
 

1            www.fb.com/talakheejo 
 

  

http://www.fb.com/talakheejo
http://www.fb.com/talakheejo


 

2            www.fb.com/talakheejo 
 

 

http://www.fb.com/talakheejo
http://www.fb.com/talakheejo


 

3            www.fb.com/talakheejo 
 

 أوراق معلو  [جوابو سؤال ]

––

 الحضارتين اليونانية والرومانيةالوحدة الأولى: 
ية اليونانية  الفصل الأول: الإمبراطور

ية اليونانية -1   قيام الإمبراطور
 ؟تقع بلاد اليونان أين س: 
ياتيكيالبلقان تشرف على مجموعة بحار )بحر إيجة تقع في جنوب جزيرةج:   (، البحر الأدر

ًّفسر: شك   س:   ا لسكانهال موقع بلاد اليونان تحدي  
يق البحار المحيطة بهالأنه دفعهم إلى التوسع الخاج:   رجي عن طر

 المراحل التي مّر بها التاريخ اليونانيد حد   س: 
، حر إيجةالحضارة الإيجية نسبة لب : حيث ينقسم هذا العصر لحضارتين همامرحلة العصر المبكر .1

 بين الألف الثالث والأول قبل الميلاد لميكينية نسبة إلى مدينة ميكيني والحضارة ا
يلات المدن .2 الدول  ستقلاً توافرت فيه عناصر: حيث شكلت كل مدينة يونانية كياناً ممرحلة دو

 (، السلطةلأرضا، الشعب)
يلات المدن اليونانية وما هي مميزاتهاما هي س:   ؟أشهر دو

 : يناأث .1
 التجارة والصناعة والزراعة  نشاطها الاقتصادي متنوع فيها -
 توزع الثروة بيد جميع الطبقات السكان  -
 مشاركة الجميع في إدارة المدينة  -
 وقيام النظام الشعبي والمجالس بمساعدة القوانين السائدة -
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 مميزاتها :إسبارطة .2
 نظامها السياسي عسكري  -
 هدفها التوسع والسيادة من خلال إعداد جيش قوي  -
ية - يعات على التنشئة العسكر  ركزت التشر
 نظامها ينقسم لمل كين وجهاز تنفيذي ومجلس شيوخ وجمعية عامه -
 بية للمرأة مكانة مميزه يحق لها التملك، والميراث،  كان  بنائهاأوالطلاق والتعلم وتر

 شهد تاريخ اليونان العديد من الحروب الخارجة والداخلية :فسرس: 
 والفرس نبسبب التوسع الخارجي لليونان أدت لمواجهة القوى المحيطة بها مثل القرطاجيي   .1
الحروب الداخلية فكان سببها رغبة المدن اليونانية السيادة على الدولة وإخضاع المدن الأخرى  .2

 لسيطرتها
 ؟التي خاضتها اليونانالحروب ماهي  س: 

ًّ :الحروب بين اليونان وقرطاجة .1 يقيا تونس حالي   لأسباب اقتصادية  اكانت على الساحل الشمالي لأفر
 ها انتهت بهزيمتهمن  أقرطاجة للسيطرة على اليونان إلا وتطلع 

ية الفارسية سنة  :الحروب اليونانية الفارسية .2 م السيطرة على .ق845حيث حاولت الامبراطور
 سبارطة على الفرس في حرب بالاتيهإانتصر المدن اليونانية بقيادة   اناليون

حتى م .ق431التي حدثت سنة عرفت باسم حروب البيلوبونيز  :الحرب الأثينية الإسبارطية .3
 طةم وسببها التنافس الاستعماري  بين المدينتين للسيادة على اليونان انتهت بانتصار إسبار.ق404

 ؟ن مؤسسهاسبارطة وم  إا من ظهرت بدلً ما الدولة التي س: 
 مقدونيا مؤسسها الإسكندر المقدونيج: 

 ؟ؤرخون على عصر الإسكندر المقدونيماذا أطلق المس: 
يةالعصر الهيلينستي ج:   وهو مزيج بين الحضارة اليونانية وحضارات الشرق الشام والمصر
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 ؟العسكريإنجازات الإسكندر المقدوني على الصعيد السياسي وما هي س: 
د المدن اليونانية وقضى على عصيان القادة في دولة واحدة وح   :الإنجازات السياسية -

 مقدونيا 
ية - ًّتوس   :الإنجازات العسكر مترامية الأطراف وأدخل  ا حيث أصبحت إمبراطوري تهع خارجي  

ية ةالأسلحة الجديد  والخطط العسكر
 مظاهر الحضارة اليونانية -2

 الحياة الاقتصادية -أ
 الزراعة كانت مصدر مهم في معيشة الأسرة اليونانية :فسرس: 

بة  .1  بسبب المناخ المعتدل وتوفر المياه وخصوبة التر
 امتلاك المزارع اليوناني على قطعة أرض .2
 يستخدم الأدوات المختلفة في الزراعة مثل المحراث والرحى .3

 شهدت الحضارة اليونانية تطور ملموس في مجال الصناعة :فسرس: 
 اد الخام للازمة للصناعة كالأخشاب والمناجمتوافر المو .1
 التنافس الاستعماري بين الحضارة اليونانية وحضارة المدن الأخرى .2
يق البضائع المصنعة .3  انتشار الأسواق الخاصة بتسو

 ؟أشهر الصناعات اليونانيةما هي س: 
ية -3    والسفن -2   الأسلحة والحلي -1ج:   والأدوات الفخار

 الذي استخدمه اليونانيون في التجارةما الأسلوب س: 
 سلوب المقايضة في البيعأج: 

 ؟نواع التجارة في الحضارة اليونانية القديمةأما هي س: 
 التي ازدهرت بسبب انتشار الأسواق ووفرة المنتجات المحلية :التجارة الداخلية .1
 ات الأخرىحضارازدهرت بسبب موقع اليونان على البحار واتصالها مع ال :التجارة الخارجية .2
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  الحياة الاجتماعية -ب
 ؟ما هي الوحدة المجتمعية الأساسية في الحضارة اليونانيةس: 
 نظام القبيلة هو السائدج: 

يلات المدن اليونانيةما هي س:        ؟الطبقات الاجتماعية التي تكونت منها دو
ياء -2  الطبقة الحاكمة -1ج:        طبقة العبيد -4  العامةطبقة  -3   طبقة التجار والأثر

 الحياة الدينية -ج
 عبد اليونانيون الظواهر الطبيعية :فسرس: 
 لأنهم اعتقدوا أن القوة الناتجة عنها تتحكم فيها آلهة معينة ج: 

 تعددت الآلهة اليونانية :رفس   س: 
، لسفنابسبب طبيعة الأنشطة والأعمال الاقتصادية التي يقوم بها المجتمع اليوناني كبناء ج: 

ية والفلسفة، والملاحة  والاهتمامات الفكر
  ؟أشهر الآلهةما هي س: 
يوس كبير الآلهة -1ج:   أثينا إله الحكمة -3   أرتيمس إله الصيد -2   ز

 الحياة الثقافية -د
 ظهر الفكر المسرحي عند اليونان مرتبطاً باحتفالات وطقوس دينية :رفس   س: 
 أو التوسل إلى الآلهة في سنوات القحط، لشكر الآلهة على الإنتاج الوفيرج: 

 ؟اأنواع المسرح عند اليونان قديم  ما س: 
 مسرح تراجيدي ينتهي بنهاية حزينة  .1
 مسرح كوميدي ينتهي بنهاية سعيدة .2

 ؟كان يتكون المسرح اليوناني مم   س: 
 خشبة المسرح، غرفة الممثلين، الممثلون، الأوركسترا، الجوقة :يتكون منج: 
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 ؟اأبرز المؤرخين اليونانيين قديم  من هم س: 
 المؤرخ الرحالة( لقب بأبي التاريخ هيدرودوت ) .1
 خ لحرب البيلوبونيزالمؤرخ ثوسيديس الأثني أر    .2

 ؟القديم أشهر فلاسفة العصر اليونانيمن س: 
ية والقوانين  :تهامن أهم مؤلف :أفلاطون .1  كتاب الجمهور
 وهو معلم إسكندر المقدوني مؤسس الفلسفة الواقعية :أرسطو .2

 ؟خصائص العمارة في المدن اليونانيةما هي س: 
 محاطة بأسوار  .1
 مركزها الرئيس المعبد       .2
يع الأبنية بشكل منتظمت .3  وز
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 [1]ورقة عمل 
 المقصود بما يأتي:  ما(: 1س)

 .............................................................................................. :شبه جزيرة البلقان
..................................................................................................................... 

يلات المدن  .................................................................................................. :دو
..................................................................................................................... 

 .................................................................................................. :أفلاطون
..................................................................................................................... 

 فس  ر ما يأتي:(: 2س)
  والداخليةشهد تاريخ اليونان العديد من الحروب الخارجية  -1

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

 الزراعة مصدر مهم في معيشة الأسرة اليونانيةكانت  -2
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 تعدد الآلهة اليونانية عند اليونانيين -3

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

 (: 3س)
 قارن بين مميزات كل من أثينا وإسبارطة -1

 إسبارطة  أثينا  وجه المقارنة 
   المميزات
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 ؟لجوقة في المسرح اليوناني القديمما الفرق بين الأوركسترا وا -2

..................................................................................................................... 
 ؟بها الإسكندر المقدوني في العالموضح الإنجازات التي قام  -3

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

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

 لفارسية، وحرب اليونان وقرطاجةقارن بين نتائج الحروب اليونانية ا(: 4س)
.................................................. ................................................................... 

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

 (: 8س)
 ؟هي أنواع المسرح اليوناني القديمما  -1

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

 ؟ميزت العمارة في المدن اليونانيةبرأيك بماذا ت -2
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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ية الرومانية  الفصل الثاني: الإمبراطور
ية الرومانية -1  قيام الإمبراطور

ية الرومانية؟أين نشأت س:   الإمبراطور
ية الرومانية من ج:  روما دام حكمها أكثر من ألف عام نشأت الإمبراطور

ية الرومانيةما هو س:   ؟التاريخ السياسي للإمبراطور
ية الرومانية إلى ثلاثة عصور: ج:   ينقسم التاريخ السياسي للإمبراطور

  العصر المل كي -أ
 ؟الخصائص التي تميز بها العصر المل كيما س: 
 الملك صاحب السلطة المطلقة  -1
يعية والتنفيذية والقضائية  -2  السلطات الثلاث بيده التشر
 وهو الكاهن الأعظم  -3
 وكان ينتخب من قبل مجلس الشيوخ  -4

  العصر الجمهوري -ب
 بماذا تميز العصر الجمهوري؟س: 
ًّأ  كان هناك اثنان من الحكام  -1 ي    اطلق عليهم لقب القنصل ينتخبان سنو
القنصلان ثلاثة مجالس هي المجلس المئوي ينتخب القناصل، ومجلس الشعب كان يساعد  -2

يعات، ومجلس الشيوخ مهمته يناقش الحرب و  ن الدولالسلم وإقامة العلاقات بييصدر التشر
  العصر الإمبراطوري -ج

 ؟الحكومات التي تشكلت في هذا العصرما هي س: 
اء على ستطاع الانفراد بالحكم والقضالحكومة الثلاثية الأولى: قادها يوليوس قيصر الذي ا -1

 منافسيه واصبح الإمبراطور مدى الحياة 
الحكومة الثلاثية الثانية: تزعمها اوكتافيوس الذي أسس النظام الإمبراطوري ولقب بالمواطن  -2

 طات ولقب نفسه بأغسطس أي المحترمالأول وفوضت إليه جميع السل
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ية الرومانية خاصة فيفسر: بدأت عوامل الضعف والانقسام تظهر س:   على الإمبراطور
 القرن الرابع الميلادي؟

ية نتيجة التنافس على العرش  حالة الفوضى والاضطراب .1  التي عاشته الإمبراطور
 عدم وجود نظام ثابت للحكم  .2
 مهاجمة القوط وهم قبائل جرمانية عليها  .3
ية الفارسيةانهيار الحالة الاقتصادية وضغ .4  ط الإمبراطور

يتها؟ س:   من القائد الذي أعاد تقو
ت العاصمة بدل ( وأصبحمدينة جديدة عرفت بالقسطنطينية )اسطنبولقام أالامبراطور قسطنطين وج: 

 روما واتخذ الدين المسيحي ديناً رسمياً للبلاد
 ؟أقسام الدولة الرومانيةما هي س: 

ية الرمانية الغربي .1  ة وعاصمتها روما وسقطت بيد القوطالامبراطور
ية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية عرفت بالدولة البيزنطية وسقطت ب .2 د يالامبراطور

 السلطان العثماني محمد الفاتح
  مظاهر الحضارة الرومانية -2

 فسر: ازدهار الزراعة في الحضارة الرومانية؟س: 
بة   .1  خصوبة التر
 المناخ المعتدل  .2
 وافر المياه والأمطارت .3
 عدة للأباطرة والنبلاء والفلاحينالفردية الانتشار المل كية  .4

ية الرومانية؟س:   فسر تطور الصناعات والحرف في الإمبراطور
سلحة أدوات والأبسبب توافر مناجم الحديد والرصاص والقصدير الذي ساهم تطور صناعة الج: 

 واستخراج المعادن
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ية اليونانية؟س:   بماذا امتازت التجارة في الإمبراطور
يالموقع ال .1  ة جغرافي المتميز على البحر المتوسط ساعد على الاتصال بين أجزاء الإمبراطور
 الطبيعية التي سهلت حركة التجارة توافر الموانئ .2
 وازدهار صناعة السفن .3
يةاستخدموا العملات الذهبية والفضية و .4 ية في التعاملات التجار  البرونز

 ؟طبقات المجتمع الروماني القديمماهي س: 
 العبيد -8   العامة -4  ال كهنة -3  الفرسان -2  النبلاء -1ج: 

ية الرومانية القديمة؟س:   كيف كانت الحياة الدينية للإمبراطور
يانوس، .1 بيتر، و  ارسم في البداية كانت الديانة وثنية: اعتمدت على الآلهة مثل الإله جو
ية في عهكديانة رس انتشرت ثم الديانة المسيحية التي .2  يند قسطنطمية للإمبراطور

ية الرومانية؟س:   كيف ازدهرت الحياة الثقافية في الإمبراطور
ًّازدهرت بسبب الموروث الثقافي اليوناني بعدً ج:   ا أثرى الحضارة الرومانيةا ثقافي  

 ؟مكونات الحياة الثقافية والأدبية عند الرومانما هي س: 
 حرفها من اللغة الإغريقية اللغة: استخدم الرومان اللغة اللاتينية كلغة رسمية للبلاد، .1
اليب لسادسة عشر لتعلم أسحيث خصصت مدارس لهذا الغرض يدخلها الاولاد بسن ا الخطابة: .2

 الخطابة
 عشر كتبت عليها القوانين منها:  نيالاثالقانون حيث ظهرت الألواح  .3

 ة الأراضيل كيقانون م -ج   اب القناصل من عامة الشعب قانون انتخ -بقانون الزواج    -أ
 ؟لت آثارها للآناأشهر العمائر الرومانية القديمة التي لازما هي س: 
 مسرح ال كولوسيوم في روما :مثل ،الكنائس -3   المعابد -2  المسارح -1 ج: 
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 ؟مميزات فن النحت في العصر الرومانيما هي س: 
 بالنقوش البارزة على الأعمدة والجدران .1
 الدقة والإبداع والابتكار في العمل  .2
يان في جرش تجسيد البطولات الحربية .3  مثل قوس النصر أو هدر

 للفن اليوناني افن التصوير امتدادً فسر: يعتبر س: 
ية الرومانيةبسبب انتقال الفنانين والمصورين اليج:   ونان إلى الإمبراطور
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 [2]ورقة عمل 
 صوب الخطأ في الجمل الآتية: (: 1س)

 (      )              نسبة لمل كها رومامانية سميت الحضارة الرو -1
 (     )                  لقب اكوتافيوس بالرجل الحديدي  -2
ية الرومانية الشرقية على يد سليمان القانوني  -3  (     )       سقطت الإمبراطور
4-  ً ية الرومانية واتخذ من الدين المسيحي دين ًّ  االإمبراطور يوليوس قيصر أعاد توحيد الإمبراطور  ارسمي  

  (     )                             للدولة
 :(2س)

ية الرومانية  -1  قارن بين اختصاصات المجالس الثلاث التي تكونت في العصر الجمهوري للإمبراطور
 اختصاصاته المجلس 

  المجلس المئوي
  مجلس الشعب

  مجلس الشيوخ 
  

ية الرومانية؟ما هو تقديرك لأبرز معالم الحياة الزراعية  -2 ية والصناعية في الإمبراطور  والتجار
: الحياة الزراعية -

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

.......................................................................................................... 
الصناعة:  -

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

.......................................................................................................... 
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 فسر ما يأتي: (: 3س)
ية الرومانيضعف وانقسام الإمبراطو -1  ة مع مطلع القرن الرابع الميلادير

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

..................................................................................................................... 
ية الرومانيةازدهار الحياة الثقافية والأدب -2  ية في الإمبراطور

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

ية الرومانية   -3  ظهور القوانين الم كتوبة على ألواح في الإمبراطور
.....................................................................................................................  

.....................................................................................................................
 (: 4س)

ية الرومانية؟قارن بين المراحل التي مرت بها الحياة الدينية  -1  للإمبراطور
.....................................................................................................................  

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

 برع بها الرومان قديما النحت، بين أبرز ما تميز به هذا الفن؟ من الفنون التي -2
.....................................................................................................................  

..................................................................................................................... 
.....................................................................................................................  
..................................................................................................................... 
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 الفصل الثالث: الإرث الحضاري لليونان والرومان في الأردن
 ية والرومانية في الأردنمعالم الحضارتين اليونان

 إنسان في الأردن منذ أقدم العصورفسر سبب استقرار الس: 
 مناخ الأردن المعتدل .1
موقعه الجغرافي الذي يعد حلقة وصل بين شبه الجزيرة وآسيا الصغرى وبلاد الرافدين والبحر  .2

 المتوسط
ية وانتقال الإنسان .3  ممر للقواف التجار
 الروماني واليوناني؟كيف كان وضع الأردن في العصر س: 
ية اليونانية، .1  وتم احتلال ربة عمون كانت خاضعة للإمبراطور
 خضعت بعد ذلك لدولة البطالمة ثم خضعت لدولة السلوقيين .2
ية الرومانيةصبحت في القرن الأول الميلادي خاضعة لأثم  .3  لإمبراطور
 ؟هم الآثار المتبقية من العصر السلوقيأما هي س: 
 الأمير في منطقة وادي السير عراققصر العبد في ج: 

ية الرومانية في الأردنما هي س:   ؟أبرز المعالم الحضار
الذي وضعه الإمبراطور الروماني بومبي من عشر مدن متحالفة تحالف س: حلف مدن الديكابولي .1

ية الرومانية من هجمات العرب  سياسي واقتصادي وعسكري لحماية الحدود الجنوبية من الإمبراطور
 ،(داراجأم قيس ) (،جرش )جراسا (،ان )فيلادلفياعم   :مدن الديكابوليس في الأردنمن أبرز  .2

يلبة )إيبلااإربد )إربيلو ،بيلا(وطبقة فحل )  ((، وقو
 د هو فيلادلفياطلق على عمان في الفترة اليونانية اسم جديأ  فسر: س: 
 القديم ربة عمونن اسمها العموني ا مبدلً  لى الإمبراطور بطليموس فيلادلفوسنسبة إج: 

ية اليونانية والرومانية في عمانما هي س:   ؟أبرز المعالم الأثر
يات -4    جبل القلعة -3   المدرج الروماني -2   قصر العبد -1ج:   سبيل الحر
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 ؟(سم قيأهم الأثار التي توجد في جدارا )أما هي س: 
 ال كنيسة البيزنطية المبنية من الحجر البازلتي -3   المدرج الغربي -2   شارع الأعمدة -1ج: 

 الاسود 
 جراسا(؟ وماهي أبرز معالمها؟متى تأسست جرش )س: 
  تأسست في عهد الإسكندر المقدوني 
  سميت جراسا أو جرشو وهي المكان ال كثيف بالأشجار 
 شارع الأعمدة -4   مضمار الخيل -3  معبد ارتمس -2  المسرح الجنوبي -1 ا:أبرز معالمه 
 (؟ ومن أين يبدأ؟ كم يبلغ نفق اليرموك )الديكابوليسس: 
 كم ويبدأ من درعا في سوري ا وينتهي بمدينة أم قيس في أربد 140يبلغ طوله ج: 

 ( ما هي وظيفة نفق اليرموك )الديكابوليسس: 
 كان يستخدم في تزويد مدن الديكابوليس بالماء ج: 

 ؟البيزنطية في الأردنمعالم الفترة ما هي س: 
يليكي .1  يفساءاص ومأدبا التي تميزت بالفسكنائس أم الرص :مثل ،كنائس ذات تخطيط باز
  م قيسأيسة يوحنا المعمدان وكنائس جرش وكن :مثل ،كنائس ذات التخطيط المركزي .2
 لماذا انتشرت الكنائس في الأردن في الفترة البيزنطية؟س: 
 سيحيةلانتشار الديانة الم .1
 اهتمام أباطرة البيزنطيين بالمنطقة  .2
 تعدد المذاهب المسيحية  .3
 الانتعاش الاقتصادي لسكان المنطقة  .4
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 [3]ورقة عمل 
 عرف ما يأتي: (: 1س)

 ...............................................................................................فيلادلفيا: 
............................................................................................................ 

 ....................................................................................س: حلف الديكابول
............................................................................................................ 

 بين أسباب ما يأتي: (: 2س)
 استقرار الإنسان في الأردن من أقدم العصور  -1

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

.................................................................................................................. 
 قيام حلف الديكابولس -2

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

 ردن في الفترة البيزنطيةر في الأانتشار الكنائس بشكل كبي -3
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 أسماء مدن الديكابولس في الأردن اذكر(: 3س)

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

 املأ الجدول بالعبارات المناسبة: (: 4س)
ية  الاسم القديم  المدينة   أشهر المعالم المعمار

   عمّان 
   أم قيس 

   جرش 
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 الوحدة الثانية: الدولة العثمانية
  وتوّسعها الأول: الدولة العثمانية نشأتها الفصل

 آسيا وأوروبا نشأة الدولة العثمانية وتوسعها في -1
 ما أصل العثمانيون؟س: 
 اسط آسيا( إحدى قبائل الغز التركية القادمة من أوأصلهم من قبيلة )قابيج: 

 كيف نشأت دولتهم؟س: 
لى تركيا حاليا( وتمكن من توسيع إمارته عسيا الصغرى )آت حينما توجه قائدهم أرطغرل إلى نشأج: 

 الذي سارع بإعلان دولته نه عثمانحساب البيزنطيين، وتوفى وخلفه اب
 من هم السلاجقة؟س: 
مهم سلجوق الذي ييران والعراق وبلاد الشام والأناضول ينتسبون لزعإهم قبيلة تركية استقرت في ج: 

ذكرد عام طيين في معركة ملاشهر سلاطينهم آلب أرسلان الذي انتصر على البيزنأاعتنق الإسلام و
 م1001

 ؟مانية في عهد السلطان عثمانأوضاع الدولة العثكيف كانت س: 
  هو الدين الرسمي للدولة :الإسلام 
 ية أصبح للدولة العثمانية جيش قوي تمكن من فتح العديد من أقاليم الدولة البيزنط :الوضع العسكري 
 عاصمتها )يني شهر(، ة حدودية صغيرة إلى دولة كبيرةالتوسع من إمار :الوضع السياسي 

 أورخان شؤون الدولة العثمانية؟م السلطان كيف نظ   س: 
ية ) .1  (مانيلعثتعني الجيش الجديد وهي القوة الضاربة في الجيش اأسس فرقة الإنكشار
 استحدث منصب الوزير الذي لقب بالصدر الأعظم  .2
 الاستراتيجي وقربها من بحر مرمرةنقل العاصمة من مدينة ياني شهر إلى بورصة لموقعها  .3
 مساجد والمدارس استقرار العثمانيين وبناء ال .4
 اً لضرب النقود ونقض اسمها عليهاأسس دار .8
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 ؟اتجاهات التوسع العثمانيما هي س: 
جوقية لتركمانية والسلآسيا الصغرى تجاه منطقة الأناضول على حساب الإمارات ا .1

 والبيزنطية
 تبقى من أملاك الدولة البيزنطية شبه جزيرة البلقان على حساب ما .2

 ؟العثماني في أوربامراحل التوسع وضح س: 
 نة عاصمة له اتخذ من أدر، ةفتح البلقان في عهد مراد الأول حيث فتح أنقرة وأدرن :المرحلة الأولى -1

 د الأول أدرنة عاصمة له؟ ما سبب اتخاذ مراس: 
ية مع البيزنطيينموقعها الاستراتيجي وقربها من ميدان  .1  العمليات العسكر
 الأقاليم الأوروبيةلعثمانية على إرساء سيطرة الدولة ا .2

 كيف كان موقف الدول الأوروبية من التوسع العثماني؟س:  
لأول ا أسسوا تحالفاً أوروبي ا ضم ملوك الص رب والبلغار واليونان وغيرهم لإيقاف توسع مرادج: 

 لإيقاف توسعه داخل أوروبا
 م؟1359/   ه092كوسوفو( سنة نتصر في معركة كوصوه )امن س:  

 .العثمانيون على الأوروبيينانتصر ج: 
 م؟1391/ ه095من انتصر معركة نيقوبوليس عام س:  

اصمة الدولة ع انتصر السلطان بايزيد الأول على حلف أوروبي ثم تابع المسيرة نحو القسطنطينيةج: 
 البيزنطية وحاصرها

 ما سبب هزيمة السلطان بايزيد الأول في معركة أنقرة؟س:  
 ول الذين انتصروا على العثمانيينمغلأنه وقع في أسر الج: 

 فترة من الوقتفسر: توقفت الفتوحات العثمانية بعد معركة أنقرة لس:  
 ب ظهور المغول كقوة من جهة الشرقبسب .1
 صراع العثماني الداخلي على الحكمال .2
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 م؟1421/   ه543ما سبب عودة التوسع العثماني في أوروبا في عام س:  
بسبب تولي السلطان مراد الثاني الحكم الذي استعاد العديد من الأقاليم التي فقدها ج: 

 ففتح ألبانيا والأفلاق والبغدانالعثمانيين بعد غزو المغول لهم 
 من انتصر في معركة فارنا التي حدثت على شواطئ البحر الأسود؟س:  

 ا على مجموعة من الدول الأوروبيةالعثمانيون انتصروج:   
 م1483/  ه580: فتح القسطنطينية عام ة الثانيةلالمرح -2

ية بن أبي  المس:  لم تنجح محاولات فتح القسطنطينية من قبل المسلمين منذ عهد الخليفة الأموي معاو
 سفيان؟

 بسبب حصانة الموقع  .1
 مناعة أسوارها  .2
 الأعداءن ق البسفور لمنع دخول سفالسلاسل الحديدية التي وضعها البيزنطيون في مضي .3

 من الخليفة العثماني الذي تمكن من فتحها وسمي بالفاتح؟س: 
 السلطان العثماني محمد الفاتحج: 

 ؟السياسة التي اتبعها محمد الفاتح مع سكان القسطنطينيةما س: 
ية إقامة الشعائر الدينية  .1  حر
 حفاظ على أملاك سكان القسطنطينيةال .2
 تشكيل مجلس من كبار موظفي ال كنيسة  .3
 من هاجر منها  إرجاع .4
 منح رجال الدين المسيحي حق انتخاب رئيس لهم  .8

  أبزر نتائج فتح القسطنطينيةاستنتج س: 
ية البيزنطية  .1  سقوط الإمبراطور
 ظهور الدولة العثمانية كقوة عظمى في العالم  .2
 اتخذت القسطنطينية عاصمة للدولة العثمانية  .3
 هجرة العلماء البيزنطيين إلى إيطاليا وإسهامهم في نهضة أوروبا  .4
 سيطرة العثمانيين على طرق التجارة  .8
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 وروبا؟لعثمانية أوج اتساعها في أبعهد أي من السلاطين العثمانيين وصلت الدولة اس: 
ً ا وجزر المتوسط جنالسلطان سليمان القانوني حيث وصلت إلى النمسا شمالً ج:  ا وهزم وب

 المجر في معركة موهاكس وفتح بودابست  ملك
  التوسع العثماني في البلاد العربية -2

 لماذا اتجهت الدولة العثمانية إلى البلاد العربية وتوسعت بها؟س: 
ية التي نشأت في إيران وعاصمتها تبريز والتي حاولت السيطرة على العراق بسبب .1  ظهور الدولة الصفو

 موقعه التجاري والحصول على ثرواته 
 رغبة الدولة العثمانية في السيطرة على البلاد العربية  .2
 ضعف دولة المماليك  .3

 كيف قامت الدولة العثمانية بضم العراق؟س: 
 : من خلال مرحلتينيدتها نجحت بضمها تحت سج: 
  يين في معركة جالديران  الأولى: دخول السلطان سليم الأول إلى شمال العراق وهزيمة الصفو
  يين  الثانية: نجح سلطان سلميان القانوني السيطرة على كامل العراق بعد الانتصار على الصفو
 ما الذي ساعد الجيش العثماني في الانتصار على المماليك؟س: 

 ضعف الدولة المملوكية  .1
ية للجيش العثماني ضد الجيش المملوكي  .2  تفوق المدفعية والأسلحة النار

 ؟المعارك التي قام بها العثمانيون لضم بلاد الشام ومصرما س: 
 م هزم المماليك وضم بلاد الشام 1811/  ه922معركة مرج دابق شمال حلب  .1
يدانية شمال القاهرة  .2  مصر وإنهاء دولة المماليك م ضم 1810/ ه923معركة الر

ية استولت على عدن ل كنها فشلت في إخضاع شمال اليمنأ فسر:س:   رسلت الدولة العثمانية حملة بحر
ى بقيادة سطول العثماني مما استدعي حملة أخرألمنطقة الجبلية ووعورتها وضعف البسبب صعوبة اج: 

ا   للحكم العثمانيسنان باشا لمحاولة السيطرة عليها فخضعت اليمن اسمي  
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 كيف استطاعت الدولة العثمانية ضم المغرب العربي؟س: 
رسلت أوخير الدين بربروسا ضد الإسبان ومن خلال مساعدة الأخوين عروج ج: 

ية بقيادة سنان باشا إلى  طرابلس فنجحت بضمها ومن ثم تونس حملات عسكر
 لعثمانيةالنظام الإداري في الدولة ا -3

 قارن بين مهام كل من: س: 
 المهام  الحاكم الإداري

 مهامه:  ،رأس السلطة السياسة والدينية هو السلطان
 تعيين الوزراء وعزلهم              -
 إعلان الحرب والسلم -
 قيادة الجيش   -

 الصدر الأعظم 
  ()الباب العالي

 هو الرجل الثاني: 
 رئيس الوزراء  -
 يترأس الجهازين الإداري والعسكري  -

 مهامه:  ،يعين من قبل السلطان مباشرة شيخ الإسلام 
 مفتي العاصمة استنابول  -
 يشرف على تعيين المفتيين والقضاة والوعاظ في ولايات الدولة العثمانية  -

 مهامه:  ،يعينه السلطان ،يلقب الباشا الوالي 
 نائب السلطان في ولايته  -
ية  - ية والعسكر  مسؤول عن ضبط الأمور الإدار

 السناجق مهامه:  ،يعينه الوالي السنجق 
يف الأمور في السنجق  -  تنفيذ القوانين وتصر

 هو حاكم القضاء يعينه السنجق بك ومهمه  قائمقام 
 تنفيذ القوانين وحفظ الامن -

 مهامه:  ،يعينه قائمقام في الناحية مدير الناحية 
 تنفيذ القوانين وحفظ الأمن والنظام في الناحية  -

 يترأس القرى والأحياء والحارات مهامه: المختار 
 حلقة الوصل بين الدولة والأهالي -
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 [4]ورقة عمل 
 وضح المقصود بما يأتي: (: 1س)

أرطغرل: 
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
ية:  الإنكشار

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

سليمان القانوني: 
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
 (: 2س)

 كيف كانت الاوضاع في الدولة العثمانية في عهد السلطان عثمان؟ -1
- ........................................................................... 
- ............................................................................ 
- ............................................................................ 

 ما أبرز منجزات السلطان أورخان في توطيد أركان الدولة العثمانية؟ -2
- ........................................................................... 
- ............................................................................ 
- ............................................................................ 
 فس  ر:(: 3س)

 بعد معركة أنقرة لفترة من الوقت حات العثمانيةتوقف الفتو -أ
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
 سع العثماني تجاه البلاد العربيةالتو -ب

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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 ؟محمد الفاتح مع سكان القسطنطينيةما السياسة التي اتبعها سلطان (: 4س)
- ........................................................................... 
- ............................................................................ 
- ............................................................................ 
يين الآتيين في الدولة العثمانية؟(: 8س)  ما هو الفرق بين مهام الإدار
الصدر الأعظم:  -

............................................................................................................. 
شيخ الإسلام:  -

............................................................................................................. 
قائمقام:  -

............................................................................................................. 
مدير الناحية:  -

.............................................................................................................  
 (:1س)

 التي خاضها العثمانيين لضم كل من بلاد الشام ومصر؟ وما كانت نتيجته؟ما هي المعارك  -1
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 السلطان مراد الأول أدرنة عاصمة له؟ ما أسباب اتخاذ -2

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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 الفصل الثاني: أوضاع البلاد العربية في ظل الحكم العثماني 
  الحياة الاجتماعية -1

 العثمانية للشعوب التي خضعت تحت حكمها؟كيف تعاملت الدولة س: 
ية ممارسة طقوسها اأج:   لدينية ولغتها وعادتها وتقاليدهاعطتهم حر 

 اد العربية في ظل الحكم العثمانيطبقات المجتمع في البلوضح تقسيم س: 
ين ذطبقة الحكام: وهي التي تمثلت بالوالي وكبار موظفي الولايات العربية وهم من الأتراك ال .1

 سيطروا على الثروات والأراضي
 طبقة الأمراء المحليين والأشراف  .2
 طبقة العلماء والمشايخ  .3
 طبقة العامة: وهي أكثر الطبقات وتتكون من الصناع والتجار والفلاحين  .4

 فسر: عانت الطبقة العامة من وطأة الفقر والحرمان والقهر س: 
 نية بسبب الضرائب الظالمة التي فرضتها الدولة العثماج: 

  ية ممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل في شؤونهم رعايا الدولة من غير المسلمين: كانت لهم حر
  الداخلية

  الحياة العلمية -2
 ؟المراكز التي حافظت على طابعها الديني والعلمي قبل وبعد العهد العثمانيما هي س: 

 الجامع الأموي في دمشق  .1
 جامع الأزهر في مصر  .2
يفين في الحجاز  .3  الحرمين الشر
 راكز على اللغة والثقافة العربيةد حافظت تلك الموق 

 لقرى العربية في العهد العثماني فسر: تفشي الأمية في اس: 
 اقتصار إنشاء المدارس في مراكز الولايات والعاصمة اسطنبول  .1
ياف والقرى البعيدة عن المراكز من الجهل بسب نقص المدارس  .2  عانت الأر
 عدم اهتمام العثمانيين بضرورة نشر العلم والثقافة في البلاد العربية  .3
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  الأوضاع الاقتصادية -3
 لدولة لهملحكم العثماني من ظلم افسر عانى الفلاحون في البلاد العربية أثناء اس: 

 لفرض الضرائب الباهظة عليهم  .1
 سوء أحوال المناخ واستخدام الأدوات البدائية في الزراعة  .2
 الإنتاج الزراعي وتدهور الحياة المعيشية للفلاحينضعف  .3

 ؟الصعوبات التي واجهت التجارة الداخلية والخارجية في البلاد العربية أثناء الحكم العثمانيما س: 
 اضطراب الأوضاع الأمنية  .1
 تدهور حالة الطرق وصعوبتها  .2
 فرض ضرائب عالية وحالة العزلة التي عانت منها  .3

 تجارة الداخلية في البلاد العربية رغم الصعوبات فسر ما هو دور الس: 
بسبب حركة قوافل الحجاج التي ساهمت في ذلك أثناء موسم الحج فساهمت في نقل البضائع بين ج: 

 السعودية ودمشق 
 ؟الصناعات التي اشتهرت في البلاد العربية أثناء الحكم العثمانيما  س:  

 وساهم في ذلك وفرة المواد الخام  ،رودملح البا المنسوجات، الصابون، السكر،ج: 
 ؟لقطاع الصناعي في العهد العثمانيناقش: كيف كان دور المرأة الأردنية ومساهمتها في اس:  

 قامت بنسج بيوت الشعر والأمتعة من فرش ولحف من الصوف  .1
2. ًّ ي   كالبسط  تا فساهم بصناعة المنسوجاقامت بتصنيع أصواف الأغنام وشعرها ووبر الإبل يدو

 والحبال
 ؟درجات تنظيم الأعضاء الحرفة الواحدة في العهد العثمانيما هي س:  

 الصبي المبتدئ  .1
 العامل المدرب .2
 ( المتمرس الخبير )الأسطى .3
 دولة وأعضاء الحرف والمسؤول عنهمالشيخ ومهمته تنظيم العلاقة بين ال .4
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 [8]ورقة عمل 
 الحكم العثماني؟ع في البلاد العربية في ظل تمد طبقات المجعد   (: 1س)

- ............................................................................................. 
- ............................................................................................. 
- ............................................................................................. 
- ............................................................................................. 
- ............................................................................................. 

 ر: فس   (: 2س)
 تفشي الأمية في القرى العربية في ظل الحكم العثماني  -1

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

 عانى الفلاحون في البلاد العربية أثناء الحكم العثماني من ظلم الدولة لهم  -2
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 ما هي الصعوبات التي عانت منها التجارة العربية في ظل الحكم العثماني؟ (: 3س)

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

 ما هي درجات التنظيم لأعضاء الحرفة الصناعية الواحدة في العهد العثماني؟(: 4س)
- ................................................. 
- .................................................. 
- ................................................. 
- ................................................. 
 
 
 
 

http://www.fb.com/talakheejo
http://www.fb.com/talakheejo


 

29            www.fb.com/talakheejo 
 

  الفصل الثالث: ضعف الدولة العثمانية
 ؟الداخلية التي كان لها الأثر ال كبير في الانهيار التدريجي للدولة العثمانيةالعوامل ما س: 

 ضعف السلاطين العثمانيين  .1
 ظهور الوعي القومي لدى الشعوب العربية  .2
ية  .3  ضعف الانكشار
 سوء نظام جباية الضرائب  .4

 ما هي أبرز العوامل الخارجية التي ساعدت على ضعف وانهيار الدولة العثمانية؟س: 
 المسألة الشرقية هي أبرز عامل أدى لضعفها ج: 

 ما المقصود بالمسألة الشرقية؟س: 
ها في آسيا ضعف هو عبارة عن خلاف الدول الأوروبية على اقتسام ممتلكات الدولة العثمانية بعدج: 

يقيا  وأوروبا وإفر
 لة الشرقية منذ القرن الثامن عشرفسر ظهور المسأس: 

 التنافس الاستعماري  .1
ية  .2 ياً على الطرق التجار  أهمية موقع الولايات العثمانية استراتيجيا وعسكر
 ضعف الدولة العثمانية وعجزها عن إصلاح أمورها  .3
 تضارب مصالح الدول الأوروبية واطماعها في ممتلكات الدولة العثمانية  .4

  المراحل التي مرت بها المسألة الشرقيةبين س: 
م إلى نهاية القرن الثامن عشر بتدخل كل من روسيا 1118: بدأت من عام المرحلة الأولى -1

يض شعوب البلقان بإعلان الثو شؤون الدولة العثمانية الداخلية والنمسا في رات من خلال تحر
ية بين الشرق والغربضد العثمانيين مما جعلها تسيطران على   الطرق التجار

مانية من هدفت كيان الدولة العث: بدأت منذ مطلع القرن التاسع عشر حيث استالمرحلة الثانية -2
 ا وتعرضت تلك المرحلة لعدة أزماتحيث الإبقاء أو القضاء عليها واقتسام أراضيه
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 ؟سبب الأزمات الآتية التي مرت بها المرحلة الثانية من المسألة الشرقيةما س: 

 السبب  الأزمة 
حملة نابليون على مصر 

 وبلاد الشام 
يطاني الفرنسي على ممتلكاتبسبب التنافس الاستعماري  الدولة  البر

يطانية من خلال  العثمانية حيث محاولة فرنسا القضاء على التجارة البر
يطانيا ومستعمراتها في الشرق  قطع الاتصال بين بر

 لتدخل روسيا والدول الأوروبية وإجبار السلطان منح اليونان الاستقلا ثورة اليونان
توسع محمد على باشا 
والي مصر على بلاد 

 الشام 

 رغبته في تكوين دولة مترامية الأطراف على حساب الدولة العثمانية 

رفض السلطان العثماني طلب قيصر روسيا الإشراف على الطائفة  حرب القرم
الأرثوذوكسية ورغبة روسيا في الوصول لمياه دافئة في البحر المتوسط 

 .والأسود
 ؟قام نابليون بونابرت باحتلال مصركيف س: 
ية عام ج:  م واحتلتها ثم تابعت للقاهرة ودخلها 1095وصلت حملت نابليون بونابرت إلى الإسكندر

 نابليون بعد مقاومة شديدة من الشعب المصري 
 لماذا فشلت حملة نابليون بونابرت على بلاد الشام؟ س: 

 حصانة مدينة عكا وحصانة أسوارها .1
 يقظة قائد عكا أحمد باشا الجزار  .2
 بسالة أهل عكا في الدفاع عنها  .3
 انتشار الطاعون بين الجنود الفرنسيين  .4
يطاني في مواجهة الحملة الفرنسية  .8  مساعدة الأسطول العثماني والبر
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 كيف سقطت الدولة العثمانية؟س: 
م مما أنهى 1905ام ع ظهور جمعية الاتحاد الترقي التي وصلت للحكم في الدولة العثمانيةج: 

 حكم العثمانيين بعزل أخر سلطان عثماني عبدالحميد الثاني 
 :سياسة تفتيت الدولة من خلال ما يلياتبعت س: 

يك أي تغليب العنصر التركي على سائر القوميات في الدولة  .1  الدعوة لتتر
 حياء التاريخ التركي إ .2
 محاربة الإسلام وتعاليمه  .3
 محاربة اللغة العربية .4
 ات الجمعية ردخول تركيا إلى جانب دول الوسط ألمانيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى من أخطر قرا

 مما أدى إلى هزيمتها
  م لإنهاء الحكم العثماني في بلاد الشام والحجاز   1911إعلان الثورة العربية ال كبرى في عام 
  ية علمانية أطلق عليها اسم م واس1924إلغاء مصطفى أتاتورك الخلافة العثمانية في عام س جمهور

 تركيا 
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 [1]ورقة عمل 
 فسر ما يأتي: (: 1س)

 ظهور المسألة الشرقية  -1
- .................................................................................................. 
- ................................................................................................. 
- .................................................................................................. 
- ................................................................................................. 

 فشل حملة نابليون على بلاد الشام  -2
- .................................................................................................. 
- .................................................................................................. 
- .................................................................................................. 
- .................................................................................................. 

 والترقي الذي أدى لتفتيت الدولة العثمانية؟جمعية الاتحاد  هما هو النهج الذي اتبعت(: 2س)
- ............................................................................... 
- ............................................................................... 
- ............................................................................... 
- ................................................................................ 

 ما سبب الأزمات الآتية: (: 3س)
ثورة اليونان:  -1

.......................................................................................................... 
حرم القرم:  -2

.......................................................................................................... 
 لشام:ا بلادلى باشا والي مصر في توسع محمد ع -3

.......................................................................................................... 
 ما هي أسباب ضعف الدولة العثمانية الداخلية؟(: 4س)

- ......................................................................................... 
- ......................................................................................... 
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  الفصل الرابع: شرق الأردن في العهد العثماني
ية -1   الحياة السياسية والإدار

 كيف كان الإدارة المحلية في بداية الحكم العثماني على شرق الأردن؟س: 
 اعترفت بالزعامات المحلية في لواء عجلون  .1
 اسندت لهم مهام إعادة فرض الأمن وجمع الضرائب المترتبة للدولة على اللواء  .2
 افلة الحج وتوفير الحماية للحجاجإمرة ق .3
 وسيطرة لواء عجلون على جزء من الطرق بين القاهرة ودمشق ومكة التي تمر بأراضيها  .4

شر والثامن في القرنين السابع ع لماذا تراجعت سلطة الدولة العثمانية على منطقة شرق الأردنس: 
 عشر؟

يادة سلطة الزعامات المحلية وسيادة الصراج:  باشا حمد أمر وها مثل ظاهر العينعات فيما ببسبب ز
 لسطين ووصلت نفوذهما لشرق الاردنالجزار في ف

 لماذا ظهرت حركات احتجاج واسعة ضد حكم علي باشا على بلاد الشام وشرق الاردن بشكل س: 
 خاص؟ 

بسبب مساوئ هذه الإدارة المتمثلة بالتجنيد الإجباري وفرض الضرائب وتجريد الأهالي من ج: 
 السلاح 

لحكم العثماني وعدم الاستقرار الذي كانت فيها مع بداية كيف تخلصت شرق الأردن من اس: 
 القرن العشرين؟

يف حسين بن علي لج:  لعرب من الظلم تخليص امن خلال الثورة العربية ال كبرى التي قادها الشر
 والاستبداد

  الحياة الاجتماعية -2
 بماذا اتسم سكان شرق الأردن؟س: 
 تقاليدوالبالترابط والتماسك والحفاظ على العادات ج: 
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التقسيمات الاجتماعية التي كانت سائدة في شرق الأردن خلال الفترة ما س: 
 ؟العثمانية

يعيشون  .1 بية الماشية و الفلاحون: وهم سكان القرى والنواحي والقصبات يعملون بالزراعة وتر
 ببيوت من طين وحجر 

يعملون بالرعي  .2 بية الإبالبدو: سكان البادية الذين عاشوا في بيوت الشعر و ل والماشية، وكانوا وتر
 ن مكان لآخر بحث عن الكلأ والماءيتنقلون م

 كيف ساهم سكان شرق الأردن بكل فئاته في تطوير شرق الأردن خلال الفترة العثمانية؟س:       
 الأمن وحماية سكة الحديد الحجاز من خلال إعمار الأراضي وزراعتها، وشق الطرق، وحفظج:   
  ديةالحياة الاقتصا -3

 ؟أبرز المحاصيل التي اشتهر شرق الأردن بزراعتها في العهد العثمانيما هي س: 
الحبوب كالقمح والشعير والعدس والخضروات، والأشجار المثمرة كالزيتون والعنب والتين ج: 

 والتفاح
 ؟أبزر الأدوات التي استخدموها في الزراعةما هي س: 

 الحيوانات للحراثة والنقل  .1
 ى ولحد الدراس والمذراة والغربالالمنجل والرحاستخدموا  .2

 العهد العثماني  في اع الزراعي في منطقة شرق الأردنالمشكلات التي كان يعاني منها القطبين س: 
 عانى الفلاح من فساد الموظفين العثمانيين واعتدائهم المتكرر وفقدان الأمن .1
 النظام الضريبي وأساليب الجباية المرهقة التي أحطت من مستوى معيشة الفلاح  .2
 التجنيد الإجباري الذي أعدم وجود العناصر الشابة للزراعة  .3
 غياب سلطة الدولة العثمانية في المنطقة  .4

 ؟برز الصناعات التي برزت في منطقة شرق الأردنأما هي س: 
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ب وعصر الزيتون والمنسوجات الصوفية صناعة السلال، والفخار وطحن الحبوج: 
 الألبانالفاكهة وصناعة   وتجفيف 

 ؟أشهر الحرف التي كانت متواجدة في ذلك الوقت في شرق الأردنما هي س: 
 والخياطة والنجارة وتبييض النحاسالحدادة ج: 

 الصناعات للتراجع في شرق الأردن فسر: تعرض العديد منس: 
 بسبب الضرائب العالية التي كانت تفرضها الدولة العثمانية على المنتجات ج: 

 كيف كان النشاط التجاري الداخلي في شرق الأردن؟س: 
سلع لقيام سكان القرى والبادية بإرسال منتوجاتهم الزراعية والحيوانية إلى القرى ومقايضتها باج: 

 المتنوعة أو بيعها بالأسواق
 الخارجية لشرق الأردن؟  كيف كانت التجارةس: 
كان أهالي شرق الأردن يتجارون مع المناطق المجاورة فقد حملت ظهور الإبل بمختلف البضائع ج: 

 عكا وبيسان ودمشق والخليل والقدسلكل من 
 كمورد من موارد الرزق لأهالي شرق الأردن؟ همية قافلة الحج الشاميأما س: 

ية كانت تقوم بتأجير  .1 ًّالقبائل البدو ي    ا لنقل الحجاج وأمتعتهم آلاف الجمال سنو
هل المنطقة من إقامة الأسواق الموسمية التي تقام عند محطات الحج كالرمثا وعم ان أاستفاد  .2

 والقطرانة 
يق الحج لتخزين الحبوب  .3  استخدمت القلاع الواقعة على طول طر

قبل الحرب  لتجارالأردن على ا الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الدولة العثمانية في شرقبين س: 
 العالمية الأولى

 مصادرة أموال التجار باسم تكاليف الحرب .1
 كانوا الضباط العثمانيون يطوقون مخازن الغلال والمنتجات ويسجلون المواد المتوافرة  .2
يف منتجاتهمأيمنعون  .3  صحاب المخازن من تصر
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 [0]ورقة عمل 
 

 الأردن في الإدارة العثمانية؟كيف تم تمثيل سكان منطقة شرق (: 1س)
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 بالمعلومات المناسبة: أكمل الجدول الآتي (:2س)
 أساليب العيش  فئات السكان 

  البدو 
 
 

  الفلاحون 
 
 

 ما هي المشكلات التي واجهت القطاع الزراعي في شرق الأردن في العهد العثماني؟(: 3س)
.................................................................................................................. 

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

.................................................................................................................. 
 أردن بين أهمية قافلة الحج الشامي اقتصاديا في شرق ال(: 4س)

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

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