكاُبوِل�ِس تقُع على اأر�ِس الأردنِّ وهَي: عّماُن )ِفيالِدْلِفَيا( وجر�ُس )ِجَرا�َشا(  ومعظُم ُمدِن الدِّ
الح�شارِة  معالِم  ومْن  )اأِبيال(,  وُقويلبُة  )اأَرِبياَل(  واإربُد  )ِبْياَل(  َفْحٍل  وطبقُة  )ِجَداَرا(  قي�ٍس  واأمُّ 

: اليونانّية والّرومانّيِة في الأردنِّ

1-عّماُن )ِفيالِدلِْفيَا(
اليونانّيِة  الفترِة  في  اَن  عمَّ على  اأُطِلَق 
اإلى  ن�شبًة  ِفْيالِدْلِفَيا  وهو  جديٌد  ا�شٌم 
الثاني309ق.  ِفيالِدُلُفيو�َس  )َبْطِليُمْو�َس 
م- 246ق.م(, بدًل مْن ا�شِمها الَعُموِنيِّ 
على  اليوناُن  وعمَل  َعُموَن,  ربََّة  القديِم 
غاراِت  �شدَّ  ِفْيالِدْلِفيا  مدينِة  تح�شيِن 
وا�شتمرَّ  ال�شحراِء,  مَن  القادمِة  البدِو 
الوجوُد اليونانيَّ قرابَة مئِة عاِم, ومن اأهم 
)ق�شر  اليونانية في عّمان  الأثرية  المعالم 
العبد( الذي يقع في منطقة عراق الأمير.

اأما في الفترة الرومانية فقد اأن�شاأ الرومان في عّمان العديد من المواقع الح�شارية التي ل تزال 
ماثلة اإلى الآن مثل الَمْدَرُج الّرومانيُّ و�شبيُل الُحْوِريّاِت وجبُل القلعِة.

ومانيُّ في َعّماَن. ال�ّشكُل )1-20(: الَمدرُج الرُّ

ومانِيّ في تلَك الفترِة والوقِت الحا�شِر.  ا�شتنتِج ا�شتخداماِت الَمدرِج الرُّ
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2- �أمُّ قي�ٍص )ِجد�ر�(
تقُع على ُبْعِد )28( كم اإلى ال�شماِل 
مْن مدينِة اإربَد, وهَي مطلٌَّة على نهِر 
وبحيرِة  الُجولِن  وه�شبِة  اليرموِك 
المدينَة  تعني  ِجدارا  وكلمُة  طبريَّا. 
الأثرّيِة  البقايا  اأهمِّ  ومْن  َنَة,  الُمَح�شَّ
فيها �شارُع الأعمدِة والَمدرُج الغربيُّ 

والكني�شَة البيزنطّيُة.
وما يمّيُز هذِه المدينَة عْن غيِرها مْن 
البازلتّيُة  حجارُتها  الفترِة  هذِه  مدِن 

 , ال�شوداُء اّلتي دخَلت في بنائها, واّلتي ُيعتَقْد اأّنها ُجِلَبْت مَن المنطقِة ال�شمالّيِة ال�شرقّيِة لالأردنِّ
ولعلَّ اأهمَّ نق�ٍس ُعِثَر عليه في المدينِة عبارٌة منحوتٌه على قبِر ال�شاعِر اأراِبُيو�َس »اأيُّها المارُّ مْن 

ُهنا كَما اأنَت الآَن ُكْنُت اأنا, وكَما اأنا الآَن �شتكوُن اأنَت, فتمتَّْع اإذن بالحياِة لأنََّك فاٍن«.

ال�ّشكُل )1-21(: مدينُة اأمُّ َقي�ٍس )ِجدارا(.

 عالِم يدلُّ ا�شتخداُم الحجارِة البازلتّيِة في بناِء مدينِة ِجَدارا؟
 ما دللُة العبارِة المنقو�شِة على قبِر ال�شاعِر اأَراِبُيو�َس الموجودِة في مدينِة اأِمّ قي�ٍس الأثرّيِة؟

3- جر�ُص )ِجَر��َصا(
ُبْعِد حوالي )48( كم, ويعوُد تاريُخ  اَن على  اإلى ال�شماِل مَن العا�شمِة عمَّ تقُع مدينُة جر�َس 
ى  ُت�شمَّ الميالِد, وكاَنْت  قبَل  الّرابِع  القرِن  الَمقدوِنيِّ في  �شكندِر  اإلى عهِد الإ المدينِة  تاأ�شي�ِس 
ِجَرا�َشا وهو تحريٌف ل�شمها الكنعاِنيِّ )َجَر�ُشو( ومعناه المكاُن الكثيُف بالأ�شجاِر, ومْن اأبرِز 
)م�شماُر  والِهْيُبودروُم  اأرَتِم�َس  ومعبُد  الحورّياِت  و�شبيُل  الجنوبيُّ  الم�شرُح  الأثريِّة  معاِلمها 

الخيِل( و�شارُع الأعمدِة والبوابُة الجنوبّيُة.
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ال�ّشكُل )1-22(: �شارُع الأعمدِة في مدينِة جر�َس الأثريِّة.

؟  ما اأ�شهُر مهرجاٍن ثقافيٍّ فنيٍّ في الأردنِّ
؟  ما قيمُة المهرجاناِت في تن�شيِط ال�ّشياحِة في الأردنِّ

 عالم يدلُّ انت�شاُر بناِء �شبيِل الحورّياِت في ُمعَظِم المدِن اليونانّيِة والّرومانّيِة؟

يَْكابُوِل�ِص 4- نفُق �ليرموِك �أو نفُق �لدِّ
�شماِل  في  اكت�شاُفه  تمَّ  نفٍق  اأطوُل  هو 
عاَم  الها�شمّيِة  الأردنّيِة  المملكِة 
 140 حوالي  طوُله  يبلُغ  2012م, 
كم ويبداأُ من ِدْرَعا في �ُشوِريَّا وينتهي 
وكاَن  اإربد,  في  قي�س  اأم  بمدينة 
ْيَكاُبوِل�ِس  ُي�شتخَدُم في تزويِد ُمدِن الدِّ

ْيَكاُبوِل�ِس.بالمياِه. ال�ّشكُل )1-23(: نفُق اليرموِك اأْو نفُق الدِّ
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بجنوِب  مروًرا  م�شَر  مْن  يبداأُ  طريًقا  اأن�شاأَ  )53م-117م(  ُتَراَجاَن  الّرومانيَّ  مبراطوَر  الإ اأنَّ 
اِم ودم�شَق حّتى  َرى ال�شَّ الأردنِّ من العقبِة والِبترا والكرِك وماأدبا وعّماَن واأمِّ الجماِل اإلى ُب�شْ
َي هذا الطريُق بطريِق ُتَراَجاَن اأِو الطريِق  نهِر الُفراِت, لخدمِة اأهداٍف ع�شكرّيٍة وتجارّيٍة, و�ُشمِّ

. الُملُوِكيِّ

هْل تعلُم

معامُل الفرتِة البيزنطّيِة يف الأُردِنّ 324م- 636مثانًيا

مبراطوريَة البيزنطّيَة, وتمّيَزْت هذِه  مبراطورّيِة الّرومانّيِة اأ�شبَح الأردنُّ يتبُع الإ بعَد انق�شاِم الإ
الفترُة ببناِء الكنائ�ِس على نطاٍق وا�شٍع, فظهَر نوعاِن مَن الكنائ�ِس هما: 

اإلى  ال�ّشرِق  مَن  يمتدُّ  م�شتطيٌل  معماريٌّ  نظاٌم  :وهو  الباِزيِليِكيِّ التخطيِط  ذاُت  الكنائ�ُس   -1
يتو�ّشُطها  اأربعٌة  اأو  منها جناحاِن  يت�شّكُل  الأعمدِة,  مَن  اأربعٍة  اأو  يِن  ويتكّوُن من �شفَّ الغرِب 
حُن. ومعظُم الكنائ�ِس في الأردنِّ تعوُد اإلى هذا النوِع مَن الكنائ�ِس مثِل كني�شِة القدي�ِس  ال�شّ
�شا�ِس وماأدبا اّلتي  , وكنائ�ِس اأمِّ الرَّ ُجوُرِجُيو�َس في ِرَحاَب وهي مْن اأقدِم الكنائ�ِس في الأردنِّ

يف�شائّيِة. تمّيَزْت بالأر�شياِت الُف�شَ

جاِج  َنِة مْن الحجارِة اأِو الَمعِدِن اأو الزُّ غيرِة الُمكوَّ باِت ال�شَ اأنَّ الف�شيف�شاَء هي فنُّ �شناعِة الُمَكعَّ
ًة على �شكِل لوحٍة فنّيٍة, وُت�شتخُدُم في َزخرفِة الُجدراِن والأر�شيَّاِت  وغيِرها وتكوُن مترا�شَّ

وتزيِنها.

هْل تعلُم

المركزيِّ  الفراِغ  بتغطيِة  البناِء  من  الّنوُع  هذا  يتمّيُز   : المركزيِّ التخطيِط  ذاُت  الكنائ�ُس   -2
وعدُدها  الأ�شرحِة  اأِو  الَمزاراِت  مثِل  عّدٍة  لأغرا�ٍس  وُي�شتخَدُم  بُقبٍَّة  للكني�شِة  حِن(  )ال�شّ

محدوٌد في الأردنِّ مثُل كني�شِة ُيوَحنَّا الَمْعَمَداِن وكنائ�ِس جر�َس واأمِّ قي�ٍس.
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ها على اللوحِة الجداريِة  َوًرا لأهمِّ الآثاِر اليونانَيِة والرومانَيِة في الأردنِّ ثمَّ اأعر�شْ اْجَمع �شُ
في المدر�شِة.

الم�شيحّيِة  الّديانِة  انت�شاُر  البيزنطّيِة هو  الفترِة  الأردنِّ في  الكثيِر في  الكنائ�ِس  انت�شاِر  و�شبُب 
َمُة من بع�ِس الأ�شخا�ِس  والهتماِم الكبيِر من ِقَبِل الأباطرِة البيزنطييَن بالمنطقِة, والهباُت الُمقدَّ
ُد المذاهِب في الّديانِة الم�شيحّيِة, والنتعا�ُس القت�شاديُّ ل�شكاِن المنطقِة  ًبا اإلى اهلِل, وتعدُّ تقرُّ

في تلك الفترِة البيزنطّيِة.
 لماذا بقَيِت الكنائ�ُس البيزنطّيُة في الأردنِّ بحالِة ُعمرانّيٍة جيدٍة حّتى الآَن؟

 اذكْر اأ�شباَب وجوِد الكثيِر مَن الكنائ�ِس في الأردنِّ في الفترِة البيزنطّيِة.

اأّن معهَد ماأدبا لفنِّ الُف�شيف�شاِء والترميِم 
للُف�شيف�شاِء  ماأدبا  بمدر�شِة  �شابًقا  ُعِرَف 
1992م,  عاَم  اإن�شاوؤها  تمَّ  الّتي 
نوِعه  مْن  الأّوَل  هو  المعهُد  وهذا 
�ٌس  متخ�شِّ لأّنه  الأو�َشِط,  ال�شرِق  في 
العلميِّ  والبحِث  والتدريِب  بالتعليِم 
العمِل  �شوَق  ويرِفُد  الف�شيف�شاِء,  لفنِّ 
في  ِمْهِنيٍَّة  وكفاَءاٍت  علمّيٍة  ُبمخرَجاٍت 

مجاِل الترميِم واإنتاِج الف�شيف�شاِء. 

هْل تعلُم

ال�ّشكُل )1-25(: معهُد ماأدبا للف�شيف�شاِء.
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1- عّرف ما يلي:
ْيِف�شاَء. يَكاُبول�ِس, طريَق ُتَراَجاَن, نفَق اليرموِك, الُف�شَ ِفيالدلفيا, حلَف الدِّ

2- بّيْن اأ�شباَب ما يلي:
ن�شاِن في الأردنِّ منُذ اأقدِم الع�شوِر. اأ   - ا�شتقراِر الإ

ْيَكاُبوِل�ِس. ب- قياِم حلِف الدِّ
جـ- اإن�شاِء طريِق ُتَراَجاَن.

د  - انت�شاِر الكنائ�ِس ب�شكٍل كبيٍر في الأردنِّ في الفترِة البيزنطّيِة.

؟ ْيَكاُبوِل�ِس في الأُردنِّ 3- اذكر اأ�شماَء مدِن الدِّ

4- امالأ الجدوَل بالعباراِت المنا�شبِة:
�أ�صهُر �لمعالِم �لمعماريِّة�ل�صُم �لقديُم�لمدينُة

عّماُن

اأمُّ قي�ٍس

جر�ُس
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1-عّرف ما يلي: 
ْيَكاُبوِل�َس, الح�شارَة الِهِلين�شتية, دوَل المدِن, اأَْكَتاِفُيو�َس, الف�شيف�شاَء. الدِّ

مبراطوريِّة الّرومانّيِة مْن حيُث:  مبراطورّيِة اليونانّيِة والإ 2-  قارْن بيَن الإ
. اأ   - المتداُد الجغرافيُّ

ب- اأنظمُة الحكِم.
جـ- الحياُة الفنّيُة, الِعمارُة والنَّْحُت. 

3- بّيْن اأ�شباَب ما يلي: 
ومانّيِة.  اأ   - متانِة الأبنيِة في الِعمارِة الرُّ

ب- ال�شتقراِر الب�شريِّ في الأردنِّ منُذ الع�شوِر القديمِة. 
ومانّيِة.  جـ- بناِء اأقوا�ِس النَّ�شِر في المدِن الرُّ

د  - الحروِب اليونانّيِة الخارجّيِة.  
ومانّيِة. مبراطوريِة الرُّ مبراطوِر ُق�شطنطيَن في ن�شِر الّديِن الم�شيحيِّ في الإ ح دوَر الإ 4- و�شّ

ْح دوَر كلٍّ مَن ال�ّشخ�شياِت الآتيِة في الح�شارَتيِن: اليونانّيِة, والّرومانّيِة:  5- و�شِّ
)اأَْفالُطوَن, ِهيُروُدوَت, ِفيالدلفيو�َس(

درا�شِتك  من  الم�شتفادُة  الدرو�ُس  ما   -6
وماِن؟ لتاريِخ اليوناِن والرُّ

مدَن  ماِء  ال�شَّ الأردنِّ  خريطِة  على  عّيْن   -7
يَكاُبوِلي�ِس.  الدِّ

ماِء. خريطُة الأردنِّ ال�شّ
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م�صتوى �لتعلُِّم

ْقُم ٌط جيٌدجيٌد جًد�ممتاٌز�لِمْعيَاُرالرَّ متو�صِّ

1
اليونانّيِة  الح�شارَتيِن  مواقَع  الخريطِة  على  اأحّدُد 

والّرومانّيِة. 

2
اليونانّيِة  الح�شارَتيِن  ِر  تطوُّ مراحِل  على  اأتعّرُف 

والّرومانّيِة.

3
الع�شَريِن:  خالَل  لالأردنِّ  التاريخّيَة  الأهمّيَة  اأبّيُن 

. اليونانيِّ والّرومانيِّ

4
اأ�شّمي المواقَع الأثريَّة اليونانّيَة والرومانّيَة في 

ِن. الأردِّ

قيّْم تعلَُّمَك لهذِه �لوحدِة مْن خالِل و�صع �إ�صارِة ) √( في �لمكاِن �لمنا�صِب مَن �لجدوِل �لآتي: 

ُ ِويمْ التَّقمْ
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الوحدُة الّثانيُة

الّدولُة الُعثمانّيُة 2

 ما الدولُة الحديثُة الّتي وِرَثِت الّدولَة الُعثمانّيَة؟
 ما اأهمّيُة فتِح الُق�ْشَطنطينيَِّة؟



ُيتوّقُع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة الوحدِة, والقياِم بالواجباِت والأن�شطِة الواردِة فيها, اأْن يكوَن 
قادًرا على اأْن:

َح المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة. ّ   يو�شِ
  يتعّرَف اإلى ن�شاأِة الدولِة الُعثمانّيِة وتطّوِرها.

  يتتبَع مراحَل تو�شِع الّدولِة الُعثمانّيِة في اآ�شيا واأوروبا والبالِد العربّيِة.
  يتعّرَف مظاهَر الحياِة الإدارّيِة والجتماعّيِة والقت�شاديِّة في َمنِطقِة �شرِق الأردنِّ في العهِد 

. الُعثمانيِّ
  ُيبّيَن اإنجازاِت ال�شالطيِن الُعثمانييَن في بدايِة تاأ�شي�ِس الدولِة الُعثمانّيِة.

  يتعّرَف اأبرَز مالمِح الّنظاِم ال�ّشيا�شيِّ والإداريِّ في الدولِة الُعثمانّيِة.
لالأردنِّ  داريِّة  الإ والُم�شميَّاِت  العثمانّيِة  الدولِة  في  لالأردنِّ  دارّيِة  الإ الُم�شّمياِت  بيَن  يقارَن    

حالًيا.
  يبّيَن الأو�شاَع القت�شادّيَة في الوطِن العربيِّ اأثناَء حكِم الدولِة العثمانّيِة.

َح العوامَل الداخلّيَة والخارجّيَة الّتي اأ�شعَفِت الدولَة الُعثمانّيَة واأّدْت اإلى �شقوِطها.   يو�شّ

الّنتاجاُت العاّمُة
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1- �أ�صُل �لُعثماِنيّيَن ون�صاأتُهم
الُغزِّ  قبائِل  اإحدى  )َقابي(  قبيلِة  اإلى  العثمانيوَن  ينتمي 
ط اآ�شيا في القرِن ال�ّشابِع  التركّيِة اّلتي هاجَرْت مْن اأوا�شِ
الهجماِت  نتيجَة  الميالديِّ  َر  ع�شَ /الثالَث  الِهجِريِّ
بقيادَة  غرًبا  فاّتجُهوا  المنطقَة,  اجتاَحِت  اّلتي  الَمُغولّيِة 
)�ُشليماَن �شاه( الذي ُقِتَل في اإحدى غزواِته بالقرِب مْن 
حلَب, فخلَفُه ابُنه اأرُطْغرُل, الذي ا�شتقَر بقبيلِته في اآ�شيا 
ال�شلطاِن  جانِب  اإلى  ووقُفوا  حاليًّا(,  )تركيا  غرى  ال�شُّ
, في حرِبه �شدَّ الدولِة البيزْنطّيِة  لُجوِقيِّ عالِء الّديِن ال�شُّ
اآ�شيا  في  اإمارًة  باإقطاِعهم  ال�شلطاُن  فكافاأَُهم  والمغوِل, 
َن اأرُطْغرُل  غرى على حدوِد الدولِة البيزنطّيِة, فتمكَّ ال�شُّ
وتوفي  البيزنطييَن.  ح�شاِب  على  اإمارِته  تو�شيِع  مْن 

اأرطغرُل فخلَفه ابُنه عثماُن عاَم 680هـ/1281م الّذي �شارَع اإلى اإعالن دولِته.

ُعهاالفصُل األّوُل الدولُة الُعثمانّيُة ن�ساأُتها وتو�سُّ

غرى واأوروبا عها يف اآ�سيا ال�سُّ ن�ساأُة الّدولِة العثمانّيِة وتو�سُّ

الِجَقُة �ل�صَّ
اإيراَن  في  ْت  ا�شتقرَّ تركّيٌة  قبيلٌة 
ال�ّشاِم  وبالِد  والعراِق  واأفغان�شتاَن 
اإلى زعيِمهم  ينت�شبوَن  والأنا�شوِل, 
في  �شالَم  الإ اعتنَق  الذي  �ُشْلُجوَق 
الثلِث الأخيِر مــــن القـــــرِن الّرابِع 
, ومْن  / العا�شِر الميالديِّ الهـــجريِّ
اأ�شهـــــِر �شالطيِنهم: اأَْلـــُب اأْر�َشالَن 
معركِة  في  البيزنطييَن  َهَزَم  الذي 

َمالَذَكْرَد �شنَة 463هـ/ 1071م.

وللتعرِف اإلى اأو�شاِع العثمانييَن في عهِد ال�شلطاِن ُعثماَن تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما 
يليه: 

ِعها؟  هْل �شاعَد موقُع الدولِة العثمانّيِة على تو�شُّ
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�أو�صاُع �لدولِة �لعثمانيِة في عهِد �ل�ّصلطاِن ُعثماَن

�لو�صُع �لدينيُّ
�شالُم هو الّديُن الّر�شميُّ  الإ

للدولِة.

�لو�صُع �لع�صكريُّ 
اأ�شبَح للّدولِة العثمانيِة جي�ٌس 
َن من فتِح العديِد  قويٌّ تمكَّ
مْن اأقاليِم الدولِة البيزنطّيِة.

�لو�صُع �ل�صيا�صيُّ
ُع مْن اإمارٍة حدودّيٍة   التو�شُّ

�شغيرٍة اإلى دولٍة كبيرٍة 
عا�شَمُتها ) َيَنى �شهُر(.

ال�ّشُكل)2- 1(: اأو�شاُع الدولِة العثمانّيِة في عهِد ال�ّشلطاِن ُعثماَن.

 بّيْن اأو�شاَع الّدولِة الُعثمانّيِة في عهِد ال�شلطاِن ُعثماَن.

ِل الخريطَة الآتيَة, ُثمَّ اأجْب عّما  ِف اإلى حدوِد الّدولِة العثمانّيِة في عهِد ال�ّشلطاِن ُعثماَن تاأمَّ وللتعرُّ
يليها:

ال�ّشكُل)2- 2(: خريطُة الّدولِة العثمانّيِة في عهِد ال�شلطاِن ُعثماَن.

 �شمِّ البحاَر الّتي ُت�شِرُف عليها الدولُة الُعثمانّيُة زمَن ال�شلطاِن ُعثماَن.
 ما ا�شُم الدولِة الّتي تقابُل الدولَة الُعثمانّيَة جغرافيًّا؟
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اأركاَن  َد  الّذي وطَّ اأُْوَرَخاُن,  ابُنه  ال�شلطاُن عثماُن فخلَفه  ُتوفي  وفي عاِم727هـ/ 1326م 
الدولِة, ونّظَم �شوؤوَنها من خالِل قياِمِه بما يلي:

نك�شارّيِة. اأ   - اأ�ّش�َس فرقَة الإ
َب لحًقا  ُلِقّ الدولِة والّذي  الوزيِر في  ا�شتحَدَث من�شَب  ب- 

دِر الأعظِم. بال�شَّ
َة  ُبْوُر�شَ مدينِة  اإلى  �شهَر  َيِني  مدينِة  مْن  العا�شمَة  نقَل  جـ- 

�شتراتيجيِّ وقرِبها من بحِر مرمرَة. لموقِعها الإ
الم�شاجَد  وبناِئهم  اأوروبا  في  العثمانييَن  ا�شتقراِر  د  - 

والمدار�َس.
( النقوِد وَنَق�َس عليها ا�شَمه.  �س داًرا ل�شرِب) �َشِكّ هـ - اأ�شَّ

نجازاِت اّلتي قاَم بها ال�شلطاُن اأُْوَرَخاُن في اإر�شاِء اأركاِن الدولِة العثمانّيِة؟  ما قيمُة الإ

نك�صاريُّة )يَِني �صاِري( �لإ
كلمٌة تركّيٌة معناها الجي�ُس 
الفرِق  من  وهي  الجديُد, 
اِرَبَة  َلِت القوَة ال�شّ اّلتي �شكَّ

في الجي�ِس الُعثمانِّي.

غرى و�أُوروبا ُع �لُعثمانيُّ في �آ�صيا �ل�صُّ 2- �لتو�صُّ
تو�ّشَع العثمانيوَن باتجاَهيِن مختلَفيِن في الوقِت ذاتِه هما:

ْلُجْوِقّيِة  وال�شُّ التُّْرُكَماِنّيِة  ماراِت  الإ ح�شاِب  على  الأنا�شوِل  منطقِة  ُتجاَه  غرى  ال�شُّ َيا  اآ�شِ اأ - 
ماراِت البيزنطّيِة في اأق�شى �شماِل الأنا�شوِل. وبع�ِس الإ

ى من اأمالِك الدولِة البيزنطّيِة.  ب-�شبُه جزيرِة الَبلَقاِن وذلك على ح�شاِب ما  تبقَّ
قليميِّ وكاَن ذلَك مقدمًة لالتجاِه نحَو اأُوروبا, وقْد مّر  نجَح العثمانيوَن في تو�ّشِعهم الإ

ُع الُعثمانيُّ في اأوروبا بمرحلَتيِن هما: التو�شُّ
عام761هـ/  الأّوُل  مراُد  ابُنه  خلَفُه  اأُْوَرَخاَن  لطاِن  ال�شُّ وفاِة  بعَد  �لبَْلقاِن:  فتِح  مرحلُة   .1
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 اّتخَذ العثمانيوَن اأكثَر مْن عا�شمٍة َلهم اأثناَء تو�ّشِعهم في بالِد الأنا�شوِل والَبْلقاِن.

�أ�صباُب �تّخاِذ مر�ٍد �لأّوِل �أدرنَة عا�صمَة للّدولِة �لعثمانيِّة

�شتراتيجيُّ وقرُبها من َميداِن  موُقعها الإ
العملياِت الع�شكرّيِة مَع البيزنطييَن.

اإر�شاُء �شيطرِة الدولِة العثمانّيِة على 
الأقاليِم الأوروبّيِة.

ال�ّشكُل)2- 3(: اأ�شباُب اّتخاِذ مراٍد الأّوِل اأدرنَة عا�شمًة للّدولِة العثمانّيِة.

 بّيْن اأهمّيَة موقِع مدينِة اأدرنَة.

وغيِرهم,  واليوناِن  والَبلغاِر  ْرب  ال�شِّ ملوَك  �شمَّ  اأوروبيًّا  تحالًفا  الأّوُل  مراٌد  ال�ّشلطاُن  واَجَه 
ْوَه ) ُكو�ُشوُفو( �شنَة 792هـ/  عِه داخَل اأُوروبا, فالتَقى الجي�شاِن في معركِة ُقْو�شُ يقاِف تو�شُّ لإ

1389م فانت�شَر العثمانيوَن فيها.

. ِع الُعثمانيِّ وِل الأوروبّيِة مَن التو�شُّ  موقَف الدُّ
تابَع بايزيُد الأَّوُل �شيا�شَة والِده )مراٍد الأّوِل بِن اأوَرخاَن( في اأوروبا, فا�شتطاَع هزيمَة تحالٍف 
الق�شطنطينّيِة  ُتجاَه  �شيَرُه  تابَع  ُثّم  1396م,  عاَم798هـ/  ِنْيُقوبوِلي�َس  معركِة  في  كبيٍر  اأوروبيٍّ 

عا�شمِة الّدولِة البيزنطّيِة وحا�شَرها.

للدولِة  جديدًة  عا�شمَة  اأدرنَة  مْن  واّتخذ  واأدرنَة  اأنقرَة  مدينَتي  ففتَح  1359م, 
العثمانيِة, وذلك لالأ�شباِب المدرجِة في ال�ّشكِل الآتي:
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 بّيْن �شبَب ان�شحاِب الجي�ِس العثمانيِّ عْن ح�شاِر الق�شطنطينّيِة.

اأنقرَة لفترٍة مَن الوقِت, ب�شبِب ظهوِر المغوِل كقّوٍة  توقََّفِت الفتوحاُت العثمانيُة بعَد معركِة 
الثاني  مرادٍّ  ال�ّشلطاِن  وبتوّلي  الُحْكِم,  على  الّداخليِّ  راِع  ال�شّ اإلى  اإ�شافًة  ال�شرِق  جهِة  مْن 
ِع في اأوروبا, فا�شتعاَد الأقاليَم اّلتي  الُحْكَم �شنَة 824هـ/ 1421م بداأ با�شتئناِف �شيا�شِة التو�شُّ
والبغداِن  حاليًّا(  )رومانيا  والأفالَق  األبانيا,  ففتَح  لهم,  المغوِل  غزِو  بعَد  العثمانيوَن  فقَدها 

المجَر  دفَع  مّما  حاليًّا(؛  )ُمْوِلَدِاَفيا 
الأوروبيِة  الدوِل  مَن  ومجموعًة 
اإلى الإغارِة على العثمانييَن, فالتقى 
�شنَة  )فاَرَنا(  معركِة  في  الجي�شاِن 
�شواطىء  على  1444م  848هـ/ 
البحِر الأ�شوِد, وكاَن الن�شُر حليَف 

العثمانييَن.

اأجْب  ثمَّ  المجاورَة,  الخريطَة  تاأّمِل 
عّما يليها:

ال�ّشًكل)2- 4(: خريطُة الفتوحاِت العثمانّيِة في اأوروبا.

غرى  حا�شَر ال�شلطاُن بايزيُد الأّوُل مدينَة الق�شطنطينيِة, ولول اإغارُة الَمغوِل على بالِد اآ�شيا ال�شُّ
َن من فتِحها, ولذلك جمَع ال�شلطاُن بايزيُد جيو�َشه و�شاَر لمالقاِة )تيموَرلنَك( فتقابَل  لتمكَّ
الجي�شاِن في �شهِل اأنقرَة) معركِة اأنقرَة 805هـ/ 1402م(, وكاَن نتيجُتها هزيمُة العثمانييَن 

ووقوُع ال�شلطاِن بايزيَد الأّوِل اأ�شيًرا في اأيدي المغوِل.
)اأكمُل الديِن اإح�شان اأوغلي, الدولة العثمانية, 2010م, م1, �س18- 19(.

اقراأ الّن�سَّ الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:
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ْوَه, اأَْدَرَنَة, اأنقرَة.  اأ�شِر اإلى موقِع كلٍّ مَن المعارِك الآتيِة: ِنيُقوُبوِلي�َس, ُقْو�شُ
غرى عن الَبلقاِن؟ ُل اآ�شيا ال�شُّ  ما الحدُّ الطبيعيُّ الّذي يف�شِ

كاَنِت  1453م:  857هـ/  �لق�صطنطينيِة  فتِح  مرحلُة   .2
ِد  تعدُّ ورغَم  للم�شلميَن,  دائًما  هدًفا  الق�شطنطينيُة 
محاولِت فتِحها منُذ عهِد الخليفِة الأمويِّ معاويَة 
تنجْح  لم  المحاولِت  تلَك  اأّن  اإل  �شفيان  اأبي  بِن 
ب�شبِب ح�شانِة موقِعها ومناعِة اأ�شواِرها وال�شال�شِل 
م�شيِق  في  البيزنطّيوَن  و�شَعها  اّلتي  الحديدية 
حّتى  دخوِلها,  من  الأعداِء  �شفِن  لمنع  ُفوِر  الِب�شِ
ُب  )وُيلقَّ الثاني  محمُد  العثمانيُّ  ال�شلطاُن  تمّكَن 

ال�ّشكُل )2-5(: ال�شلطاُن محمُد الفاتُح.بالفاتِح( من تحقيِق ذلَك عاَم 857هـ/ 1453م.

ِف اإلى �شيا�شِة ال�شلطاِن محمِد الفاتِح مع �شكاِن الق�شطنطينيِة تاأّمِل ال�شكَل الآتَي,  وللتعرَّ
ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

�صيا�صُة �ل�صلطاِن ُمحّمِد �لفاتِح مَع �صّكاِن �لق�صطنطينيِّة.

حريُة اإقامِة ال�شعائِر الدينّيِة.

الحفاُظ على اأمالك �شّكاِن الق�شطنطينّيِة.

 ت�شكيُل مجل�ٍس مْن كباِر موظفي الكني�شِة.

اإرجاُع مْن هاجَر منهم.

منُح رجاِل الديِن الم�شيحيِّ حقَّ انتخاِب رئي�ٍس لهم.

ال�ّشُكل)2-6(: �شيا�شُة ال�شلطاِن محّمِد الفاتِح مَع �شّكاِن الق�شطنطينيِة.

 �شْف معاملَة ال�شلطاِن محّمِد الفاتِح لأهِل الق�شطنطينّيِة بعَد فتِحها.
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�شالِم  الإ اأْي مدينَة  بوَل  اإ�شالَم  ا�شَم  الق�شطنطينّيِة  اأطلَق على مدينِة  الفاتَح  ال�شلطاَن محمَد  اأّن 
واّتخَذها عا�شمًة للّدولِة الُعثمانّيِة.

هْل تعلُم

؛ فقد اأحدثت تغيًُّرا وا�شًحا  لقْد كاَن لفتِح الق�شطنطينّيِة �شدى كبيٌر على الم�شتوى العالميِّ
ر الميالديِّ ومْن اأبرِز نتائِج فتِح الق�شطنطينّيِة  على الخريطِة الّدولّيِة في القرِن الخام�َس َع�شَ

ما يلي:
مبراطوريِة البيزنطّيِة.  �ضقوُط �لإ

. ال�شكل)2-7(: ال�شلطاُن �شليماُن القانونيُّ

 ظهوُر الّدولِة العثمانّيِة كقّوٍة ُعْظُمى في العالِم.
 اّتخاُذ الق�شطنطينّيِة عا�شمًة للّدولِة العثمانّيِة.

 �شيطرُة العثمانيّيَن على ُطرِق الّتجارِة البحريِّة.
 اعتبَر بع�ُس الُموؤّرخيَن فتَح الق�شطنطينّيِة نهايَة الع�شوِر الُو�شطى وبدايَة الع�شوِر الحديثِة.

 هجرُة العلماِء البيزنطييَن اإلى اإيطاليا واإ�شهاُمهم في نه�شِة اأوروبا فيما بعُد.

بعِده  مْن  وخلفاوؤُه  الفاتُح  محمُد  ال�شلطاُن  تابَع 
�شليماَن  ال�شلطاِن  عهِد  ففي  اأوروبا,  في  الفتوحاِت 
1566م(  1520م-  974هـ/  927هـ-   ( القانونيِّ 
ح�شاِب  على  اّت�شاِعها  اأوَج  العثمانّيُة  الدولُة  و�شَلِت 
القاّرِة الأوروبّيِة وحّتى النم�شا �شماًل وعلى ُجزِر البحِر 
ملَك  هزَم  كما  وُرْوُد�َس وكريَت(,  ُقْبُر�َس   ( المتو�شِط 
1526م  933هـ/  �شنَة  ُموَهاك�َس  معركِة  في  المجِر 
بناِء  في  جهوِده  اإلى  اإ�شافًة  ُبوَداِب�ْشَت,  مدينَة  وفتَح 
�شالحاِت  دولٍة ع�شريٍة مْن خالل اإ�شداِر القوانييِن والإ

دارّيِة التي قاَم بها. الإ
؟ َب ال�شلطاُن �شليماُن بالقانونيِّ  لماذا ُلقِّ
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ُع الُعثماينُّ يف البالِد العربّيِةثانًيا التو�سُّ

التو�ّشِع  ُقَبيَل  العربّيِة  البالِد  على  لل�شيطرِة  تتناَزُع  ُقًوى  ثالِث  وجوَد  العربّيُة  البالُد  �َشِهَدِت 
العثمانيِّ وب�شِط نفوِذه عليها, الممّثلِة بدولِة المماليِك بم�شَر وال�شاِم, والّدولِة ال�شفوّية في بالِد 

. فار�َس والعراِق, والنفوِذ البرتغاليِّ على �شواحِل البحِر الأحمِر والخليِج العربيِّ

الُعثمانّيِة و�شعِيها الحثيِث على الت�شاُبِق في ب�شِط �شيطرِتها على الوطِن  يّت�شُح ِحْر�ُس الّدولِة 
ِع  للتو�شُّ اأ�شباٌب  الأُخرى, وهنالك  المحلّيِة  الُقوى  مَع  التناف�ِس  مَن  مرحلٍة  في  والّدخوِل  العربيِّ 

العثمانيِّ ُتجاَه البالِد العربّيِة هي:
َر وعا�شمُتها مدينُة َتْبِريَز,  َفويِّة التي ن�شاأَْت في اإيراَن في القرِن ال�شاد�َس ع�شَ 1- ظهوُر الدولِة ال�شَّ
والّتي حاوَلِت ال�شيطرَة على العراِق ب�شبِب موقِعِه الّتجاريِّ ورغبِتها في الح�شوِل على ثرواتِه 

م�شتفيدًة من حالِة ال�شطراِب ال�ّشيا�شيِّ اّلتي تمرُّ بها البالُد العربّيُة.
2- رغبُة الدولِة العثمانّيِة في ال�شيطرِة على البالِد العربّيِة.

3- �شعُف دولِة المماليِك.
 ما الأ�شباُب اّلتي دَفعِت الدولَة الُعثمانّيَة للتَّوُجِه نحَو البالِد العربّيِة؟

 براأيَك اأيُّ الأ�شباِب ال�شابقِة اأكثُر َقبوًل؟ ولماذا؟

�صمُّ �لدولِة �لُعثمانيِّة �لبالِد �لعربيَّة  
بذَلِت الدولُة الُعثمانّيُة جهوًدا وا�شحًة في �شمِّ البالِد العربّيِة اإلى �شيادِتها على مراحَل هي:

�أ – �صمُّ �لعر�ِق 
نجَحِت الدولُة العثمانيُة في �شمِّ العراِق تحَت �شيادِتها على مرحَلتيِن, هما:

انت�شاِره  بعَد  العراِق  �شماِل  اإلى  الأّوِل  �شليٍم  ال�شلطاِن  الأُولى: وتمّثَلْت في دخوِل  المرحلُة 
َفوّييَن في معركِة )َجاَلِديَراَن( عاَم 920هـ/ 1514م. على ال�شَّ

مَن  الَبلقاِن  في  حروبِه  انتهاِء  بعَد  القانونيُّ  �شليماُن  ال�شلطاُن  فيها  نجَح  الثانيُة:  المرحلُة 
َفويِّيَن �شنَة 941هـ/ 1534م. ال�شيطرِة على باقي مناطِق العراِق كلِّه بعَد النت�شاِر على ال�شَّ

 تتبَّْع مراحَل ال�شيادِة الُعثمانّيِة على العراِق.
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معارُك �لّدولِة �لعثمانيِّة ل�صمِّ بالِد �ل�ّصاِم وم�صَر.

معركُة مرِج دابٍق �شماَل حلَب عاَم 
922هـ/ 1516م, اأّدْت اإلى هزيمِة 

المماليِك و�شمِّ بالِد ال�ّشاِم.

ْيَداِنّيِة �شماَل مدينِة القاهرِة عاَم  معركُة الرَّ
ْت اإلى �شمِّ م�شَر  923هـ/ 1517م, اأدَّ

واإنهاِء دولِة المماليِك.  

ال�ّشكُل )2-8(: معارُك الّدولِة الُعثمانّيِة ل�شِمّ بالِد ال�ّشام وم�شَر.

 �شمَّ العثمانييَن لبالِد ال�ّشاِم وم�شَر في فترٍة ق�شيرٍة.

جـ–�صمُّ �ليمِن 
َلْت في اإخ�شاِع �شماِل  اأر�شَلِت الدولُة العثمانيُة حملًة بحريًة ا�شتوَلْت على َعْدٍن, لكّنها َف�شِ
اّلذي  الأمِر   , العثمانيِّ الأ�شطوِل  و�شعِف  وُوعوَرِتها  الجبلّيِة  المنطقِة  �شعوبِة  ب�شبِب  اليمِن 
عادِة  منه لإ ُمحاَولًة  با�شا  ناِن  �شِ بقيادِة  �شنَة 970هـ/ 1562م  اأُخرى  اإر�شاَل حملٍة  ا�شتدعى 

     . َعِت اليمُن ا�شميًّا للحُكِم الُعثمانيِّ ال�شيطرِة عليها, فخ�شَ

ب – �صمُّ بالِد �ل�ّصاِم وم�صَر
تاَبعِت الّدولُة الُعثمانّيُة �شل�شلَة انت�شاراِتها في البالِد العربّيِة, وا�شتطاَعْت هزيمَة المماليِك 
الِمدفعّيِة  ُق  وتفوُّ المملوكّيِة  الدولِة  �شعُف  ذلَك  على  و�شاعَدها  وم�شَر,  ال�ّشاِم  بالِد  في 
التقليدّيِة مثِل  اّلذي اعتمَد في قتالِه على الأ�شلحِة  الّناريِة �شدَّ الجي�ِس المملوكيِّ  والأ�شلحِة 

اِب.  ال�ّشيوِف والّرماِح والنَّ�شَّ
 ما الَمزايا اّلتي �شاعَدِت الجي�َس الُعثمانيَّ في النت�شاِر على المماليِك؟

ْتها ل�شِمّ بالِد ال�ّشاِم وم�شَر تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ثّم  لمعرفِة معارِك الدولِة العثمانيِة الّتي خا�شَ
اأجْب عّما يليه:
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 ما الأ�شباُب الّتي حاَلْت دوَن ال�شيطرِة الكاملِة على اليمِن؟
د- �صمُّ �لمغرِب �لعربيِّ 

�شباُن  الإ �شنَّها  التي  �شتعمارّيِة  الإ بالحروِب  العربيِّ  المغرِب  في  العثمانيُّ  التو�ّشُع  ارتبَط 
ًة بعَد   والبرتغاليوَن على العرِب على �شواِطئ البحِر الأبي�ِس المتو�شِط و�شماِل اإفريقيا, خا�شّ
�شباُن الم�شلميَن مَن الأندل�ِس �شنَة 898هـ/ 1492م, وَتمّثَل دوُر الدولِة العثمانّيِة  اأن اأخرَج الإ
في دعِم الأخويِن عروٍج وخيِر الّديِن َبْرَبُرو�َشا, واإر�شاِل حمالٍت ع�شكريٍة بقيادِة �شناِن با�شا 
ّمِت الدولُة العثمانيُة تون�َس  ها �شنَة 959هـ/ 1551م, و�شَ اإلى َطَراُبْل�َس التي نجَح في �شمِّ

�شنَة 982هـ/ 1574م.

اأّن الأخَويِن عروًجا وخيَر الّديِن )َبْرَبُرو�َشا( ُهما مْن اأ�شهِر القادِة الّلذين اأعلنا ولَءهما للّدولِة 
ا بم�شروِع الّدفاِع عِن البحِر الأبي�ِس المتو�ّشِط. العثمانيِة ونه�شَ

هْل تعلُم

اِك�َس)المغرَب الأَق�شى( لحدود دولتهم.  عدم �شم العثمانّيوَن َمرَّ
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داريُّ يف الدولِة العثمانّيِةثالًثا  النظاُم الإ

داريُّ في الدولِة العثمانّيِة من اأق�شاٍم هي:   يتكّون الّنظاُم الإ
1- �ل�صلطاُن  

عدُد  بلَغ  وقد  العثمانّيِة,  الدولِة  في  والدينّيِة  ال�ّشيا�شيَِّة  ال�شلطِة  راأ�ُس  هو  العثمانيُّ  ال�شلطاُن 
1343هـ/  699هـ-  بيَن)  ما  حكُموا  �شلطاًنا  وثالثيَن  �شبعًة  العثمانّيِة  الّدولِة  �شالطيِن 
ه: تعييُن الوزراِء وعزُلهم, وقيادُة الجيو�ِس واإعالُن الحرِب  1299م- 1924م(, ومن َمهامِّ

وال�ّشْلِم.

دُر �لأعظُم  2– �ل�صّ
دارّيُة بعَد ال�ّشلطاِن, وي�شبُه في من�شِبه رئي�َس  هو الّرجُل الثاني من حيُث المكانُة ال�ّشيا�شّيُة والإ
اأي�شا  عليه  واأُِطلَق   , والع�شكريَّ داريَّ  الإ الجهازيِن  ويتراأّ�ُس  الحديث,  الع�شر  في  الوزراِء 

)الباُب العالي(.
 ما المق�شوُد بالباِب العالي؟

3- �صيُخ �لإ�صالِم 
, وعادًة ما يتوّلى هذا المن�شَب الُمفِتي  ُيعيَُّن �شيُخ الإ�شالِم مبا�شرًة مْن ِقَبِل ال�ّشلطاِن العثمانيِّ
في  المنت�شريَن  والُوعاِظ  والق�شاِة  الُمْفِتيَن  من  عدُد  وي�شاعُده  )اإ�شطنبوَل(,  العا�شمِة  في 

ه الإ�شراُف على تعييِنهم. ولياِت الّدولِة العثمانّيِة, ومن َمهامِّ
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د�ريُّة في �لدولِة �لعثمانيِّة  4- �لتق�صيماُت �لإ
, يتكّوُن  قاَمِت الّدولُة العثمانّيُة بتق�شيِم المناطِق الوا�شعِة التابعِة اإلى �شلطِتها َوْفَق نظاٍم اإداريٍّ

دارّيِة الآتيِة على الترتيِب وهي: مَن الوحداِت الإ

ُيَعيُِّنُه ال�شلطاُن وهو نائٌب عنه في الوليِة وم�شوؤوٌل  ُب )بالبا�شا(,  �لولياُت: يحكُمها واٍل ُيلقَّ
دارّيِة والع�شكرّيِة. عن �شبِط الأموِر الإ

تنفيُذ  وظيفتُه  الوالي,  ُيعيُِّنه  ِبيك,  �َشْنَجَق  ُي�شّمى  وحاكُمها  �َشْنَجُق  مفردها  �لألويَُة:  نَاِجُق  �ل�صَّ
ْنَجِق )اللواء(. القوانيِن وت�شريُف الأموِر في ال�شَّ

ْنَجُق بيك, وظيفُته تنفيُذ القوانيِن وحفُظ  قاُم( ويعّيُنه ال�شَّ يَُة مفرُدها َق�صاٌء: يحكُمها )قائمَّ �لأَْق�صِ
الأمِن.

قاُم, وظيفُته تنفيُذ القوانيِن وحفُظ الأمِن  �لنّو�حي جمُع ناحيٍة: يحكُمها مديُر ناحيٍة ُيَعيِّنه القائمَّ
والّنظاِم في الّناحيِة.

�لُقرى و�لأحياُء و�لحار�ُت: على راأ�ِس كلٍّ منها مختاٌر هو حلقُة الو�شِل بيَن الّدولِة والأهالي.

مْن خالِل ما�شبَق اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:

دِر �لأعظِممهامُّ �ل�ّصلطاِن �صالِممهامُّ �ل�صّ مهامُّ �لُمختاِرمهامُّ �لو�ِليمهامُّ �صيِخ �لإ
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1- عّرْف ما يلي:
فويَّة.  نك�شارّيَة, معركَة مرِج دابٍق, الدولَة ال�شّ  الإ

2- بّيْن اأ�شباَب ما يلي:
غرى. لجوقيِّ العثمانييَن اإمارًة في اآ�شيا ال�شُّ اأ   - اقطاِع ال�ّشلطاِن عالِء الّديِن ال�شُّ

ب- اّتخاِذ ال�شلطاِن مراٍد الأّوِل اأدرنَة عا�شمًة للدولِة العثمانّيِة.
جـ- تناف�ِس الدولِة العثمانّيِة مَع الُقوى المحلّيِة لل�شيطرِة على البالِد العربّيِة.

د  - انت�شار الّدولِة العثمانّيِة على المماليِك في بالِد ال�ّشاِم وم�شَر.
3- ما النتائُج التي ترتَّبت على المعارِك الآتيِة:

ِنيُقوُبوِلي�َس, اأنقرَة, فارَنا, فتِح الق�شطنطينّيِة.
4- بّيْن كيَف ا�شتطاَعِت الدولُة العثمانّيُة �شمَّ العراِق؟

5- اأكمِل الجدوَل الزمنيَّ الآتَي عْن اأهمِّ الأحداِث في تاريِخ الّدولِة العثمانّيِة.

6- قارْن بيَن معركَتي مرِج دابٍق والّريدانّيِة مْن حيُث:
اأ   - تاريُخ وقوِعها.

ب- اأطراُف المعركِة.

�لحدُث�لعاَم
..........................................................1071م

وَه..........................................................  معركُة ُقْو�شُ

 معركُة ِنْيُقوُبوِلي�َس..........................................................
..........................................................1402م

..........................................................1444م

فتُح الق�شطنطينّيِة..........................................................
..........................................................1526م
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اأو�ساُع البالِد العربّيِة يف ظلِّ احلكِم الُعثماينِّ الفصُل الّثاني

ثانًيا

احلياُة الجتماعّيُة

احلياُة الِعلمِْمّيُة 

لذا  ِرها,  وتطوُّ ن�شانيِة  الإ المجتمعاِت  واقِع  لفهِم  موؤ�شٌر  والجتماعّيُة هي  القت�شاديُّة  الحياُة 
يمكُن تحديُد مظاهِر هذِه الحياِة في البالِد العربّيِة في ظلِّ الحكِم العثمانيِّ في نواٍح هي:

ها الّدينّيِة,  يََّة ممار�شِة طقو�شِ ترَكِت الدولُة العثمانّيُة لل�ّشعوِب الّتي خ�شَعْت تحَت حكِمها ُحِرّ
ولغاِتها, وعاداِتها وتقاليِدها, ويمكُن تق�شيُم طبقاِت المجتمِع في البالِد العربّيِة في ظلِّ الحكِم 

العثمانيِّ اإلى عّدِة طبقاٍت هَي:
الأتراِك  مَن  وُهْم  العربّيِة,  الولياِت  ِفي  ُموظَّ وكباِر  بالوالي  تمثََّلْت  والّتي  اِم:  الُحكُّ طبقُة   -1
الّظلِم  اأنواِع  الّثرواِت والأرا�شي ومار�ُشوا مختلَف  الّطبقُة �شيطرت على  العثمانيّيَن, وهذِه 

دَّ الأهالي. �شِ
2- طبقُة الأمراِء المحلّييَن والأ�شراِف: وقْد تمّتُعوا بمكانٍة مرموقٍة في المجتمِع.

3- طبقُة العلماِء والم�شايِخ.
نَّاِع والتُّجاِر والَفالحيَن, وقد عاَنْت هذِه  َن من ال�شُّ 4- طبقُة العاّمِة: وهي اأكبُر الّطبقاِت وتتكوَّ
الّدولُة  فر�شْتها  التي  الّظالمِة  ال�شرائِب  ب�شبِب  والقهِر  والحرماِن  الفقر  وطاأِة  من  الّطبقة 

العثمانّيُة.
يَة ممار�شِة �شعائِرهم الّدينّيِة  5- رعايا الدولِة من غيِر الم�شلميَن: ترَكِت الّدولُة العثمانّيُة لهم حرِّ

دوَن تدّخٍل في �شوؤوِنهم الّداخلّيِة.

انت�شرْت في البالِد العربّيِة قبَل دخوِل العثمانييَن العديُد مَن المراكِز الّدينّيِة والعلمّيِة مثِل الجامِع 
الأَمويِّ في دم�شَق وجامِع الأزهِر في م�شَر والحرَميِن ال�شريَفيِن في الحجاِز, وقْد حافَظْت هذِه 

المراكُز على الّلغِة والّثقافِة العربّيِة.
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الأو�ساُع القت�سادّيُةثالًثا

�شالِح( الهتماَم بالّتعليِم, اإّل  وبالرغم من محاوَلِت الّدولِة العثمانّيِة في ع�شِر الّتنظيماِت )الإ
اأنها اقت�شَرْت على اإن�شاِء المدار�ِس في مراكِز الولياِت والعا�شمِة اإ�شطنبول, بيَنما عاَنِت الأرياُف 
والقرى البعيدُة عِن المراكِز من الجهِل ب�شبِب الّنق�ِس ال�ّشديِد في بناِء المدار�ِس اإ�شافًة اإلى عدِم 
تف�شي  ذلك ظاهرَة  فزاد  العربّيِة,  البالِد  في  والثقافِة  العلِم  ن�شِر  ب�شرورِة  العثمانّيِة  الّدولِة  اهتماِم 

الأمّيِة.

تاأَثرِت الحياُة القت�شادّيُة في البالِد العربّيِة بالحالِة ال�شيا�شّيِة للّدولِة العثمانّيِة وَعالِقتها بالّدوِل 
ْتها الّدولُة الُعثمانّيُة على الِولياِت التابعِة لها, ومْن اأهمِّ  الأوروبّيِة, نتيجًة لحالِة الُعزلِة اّلتي فر�شَ

مالمِح النَّ�شاطاِت القت�شادّيِة ما يلي:
1- قطاُع �لّزر�عِة 

الدولَة  لأّن  لهم؛  الدولِة  ظلِم  مْن  الُعثمانيِّ  الُحْكِم  اأثناَء  العربّيِة  البالِد  في  الفالحوَن  عاَنى 
ِت ال�شرائَب الباه�شَة عليهم, وكان ل�شوِء اأحواِل الُمناِخ وا�شتخداِم الأدواِت الزراعّيِة  فر�شَ
, وتدهوِر الحياِة المعي�شّيِة  عِف الإنتاِج الّزراعيِّ الِبدائّيِة, مَع عّدِة عوامَل اأُخرى اأثُرها في �شَ

للفالِحيَن.

ِر الحياِة المعي�شّيِة للعرب.  اأثَر ال�ّشيا�شِة المتغطر�شِة للّدولِة العثمانّيِة في َتدهوُّ

2- �لقطاُع �لتّجاريُّ 
غِم مْن  ن�شَطِت الّتجارُة الداخلّيُة والخارجّيُة في البالِد العربّيِة اأثناَء الحكِم العثمانيِّ على الرَّ
و�شعوبِتها  رِق  الطُّ حالِة  وتدُهوِر  الأمنّيِة  الأو�شاِع  ا�شطراِب  مثِل  عوباِت  ال�شُّ بع�ِس  وجوِد 

اإ�شافًة اإلى ارتفاِع ال�شرائِب وحالِة الُعزَلِة اّلتي عاَنْت منها البالُد العربّيُة.
  ن�ضاَط �لّتجارِة �لد�خلّيِة في �لبالِد �لعربّيِة َرْغَم �ل�ضعوباِت �لمختلفِة.
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البالِد  في  الّداخلّيِة  الّتجارِة  تن�شيِط  في  �شاَهمت  الُحّجاِج  قوافِل  وحركَة  الحجِّ  فري�شَة  اأّن 
َة في المملكِة العربّيِة  , فمثاًل ا�شترى �شليماُن با�شا العظم من ميناِء ُجدَّ العربّيِة في العهِد العثمانيِّ

ال�شعودّيِة ب�شائَع, ونَقَلها اإلى دم�شَق.

هْل تعلُم

 ا�شتنتْج دوَر قافلِة الحجِّ في تن�شيِط الّتجارِة في البالِد العربيِة.

ناعيُّ و�لِحْرِفيُّ 3- �لقطاُع �ل�صّ
الَمن�شوجاِت  العثمانيِّ مثُل �شناعِة  العهِد  العربيِة في  البالِد  الِحْرِفَيُة في  ناعاُت  ال�شّ انت�شَرِت 
ِم بع�ِس  الباروِد, وقد �شاعَد توافُر الموادِّ الخامِّ والخبرُة على تقدُّ ِر وِملِح  كَّ ابوِن وال�شُّ وال�شّ

ناعاِت ال�شابقِة وت�شديِرها اإلى اأوروبا.  ال�شّ
ناعاِت المذكورِة �شابًقا في البالِد العربّيِة؟  عالَم يدلُّ انت�شاُر ال�شّ

ِط والِحباِل وكانت النِّ�شوُة  اأّن عجلوَن في العهِد العثمانيِّ ُعِرَفْت ب�شناعِة المن�شوجاِت والُب�شُ
في  المراأَُة  ن�شَطِت  وقد  الِجماِل,  وَوَبِر  و�َشْعِرها  الأغناِم  اأ�شواِف  مْن  يدويٍّ  ب�شكٍل  ت�شنُعها 

َعِر والأمتعِة مْن ُفُر�ٍس اأو ُلُحٍف من ال�شوف. الباديِة الأردنّيِة بن�شِج بيوِت ال�شَّ
, ق�شاُء عجلوَن,1999م, �س292-291(. )علياُن الجالوديُّ

هْل تعلُم

. ناعيِّ في العهِد العثمانيِّ  دوَر المراأِة الأردنّيِة وم�شاهمتها في القطاِع ال�شّ
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داريَّ في التنظيِم الِحْرِفيِّ في العهِد الُعثمانيِّ ثّم اأجْب عّما  اقراأ الّن�سَّ الآتَي اّلذي ُيَبّيُن التدرَج الإ
يليه:

؟  ما هي درجاُت التنظيِم لأع�شاِء الِحْرفِة الواحدِة في العهِد العثمانيِّ

تبداأُ الدرجاُت عنَد الِحْرفييَن مَن الأدنى اإلى الأعلى, فهناك 
�ُس الخبيُر  ُب, ثمَّ المتمرِّ بيُّ المبتدُئ, ثمَّ العامُل الُمدرَّ ال�شّ
)الأُ�ْشطى(, وي�شرُف على الِحَرِف ال�شيُخ باعتباِره الإداريَّ 
الِحَرِف,  الدولِة واأع�شاِء  بيَن  الَعالقِة  تنظيُم  الأّوَل ومهّمُته 
الِحَرِف  اأع�شاِء  بيَن  الخالفاِت  حلِّ  عْن  الم�شوؤوُل  وهو 

والِمَهِن.
)كمال الدين اأوغلي, الدولُة العثمانّيُة, 2010م, مجلد1, �س725(.

ال�ّشكُل )2-10(: �ُشوُق الِحَرِف وال�شناعات.
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1- ما المق�شود بالأ�شطى.

2- ف�ّشْر �شبَب تراجِع الّزراعِة وهجرِة الفالحيَن عن اأرا�شيهم في البالِد العربّيِة.

. 3- ما اأ�شهُر ال�شناعاِت الّتي ظهَرْت في البالِد العربّيِة في العهِد العثمانيِّ
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ُف الّدولِة العثمانّيِة الفصُل الّثالُث �َسعمْ

, ثمَّ بداأَْت في  َر الميالديِّ و�شَلِت الدولُة العثمانّيُة اأق�شى امتداٍد لها خالَل القرِن ال�شاد�َس ع�شَ
نهايِة هذا القرِن بالتراجِع اإلى اأْن �شقَطْت تماًما �شنَة 1343هـ/ 1924م وُيعزى هذا ال�شعُف اإلى 

�شنَفيِن من العوامِل هما: 

1- �لعو�مُل �لّد�خليُّة
التدريجيِّ للدولِة. ظهَرْت مجموعٌة من العوامِل الداخلّيِة كاَن لها الأثُر الكبيُر في النهياِر 

ِف اإلى هذِه العوامِل تاأّمِل ال�شكَل الآتَي, ثّم اأجْب عّما يليه: وللتعرُّ

�لعو�مُل �لد�خليُّة �لتي �أّدْت �إلى �صعِف �لّدولِة �لعثمانيِّة

�أ- �صعُف �ل�ّصالطيِن �لعثمانيِّين.

ب- ظهور �لوعي �لقومي لدى �ل�صعوب �لعربية.

نك�صاريِة. جـ- �صعُف �لإ

د- �صوُء نظاِم ِجبايِة �ل�صر�ئِب.

ْت اإلى �شعِف الّدولِة الُعثمانّيِة. ال�ّشكُل)2-11(: العوامُل الّداخلّيُة الّتي اأدَّ

 براأيَك ما اأهمُّ العوامِل الداخلّيِة الّتي اأّدْت اإلى �شعِف الّدولِة العثمانيِة؟ بّرْر اإجابتك.

2- �لعو�مُل �لخارجيُّة
ومن اأهم العوامُل الخارجّيَة )الم�شاألُة ال�ّشرقّيُة(, اّلتي اأّدْت اإلى �شعِف الّدولِة العثمانّيِة:
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ُعَفِت الدولُة العثمانيُة كاَن مَن الممكِن انهياُرها منُذ القرِن الثامَن ع�شَر الميالديِّ  فبعَد اأْن �شَ
َي  �ُشمِّ ما  واإفريقيا, وهذا  واأوروبا  اآ�شيا  اقت�شاِم ممتلكاِتها في  اأوروبا على  لول خالُف دوِل 
ثّم  الآتَي,  ال�ّشكَل  تاأّمِل  ال�شرقيِة  الم�شاألِة  اأ�شباِب ظهوِر  ال�ّشرقّيِة. ولمعرفِة  بالم�شاألِة  تاريخيًّا 

اأجْب عّما يليه:

�أ�صباُب  ظهوِر �لم�صاألِة �ل�صرقيِّة

الولياِت التناف�ُس ال�شتعماريُّ موقِع  اأهمّيُة 
اإ�شتراتيجيًّا  العثمانيــِة 
رِق  وع�شكريًّا على الطُّ

التجارّيِة.

�شعُف الدولــِة العثمانّيِة 
وعجُزهــا عــْن اإ�شالِح 

اأموِرها الّداخلّيِة.

الّدوِل  ت�شارُب م�شالِح 
الأوروبّيِة واأطماُعها في 

الممتلكاِت العثمانّيِة.

ال�ّشكُل )2-12(: اأ�ْشباُب  ظهوِر الم�شاألِة ال�ّشرقّيِة.

 اأطماَع الّدوِل الأوروبّيِة في الدولِة العثمانّيِة.

َمّرِت الم�شاألُة ال�ّشرقّيُة بمرحلَتيِن هما:
ِل  بتدخُّ َر  ع�شَ الثامَن  القرِن  نهايِة  اإلى  عاِم 974هـ/ 1566م  مْن  بداأَْت  �لأولى:  �لمرحلُة   .1
كلٍّ مْن رو�شيا والّنم�شا في �شوؤوِن الدولِة العثمانّيِة الداخلّيِة, مْن خالِل تحري�ِس �شعوِب 
البلقاِن باإعالِن الثوراِت �شدَّ العثماَنيين, فنجَحْت رو�شيا با�شتعادِة �شماِل البحِر الأ�شوِد 
النم�شا  الَدولَتيِن  بيَن  التناف�ُس  وتزايَد  المجَر,  النم�شا  وا�شتعاَدِت  الِقْرِم,  جزيرِة  و�شبِه 
ال�شرِق  بيَن  التجاريِة  الطرِق  الَبلقاِن, و�شيطرِتها على  اإلى منطقِة  نفوِذهما  لمدِّ  ورو�شيا 

والغرِب.
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َر وا�شتهدَفْت كياَن الدولِة العثمانّيِة من  2. �لمرحلُة �لثانيُة: بداأَْت منُذ مطلِع القرِن التا�شَع ع�شَ
بقاُء اأِو الق�شاُء عليها واقت�شاُم اأرا�شيها, فمّرِت الدولُة العثمانّيُة في هذِه المرحلِة  حيُث الإ

بعدِة اأزماٍت هي:
ال�ّشاِم  وبالِد  م�شَر  على  الفرن�شيُة  الحملُة  اأ . 
التناف�ُس  اأّدى  فقد  1798م:  1213هـ/ 
على  الفرن�شيُّ  البريطانيُّ  ال�شتعماريُّ 
ممتلكاِت الدولِة العثمانيِة اإلى محاولِة فرن�شا  
خالِل  مْن  البريطانيِة  التجارِة  على  الق�شاَء 
وم�شتعمراِتها  بريطانيا  بيَن  الّت�شاِل  َقْطِع 
في ال�شرِق, وو�شَلِت القواُت الفرن�شيُة اإلى 
�شكندريِة بقيادِة )نابليوَن ُبوَناِبْرت(  ميناِء الإ
عاَم 1213هـ/1798م, واحتّلْتها وتابَعْت 
بعَد  نابليوُن  ودَخلها  القاهرِة  ُتجاَه  َمها  تقدُّ

. مقاومٍة عنيفٍة مَن ال�شعِب الم�شريِّ
ثمَّ قاَد نابليوُن حملًة ع�شكرّيًة بريًّة لحتالِل بالِد ال�ّشاِم, لكّنُه تفاجاأَ بح�شانِة مدينِة 
ا التي لم يتمّكْن مِن احتالِلها ليقظِة قائِدها اأحمَد با�شا الجّزاِر وح�شانِة اأ�شواِرها  عكَّ
وم�شاعدِة  الفرن�شييَن  الجنوِد  بيَن  الّطاعوِن  وانت�شاِر  عنها  الدفاِع  في  اأهِلها  وب�شالِة 
ُه لالن�شحاِب منها والعودِة اإلى م�شَر  الأ�شطوَليِن العثمانيِّ والبريطانيِّ لها؛ مّما ا�شطرَّ

ثمَّ مغادرِتها اإلى فرن�شا عاَم 1216هـ/ 1801م.

 ما �شبُب ف�شِل حملِة نابليوَن على بالِد ال�شاِم؟
الأوروبّيِة  والّدوِل  تدُخِل رو�شيا  نتيجَة  اليوناِن 1237هـ/ 1821م: وكاَنْت  ب.ثورُة 

واإجباِر ال�شلطاِن لمنِح اليوناِن ال�شتقالَل.

ال�ّشكُل)2-13(: نابليوُن ُبوَناِبْرت.
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امالأ الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:

�ل�صبُب�لأزمُة

حملُة نابليوَن على م�شَر وبالِد ال�ّشاِم.

ثورُة اليوناِن.

تو�شُع محمد علي في م�شَر وبالِد ال�ّشاِم.

حرُب الِقْرِم.

ُع محمد علي با�شا والي م�شَر في بالِد ال�ّشاِم 1247هـ/ 1831م, ورغبُته في  جـ.تو�شُّ
تكوين دولٍة متراميٍة الأطراِف على ح�شاِب اأمالِك الدولِة العثمانّيِة.

د .حرُب الِقْرِم 1273هـ/ 1856م: وكاَن �شبُبها رف�َس ال�شلطاِن العثمانيِّ طلَب قي�شِر 
المياِه  اإلى  الو�شوِل  الأْرُثوُذوك�شيِة ورغبُة رو�شيا في  الطائفِة  �شراَف على  الإ رو�شيا 

الدافئِة في البحِر الأ�شوِد والبحِر المتو�شِط.

اأ�شهَمْت جمعيُة الّتحاِد والّترِقي اّلتي و�شَلْت للُحْكِم في الدولِة العثمانيِة عاَم 1326هـ/ 
1908م في ت�ضريِع �ضقوِط �لدولِة �لعثمانّيِة، فقاَمْت بعزِل �ل�ضلطاِن عبِد �لحميِد �لثاني عاَم 
1327هـ/ 1909م وتعييِن ال�شلطاِن محمِد ر�شاد, فاأ�شبَحْت مكانُة ال�شلطاِن �شكلّيًة لي�س 

لها اأيُّ دوٍر في ت�شييِر �شوؤوِن الدولِة.
ا بها اأّدى اإلى تفتيِت الّدولِة وَتمّثَل هذا النهُج في نواٍح هي: اّتبَعْت هذِه الجمعيُة نهًجا خا�شًّ

1- الدعوُة للتتريِك اأْي تغليِب العن�شِر التركيِّ على �شائِر القومياِت في الدولِة.
. 2- اإحياُء التاريِخ التركيِّ

�شالِم وتعاليِمه. 3- محاربُة الإ
4- محاربُة اللغِة العربّيِة.

3- �سقوُط الّدولِة العثمانيِّة
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والّنم�شا(  األمانيا  الو�شِط)  دوِل  جانِب  اإلى  الأُولى  العالمّيِة  الحرِب  دخوِل  قراُر  وكاَن 
مْن اأخطِر القراراِت اّلتي اّتخَذْتها جمعيُة الّتحاِد والّترِقي, وكاَن الأجدُر بها التزاَم جانِب 
الحياِد, وهي مْن اأبرز الن�شائح التي وّجَهها ال�ّشريُف الح�شيُن بُن عليٍّ للّدولِة العثمانّيِة, اإّل 
اأّنها لم ت�شتجب له الأمر الذي دفعه لقيادِة العرِب عام 1916م عندما اأعلَن انطالق الثورِة 
العربيِة الكبرى التي رفَع فيها �شعاَر الحريِة وال�شتقالِل لتحِقق العّزِة والكرامِة لأمِة العرب. 
مْن  الو�شِط  بهزيمِة دوِل  الأولى  العالمية  الحرب  انتهت  �شيا�شته وحنكته عندما  وات�شحت 
الّدولِة  تق�شيُم  فتبَعها  الأمريكيِة(,  المتحدِة  والولياِت  وفرن�شا  بريطانيا  الحلفاِء)  دوِل  ِقَبِل 
العثمانّيَة  الخالفَة  اأتاتورك  كمال  م�شطفى  األغى  1924م  1343هـ/  عاِم  وفي  العثمانّيِة, 
ال�شريِف  اأبناء  زال  وما  التركّيَة,  الجمهورّيَة  عليها  طلَق  اأَ ِعلمانّيًة  جمهوريًة  مكاَنها  �َس  واأ�شَّ

الح�شيِن بِن عليٍّ م�شتمرين بالّدوِر القوميِّ ال�ّشاعي لوحدِة العرِب و�شوِن حقوِقهم.
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1- بّيْن اأ�شباَب كلٍّ مّما يلي:
نك�شاريِة. اأ   - �شعِف الإ

ب- ف�شِل حملِة نابليوَن على بالِد ال�ّشاِم.

2- اأذكر اأ�شباَب ظهور الم�شاألُة ال�ّشرقّيُة؟

3- اأكمِل الفراَغ بالمعلوماِت المنا�شبِة:
اأ   - ال�ّشلطاُن العثمانيُّ اّلذي اأ�شلَح الجي�َس هَو................................................................
ب- قائُد الحملِة الفرن�شّيِة على م�شَر هَو...........................................................................
ُع محّمد علي با�شا والي ِم�شَر في بالِد ال�ّشاِم ب�شبب........................................... جـ- تو�شُّ

4-كيَف �شقَطِت الّدولُة العثمانّيُة؟
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�سرُق الأردِن يف العهِد العثماينِّ الفصُل الّرابُع

خ�شَعْت منطقُة �شرِق الأردنِّ للحكِم العثمانيِّ عاَم 922هـ/ 1516م بعَد معركِة مرِج دابٍق, 
واأُلِحَقْت اإداريًّا بوليِة ال�ّشاِم ) اإيالَة( با�شم لواِء عجلوَن وتحَت حكِم زعاماٍت محلّيٍة.

دارّيُة احلياُة ال�سيا�سّيُة والإ

اإلى  قدوِمها  قبَل  كاَنْت  كما  الأردنِّ  �شرِق  في  المحلّيِة  دارِة  الإ على  العثمانيُة  الدولُة  اأبَقِت 
المنطقِة. وللتعرِف اإلى ذلَك اقراأ الن�سَّ التاريخيَّ الآتَي, ثمَّ اأجْب عّما يليه:

اإعادِة  مهامَّ  لهم  واأ�شنَدْت  عجلوَن,  لواِء  في  المحلّيِة  بالّزعاماِت  العثمانيُة  الدولُة  اعَترفِت 
فر�ِس الأمِن وجمِع ال�شرائِب المترتبِة للدولِة على اللواِء, واإمرِة قافلِة الحجِّ ال�شاميِّ وتوفيِر 
مْن  رئي�ٍس  جزٍء  على  عجلوَن  لواُء  و�شيطَر  و�شالمِتهم,  الُحّجاِج  اأمِن  و�شماِن  لها  الحمايِة 
اأخرى  القاهرِة ودم�شَق من جهٍة وبيَن دم�شَق ومكَة مْن جهٍة  بيَن  ُل  الّتي ت�شِ الطرِق  �شبكِة 

. عبَر اأرا�شي منطقِة �شرِق الأردنِّ
)محمُد عدنان البخيت ونوفان ال�شواريه, دفتر مف�شل لواء عجلون رقم) 185(, 2011م, �س17(.

؟  ما اأهمّيُة موقِع الأردنِّ في العهِد العثمانيِّ ح�شَب ما ورَد في الّن�سِّ
للميالِد عْن منطقِة  ر  َع�شَ والثامَن  ال�شابَع ع�شَر  القْرِن  العثمانّيِة خالَل  الدولِة  �شلطُة  تراَجعْت 
راعاُت فيما بيَنهَم وهذا الأمُر دفَع  �شرِق الأردنِّ وازداَدُت �شلطُة الّزعاماِت المحلّيِة, ف�شاَدِت ال�شّ
بالّزعاماِت المحلّيِة في المناطِق المجاورِة مثِل ظاهِر العمِر واأحمَد با�شا الجّزاِر في فل�شطيَن لمدِّ 

. نفوِذهما نحَو منطقِة �شرِق الأردنِّ
1247هـ-  الفترة  خالل  ال�ّشاِم  بالِد  في  العثمانيُّ  الوالي  با�شا  علي  محمُد  ع  تو�شَّ عنَدما 
اُلقوى  نفوِذ  مْن  والحدِّ  المبا�شرِة  دارِة  الإ اإر�شاِء  على  عمل  1840م,  1831م-  1256هـ/ 
داريِة والع�شكريِة والقت�شاديِة, لذلك  �شالحاِت الإ المحلّيِة التي كاَنْت ت�شيطُر عليها وتطبيِق الإ
فقْد ظَهرْت حركاُت احتجاٍج وا�شعٍة في بالِد ال�ّشاِم ب�شكٍل عامٍّ و�شرِق الأردنِّ ب�شكٍل خا�سٍّ على 
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رائِب وتجريِد الأهالي مَن ال�ّشالِح. جباريِّ وفر�ِس ال�شّ دارِة الممّثلِة بالّتجنيِد الإ م�شاوئ هذِه الإ
دارِة بعَد قراِر القانوِن الأ�شا�شيِّ عاَم  اأ�شرَكِت الدولُة العثمانّيُة اأهالَي منطقِة �شرِق الأردنِّ في الإ
الذي  العموميِّ  الوليِة  في مجل�ِس  الأردنِّ  �شرِق  منطقِة  اأهالي  تمثيُل  وتمَّ  1293هـ/ 1876م, 
يِن  ُه الأ�شتانُة(. واختياُر ممِثلي المجل�شَ ُه دم�شُق َومجل�ِس المبعوثاِن) مجل�ِس الّنواِب الّذي مقرُّ مقرُّ

عْن طريِق النتخاِب.

دخَلِت الدولُة العثمانيُة الحرَب العالميَة الأولى عاَم 1333هـ/ 1914م اإلى جانِب األمانيا, 
, وفي  واأعلنت ال�شتعداَد العامَّ للحرِب, وُطّبَق قانوُن الخدمِة الع�شكرّيِة على منطقِة �شرِق الأردنِّ
عاِم 1335هـ/ 1916م قاَد ال�شريُف الح�شين بُن عليٍّ الثورَة العربيَة الُكبرى لتخلي�ِس العرِب من 
الّظلِم وال�شتبداِد, وقْد �شارَك فيها الأردنّيوَن للّدفاِع عِن الق�شايا العربيِة, وقّدُموا الّت�شحياِت في 

�شبيِل نه�شِة العرِب والتخلُّ�ِس من ظُلم الّتحادييَن.

احلياُة الجتماعّيُةثانًيا

ويق�شُم  والتقاليِد,  العاداِت  على  والحفاِظ  والتما�ُشِك  بالتراُبِط  الأردنِّ  �شرِق  �شكاُن  اّت�شَم 
�شّكاُن منطقِة �شرِق الأردنِّ خالَل الفترِة العثمانّيِة اإلى فَئتيِن هما:

1-�لّفالحوَن
في  وَيعي�شوَن  الما�شيِة,  وتربيِة  بالّزراعِة  يعمُلوَن  باِت,  والَق�شَ والنَّواحي  الُقرى  �شّكاُن  وهم 

بيوٍت مَن الّطيِن والَحجِر.
2-�لبدو

بل والما�شيِة, وكانوا  َعِر, ويعملوَن بالرعِي وتربيِة الإ �شكنوا الباديَة ويعي�شوَن في بيوٍت من ال�شَّ
الُقرى  باأهالي  وتربُطهم  والكالأ,  الماِء  عِن  بحًثا  اآخَر  اإلى  مكاٍن  مْن  موا�شيِهم  مَع  يتنقلون 

والمدِن روابُط اجتماعّيٌة واقت�شاديٌّة مختلفٌة.

 ليمكُن لأيِّ فئٍة مْن فئاِت المجتمِع اأْن تعي�َس منعزلًة عِن الأُخرى.
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و�شاهم �شكاُن �شرِق الأردنِّ بكلِّ فئاِتِه, في اإعماِر الأرا�شي وزراعِتها و�شقِّ الّطرِق, وحفِظ 
الأمِن وحمايِة �شّكِة حديِد الحجاِز في المنطقِة.

احلياُة القت�سادّيُةثالًثا

1-�لأر�ُص و�لّزر�عُة
, و�شاَدْت زراعُة الحبوِب مثِل القمِح,  انت�شَرِت الزراعُة في جميِع ُقرى منطقِة �شرِق الأردنِّ
راواُت, وزِرَعِت الأ�شجاُر  �ِس, وفي بع�ِس المناطِق ُزرَعِت الَخ�شْ وال�شعيِر, والَعَد�ِس, والِحمَّ

المثمرُة كالزيتوِن, والعنِب, والّتفاِح, والّتيِن.
وا�شتخدَم الفاّلُحوَن في اأعماِلهم الّزراعّيِة الحيواناِت للحراثِة والّنقِل, وا�شتعملوا مجموعًة من 
الأدواِت مثِل ُعْوِد الِحراثِة)الِمْحراِث( والِمْنَجِل والّرحى وَلْوِح الّدَرا�ِس لَدْر�ِس المح�شوِل( 

وال�شاُعوِب والِمذراِة والِغْرباِل وغيِرِه.
ها اأماَم زمالئك.   اجمْع �شوًرا لأدواٍت زراعّيٍة قديمٍة اأخرى, ثمَّ اعر�شْ

ال�ّشكُل) 2-15(: �شورٌة لأدواٍت زراعّيٍة قديمٍة.
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جوِع اإلى ُكتِب الُتراِث ابحْث عْن معاني  ِريَن في منطقِتك, اأو بالرُّ �َشْل اأحَد الفاّلحيَن اأو الُمَعمِّ
كلٍّ مَن الكلماِت الآتية: ال�ّشاعوِب, الِمذراِة, الِغرباِل.

اأعماَلهم  عرَقلْت  م�شكالِت  مْن  العثمانّيِة  الفترِة  خالَل  الأردنِّ  �شرِق  في  الفاّلحوَن  وعاَنى 
نتاِج. الّزراعّيَة, وقّلَلْت من الإ

اقراأ الن�سَّ التاريخيَّ الآتَي, ثم اأجْب عّما يليه:

جراءاِت التي اّتخَذْتها الدولُة العثمانيُة لالرتقاء بالقطاِع الّزراعيِّ اإل اأنَّ الفالَح َبِقَي  َرْغَم الإ
ال�شريبيُّ  النظاُم  اأ�شهَم  فقْد  المتكّررِة,  واعتداءاِتهم  العثمانييَن  الُموظِفيَن  ف�شاِد  مْن  ُيعاني 
نظاِم  �إلى  �ضافِة  باالإ هذ�  �لفالِح،  معي�ضِة  م�ضتوى  �نحطاِط  في  �لمرهقِة  �لِجبايِة  و�أ�ضاليُب 
ي الحالِة الّزراعّيِة؛ لعدِم توافِر عنا�شَر �شاّبٍة قادرٍة على ممار�شِة  الّتجنيِد الذي �شاهَم في تردِّ
ا اأ�شهَم في زيادِة العتداءاِت  , وغياِب �شلطِة الدولِة العثمانّيِة عِن المنطقِة؛ ممَّ العمِل الزراعيِّ

على الفاّلِح وفقداِن الأمِن.
)عليان الجالودي, ق�شاء عجلون, 1999م, �س348(.

 ا�شتخرْج مَن الن�سِّ الم�شكالِت التي كاَن يعاني منها القطاُع الزراعيُّ في منطقِة �شرِق الأردنِّ 
. في العهِد العثمانيِّ

ناعُة 2-�ل�صّ
ناعاِت اليدوّيِة الب�شيطِة  , واقت�شَرْت على بع�ِس ال�شّ ناعُة في منطقِة �شرِق الأردنِّ انح�شَرِت ال�شّ
هذِه  اأ�شهِر  ومْن  الفترِة,  تلَك  في  ال�ّشّكاِن  احتياجاِت  ُتَلبِّ  لْم  والتي  الِحْرِفيَِّة(  ناعاِت  )ال�شّ
والمن�شوجاِت  الزيتوِن,  وع�شِر  الحبوِب,  وَطْحِن  اِر,  والَفخَّ الِل,  ال�شِّ �شناعُة  ناعاِت:  ال�شّ
والَجْميِد  بدِة  والزُّ كاللَّبِن  الحيواناِت  ُمنَتجاِت  بع�ِس  و�شناعِة  الفاكهِة,  وتجفيِف  وفّيِة,  ال�شُّ
الِخياطُة,  منها:  اآنذاَك  الِحَرِف  من  مجموعًة  الأردنِّ  �شرِق  �شكاُن  َعَرَف  وقْد  ْمِن,  وال�شَّ
الّتراُجِع  اإلى  ناعاُت  ال�شّ ْت هذِه  تعّر�شَ النُّحا�ِس وغيُرها, وقْد  والِحدادُة, والنِّجارُة, وتبي�ُس 

ها الّدولُة العثمانّيُة على الُمنَتجاِت. رائِب العاليِة التي كانت تفر�شُ ب�شبِب ال�شّ
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3-�لتّجارُة
مار�َس �شكاُن �شرِق الأردنِّ نوَعيِن مَن التجارِة هما:

�أ  -�لتّجارُة �لّد�خليُّة
تمّثَلْت في قياِم �شكاِن الُقرى والباديِة باإر�شاِل منتوجاِتهم الّزراعيِة والحيوانيِة اإلى الُقرى 
النواحي  جميِع  في  المنت�شرِة  الأ�شواق  في  بيِعها  اأو  المتنوعِة,  بالب�شائِع  ومقاي�شِتها 

 . والق�شباِت في منطقِة �شرق الأردنِّ
ب-�لتّجارُة �لخارجيُّة

ن�شَط التبادُل التجاريُّ بيَن اأهالي منطقِة �شرِق الأردنِّ والمناطِق المجاورِة لها, فقُد حمَل 
ا  وعكَّ اَن,  َبْي�شَ مثِل  اأُخرى  مناطَق  اإلى  والّدواِب  بِل  الإ ظهوِر  على  منتوجاِتهم  الأهالي 
المنطقِة  خارِج  مْن  التُّّجاِر  مَن  عدٍد  وجوِد  اإلى  �شافة  بالإ ودم�شَق,  والخليِل  والقد�ِس 
َن فيها  ياأتوَنها في موا�شِم الح�شاِد ل�شراِء المحا�شيِل الّزراعّيِة المختلفِة, ومْنهم َمْن توطَّ

ومار�َس اأعماًل مختلفًة.
؛  ا مْن موارِد الّرزِق لأهالي منطقِة �شرِق الأردنِّ َلْت قافلُة الحجِّ ال�ّشاميِّ َمِورًدا ُمهمًّ  �شكَّ
لأّن القبائَل البدويَة قاَمْت بتاأجيِر اآلِف الجماِل �شنويًّا لنقِل الُحّجاِج واأمتعِتهم, وا�شتفاَد 
ْمَثا  اِت الَحجِّ كالرَّ اأهالي المنطقِة مْن اإقامِة الأ�شواِق المو�شمّيِة التي كاَنْت ُتقاُم عنَد محطَّ
وعّماَن والَقْطَراَنِة وغيِرها, وا�شتخِدَمِت الِقالُع الواقعِة على ُطوِل طريِق الحجِّ لتخزيِن 

الحبوِب.
العثمانّيِة  الّدولِة  ظلِّ  في  الأردنِّ  �شرِق  في  والقت�شاديُّة  ال�ّشيا�شّيُة  الأو�شاُع  �شهَدِت 
تمّثَلت  �شعبًة  معي�شّيًة  ظروًفا  ال�شلطِة  على  والّترقي  الّتحاِد  جمعيِة  ا�شتيالِء  مَع  ًة  خا�شّ
ناعِة(, يرافُقها �شعوُر الأهالي بالّظلِم  بتراجِع الحياِة القت�شادّيِة )الّتجارِة والّزراعِة وال�شّ
والّتع�شِف في ظلِّ عجِز الّدولِة عِن القياِم بواجِبها في رعايِة الأهالي وتح�شيِن اأحواِلهم.
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جراءات التع�شفّيَة التي اّتخَذتها الّدولُة العثمانّيُة في �شرِق الأردنِّ قبَل الحرِب العالمّيِة   بّيِن الإ
الأولى 1914م.

فوَر اإعالِن الّدولِة العثمانّيِة النفيَر العامَّ للم�شاركِة في الحرِب العالمّيِة الأولى عاَم 1914م, 
جراءاِت الّتع�شفّيِة في �شرِق الأردنِّ مثِل  ونتيجًة لعدِم جاهزّيِتها للحرِب قاَمت بالعديِد مَن الإ
باُط �لعثمانّيوَن يطّوقون مخازَن  م�ضادرِة �أمو�ِل �لّتجاِر با�ضِم )�لّتكاليِف �لحربّيِة(، فكان �ل�ضّ
ِف بها,  الغالِل والمنَتجاِت وي�شّجلوَن الموادَّ المتوافرَة فيها, ويمنعون اأ�شحاَبها مَن الت�شرُّ
وعّمِت  المالّيُة  الموارُد  ِت  �َشحَّ الأهالي  على  العثمانّيِة  الّدولِة  �شغِط  حّدِة  لتزايِد  ونتيجًة 

المجاعُة والأمرا�ُس.

اقراأ الّن�سَّ الآتَي, ثمَّ اأجْب عّما يليه:
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دارة العثمانّيِة؟ 1- كيًف تّم تمثيُل �شّكاِن منطقِة �شرِق الأردنِّ في الإ

. ِة حديِد الحجاِز على منطقِة �شرِق الأردنِّ كَّ 2- بّيْن اأثَر �شِ

3- اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:

؟ 5-ما الم�شكالُت التي واجَهِت القطاَع الّزراعيَّ في �شرِق الأردنِّ في العهِد العثمانيِّ

. 6-بّيْن اأهمّيَة قافلِة الحجِّ ال�ّشاميِّ اقت�شاديًّا على �شرِق الأردنِّ

. ناعاِت والِمهِن ال�شائدِة في �شرِق الأردنِّ في العهِد العثمانيِّ 7-اذكْر اأهمَّ ال�شّ

كاِن �أ�صاليُب �لمعي�صِةفئاُت �ل�صُّ

يعي�شون في بيوٍت مَن الطيِن والحجِر, ويعملوَن 
بالزراعِة وتربيِة الَحَيواناِت.

عِر, ويعملوَن بالرعِي  يعي�شون في بيوٍت مَن ال�شَّ
بل والما�شيِة. وتربيِة الإ
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1- عّرف ما يلي: 
دَر الأعظَم, ال�ّشناِجَق, اأدرنَة,  م�شطفى اأتاتورك. نك�شاريَة, الم�شاألَة ال�ّشرقيَة, ال�شّ الإ

2- اأكمل الجدوَل مبّينا التاريَخ والأ�شباَب والنتائَج للمعارِك الآتية:

نتيجُة �لمعركِة�صبُب �لمعركِةتاريُخ �لمعركِة��صُم �لمعركِة

معركُة َجاَلِديَراَن

معركُة مرِج دابٍق

يداِنّيِة معركُة الرَّ
معركُة ُموَهاك�َس

3- بّيْن اأ�شباَب مايلي:
اأ   – ت�شميِة ال�شلطاِن محمٍد بالفاتِح. 

ب- لم يتمكْن نابليوُن مِن احتالِل عّكا.
جـ- �شاَهمْت فري�شُة الحجِّ في تن�شيِط الّتجارِة في الدولِة العثمانّيِة.

هـ – بّيْن عوامَل تراُجِع الّزراعِة في الدولِة العثمانّيِة.
4-اذكْر نتائَج فتِح الق�شطنطينيِة.

5- ما الدرو�ُس الم�شتفادُة من درا�شِتك لتاريِخ الدولة العثمانية.
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ْقُم ْلنعْم�لِمْعيَاُرالرَّ

اأذكُر نتائَج فتِح الق�شطنطينيِة.1

اأحّدُد على الخريطِة امتداَد الدوِلة العثمانّيِة.2

اأ�شرُح عوامَل �شعِف الدولِة العثمانّيِة.3

4. اأعِرُف تاريَخ �شرِق الأردنِّ في العهِد العثمانيِّ

اأحّلُل الّن�شو�َس الّتاريخّيَة واأ�شتنِتُج الحقائَق والأفكاَر.5

قيّْم ماتعّلْمتَُه في �لوحدِة �ل�صابقِة بو�صِع �إ�صارِة ) √( �أماَم �لعبارِة �لتي تنا�صُب تعّلَمَك في �لجدوِل 
�لآتي:

التَّقِوُي



ِد اهلِل َتَعاَلى َتمَّ ِبَحممْ
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