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ب�سِم اهلِل الّرحمِن الّرحيِم

اْلمقّدمُة
الُة وال�ّشالُم على �شّيِدنا محّمٍد، وعلى اآله و�شحبه و�شّلَم اإلى يوِم الّديِن،  اْلحمُد هلِل رّب اْلعالميَن، وال�شّ

وبعُد:
بناِءِ �شخ�شّيِة  الّتمّيِز واْلإتقاِن في  اأ�شا�ِس  ، يقوُم على  اإلى تطويِر نظاٍم تربويٍّ الّتربيِة والّتعليِم  ت�شعى وزارُة 
اْلفرِد، وذلَك بتعزيِز اْلقدرِة على اْلبحِث وا�شتثماِر اْلموارِد اْلب�شريِّة، لأهّمّيِتَها في بناِء اقت�شاٍد وطنيٍّ متجّدٍد 
الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  بجاللِة  ممّثلًة  اْلها�شمّيِة،  اْلقيادِة  طموحاِت  مَع  ين�شجُم  ما  وهَو  اْلمعرفِة،  على  قائٍم 
لمواجهِة  علمّيًة وخبراٍت  ومهاراٍت  ومعارَف  علوًما  اأفراُدُه  يمتلُك   ، اأردنيٍّ مجتمٍع  اإعداِد  في  اْلح�شيِن  ابِن 
اْلفرِد لْلحياِة، واْلنفتاِح على اْلآخِر والّتاأثيِر اْلإيجابيِّ به. لذلَك  اإعداِد  الّتحّدياِت اْلمعا�شرِة، وتوظيِفها في 

اأُلَِّف اْلكتاُب بمراعاِة ما ياأتي:
واإك�شاُبُه   ، م�شتقالًّ فاعاًل  دوًرا  واإعطاوؤه  الّتعلمّيِة،  الّتعليمّيِة  اْلعملّيِة  محوَر  كونه  الّطالِب  على  الّتركيُز   -

اْلمهاراِت واْلكفاياِت اّلتي تلّبي احتياجاِتِه في حياتِه اْلعملّيِة.
- تنميُة اأنماِط الّتفكيِر اْلمختلفِة لدى الّطالِب، با�شتخداِم اأ�شاليِب الّتدري�ِس اْلحديثِة، مثِل حلِّ اْلم�شكالِت 
في  الّطالِب  بو�شِع  ، وذلك  والّتعاونيِّ اْلجماعّي  واْلعمِل  الّناقِد  والّتفكيِر  الّذهنيِّ  واْلع�شف  واْل�شتق�شاِء 

مواقَف تعليمّيٍة تعلمّيٍة، تتيُح لُه الّتفكيَر واإبداَء الّراأي.
ّفّيِة. - اأن يقوَم اْلمعلُم باأدواٍر جديدٍة؛ فيكوَن منّظًما ومي�ّشًرا ومطّوًرا وقائًدا وم�شرًفا في اْلعملّيِة اْلحوارّيِة ال�شّ

اْلمعلوماِت واْلمهاراِت والّتوا�شِل  اْلكتاِب؛ لكت�شاِب  اْلمعلوماِت واْلّت�شالِت في  - توظيُف تكنولوجيا 
مع اْلآخريَن، وتطويِر اأفكاٍر قّيمٍة وح�شارّيٍة جديدٍة.

ِب  -  تنميُة اْلّتجاهاِت واْلقيِم اْلإيجابّيِة عنَد الطالِب؛ لتقبِِّل اْلآخِر والّتعاي�ِس ال�ّشلميِّ معُه، واْلبعِد عن الّتع�شّ
ِف، واإبراِز قيِم اْلح�شارِة اْلإ�شالمّية في اْلو�شطّيِة والّت�شامِح واْلعتداِل، الّتي �شّمْت �شعوًبا واأمًما  والّتطرَّ

وح�شاراٍت متنوعًة �شهَرَها اْلإ�شالُم في اأّمٍة واحدٍة.
اْلوحدُة  تناوَلِت  الأّوُل وحدتيِن،  اْلجزُء  َن  ت�شمَّ توّزَعْت على جزاأين،  اأربِع وحداٍت،  في  الكتاُب  وجاَء 
الّنيِل في قياِم اْلح�شارِة اْلم�شريِّة في  اْلقديمِة؛ وذلك بالّتعريِف باأهمّيِة نهِر  اْلأولى تاريَخ اْلح�شارِة اْلم�شرّيِة 

جوانِبها ال�ّشيا�شّيِة والّدينّيِة واْلجتماعّيِة واْلقت�شادّيِة واْلفكرّيِة واْلعلمّيِة واْلفّنّيِة.
واْلغزِو  اْلفرنجِة  غزو  مقاومِة  في  دوَرهم  خا�شًة  واْلمماليِك،  اْلأّيوبّييَن  تاريَخ  الّثانيُة  اْلوحدُة  وتناولِت 
اْلفرنجِة.  غزِو  مقاومِة  في  الّديِن  �شالِح  بقيادِة  اْلأيّوبّييَن  ودوَر  اْلأّيوبّيِة،  الّدولِة  قياَم  وت�شّمنت  اْلمغولّي، 

. ا قياَم دولِة اْلمماليِك، ودوَرُهم في مقاومِة اْلغزويِن اْلفرنجيِّ واْلمغوليِّ وتناوَلِت اْلوحدُة اأي�شً



اْلأيوبيِّ  اْلعهديِن  في  اْلأردنِّ  تاريَخ  اْلأولى  اْلوحدُة  تناوَلِت  اإذ  وحدتيِن،  َن  ت�شمَّ فَقْد  الّثاني  اْلجزُء  اأّما 
اْلفرنجَة لحتالِل جنوِب  دفَعِت  الّتي  واْلأ�شباِب  لاْلأردّن،  اْلفرنجِة  بالحديِث عن غزو  ، وذلك  واْلمملوكيِّ
، والّنتائِج اّلتي ترّتبْت عليِه. ثّم َعر�شِت اْلوحدُة جهوَد اْلأّمِة بقيادِة ال�ّشلطاِن �شالِح الّديِن اْلأيوبيِّ في  اْلأردنِّ
، والّدوَر اّلذي قاَم بِه اأهُل اْلأردنِّ في مقاومِة اْلفرنجِة، ومن ثمَّ طرِدِهم واإخراِجهم من  تحريِر جنوِب اْلأردنِّ
 ، ا الّتطّوَر الّتاريخيَّ لاْلأردنِّ في اْلعهديِن اْلأّيوبيِّ واْلمملوكيِّ اْلأرا�شي اْلإ�شالمّية، وت�شّمنْت هذِه اْلوحدُة اأي�شً
اْلحركِة  تطّوِر  في  اْلأردنِّ  اْلعلمّيَة، وم�شاهمَة علماِء  اْلموؤ�ش�شاِت  مبرزًة  والّثقافّيِة  اْلعلمّيِة  اْلحياِة  في  وبحَثْت 

ا على اأبرِز اْلمعالِم واْلآثاِر الّتاريخّيِة والّدينّيِة اّلتي خلََّفْتها تلَك اْلحقبُة. وَء اأي�شً اْلعلمّيِة اآنذاك، واألقِت ال�شّ
اْلأوروبّيِة  الّنه�شِة  قياِم  عوامَل  َدر�َشت  اإْذ  الّنه�شِة،  ع�شِر  في  اأوروّبا  تاريَخ  فتناوَلْت  الّثانيُة،  اْلوحدُة  اأّما 
على  ورّكَزْت  ومفّكِريها،  زعماِئَها  واأ�شهَر  قياِمَها،  وعوامَل   ، الّدينيِّ اْلإ�شالِح  وتناوَلْت حركَة  ومظاِهَرها، 
حْت نموَّ اْليقظِة اْلقومّيِة اْلأوروبّيِة في اْلقرِن الّتا�شَع  حركِة اْلكت�شافاِت اْلجغرافّيِة و�شيِرها ونتاِئِجها، واأَو�شَ
ع�شَر اْلميالدّي، وعوامَل ظهوِرها والّنتائَج اْلمترّتبَة عليها، واْلمتمّثلَة بظهوِر الّدوِل اْلقومّيِة في كلٍّ ِمْن: اإيطاليا 

واألمانيا.
ومفاهيمها  لْلوحدِة  اْلأ�شا�شّيِة  الّنتاجاِت  مع  من�شجًما  اْلكتاِب  وحداِت  من  وحدِة  كلِّ  عر�ُس  جاَء  وَقْد 

ومهاراِتها.
واهللُ وليُّ التّوفيِق



اْلوحدُة اأُْلولى

تاريُخ اْلح�صارِة اْلم�صرّيِة اْلقديمِة1

تتناوُل هذِه اْلوحدُة بع�َس مظاهِر اْلح�شارِة اْلم�شريِّة اْلقديمِة، مبرزًة عوامَل ن�شوِئها، ومو�شحًة 
اأثَر نهِر الّنيِل في هذِه اْلح�شارِة، الَّذي اأ�شهَم في توفيِر اْلمياِه والّتربِة اْلخ�شبِة لم�شَر، ي�شاُف اإِلى 
ذلَك ما �شهَدْتُه م�شُر اْلقديمُة مْن اأمٍن وا�شتقراٍر في اأغلِب ع�شوِرها الّتاريخّيِة، وت�شتعر�ُس اْلوحدُة 
والّدينيِّ  ال�ّشيا�شيِّ  عيِد  ال�شّ َلها على  الّتاريخيَّ  والّتطّوَر  اْلقديمِة،  اْلم�شرّيِة  اْلح�شارِة  ن�شوِء  مراكَز 

. واْلجتماعيِّ واْلقت�شاديِّ واْلفكريِّ

• ورِة اأعالُه؟	 ماذا ُت�شاهُد في ال�شّ
• ؟	 اإِلى اأيٍّ مَن اْلح�شاراِت يعوُد هذا اْلمعلُم اْلح�شاريُّ
• عالَم يدلُّ وجوُد مثِل هذه اْلمعالِم اْلح�شاريِّة حّتى يوِمنا هذا؟	



ُيتوّقُع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة اْلوحدِة، واْلقياِم باْلواجباِت واْلأن�شطِة اْلواردِة فيها، اأْن يكوَن 
قادًرا على اأْن:

  ي�شتوعَب اْلمفاهيَم واْلم�شطلحاِت اْلواردَة في اْلوحدِة.
  يعّدَد طبقاِت اْلمجتمِع اْلم�شريِّ اْلقديِم.

  يبيَِّن �شبَب اهتماِم اْلم�شرّييَن اْلقدماِء بتحنيِط اْلموتى.
اْلأخرى،  بالّدوِل  ال�ّشيا�شّيِة واْلقت�شادّيِة  الّتاأثيِر على عالقاِتها  ّيَة موقِع م�شَر في  اأهمِّ يبّيَن    

خا�شًة اْلمجاورَة لها.
َح طبيعَة الّنظاِم ال�ّشيا�شيِّ في ِم�شَر اْلقديمِة.   يو�شّ

  ي�شتنتَج اأثَر الّديِن في حياِة اْلم�شرّييَن اْلقدماِء.
  يف�ّشَر اأ�شباَب اهتماِم اْلم�شرّييَن اْلقدماِء في بناِء اْلأهراماِت ونحِت الّتماثيِل واْلِم�شاّلِت.

  يف�ّشَر اأ�شباَب ن�شوِء اْلح�شاراِت في مناطَق دوَن غيِرها في م�شَر.
  يعيَِّن على خريطِة وادي الّنيِل كالًّ مْن: م�شَر ال�ّشفلى وم�شَر اْلعليا.

  يجمَع �شوًرا عْن اأهمِّ اْلمعالِم اْلأثرّيِة في م�شَر.
  يرُبَط بيَن نهِر الّنيِل وقياِم ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة.

  يكتَب تقريًرا عْن اأهمِّ اْلإنجازاِت اْلح�شارّيِة في م�شَر اْلقديمِة.
  يثّمَن دوَر اْلمراأِة ومكانَتها في مجتمِع م�شَر اْلقديِم.

  يقّدَر دوَر اْلم�شرّييَن اْلقدماِء في اْلعلوِم اْلمختلفِة.

الّنتاجاُت اْلعاّمُة لْلوحدِة
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الّدرُس اْلأّوُل: ن�سوُء اْلح�سارِة اْلم�سرّيِة اْلقديمِة

الً موقُع م�رصَ واأهّميَُّة نهِر النّيِل يف ن�شوِء ح�شارِتهااأوَّ

وُتَعدُّ  اْلإفريقّيِة،  اْلقاّرِة  مَن  ال�ّشرقّي  ال�ّشماليِّ  الّطرِف  في  اْلقديِم  اْلعالِم  قلِب  في  م�شُر  تقُع 
اْلأحمِر،  واْلبحِر  اْلمتو�ّشِط  اْلبحِر  مَن  واإفريقيا، وت�شرُف على كلٍّ  اآ�شيا  قاّرتي  بيَن  اْلو�شِل  حلقَة 
وقْد �شاهَم هذا اْلموقُع اْل�شتراتيجيُّ في ُقدرِة اْلح�شارِة اْلم�شرّيِة على الّتاأّثِر والّتاأثيِر باْلح�شاراِت 

اْلأخرى في ذلَك اْلوقِت، ِمْثِل ح�شارِة بالِد ال�ّشاِم وح�شارِة بالِد الّرافديِن.
�ُشّمَيْت ح�شارُة م�شَر اْلقديمُة با�شِم ح�شارِة وادِي الّنيِل؛ ن�شبًة اإلى نهِر الّنيِل اّلذي كاَن ال�ّشبَب 

الّرئي�َس في قياِم هذِه اْلح�شارِة.

يجري نهُر الّنيِل على طوِل اْلأرا�شي اْلم�شريِّة مَن اْلجنوِب اإلى ال�ّشماِل، في مجًرى 
اْلخ�شبِة  اْلغرينّيِة  الّتربِة  مَن  طبقاٍت  ُن  يَكوِّ واأثناَء جرياِنِه  جاّفٍة،  مناطَق  في  ومّت�شٍع  عميٍق 
على جانبيِه، ا�شتغلَّها اْلم�شريّوَن اْلقدماُء في الّزراعِة، وهذا اأّدى اإِلى اْل�شتقراِر. وقْد عدَّ 

اْلم�شرّيوَن اْلقدماُء الّنيَل م�شدًرا ِلْلحياِة واْلخ�شِب؛ فقّد�شوُه وجعلوُه اإلًها مْن اآلَهِتِهم.

  ِلماذا قّد�َس اْلم�شرّيوَن نهَر الّنيِل؟
  بّيْن اأثَر الّزراعِة على اْل�شتقراِر اْلب�شرّي.

  براأيَك، هْل ما تزاُل اأهّمّيُة نهِر الّنيِل موجودًة في ع�شِرَنا اْلحا�شِر؟

ُخ اْليونانيُّ هيرودوت: »م�شُر ِهبُة الّنيل«. عالَم يدلُّ هذا اْلقوُل؟  قاَل اْلموؤرِّ

، عّيْن على خريطِة اْلوطِن اْلعربيِّ    بالّتعــاوِن مَع مجموَعِتَك، وباْل�شتعانِة باْلأطل�ــسِ اْلمدر�شيِّ
اأهمَّ اْلأنهاِر اْلعربّيِة، وا�شتنتِج اْلعالقَة بيَن وجوِد هذِه اْلأنهاِر واأماكِن قياِم اْلح�شاراِت اْلقديمِة.

ولمعرفِة اأهّمّيِة نهِر الّنيِل، اقراأ الّن�سَّ اْلآتي، ثّم اأجْب عِن اْلأ�شئلِة اّلتي تليه:
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 اعر�ْس خريطَة م�شَر الّطبيعّيَة، وتعّرْف اأهمَّ الّت�شاري�ِس اْلمحيطِة بنهِر الّنيِل.

ُع اإلى فرعيِن رئي�شيِن،  يتَّجُه نهُر الّنيِل في مجراُه مَن اْلجنوِب اإلى �شماِل مدينِة اْلقاهرِة، اإْذ يتفرَّ
ُهما: فرُع دمياَط في ال�ّشرِق، وفرُع ر�شيد في اْلغرِب، وما بينُهَما ُيْعَرُف بالّدلتا، وُهَو �شهٌل مثّلُث 

ال�ّشكِل، ي�شتهُر بخ�شوبِة تربتِه نظًرا لكثرِة الّطمي واْلغريِن فيِه.
وؤاَليِن اْلآتييِن: ْكِل )1-1(، ثمَّ اأجْب عِن ال�شُّ تاأّمِل اْلخريطَة في ال�شَّ

ال�ّشكُل )1-1(: خريطٌة تبّيُن مجرى نهِر الّنيِل على اأر�ِس م�شَر.

  اذكْر اأهمَّ اْلمدِن اْلم�شرّيِة اْلقديمِة اّلتي تقُع على َمْجرى نهِر الّنيِل.
بُّ َنْهُر الّنيِل؟  اأْيَن َي�شُ
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ا في تاريِخها ال�ّشيا�شيِّ  �شهَدْت م�شُر قياَم عدٍد مَن اْلمراكِز اْلح�شارّيِة اّلتي ترَكْت تاأثيًرا مهمًّ
، ومْن اأ�شهِر تلَك اْلمراكِز: والّدينيِّ واْلح�شاريِّ

اأّوُل عا�شمٍة �شيا�شّيٍة لم�شَر في ع�شِر الّدولِة  منُف: اْلواقعُة على الّطرِف اْلغربيِّ لنهِر الّنيِل، وهَي 
اْلقديمِة، وقْد اأطلَق عليها اْليوناُن بعَد ذلَك ا�شَم )ممفي�س(.

اْلألِف  منُذ  لْلبالِد،  ال�ّشيا�شّيَة  اْلعا�شمَة  اأ�شبَحِت  وقْد  م�شَر،  جنوِب  في  اْلأقاليِم  اأهمِّ  مْن  طيبُة: 
الّثالِث قبَل اْلميالِد حّتى نهايِة الّدولِة اْلحديثِة، با�شتثناِء فتراٍت متقّطعٍة، انتقَلْت فيها اْلعا�شمُة 

لمناطَق اأخرى مثِل مدينِة )اأخناتون(.

َك. ها على لوحِة حائٍط في �شفِّ  اجمْع �شوًرا لأهمِّ اْلمراكِز اْلح�شاريِّة  في م�شَر  اْلقديمِة، ثمَّ  اعر�شْ

مراكُز ن�شوِء الْح�شارِة الْم�شريِّةثانًيا

لْت حوَل مجرى نهِر الّنيِل في  قاَمْت ح�شارُة م�شَر اْلقديمُة  في اْلمناطِق الّزراعّيِة، الّتي ت�شكَّ
اْلمنطقِة اْلممتّدِة مْن اأ�شواَن جنوًبا اإلى الّدلتا �شماًل، وقْد تاألّفْت م�شُر ِمَن اثنيِن واأربعيَن اإقليًما، 
ع�شروَن مْنها في ال�ّشماِل، واثناِن وع�شروَن اإقليًما في اْلجنوِب، وقِد اتَّحدْت اأقاليُم ال�ّشماِل 
فلى، واّتحَدْت اأقاليُم اْلجنوِب وكّونْت مملكَة م�شَر اْلعليا، وبقَيْت  لتكّوَن مملكَة م�شَر ال�شُّ

هكذا اإِلى اأْن جاَء اْلملُك مينا في اْلألِف الّرابِع قبَل اْلميالِد، ووّحَد م�شَر في مملكٍة واحدٍة.

وؤالْيِن الّتالييِن: اقراأ الّن�سَّ اْلآتي، ثّم اأجْب عِن ال�شُّ

َن اْلملُك )مينا( مْن توحيِد م�شَر؟   متى تمكَّ
  ما اأهّميَُّة اْلوحدِة في ازدهاِر اْلح�شارِة؟

قاَمْت ح�شارُة م�رَص اْلقدميُة يف اْلمناطِق الّزراعّيِة.
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ُر التّاريخيُّ لح�شارِة م�شَر الْقديمِةثالًثا  التّطوُّ

ُر الّتاريخيُّ لح�شارِة م�شَر اْلقديمِة باْلعديِد مَن اْلمراحِل. لمعرفِتها تاأّمِل اْلخطَّ الّزمنيَّ  مرَّ الّتطوُّ
اْلآتي:

)الألُف الّرابُع ق.م(
ع�رُص الّدولِة اْلقدميِة

ما بنَي )الألِف الّرابِع 
والّثالِث ق.م(

اْلمرحلُة اْلنتقالّيُة

)الألُف الّثالُث ق.م(
ع�رُص الّدولِة اْلو�شطى

)الألُف الّثاين ق.م(
ع�شُر الّدولِة اْلحديثِة

)اْلألُف اْلأّوُل ق.م(
ع�رُص اْلنحطاِط

مدينِة  اإِلى  اْلعا�شمُة  انتقَلِت  ثّم  اْلقديمِة،  الّدولِة  ع�شِر  في  عا�شمٍة  اأّوَل  )منف(  مدينُة  كانْت 
وفي  اْلبالِد،  توحيِد  باإعادِة  اْلو�شطى  الّدولِة  ع�شِر  في  حّكاُمها  نجَح  الَّتي  اْلجنوِب،  في  )طيبَة( 
نهايِة هذِه اْلفترِة �شهَدْت م�شُر هجماِت )اْلهك�شو�س(، الّذيَن َقِدُموا مْن اأوا�شِط اآ�شيا، َوَقْد ُعرُفوا 
اْلحديثِة.  الّدولِة  موؤ�ّش�ُس  اْلأّوُل(  )اأحم�ُس  اْلملُك  َطرَدُهُم  حّتى  وبَقوا  الّرعاِة،  اْلملوِك  با�شم 
ْت لهجماٍت خارجّيٍة اأخرى، تمثلَّْت بهجماِت الّليبّييَن  وبقَيْت ح�شارُة م�شَر قائمًة حّتى تعّر�شَ
ُمقاَطعًة رومانّيًة  م�شُر  �شنَة 30 ق.م. وظلَّْت  الّروماِن  واأخيًرا  واْليوناِن  اْلفر�ِس  ثمَّ  واْلآ�شوريّيَن، 

حّتى اْلفتِح اْلعربيِّ اْلإ�شالميِّ �شنَة 640م.

  على ماذا يدلُّ قياُم عدٍد مَن اْلح�شاراِت على اأر�ِس م�شَر؟

  ِمْن اأيَن قِدَم اْلهك�شو�ُس؟
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1- عّرْف ما ياأتي: 
م�شُر ال�ّشفلى، م�شُر اْلعليا، الّدلتا، منف، اْلهك�شو�ُس.

2- ف�ّشْر ما ياأتي:
اأ   - قياُم ح�شارٍة في وادي الّنيِل منُذ اأقدِم اْلع�شوِر.

ب- َت�ْشَتِهُر الّدلتا بخ�شوبِة تربِتها.

3- اذكْر اأهمَّ اْلمراكِز اْلح�شاريِّة في م�شَر اْلقديمِة.

ــْت م�شُر اْلقديمــُة اإلى هجماِت اْلقــوى ال�ّشيا�شّيِة اْلقديمِة اآنذاك، اذكــْر ثالًثا مْن هذه  4- تعّر�شَ
اْلقوى.
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ينّيُة يف م�سَر اْلقدميِة الّدرُس الّثاني: اْلياُة ال�ّسيا�سّيُة والدِّ

الً َر الْقديمِةاأوَّ طبيعُة النّظاِم ال�ّشيا�شيِّ في م�شْ

لطِة  ال�شُّ �شاحُب  اْلفرعوُن  ِه  راأ�شِ على   ، دينيٍّ بطابٍع  اْلقديمِة  م�شَر  في  ال�ّشيا�شيُّ  الّنظاُم  اّت�شَم 
ِه طابَع اْلقد�شّيِة، اإْذ اأ�شبَح ُينظُر اإليِه كاإلٍه، وكاَن اْلفرعوُن  فى على نف�شِ اْلمطلقِة في اْلبالِد، وقْد اأ�شْ
اْلقوانيَن،  ُع  وُي�شرِّ اْلجيو�َس،  فيقوُد  وموارِدها؛  واْلأر�ِس  ال�ّشعِب  على  اْلكاملِة  لطِة  بال�شُّ يتمّتُع 

وُيعّيُن اْلموّظفيَن وغيَر ذلَك.

وقْد اأ�شاَر اْلقراآُن اْلكرمُي اإلى اْلفرعوِن، اإْذ قاَل اهللُ تعالى يف �شورِة الّنازعاِت:

ا يف اْلكتِب ال�ّشماوّيِة اْلأخرى. وقْد ورَد ذكُر اْلفرعوِن اأي�شً

  �شف ال�شلطة التي كان يتمتع بها الفرعون.

)�شورُة الّنازعاِت، الآيُة 24-21(

اأماَم  اقراأُْه  ثمَّ  ووزيِرِه،  اْلفرَعوِن  عِن  تقريًرا  واكتْب  )النترنت(،  العنكبوتيِة  ال�شبكِة  اإلى  ارجْع   
زمالَئَك. 
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ا�شتعــاَن اْلفرعوُن بعدٍد مَن اْلموّظفيَن واْلكّتاِب 
واْلكهنِة لم�شاعدِتِه في اإدارِة �شوؤوِن الّدولِة، وعلى 
ِهِم اْلوزيــُر وهَو الّرجُل الّثانــي بعَد اْلفرعوِن،  راأ�شِ
ــُب برئي�ــسِ عظمــاِء اْلوجهيــِن اْلقبلــيِّ  فــكاَن ُيلقَّ
ــِه اْلإ�شراُف علــى اْلأموِر  ، ومــْن مهامِّ واْلبحــريِّ
اْلق�شائّيــِة واْلمالّيِة، ثمَّ يليِه فئُة اْلموّظفيَن والكّتاِب 
الَّذيــَن ُي�شرفوَن على تطبيِق الّنظــاِم واْلقانوِن، وقْد 
اأُْوِكَل اإليِهــْم مهّمــُة اْلإ�شراِف على مــوارِد الّدولِة 

اْلمالّيِة.
ولّما كاَنْت م�شُر اْلقديمُة تتكّوُن مْن مجموعٍة مَن اْلأقاليِم اْلمتباعدِة، ُعيَِّن حّكاٌم ينوبوَن عِن 

اْلفرعوِن في اْلإ�شراِف على اْلأموِر اْلإداريِّة واْلق�شائّيِة واْلمالّيِة.
�شلطَة  هّدَدْت  اّلتي  ال�ّشيا�شّيِة  قّوِتهم  مْن  ذلَك  فزاَد  اْلأقاليِم وراثّيًة؛  كاَنْت وظيفُة حّكاِم  وَقْد 

اْلفرعوِن بيَن اْلحيِن واْلآخِر، واتَّ�شَح ذلَك في اأواِخِر ع�شِر اْلمملكِة اْلقديمِة.

الْحياُة الّدينيُّة في م�شَر الْقديمِةثالًثا

1- الّديانُة
الّطبيعّيِة،  بالّظواهِر  اآلهَتُهْم  وربطوا  اْلآلهِة،  ِد  تعدُّ على  اْلقدماِء  اْلم�شرّييَن  ديانُة  ا�شتندْت 
فجعلوا لكلِّ ظاهرٍة اإلًها، واأقاموا لها اْلمعابَد، ونحتوا لها الّتماثيَل، واحتفلوا باأعياِدها، وقْد 
عبدوا اْلكثيَر مَن اْلآلهِة، ومْن اأ�شهِرها: اْلإلُه )رع( اإلُه ال�ّشم�ِس، واْلإلُه )تحوت( اإلُه اْلقمِر.

ال�ّشكُل )1-2(: ر�شٌم يبّيُن وقوَف اْلموّظفيَن في 
ح�شرِة حاكِم  م�شَر )الفرعون(.

 �شّمْم جدوًل با�شتخداِم اْلحا�شوِب، تبّيُن فيِه �شالحّياِت كلٍّ مَن: اْلفرعوِن، واْلوزيِر، واْلموّظفيَن، 
واْلكّتاب، وحّكاِم اْلأقاليِم.

نظاُم الْحكِم واْلإدارِة في م�شَر الْقديمِةثانًيا
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2-  الْمعتقداُت الّدينيُّة
اعتقَد اْلم�شريّوَن باْلحياِة اْلأُخرى بعَد اْلموِت، 
اإْذ  اإنَّ اأرواَح اْلموتى تذهُب اإلى اْلعالِم اْلآخِر، ثمَّ 
تعوُد الّروُح مرًة اأخرى ِلْلج�شِد؛ لذلَك ابتدعوا 
عمليًَّة تهدُف اإلى اْلحفاِظ على ج�شِد اْلمّيِت مَن 
الّتحلُِّل، ُتْعَرُف بعملّيِة الّتحنيِط، واأطلَق اْلعلماُء 

على اْلجّثِة اْلمحنَّطِة ا�شَم اْلمومياِء.
  ما اْلمق�شوُد باْلمومياِء؟

التّحنيُط 
م�شَر  اأطّباُء  بها  يقوُم  كاَن  عملّيٌة 
اْلمّيِت  ج�شِد  على  ِلْلحفاِظ  اْلقدماُء 
ماّدَة  ي�شتخدموَن  وكانوا  الّتحّلِل،  مَن 
اْلأمالِح  اأحُد  وهَي  )اْلقار(،  الّنطرون 

اْلم�شتخرجِة مَن اْلبحِر اْلمّيِت.
الّتحنيِط عنَد  مْن عملّيِة  اْلهدُف  ما    

اْلم�شرّييَن اْلقدماِء؟

ها اأماَم زمالئَك.  اجمْع �شوًرا عِن اْلمومياِء، واعر�شْ
اإِلى ِكتاِب ف�شِل اْلح�شارِة اْلم�شرّيِة على اْلعلوِم، للموؤّلِف مختار ر�ْشمي نا�شد،   بالّرجوِع 
اْلم�شرّييَن  عنَد  الّتحنيِط  عِن  تقريًرا  اكتْب  الّتاريخّيِة في مكتبِة مدر�شِتَك،  اْلكتِب  اأحِد  اأْو 

. فِّ ُه في ال�شَّ اْلقدماِء، ثمَّ اعر�شْ

اْلآلهِة  بتوحيِد  اأمَر  اّلذي  الّرابِع،  اأمنحوتب  اْلملِك  عهِد  في  دينّيًة  ثورًة  م�شُر  �َشِهَدْت  وقْد 
اْلم�شريِّة اْلمتعّددِة في اإلٍه واحٍد، �شّماُه اْلإلَه )اآتون(، ورمَز لُه بقر�ِس ال�ّشم�ِس، واأطلَق على 
ِه ا�شَم )اأخناتون( اأْي روِح اأتون، فكاَن ذلَك �شبًبا في �شراِعِه مَع اْلكهنِة، وهذا دَفَعُه اإلى  نف�شِ

نقِل اْلعا�شمِة مْن طيبَة اإلى تلِّ اْلعمارنِة لأجِل الّدفاِع عْن عقيدِتِه.
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 كاَن اْلم�شريُّوَن اْلقدماُء ي�شعوَن مَع اْلمّيِت طعاَمُه و�شراَبُه واأدواِتِه، لماذا؟

3- الْكهنُة
وقْد  اْلقديمِة،  م�شَر  ح�شارِة  في  الّدينّيِة  اْلمعتقداِت  تثبيِت  في  مهّمًة  طبقًة  اْلكهنُة  �شّكَل 
– اإِلى مهامَّ  الّتي تقوُم ِبها كلُّ فئٍة  اْلمهامِّ  – ح�شَب  نَِّفْت  الّطبقُة مْن فئاٍت �شُ تكّوَنْت هذِه 
، فكاَن  ٍة في اْلمجتمِع اْلم�شريِّ اإداريٍّة اأِو اقت�شادّيٍة اأْو دينّيٍة، وقْد تمّتَع اْلكهنُة بمكانٍة خا�شّ
نهايِة  في  لأبناِئِه  من�شَبُه  يوّرُث  اْلكاهُن  اأ�شبَح  ثمَّ  مبا�شرًة،  )اْلفرعوِن(  اْلملِك  مَن  تعييُنُهم 

ى اإِلى زيادِة نفوِذهم. ولِة اْلحديثِة، وهذا اأدَّ الدَّ

  ما اْلمهامُّ الّتي اأنيَطْت باْلكهنِة في اْلح�شارِة اْلم�شرّيِة اْلقديمِة؟

اّتخَذ اْلم�شرّيوَن اْلقدماُء قبوًرا ح�شينًة لدفِن موتاُهْم مَن اْلملوِك، لأجِل ذلَك ُبِنَيِت اْلأهراماُت، 
فكانوا ي�شعوَن مَع اْلمّيِت الّطعاَم وال�ّشراَب واْلأدواِت اّلتي يحتاُجها؛ لي�شتعيَن بها في حياِة اْلخلوِد. 

واعتقدوا في اْلح�شاِب بعَد اْلموِت، فقالوا: 
لمحاكمٍة  اْلموِت  بعَد  تتعّر�ُس  وَح  الرُّ اإّن 
ُيحا�َشُب فيها اْلمّيُت على اأعماِلِه في اْلحياِة 

الّدنيا.
 وقِد ا�شتعاَن اْلم�شرّيوَن بكتاِب اْلموتى، 
وهَو ا�شٌم اأُطلَق على مجموعٍة ِمَن النُّ�شو�ِس 
تحــوي  بر�شــوٍم  اْلم�شحوبــِة  اْلجنائزّيــِة 
ها  �شيًغا �شحرّيًة وتراتيــَل و�شلواٍت، غر�شُ
وِح اأثناَء رحَلِتها في  -باعتقاِدِهم- حمايُة الرُّ

عالِم اْلموتى.

  ما اْلمق�شوُد بكتاِب اْلموتى؟

ال�ّشْكُل )1-3(: ر�شٌم يبّيُن عمليَة الّتحنيِط.
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1- عّرْف ما ياأتي: 
اْلفرعوُن، اآتوُن، الّتحنيُط، النطرون، كتاُب اْلموتى.

2- ف�ّشْر ما ياأتي: 
اأ   - تمّتَع اْلفرعوُن ب�شلطٍة مطلقٍة.

ا في حياِة اْلإن�شاِن اْلم�شريِّ اْلقديِم. ب- َلِعَب الّديُن دوًرا مهمًّ
جـ- لجوُء اْلم�شريّيَن اْلقدماِء لتحنيِط جثِث ملوِكهم.

3- بّيْن مهامَّ كلٍّ مَن اْلوزيِر واْلكهنِة في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة.

4- ما اأبرُز اْلمعتقداِت الّدينّيِة في اْلحياِة اْلآخرِة اّلتي اعتنَقها اْلم�شرّيوَن اْلقدماُء؟



18

الّدرُس الّثالُث: اْلياُة اْلجتماعّيُة واْلقت�سادّيُة يف م�سَر اْلقدميِة

�شاَد الّنظاُم الّطبقيُّ في اْلمجتمِع اْلم�شريِّ اْلقديِم، وقْد تاأّثَرِت اْلحياُة اْلجتماعّيُة في ح�شارِة 
ذلَك،  ِف  ولتعرُّ فيها،  واْلقت�شاديِّ  ال�ّشيا�شيِّ  الّنظاِم  وطبيعِة  الّدينّيِة،  باْلمعتقداِت  اْلقديمِة  م�شَر 

تاأّمِل ال�ّشكَل اْلآتي، ثمَّ اأجْب عِن اْلأ�شئلِة الّتي تليه:

الً الْحياُة اْلجتماعيُّةاأوَّ

الّطبقُة الْعليا 
اْلفرعوَن واْلأ�شرَة  وت�شمُّ 
اْلق�شِر  ورجاَل  اْلحاكمَة 
اْلأقاليــِم وقــادَة  واأمــراَء 

اْلجي�ِس واْلكهنِة.

الّطبقُة الْو�شطى
ال�ّشعــِب  عاّمــَة  وت�شــمُّ 
مــْن مزارعيــَن وحرفّييَن 
يعملوَن في اأمالِك الّدولِة.

بقُة الّدنيا الطَّ
وت�شمُّ اْلعبيَد واْلخَدَم، ومعظُم 
اأ�شــرى  مــْن  جــاوؤوا  هــوؤلء 
بنظــاِم  ويعملــون  اْلحــرِب 
خــرِة: اأْي اأنَّ اْلعمَل يكوُن  ال�شُّ

مقابَل الّطعاِم واْلمبيِت فقْط.

طبقاُت الْمجتمِع الْم�شريِّ

  اذكْر طبقاِت اْلمجتمِع اْلم�شريِّ اْلقديِم.
  قارْن بيَن الّطبقِة اْلعليا والّطبقِة اْلو�شطى مْن حيُث: اْلمكانُة واْلأعماُل.

ال�ّشْكُل )1-4(: طبقاُت اْلمجتمِع في م�شَر اْلقديمِة.

اْلأ�شرُة والْمراأُة في الْمجتمِع الْم�شريِّ الْقديِمثانًيا

�شّكَلِت اْلأ�شرُة اْلم�شريُّة عماَد اْلمجتمِع اْلم�شريِّ اْلقديِم، وكاَنْت َت�شمُّ اْلأَب واْلأمَّ واْلأبناَء 
واْلإِخوَة، ويخ�شعوَن جميًعا ل�شلطِة اْلأِب.

اْلقديمِة بمكانٍة مرموقٍة، فكاَنْت رّبَة بيٍت، و�شارَكِت  اْلمراأُة في ح�شارِة م�شَر  وقْد حظيِت 
َن  تمكَّ حّتى  ال�ّشيا�شّيِة،  واْلم�شاركِة  رِث  اْلإِ مثَل  �َشْرعيًَّة،  حقوًقا  وُمِنَحْت  اأعماِلِه،  في  الّرجَل 

ُهنَّ مَن اْلو�شوِل اإلى اْلحكِم، مثُل اْلملكتيِن حت�شب�شوت ونفرتيتي. بع�شُ
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  ما �شكُل اْلأ�شرِة اّلتي �شاَدْت في اْلمجتمِع اْلم�شريِّ اْلقديِم؟
  اذكْر مثاًل على دوِر اْلمراأِة ال�ّشيا�شيِّ في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة.

  قارْن بيَن اْلحقوِق الّتي تمتَّعْت بها اْلمراأُة في اْلح�شارِة اْلم�شرّيِة اْلقديمِة، واْلحقوِق اّلتي تتمتَُّع 
بها اْلمراأُة في اْلمجتمعاِت اْلمعا�شرِة.

الْملكُة نفرتيتي

زوجَة  كاَنْت  اْلقديمِة،  م�شَر  ملكاِت  اإحدى  هَي 
اْلأ�شرِة  فراعنِة  اأحِد  الّرابع(  )اأمنحوتب  اْلفرعوِن 
قبَل  ع�شَر  الّرابَع  اْلقرِن  في  عا�شْت  ع�شَرَة،  الّثامنَة 

اْلميالِد.

ال�ّشْكُل )1-5(: �شورُة اْلملكِة نفرتيتي.

الْمنا�شباُت واْلأعياُد في الْمجتمِع الْم�شريِّ الْقديِمثالًثا

فعرفوا  الّدينّيِة،  باْلمنا�شباِت  اأعياُدُهم  واْلأعياِد، وارتبَطْت  باْلمنا�شباِت  اْلم�شرّييَن  قدماُء  اهتمَّ 
اْلفي�شاِن واْلبذِر واْلح�شاِد والّربيِع  ال�ّشنِة وعيِد  اْلقوميَُّة مثُل: عيِد راأ�ِس  اْلأعياِد، مْنها  اْلعديَد مَن 
احتفالٌت  وهناَك  ميالِدِه،  ويوِم  العر�َس  اعتالِئِه  مثُل:  باْلفرعوِن  ٌة  خا�شّ واأعياٌد  الّن�شيِم(،  )�شمِّ 
اْلأنا�شيُد  ُيرافُقها  اْلأعياِد،  لتلَك  ٌة  خا�شّ طقو�ٌس  ُتقاُم  فكاَنْت  اْلع�شكرّيِة،  باْلنت�شاراِت  ارتبَطْت 

 ِمَن اْلملكاِت الّلواتي ا�شُتهْرَن بالّتاريِخ: زنوبيا، وكليوبترا، و�شجُر الّدّر، ناق�ْس َمَع زمالِئَك 
ًحا دللَة ذلَك. اْلمناطَق الّتي حكمَن فيها، مو�شّ
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  ما اأهمُّ اْلأعياِد في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة؟
  ما اْلمق�شوُد ب�شمِّ الّن�شيِم؟

الْحياُة اْلقت�شاديُّةرابًعا

ازدهَرِت اْلحياُة اْلقت�شادّيُة في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة، ب�شبِب وجوِد مقّوماِتها مْن وفرِة اْلمياِه 
وخ�شوبِة التُّربِة واْلأمِن واْل�شتقراِر، باْلإ�شافِة اإلى اْلأيدي اْلعاملِة الّن�شيطِة، واهتماِم الّدولِة ِباإِقامِة 
م�شاريِع الّريِّ اْلمختلفِة. ولمعرفِة اإنجازاِت اْلم�شرّييَن اْلقدماِء في هذا اْلمجاِل، انظْر اإلى ما ياأتي:

راعُة اأّوًل: الزِّ
بما  فقاموا  بالّزراعِة،  اْلقدماُء  اْلم�شرّيوَن  اهتمَّ 

ياأتي: 
1-ا�شت�شالُح اْلأرا�شي الّزراعيَِّة.

. 2-اإقامُة ال�ّشدوِد واْلقنواِت وتنظيُم الّريِّ
واأرقاٌم،  اأ�شماٌء  لها  موا�شَم  اإلى  ال�ّشنِة  3-تق�شيُم 

ها موا�شُم اْلحرِث واْلبذِر واْلح�شاِد. ِبَطْت على اأ�شا�شِ �شُ
4-زراعُة اْلحبوِب واْلبقولّياِت واْلأ�شجاِر اْلمثمرِة واْلفاكهِة.

اإلهَة  تمّثُل  اّلتي  واْلبقرَة  وال�ّشجاعِة،  اْلقّوِة  لـَه ا  اإِ يمّثُل  اّلذي  الّثوَر  ًة  اْلحيواناِت خا�شّ 5-تربيُة 
، وا�شتخدموا حيواناٍت اأخرى مثَل: اْلح�شاِن واْلجمِل واْلماعِز. اْلحبِّ

ال�ّشْكل )1-6(: ا�شِتخداُم الّثوِر في 
الّزراعِة في م�شَر اْلقديمِة.

ًحا فيه اأوجَه ال�ّشبِه واْلختالِف في اْلأعياِد اْلم�شرّيِة اْلقديمِة واْلأعياِد  ْم جدوًل مو�شِّ  �شمِّ
في اْلوقِت اْلحا�شِر.

   قاِرْن بيَن اْلحياِة الّزراعّيِة في م�شَر اْلقديمِة واْلحياِة الّزراعّيِة في اْلأرُدّن مْن حيُث: اْلأدواُت 
واأ�شاليُب الّرّي.

واْلمو�شيقا واْلغناُء والّرق�ُس، وكاَنْت اأغلُب اْلأعياِد ُتقاُم في اْلمعابِد احتفاًل باْلآلهِة.
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ناعُة ثانيًا: ال�شّ

ناعُة في م�شَر اْلقديمِة، فظهرْت: ازدهرِت ال�شّ
اْلَوَرِق  ِمَن  َنْوٌع  وُهَو   ، اْلَبْرديِّ ورِق  �شناعُة   -1
اْلخا�سِّ بح�شارِة م�شَر اْلقديمِة، �شنَعُه اْلم�شريُّوَن 
ي�شبُه  نباٌت  )وُهَو   - اْلَبْردّي  نباِت  مْن  اْلقدماُء 

اْلحلفا – كاَن ينبُت على �شفاِف نْهِر الّنيِل(.
واْلهياكِل  الّتوابيِت  مثُل:  اْلخ�شبّيُة  ناعاُت  ال�شّ  -2

واْلمراكِب.
واأدواِت  والّزجاِج  واْلخزِف  اْلفّخاِر  �شناعُة   -3

الّزينِة.
وِف  ال�شّ مثِل:  باأنواِعها  اْلمن�شوجاِت  �شناعُة   -4

واْلكّتاِن واْلحريِر واْلقطِن.
�شناعُة اْلأ�شلحِة ِمْثِل: ال�ّشيوِف والّرماِح وغيِرها.  -5

والّنحا�ِس  الّذهِب  مَن  واْلأواين  ليِّ  اْلُ 6-�شناعُة 
الّلذْيِن ا�شتخرَجهما اْل�رصيُّوَن اْلقدماُء مْن �شحراِء 

�شيناَء.

ناعاِت في اْلح�شارِة اْلم�شرّيِة اْلقديمِة. ِع ال�شّ   ا�شتنتْج اأ�شباَب تنوُّ

اأَحِد  اأْو  ال�ّشّيِد،  لْلموؤلِِّف رم�شان عبده  اْلقديمِة،  اْلم�شرّيِة  اْلَح�شارِة  اإِلى كتاِب مو�شوعِة   ارجْع 
اْلكتِب التَّاريخّيِة في اْلمكتبِة، ثمَّ اكتْب تقريًرا عِن اْلأدواِت اّلتي ا�شتخدَمها اْلم�شريُّوَن اْلقدماُء 

ُه اأماَم زمالِئَك. في الّزراعِة، ثمَّ اعر�شْ

ال�ّشْكُل )1-7(: �شورٌة تبّيُن اْلآنيِة 
اْلفخارّيِة.

ال�ّشْكُل )1-8(: �شورٌة تبّيُن اْلأ�شلحِة 
واْلأدواِت مَن اْلمعادِن.
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ثاِلثًا: التِّجارُة
ينقلوَن  اْلقدماُء  اْلم�شرّيوَن  فكاَن  الّنيِل،  نهِر  وجوِد  ب�شبِب  الّداخلّيُة  الّتجارُة  ازدهَرِت 
وِل اْلمجاورِة، مثِل:  ا مَع الدُّ عْن طريِقِه اْلب�شائَع وال�ّشلَع، وازدهَرِت الّتجارُة اْلخارجّيُة اأي�شً
اإِلى اْلبلداِن اْلمجاورِة اْلعديَد  َرْت م�شُر  دَّ بالِد ال�ّشاِم واْليوناِن واْليمِن واْلجزيرِة اْلعربّيِة، َف�شَ
واْلأ�شلحِة،  اْلكريمِة  واْلأحجاِر  اْلفّخارّيِة  واْلأواني  والّنحا�ِس،  الّذهِب،  مثِل:  َلِع،  ال�شِّ مَن 

وا�شتوَردوا اْلبخوَر والّتوابَل واْلعاَج مَن اْلهنِد و�شرِق  اإِفريقيا وجنوِب اْلجزيرِة اْلعربّيِة.

دللُة اكت�شاِف نقوٍد م�شرّيٍة قديمٍة في بالٍد بعيدٍة مثِل اْليوناِن.

رَق الّتجاريَّة اْلَبّرّيَة واْلبحرّيَة اّلتي ارتبطْت بها م�شُر مَع الّدوِل اْلمجاورِة   على خريطِة م�شَر، َعّيِن الطُّ
بعالقاٍت تجاريٍّة.

ها على لوحٍة جدارّيٍة  ناعاِت في م�شَر اْلقديمِة، ثمَّ اعر�شْ  تعاَوْن مَع زمالِئَك بجمِع �شوٍر عْن اأهمِّ ال�شّ
. فِّ في ال�شَّ
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1- عّرْف ما ياأتي:
خَرُة، نفرتيتي، ورُق اْلَبْردّي. الّطبقُة اْلعليا، الّطبقُة اْلو�شطى، الّطبقُة الّدنيا، ال�شُّ

حيحِة في ما ياأتي: حيحِة، واإ�شارَة )×( اأماَم اْلعبارِة غيِر ال�شَّ 2- �شْع اإ�شارَة )√( اأماَم اْلعبارِة ال�شّ
اأ   - تاأّثرِت اْلحياُة اْلجتماعّيُة في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة باْلمعتقداِت الّدينّيِة.  )              (
ب- لْم يهتمَّ قدماُء اْلم�شرّييَن باْلأعياِد واْلمنا�شباِت.                                     )             (
َرْت م�شُر اإِلى اْلبلداِن اْلمجاورِة معدَن الّذهِب.                              )             ( جـ- �شدَّ
د  - اْلحيواُن اْلمقّد�ُس لدى اْلم�شرّييَن اْلقدماِء هَو الّثوُر فقْط.                        )             (

3- ما اْلحقوُق اّلتي تمّتَعْت بها اْلمراأُة في اْلمجتمِع اْلم�شريِّ اْلقديِم؟

ْد اأبرَز اإنجازاِت اْلم�شرّييَن اْلقدماِء في مجالِت: 4- َعدِّ
ناعِة، الّتجارِة.       الّزراعِة، ال�شّ

رِة في اْلح�شارِة اْلم�شرّيِة اْلقديمِة. 5- اْذُكْر اأ�شهَر ال�ّشلِع اْلم�شتوردِة واْلم�شدَّ

6- ف�ّشْر ما ياأتي:
اأ   - ازدهاُر اْلحياِة اْلقت�شاديِّة في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة.

ب- ا�شتيراُد اْلم�شرّييَن اْلقدماِء اْلبخوَر مْن جنوِب اْلجزيرِة اْلعربّيِة، واْلعاَج مْن �شرِق اإفريقيا 
والّتوابَل واْلبهاراِت مَن اْلهنِد.
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الّدرُس الّرابُع: اْلياُة اْلِفْكِرّيُة واْلعلِميَُّة يف م�سَر اْلقدميِة

الً الْكتابُة الْهريوغليفيُّةاأوَّ

كُل )1-9(: حجُر ر�شيد اّلذي ُعِثَر عليِه اأثناَء  ال�ّشّ
اْلحملِة الفرن�شيَِّة على م�شَر.

كُل )1-10(: كتاباُت هيروغليفّيٌة محفورٌة على جداِر  ال�ّشّ
معبٍد م�شريٍّ قديٍم.

ًة بهم، ُعِرَفْت با�شِم اْلهيروغليفّيِة اأْي )اْلكتابِة اْلمقّد�شِة(،  طّوَر اْلم�شرّيوَن اْلقدماُء كتابًة خا�شّ
على  علوَمُهم  نوا  فدوَّ واْلآداِب،  اْلعلوِم  تدويِن  على  اْلقدماَء  اْلم�شرّييَن  اْلكتابُة  هذِه  و�شاعَدْت 

لفائَف مْن ورِق اْلَبْردّي، وكتبوا على ُجدراِن اْلقبوِر واْلمعابِد.
اْلفرن�شيُّ  اْلعاِلُم  َن  تمكَّ اأْن  بعَد  اْلهيروغليفّيِة،  اْلكتابِة  م�شموَن  اْلحديُث  اْلعاَلُم  اكت�شَف  وقِد 
ِل اإلى فكِّ رموِزها �شنَة 1822م، بعَد اْلعثوِر على حجِر ر�شيد عنَد قدوِم  )�شامبليون( مَن الّتو�شُّ
اْلحملِة اْلفرن�شّيِة بقيادِة )نابليون بونابرت( اإلى م�شَر، في اْلفترِة ما بيَن )1798-1801م(، وقْد 

ُنِقَل اإلى فرن�شا، وهو موجوٌد حاليًّا في َمتحِف لندِن في بريطانيا.

ورَتْيِن اأعالُه؟   ماذا ت�شاهُد في ال�شّ

ِف الّرموَز اْلواردَة فيِه.  تاأّمِل ال�ّشكَل )1-10(، ثّم �شِ
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 ما اأهّميَُّة فكِّ رموِز اْلكتابِة اْلهيروغليفّيِة؟

الْمدار�ُص والْمكتباُتثانًيا

داخَل  َئْت  ن�شِ اأُ َوَقْد  اْلحياِة(،  )بيِت  با�شمِ  وُعِرَفْت  اْلم�شريّيَن،  قدماِء  عنَد  اْلمدار�ُس  انت�شَرِت 
ُيْلَحُق بكلِّ معبٍد مدر�شٌة نظًرا لأهْمّيِتها، ومَن  فاأ�شبَح  اْلمدار�ِس،  بناُء  اّت�شَع  ثمَّ  اْلكبيرِة،  اْلمعابِد 

اْلمهامِّ الّتي كاَنْت توؤّديها هذه اْلمدار�ُس:
1- تدري�ُس مختلِف اأنواِع اْلمعارِف واْلعلوِم.

ى في اْلمعابِد. 2- حفُظ النُّ�شو�ِس الّدينّيِة الاّلزمِة للّطقو�ِس الّتي كاَنْت ُتوؤدَّ
قو�ِس والّترانيِم اّلتي �شُتْنَق�ُس على ُجدراِن  3- كاَنْت مكاًنا لن�شِخ النُّ�شو�ِس اْلأ�شلّيِة لاْلأ�شاطيِر والطُّ

اْلمعابِد.
اْلوثائِق  فيها جميُع  فُحِفَظْت  اْلمعابِد،  داخَل  اْلمكتباِت  باإقامِة  اْلقدماُء  اْلم�شريّوَن  اهتمَّ  وقِد 
الّتي تخ�سُّ اْلمعابَد وكتَب اْلأدِب واْلفل�شفِة والّطبِّ واْلفلِك والّريا�شّياِت واْلعلوِم اْلأخرى اّلتي 

يحتاُجها طاّلُب اْلعلمِ.
  بيِّن اأهّميَُّة وجوِد اْلمكتبِة في مدر�شِتَك؟

 ا�شتمرارّيُة وجوِد اْلمكتباِت في وقِتنا اْلحا�شِر.

بدج  لْلموؤلِِّف  اْلقديمِة(  اْلم�شريَِّة  اللُّغِة  اأ�شرار  وك�شف  ر�شيد  )حجر  كتاِب  اإِلى  بالّرجوِع   
ترجمة ه�شام اْلحناوي، اأو كتاِب عبقرّيِة اْلح�شارِة اْلم�شرّيِة اْلقديمِة لْلموؤّلِف اأَحمَد محّمد 
عو�س، اأو اأحِد اْلكتِب الّتاريخّيِة في اْلمكتبِة، اكُتْب تقريًرا عْن حجِر ر�شيد، ثّم ناق�ْشُه مَع 

معلِّمَك. 
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2- الْهند�شُة
اأقاَمهــا  الّتــي  اْلِمعماريَّــُة  اْلمن�شــاآُت  ُتَعــدُّ 
اْلم�شريُّوَن اْلقدماُء، وتحديُدهم ِلْلممتلكاِت 
عقَب كلِّ في�شاٍن، دليــاًل وا�شًحا على مدى 
ِر في علِم هند�شــِة اْلِم�شاحِة،  ِم والّتطوُّ الّتَقــدُّ
الّت�شاميــَم  القدمــاُء  اْلم�شرّيــوَن  ــَع   َو�شَ اإِْذ 
اْلهند�شّيــَة مــَع قيا�شاِتهــا الاّلزمــِة، وعرُفــوا 
حيحــَة لح�شــاِب اْلِم�شاحِة في  الّطريقــَة ال�شّ
ف�شبقوا  والّدوائِر،  واْلمثّلثــاِت  اْلم�شتطيالِت 
فــي هذا اْلمجاِل ُكالًّ مــَن اْليوناِن والّروماِن، 

خامِة والّدّقِة، وما تــزاُل ماثلًة  واأف�شــُل مثــاٍل على ذلــَك بناُء اْلأهرامــاِت اّلتي امتــاَزْت بال�شّ
اإلــى يوِمنا اْلحا�شــِر، اإ�شافًة اإِلى اهتماِمِهم بنحــِت اْلَم�شاّلِت وبناِء اْلمعابــِد، انظر ال�شكال 

)1-11(، )1-12(، و)13-1(.

كُل )1-11(: اأهراماُت اْلجيزِة. ال�ّشّ

اْلآداُب والْعلوُم في ح�شارِة م�شَر الْقديمِةثالًثا

1- اْلآداُب

ًة اْلأدَب الّدينيَّ الّذي تناوَل اْلعقائَد الّدينّيَة،  اهَتمَّ اْلم�شريّوَن اْلقدماُء باْلآداِب اْلمختلفِة، خا�شّ
ا باْلأدِب اْلق�ش�شيِّ اّلذي تناوَل اْلأحداَث اْلواقعّيَة لحياِة الّنا�ِس، وَبَرُعوا في اأدِب  واهتّموا اأي�شً

اْلمديِح.
؟   ما اْلمق�شوُد باْلأدِب الّدينيِّ

ُه وطرَق الّت�شنيِف اْلمّتبعَة  ْف ِمْن قيِِّم اْلمكتبِة مهامَّ  ُزْر مَع معلِّمَك وزمالِئَك مكتبَة اْلمدر�شِة، وتعرَّ
في تنظيِم اْلكتِب.
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كُل )1-13(: معبُد اْلكرنِك. ال�ّشّ

كُل )1-12(: معبُد حت�شب�شوت. ال�ّشّ

ْف براعَة اْلم�شرّييَن اْلقدماِء في اْلهند�شِة اْلمعمارّيِة. ورَتْيِن اأعالُه، �شِ  بالّنَظِر اإلى ال�شّ
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4- الْفلُك
ًة، مْنها: موا اإنجازاٍت مهمَّ برَع اْلم�شريّوَن اْلقدماُء في علِم اْلفلِك، وقدَّ

اأ   - تق�شيُم ال�ّشنِة اإلى 365 يوًما واأربعِة ف�شوٍل، اأّوُلها: ف�شُل اْلفي�شاِن.
ب- درا�شُة حركِة اْلأجراِم ال�ّشماوّيِة )ت�شكيالِت 

اْلكواكِب( وعرُفوا اْلأبراَج ال�ّشماويَّة.
جـ- اختياُر اْليوِم اّلذي ي�شُل فيه الّنيُل غالًبا اإلى 
اأق�شى ارتفاٍع لُه لبدِء ال�ّشنِة، اإْذ  ُي�رصُق جنُم 
الّظواهَر  ودر�شوا  ال�ّشم�ِس.  مَع  عرى  ال�شِّ
واْلخ�شوِف  اْلك�شوِف  مثَل:  الّطبيعّيَة 

واْلمدِّ واْلَجْزِر.
  ما اأهمُّ اإنجازاِت اْلم�شرّييَن اْلقدماِء في علِم اْلفلِك؟ 

كُل )1-15(: ر�شوٌم تمّثُل اْلأبراَج ال�ّشماويَّة. ال�ّشّ

3- علُم الْح�شاِب 
كاَنْت لْلم�شريّيَن اْلقدماِء  اإنجازاٌت عديدٌة في مجاِل اْلح�شاِب، يمكُن اأْن نوجَزها باْلآتي:

فِر. حيحِة واْلأرقاِم اْلع�شرّيِة وال�شّ اأ   - معرفُة اْلأرقاِم ال�شّ
ب- ا�شتخداُم اْلك�شوِر، ومعرفُة اْلعملّياِت اْلح�شابّيِة مْن جمٍع وطرٍح و�شرٍب وق�شمٍة.

والمثّلِث  اْلمرّبِع  م�شاحِة  معرفُة  جـ- 
اْلكامِل  اْلهرِم  وحجِم  والّدائرِة 

وحجمِ اْلهرِم الّناق�ِس.
د  - قيا�ُس اْلأطواِل بال�ّشبِر واْلقدِم. 
كُل )1-14(: ح�شاُب الّزوايا عنَد اْلم�شرّييَن اْلقدماِء.هـ - ح�شاُب ثقِل اْلموادِّ واأوزاِنها. ال�ّشّ

 اهتماُم اْلم�شرّييَن اْلقدماِء ببناِء اْلمعابِد، لماذا؟
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بُّ  5- الطِّ
ّبيَِّة عنَد اْلم�شرّييَن ، ولمعرفِة اأهمِّ اْلإنجازاِت الطِّ بِّ اهتمَّ اْلم�شرّيوَن اْلقدماُء بعلِم الطِّ

كَل )16-1(: اْلقدماِء، تاأّمِل ال�ّشّ

اْلإنجازاُت الّطبّيُة 
عنَد اْلم�شريّيَن 

اْلقدماِء

عرفوا اْلعديَد مِن 
اأمرا�ِس اْلج�شِم 
وكيفّيَة عالِجها

اأجَروا بع�َس 
اْلعملّياِت اْلجراحّيِة 

جِل في اْليِد والرِّ

�شنعوا اْلأدويَة 
مَن الّنباتاِت 
واْلأع�شاِب

برُعوا في فنِّ 
الّتحنيِط

كُل )1-16(: اْلإنجازاُت الّطّبّيُة عنَد اْلم�شرّييَن اْلقدماِء. ال�ّشّ

 رّتِب اْلإنجازاِت الّطّبّيَة ِلْلم�شرّييَن اْلقدماِء ح�شَب اأهميَِّتها مْن وجهِة نظِرَك؟

 بالّتعاوِن مَع زمالئَك، اأعدَّ مجّلَة حائٍط حوَل  اْلإنجازاِت اْلعلمّيِة لقدماِء اْلم�شرّييِن.
 بالّرجوِع اإلى www.phajordan.org اكتْب تقريًرا َعِن اْلإنجازاِت الّطّبّيِة في اْلأردّن، ثمَّ 

اقراأْه على زمالئَك في اْلإذاعِة اْلمدر�شّيِة.
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1- عّرْف ما ياأتي:
اْلهيروغليفّيُة، بيُت اْلحياة، حجُر ر�شيد.

2- اذكِر اْلمهامَّ الّتي كاَنْت توؤّديها اْلمدار�ُس في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة.

بِّ وفنِّ الّتحنيِط. ِح اْلعالقَة بيَن الطِّ 3- و�شّ

ْد اأبرَز اإنجازاِت اْلم�شرّييَن اْلقدماِء في علِم اْلح�شاِب. 4- َعدِّ

5- ما �شبُب اهتماِم اْلم�شريّيَن اْلقدماِء باإقامِة اْلمكتباِت داخَل اْلمعابِد؟



31

الّدرُس اْلخامُس: اْلفنوُن يف ح�سارِة م�سَر اْلقدميِة

الً الْعوامُل الّتي اأثَّرْت في الْفنِّ الْمعماريِّ الْم�شريِّ الْقديِماأوَّ

منُذ  اْلعمارِة  بفنِّ  اْلقدماُء  اْلم�شرّيوَن  فاهتمَّ  كبيٍر،  ب�شكٍل  اْلقديمُة  اْلم�شريَُّة  اْلِعمارُة  رِت  تطوَّ
كَل  ال�ّشّ تاأّمِل  قديًما،  اْلم�شرّيِة  اْلعمارِة  فنِّ  في  اأثََّرْت  الّتي  اْلعوامِل  ولمعرفِة   ، اْلحجريِّ اْلع�شِر 

)1-17(، ثمَّ اأجْب عِن ال�ّشوؤاِل اّلذي يليه:

مْن وجهِة  باْلعمارِة  تاأثيًرا  اْلأكثِر  اْلقديِم ح�شَب  اْلم�شريِّ  اْلفنِّ  في  اأثََّرْت  اّلتي  اْلعوامَل  رّتِب   
نظِرَك.

نظاُم اْلحكِم ال�ّشائِد في 
م�شَر اْلقديمِة

مظاِهُر الّطبيعِة اْلم�شرّيِة 
باِت  ِمْثُل:الّت�شاري�ِس والّتر�شُّ

الّطينّيِة

العوامُل الّتي اأثََّرْت في اْلفنِّ 
اْلمعماريِّ اْلم�شريِّ اْلقديِم

الّديانُة اْلم�شرّيُة 
اْلقديمُة

اْلعاداُت والّتقاليُد

ُر اْلعلوِم اْلم�شريِّة  تطوُّ
ِمْثِل: اْلفلِك واْلهند�شِة

كُل )1-17(: اْلعوامُل اّلتي اأّثرْت في اْلفنِّ اْلمعمارّي اْلم�شريِّ اْلقديِم. ال�ّشّ
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اْلعبادِة  بق�شِد  اْلمعابِد  في  عوها  وو�شَ اْلملوِك،  تماثيَل  ًة  خا�شّ الّتماثيِل  بنحِت  واهتّموا 
تنّوعِت  وقْد  واْلقرُف�شاِء.  واْلجلو�ِس  اْلوقوِف  مثِل:  باأو�شاٍع  منحوَتًة  نجُدها  لذلَك  والّتقدي�ِس، 

اْلفنوُن اْلمعماريُّة لت�شمَل: اْلمقابَر واْلمعابَد واْلمنازَل واْلِم�شاّلِت.
 لماذا و�شَع اْلم�شرّيوَن اْلقدماُء تماثيَل اْلملوِك في اْلمعابِد؟ 

1- الْمقابُر والْمعابُد
اْلمقابُر  في م�شَر  انت�شَرِت  اإِذ  اْلخلوِد،  َن  ِفها ِح�شْ ِبو�شْ اْلمقابِر  ببناِء  اْلقدماُء  اْلم�شريُّوَن  اهتمَّ 

اْلقديمِة كثيًرا، فُبنَيِت اْلمقابُر تحَت اْلأر�ِس وفوَقها.
. كَل اْلهرميَّ ِلْلمقابِر اْلملكّيِة ذاِت اْلمعبِد اْلجنائزيِّ واّتخَذ ملوُك الّدولِة اْلو�شطى ال�ّشّ

كُل )1-18(: معبُد حور�س. ال�ّشّ

، فزّينوا جدراَن اْلمقابِر  ، وفنِّ الّر�شِم ب�شكٍل خا�سٍّ برَع اْلم�شريّوَن اْلقدماُء في اْلفنِّ ب�شكٍل عامٍّ
وِر، ونق�شوا على اْلحجِر واْلخ�شِب لتظهَر ب�شكٍل بارٍز، وحفروا الّر�شوَم   واْلمعابِد بالّر�شوِم وال�شّ

لتظهَر ب�شكٍل غائٍر.

الْفنُّ الْمعماريُّ واأهمُّ الْمنجزاِت الْح�شاريِّةثانًيا
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2- الْمنازُل
الّطيِن، وا�شتخدموا الّطوَب واْلخ�شَب  اْلقدماِء متال�شقًة ومبنّيًة مَن  اْلم�شريّيَن  كانْت منازُل 

ا؛ لتوفُِّرهما ب�شكٍل كبيٍر في بيَئِتِهم اْلمحيطِة، واأُحيَطِت اْلمنازُل بب�شاتيَن م�شّورٍة.  اأي�شً
خمِة، وُزّينْت مَن الّداخِل   اأّما بيوُت اْلأغنياِء وق�شوُر اْلعائلِة اْلمالكِة فُبِنَيْت مَن اْلحجارِة ال�شّ

بالّر�شوِم اْلجميلِة الّتي ُتمّثُل طبيعَة اْلحياِة في م�شَر اْلقديمِة.

 لماذا بنى اْلإن�شاُن اْلم�شريُّ اْلقديُم منزَلُه ب�شكٍل ب�شيٍط؟

3- اْلأهراماُت
بيَن  ما  اْلفترِة  في  لِلْملوِك،  مدافَن  لّتخاذها  اْلم�شرّييَن  قدماُء  بناها  �شخمٌة،  بناياٌت  هَي 
اْلفّيوِم،  م�شارِف  حّتى  اْلجيزِة  مَن  اْلممتّدِة  اْلمنطقِة  في  وتوجُد  ق.م(،   1530-2630(
حراِء غربّي َنْهِر الّنيِل حيُث تغرُب ال�ّشم�ُس، وقْد تدّرَج بناُء  ومعظُم اْلأهراماِت �ُشيَِّدْت بال�شَّ
اْلأهراماِت مْن هرٍم متدّرٍج، مثِل هرِم زو�شر )2630ق.م( في منطقِة �شقارَة، اإلى هرٍم كامٍل 
ا  ن�شو�شً نق�شوا  وقْد  ومنقرع(،  وخفرع  )خوفو  اْلجيزِة   اأهراماِت  مثِل   ) اْلهرميِّ كِل  )ال�ّشّ
تعليماٌت  وهَي  اْلأَهراِم،  بن�شو�ِس  ُعرِفت  اْلملكّيِة  اْلمدافِن  جدارِن  على  باْلهيروغليفّية 

ًما؛ ب�شبِب ارتباِط اْلم�شريّيَن  اأّما في ع�شِر الّدولِة اْلحديثِة، فقِد ازدهرِت اْلعمارُة ب�شكٍل اأكثَر َتقدُّ
خمُة؛  اْلقدماِء بعبادِة  اْلإلِه )اآمون رع(، معتقديَن باأّنُه يدافُع عْن معابِدهم، َفُبِنَيِت اْلمعابُد ال�شّ
لرتباِطها بمظاهِر اْلفخامِة الّتي اأُحيَط بها اْلملوُك واأماكُن اْلعبادِة، مثُل معبِد اْلكرنِك اّلذي ُيَعدُّ 
اأ�شخَم اْلمعابِد اْلم�شرّيِة واأعَظَمها، ومَن اْلمعابِد اْلأخرى: معبُد اآمون، ومعبُد حور�س، ومعبُد 
اْلأق�شِر الّذي ُنِحَت في وادي اْلملوِك في جوِف اْلجبِل، ومعبُد اأبو �شمبل، الّذي ُحِفَر في �شاهٍق 

، وُتَعدُّ اْلمعابُد في ع�شِر الّدولِة اْلحديثِة ُمْتحًفا مفتوًحا ِلْلعمارِة. �شخريٍّ
 اذكْر اأهمَّ اْلمعابِد اْلم�شرّيِة اْلقديمِة.

 بيِِّن اْلهدَف مْن اإقامِة اْلمعابِد. 
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كُل )1-19(: تمثاُل اأبو اْلهوِل. ال�ّشّ

 اإلَم يرمُز ِتمثاُل اأبو اْلهوِل؟

4- فنُّ النّحِت
اأ  - تمثاُل اأبو الْهوِل 

وُهَو تمثاٌل لمج�ّشم اأُ�شطوريٍّ بج�شِم اأ�شٍد وراأ�ِس اإن�شاٍن، وُيْرَمُز ِبهما اإلى اْلقّوِة واْلحكمِة، 
خمِة اْلمعروفِة،  ّفِة اْلغربّيِة مْن نهِر الّنيِل في اْلجيزِة، وهَو اأقدُم اْلمنحوتاِت ال�شّ يقُع على ال�شِّ
باني  اْلفرعوِن خفرَع )2558-2532 ق.م(،  بَنوُه في عهِد  اْلم�شرّييَن  اأنَّ قدماَء  ُيْعتَقُد 

اْلهرِم الّثاني في اْلجيزِة.

 بالّتعاوِن مَع زمالِئَك، اعمْل مج�ّشًما ب�شيًطا يمثُِّل اْلأهراماِت اْلم�شرّيَة.

وتراتيُل َيتلوها اْلميُِّت اأماَم اْلآلهِة لتحُر�َشُه في اْلحياِة اْلأخرى. وقْد ُبنيِت اْلأهراماُت اْلكبيرُة 
خمِة لتوفُِّرها، وكانْت اأ�شالُع اْلأهراِم اْلأربعُة تتعامُد مَع اْلجهاِت اْلأربِع  مَن  اْلحجارِة ال�شّ

)ال�ّشماِل واْلجنوِب وال�ّشرِق واْلغرِب(.
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ب- الِْم�شاّلُت 
ينتهي  ال�ّشْكِل  وُمربَُّع  طويٌل  حجريٌّ  عموٌد  اْلِم�شلَُّة 
براأ�ٍس مدّبٍب، ا�شُتِهَرْت بِه اْلح�شارُة اْلم�شرّيُة اْلقديمُة، 
هيروغليفّيٌة  كتاباٌت  اأ�شالِعِه  على  ُتنَحُت  وكاَنْت 
اْلملوِك  انت�شاراِت  لتخليِد  ودينّيٌة  ملكّيٌة  ور�شوماٌت 
وتدويِن الّن�شو�ِس اْلمختلفِة، َوَقْد ُوِجَدِت اْلِم�شاّلُت 
اّلتي  حمورابي  م�شّلِة  مثُل  اأخرى،  ح�شاراٍت  في 
ما  بالِد  في  حمورابي  اْلملِك  �شريعُة  عليها  ُدّوَنْت 
اْلحا�شِر  اْلوقِت  في  م�شَر  في  ويوجُد  الّنهريِن،  بيَن 
ثماني م�شاّلٍت، بينما ُنِقلْت باقي اْلم�شاّلِت اْلم�شريِّة 

اْلأخرى اإلى مناطَق مختلفٍة مَن اْلعالِم.

  ما اأهّمّيُة اْلحفاِظ على اْلآثاِر اْلوطنّيِة؟

ال�ّشكُل )1-20(: م�شّلٌة م�شريٌّة.

ْقها على   تعاوْن مَع زمالِئَك واجمْع �شوًرا تمثُِّل اْلفنوَن اْلمعمارّيَة اْلم�شريَّة اْلقديمَة، واأَل�شِ
لوحِة حائٍط في مدر�شِتَك.

 بالّرجوِع اإِلى ال�شبكِة العنكبوتيِة )النترنت(، ابحْث في اْلأماكِن الّتي توجُد فيها اْلم�شاّلُت 
في اْلعالِم، ثّم اأَخبْر زمالءَك بها.
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ْف ما ياأتي: 1- عرِّ
اأبو اْلهوِل، اْلأهراماُت، اْلم�شاّلُت، اأهراُم �شقارَة، ن�شو�ُس اْلأهراِم.

2- اذكْر اأهمَّ اْلعوامِل الّتي اأّثَرْت في اْلفنِّ اْلم�شريِّ اْلقديِم.

ْد اأَهمَّ اْلمنجزاِت اْلمعماريِّة اْلم�شريِّة اْلقديمِة. 3- عدِّ

ينّيِة في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة. 4- اأعِط اأمِثَلًة على اْلمعاِبِد الدِّ

لوا  5- ما اْلعوامُل الّتي �شاعَدِت اْلم�شرّييَن اْلقدماَء على تحقيِق اإنجازاِتهم اْلح�شارّيِة الّتي تو�شّ
اإِليها؟
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؟ 1- ما اأهّميَُّة موقِع م�شَر اْل�شتراتيجيِّ
ا زمنيًّا لمراحِل الّتطّوِر الّتاريخيِّ لح�شارِة م�شَر اْلقديمِة. 2- ار�ُشْم خطًّ

ْد طبقاِت اْلمجتمِع اْلم�شريِّ اْلقديِم. 3- عدِّ
حيحِة في ما ياأتي: 4- �شْع دائرًة حوَل رمِز اْلإجابِة ال�شّ

ريِّ اْلقديِم:  )1( ِمَن العوامِل الّتي اأّثَرْت في اْلفنِّ اْلِم�شْ
اأ   - نظاُم اْلحكِم                   ب - الّديانُة اْلم�شرّيُة

جـ- مظاهُر الّطبيعِة          د  -  جميُع ما ُذِكَر �شحيٌح

)2( ُعِرَفِت اْلكتابُة اْلم�شرّيُة اْلقديمُة با�شِم:
اأ   - اْلم�شمارّية                     ب- الأوغاريتّية 

جـ- اْلهيروغليفّية                     د  - اْلم�شند 

)3( ُبِنَيِت اْلأهراماُت في م�شَر اْلقديمِة حّتى تكوَن: 
اأ   -  ق�شوًرا ِلْلفراعنِة                    ب- �شكًنا ِللجي�ِس
جـ- مخازَن لحفِظ اْلأمواِل         د  - قبوًرا للفراِعَنِة

5-  ما اأهمُّ اْلأعياِد في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة؟

ِب اْلعباراِت اْلآتيَة: 6-  �شوِّ
ِل اْلمراأُة على حقوِقها في ح�شارِة م�شَر اْلقديمِة. اأ   - لْم تح�شُ
ب- احتفَل قدماُء اْلم�شرّييَن باْلأعياِد واْلمنا�شباِت الّدينّيِة فقْط.

جـ- كاَن اْلم�شريّوَن اْلقدماُء يجلبوَن الّذهَب مَن اْلبلداِن اْلمجاورِة.
د  - اْلحيواُن اْلمقّد�ُس لدى اْلم�شريّيَن اْلقدماِء هَو اْلجمُل.
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َر اْلقديمِة، عيِّْن مراكَز قياِم اْلح�شاراِت اْلآتيِة: 7  - على خريطِة ِم�شْ
طيبة، معبد اأبو �شمبل، الأق�شر، تّل العمارنة، منف، اأهرامات اْلجيزة.

8   - ما اأثُر الّزراعِة على اْل�شتقراِر في م�شَر اْلقديمِة؟

9   -  ا�شَتْنِتِجِ اْلعوامَل اّلتي �شاعَدِت اْلم�شريّيَن اْلقدماَء على تحقيِق اإنجازاِتهم اْلح�شارّيِة.

اْلأخرى  اْلعجائِب  مَن  ا  بع�شً اذكْر  اْلقديمِة،  ال�ّشبِع  الّدنيا  عجائِب  مْن  اْلأهراماُت  ُتَعدُّ   -10
اْلمنت�شرِة في اْلعالِم.
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قيِّْم ما تعّلْمتَُه بو�شِع اإ�شارِة  )√( اأماَم الْعبارِة الّتي تنا�شُب تعلَُّمَك في الْجدوِل اْلآتي:

لنَعممعاييُر التَّقويِم الّذاتّيالرقم

1
ــُح اْلمق�شوَد باْلمفاهيــِم اْلآتيِة: الّدلتــا، اْلهك�شو�س،  اأُو�شِّ

طيبة، الّتحنيط.

2
اأَر�شُم �شكاًل منّظًما لبياِن نظاِم اْلحكِم واْلإدارِة في ح�شارِة 

م�شَر اْلقديمِة.

3
اأدرُك اأثَر نهِر الّنيِل في ازدهاِر اْلحياِة اْلقت�شادّيِة في ح�شارِة 

م�شَر اْلقديمِة.

ي اْلكتابَة اّلتي ا�شتخدَمها اْلم�شرّيوَن اْلقدماُء.4 اأُ�شمِّ

5
اْلهند�شِة  مجاِل  في  اْلقدماِء  اْلم�شريّيِن  منجزاِت  اأَذكُر 

واْلفَلِك.

اأَُف�ّشُر اهتماَم اْلم�شرّييَن اْلقدماِء في بناِء اْلأهراماِت.6

7. ِر اْلمياِه ِمْن اأجِل اْل�شتقراِر اْلب�شريِّ  اأُقّدُر اأهّميََّة توفُّ

الّتقومُي الّذاتيُّ



اْلوحدُة الّثانيُة

تاريُخ االأيوبّيين واْلمماليِك: 2

غزُو اْلفرنجِة واْلغزُو اْلمغوليُّ

، واْلأ�شباَب اّلتي دفعِت اْلفرنجَة  تتناوُل اْلوحدُة اأَحواَل بالِد ال�ّشاِم وم�شَر ُقبيَل اْلغزِو اْلفرنجيِّ
لغزِو اْلعالِم اْلإ�شالمّي، والّنتائَج اّلتي ترّتبْت على هذا اْلغزِو.

ال�ّشاِم  اْلأّيوبيِّ في بالِد  الّديِن  اْلقاِئِد �شالِح  الم�شلميَن ودوِر  ا على جهوِد  اأَي�شً وَء  ال�شّ وُتلقي 
اْلأيّوبّيِة،  اإلى �شقوِط الّدولِة  اأّدْت  اّلتي  اْلأ�شباَب  ا  اأي�شً وم�شَر وتحريِرِه لْلقد�ِس، وتعر�ُس اْلوحدُة 

. وُتبّيُن قياَم دولِة اْلمماليِك وجهوَدُهْم في مواجهِة اْلغزو اْلفرنجّي واْلغزو اْلمغوليِّ

ورتيِن اأعالُه؟	•  ماذا ُت�شاهُد في ال�شُّ
ورتيِن اأعالُه؟	•  ما اْلعالقُة بيَن ال�شُّ



قادًرا  يكوَن  اأْن  فيها،  اْلواردِة  واْلأن�شطِة  باْلواجباِت  واْلقياِم  اْلوحدِة،  بعَد درا�شِة  الّطالِب  مَن  ُيَتوّقُع 
على اأْن:

  ي�شتوعَب اْلمفاهيَم واْلم�شطلحاِت اْلواردَة في اْلوحدِة.
  يتعّرَف اأو�شاَع اْلبالِد اْلإ�شالمّيِة )بالد ال�شام وم�شر( ُقبيَل قدوِم اْلحملِة اْلفرنجّيِة اْلأولى.

  يتعّرَف اْلأو�شاَع ال�ّشيا�شيََّة في م�شَر وبالِد ال�ّشاِم في عهِد اْلمماليِك.
  يبّيَن دوافَع اْلحروِب اْلفرنجّيِة.

  يبّيَن دوَر اْلمماليِك في اإنهاِء وجوِد اْلفرنجِة في اْلعالِم اْلإ�شالمّي.
.   يبّيَن نتائَج معركِة عيِن جالوَت في الّتاريِخ اْلإ�شالميِّ

يَن.   يَف�ّشَر اأَ�شباَب انت�شاِر �شالِح الّديِن اْلأّيوبيِّ في معركِة حطِّ
رَق الّتي �شلَكْتها اْلحمالُت اْلفرنجيَُّة ِلْلو�شوِل اإلى بالِد ال�ّشام.   يتتّبَع على اْلخريطِة الطُّ

  يتتّبَع جهوَد ال�ّشالطيِن اْلأيوبيِّيَن في مقاومِة اْلفرنجِة.
َم جدوًل با�شتخداِم اْلحا�شوِب، يبّيُن فيِه عدَد حمالِت اْلفرنجِة، واأَ�شباَب كلِّ حملٍة ونتائَجها.    ي�شمِّ
  يقارَن بيَن معاملِة اْلفرنجِة لأهِل اْلقد�ِس عندما ا�شتوَلوا  عليها، وبيَن معاملِة �شالِح الّديِن اْلأيّوبيِّ 

ِلْلفرنجِة عنَد تحريِرها.
  يحلَِّل اأَ�شباَب �شقوِط الّدولِة اْلأيوبّيِة والّظروَف اّلتي اأّدْت اإلى قياِم دولِة اْلمماليِك.

  ي�شتخل�َس اأثَر اْلنق�شاماِت اّلتي �شهَدها اْلعالُم اْلإ�شالميُّ في ا�شتيالِء اْلفرنجِة على اأجزاٍء مْن بالِد 
ال�ّشاِم.

. َر دوَر اْلمماليِك في مقاومِة اْلغزو الفرنجيِّ واْلغزو اْلمغوليِّ   يقدِّ

الّنتاجاُت العاّمُة لْلوحدِة
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الّدرُس اأْلّوُل: غزو اْلفرجنِة 

الً اأو�شاُع الْبالِد الْعربيِّة قبيَل حروِب الْفرنجِةاأوَّ

انق�شاًما  اْلميالدّي  ع�شَر  اْلحادي   / اْلهجريِّ اْلخام�ِس  اْلقرِن  في  اْلإ�شالميُّ  اْلم�شرُق  �َشِهَد 
راعاِت اْلع�شكريِّة واْلمذهبّيِة بيَن اْلخالفِة اْلعبا�شّيِة في بغداَد واْلخالفِة اْلفاطمّيِة  �شيا�شيًّا، اتَّ�شَم بال�شّ
اْلعبا�شيِّ  اْلخليفِة  ِمَن  بطلٍب  اْلأتراِك  ال�ّشالجقِة  دخوِل  اإلى  راُع  ال�شّ ذلَك  فاأّدى  اْلقاهرِة،  في 
اأّن  اإّل  ال�ّشاِم،  وبالِد  اْلعراِق  على  ال�ّشيطرِة  مَن  ال�ّشالجقُة  فتمّكَن   ، اْلفاطميِّ اْلخطِر  لمواجهِة 
راعاِت بيَن اأمراِء ال�ّشالجقِة، وحلَّْت محّلها  نفوَذهم �شرعاَن ما انح�شَر عْن بالِد ال�ّشاِم، ب�شبِب ال�شّ
عّدُة اإماراٍت، اأُطلَق عليها ا�شُم اْلأتابكّياِت، وعلى �شاحِبها ا�شُم اْلأتابِك، وهَي كلمٌة تركّيٌة تعني 
مرّبو اأبناِء ال�ّشالطيِن واْلأمراِء، َوِمْن اأ�شهِرها: اأتابكّيُة اْلمو�شِل واأتابكّيُة دم�شَق. اإ�شافًة اإلى ظهوِر 
عّدِة اإماراٍت متنازعٍة في بالِد ال�ّشاِم، فمّهَد ذلَك لأطماِع اْلفرنجِة، وال�شيطرِة على مناطَق وا�شعٍة 
مْن بالِد ال�ّشاِم، فاأ�ّش�شوا لهْم عّدَة اإماراٍت فرنجّيٍة، اإلى اأْن ظهَرْت بوادُر اْلوحدِة، وذلك بظهوِر 
تنّبها  الّلذيِن  الّديِن،  نوِر  وابِنِه  زنكّي  الّديِن  مثِل عماِد  اْلم�شلميَن،  �شتاَت  قويٍّة جمَعْت  زعاماٍت 
، فرَجَحْت كّفُة اْلم�شلميَن في  اإلى دوِر اْلعلماِء في تن�شئِة جيٍل قادٍر على ُمجابهِة اْلخطِر اْلفرنجيِّ
ها، ثمَّ  َن عماُد الّدين زنكّي مَن اْلق�شاِء على اإمارِة اْلفرنجِة في الرُّ راِع مَع اْلفرنجِة، حّتى تمكَّ ال�شِّ
ابُنُه نوُر الّدين زنكّي اْلفرنجَة على الّتقهُقِر، واألحَق  بهْم عدًدا مَن اْلهزائِم، فا�شتولى على  اأجبَر 

حلَب ودم�شَق، و�شاعَد ذلَك  في تقويِة اْلوحدِة بيَن اْلم�شلميَن.

 هْل  يوؤّدي اْلنق�شاُم داخَل اْلأّمِة اإلى طمِع اأعداِئها بها؟ وما النتائُج المترتبُة على ذلك.
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بيَن  متعاقبٍة  تاريخيٍَّة  فتراٍت  في  اْلإ�شالمّي  اْلعالِم  على  اأوروّبا  �شنَّْتها  ع�شكريٌّة  حمالٌت  هَي 
يْت  و�شمِّ الّزماِن،  مَن  اْلقرَنْيِن  يقارُب  ما  اأْي  1291م(،   / هـ   691  – 1096م  هـ/   490(

ليبّيِة. باْلحروِب ال�شّ
عِن  اأجْب  ثمَّ   ،)1-2( كِل  ال�شَّ في  اْلخريطَة  تاأّمِل  ليبّيِة(،  )ال�شّ الفرنجيِة  الحمالِت  ولمعرفِة 

وؤاليِن الآتيْيِن: ال�شُّ

حروُب الْفرنجِةثانًيا

 ما اْلمناطُق اّلتي رّكزْت عليها اْلحمالُت اْلفرنجيَُّة؟
. رِق الّتي �َشَلَكْتها اْلحمالُت اْلفرنجيَُّة ِلْلو�شوِل اإلى اْلم�شرِق اْلإ�شالميِّ لى الطُّ ْر اإِ  اأَ�شِ

ليبّيِة(. ال�ّشكُل )2-1(: خريطُة اْلحمالِت اْلفرنجّيِة )ال�شّ
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دوافُع حروِب الْفرنجِةثالًثا

، ولمعرفِة هذِه الّدوافِع، تاأّمِل ال�ّشكَل  تعّددْت دوافُع حروِب اْلفرنجِة على اْلم�شرِق اْلإ�شالميِّ
وؤاليِن الّتالييِن: )2-2(، ثّم اأجْب عِن ال�شُّ

 رتِّْب دوافَع حروِب اْلفرنجِة ح�شَب اأهمّيِتها مْن وجهِة نظِرَك. 

ال�ّشكُل )2-2(: دوافُع حروِب اْلفرنجِة.

اْلقت�شاديُّة
تتمّثــُل برغبــِة ملــوِك اأوروّبــا فــي 
الّتجــارِة، عْن  يطرِة علــى ُطرِق  ال�شِّ
)طريــِق  اْلإ�شالمــّي  اْلعالــِم  طريــِق 
وال�ّشيطرِة  اْلحريِر(،  اْلبخوِر وطريِق 

على ثرواِت اْلعالِم اْلإ�شالمّي.

الّدينيُّة
تتمّثُل بمحاولِة انتزاِع اْلأماكِن اْلم�شيحّيِة 
اْلمقّد�شِة في فل�شطيَن مْن اأيدي اْلم�شلميَن، 
بحّجــِة اأنَّ اْلحّجــاَج اْلم�شيحّييَن يالقوَن 
اأثناَء زيارِتِهــم لبيِت اْلمقد�ِس،  اْل�شطهاَد 
وقــْد اأعلَن اْلبابا م�شاعفــَة اْلجزاِء لكلِّ مْن 
ي�شتــرُك فــي حــروِب اْلفرنجِة،وغفــراَن 
ذنــوِب اْلمخطئيــَن منهــم، ودخــوَل مْن 

يموُت منُهْم جّناِت النَّعيِم.
اإ�شافــًة اإلــى رغبــِة اْلبابــا بال�ّشيطــرِة على 

اْلكنائ�ِس ال�ّشرقّيِة.

ال�ّشيا�شيُّة
تتمّثــُل برغبِة اأمراِء اْلفرنجــِة بتاأ�شي�ِس 
اإماراِت لُهْم في اْلم�شرِق، لأنَّ الّنظاَم

قائًمــا  كاَن  اأوروّبــا  فــي  اْلإقطاعــيَّ 
اْلأكبــِر  اْلبــِن  توّلــي  اأ�شا�ــسِ  علــى 
اإقطاَع والِدِه وحرمــاِن بقّيِة اأبناِئِه مَن 
اْلميراِث، فا�شتغّلوا �شعَف الم�شلميَن 
وانق�شاِمهــم، لتحقيِق رغباِتهم في اأْن 

تكوَن لهم اإمارٌة.

اْلجتماعيُّة
تتمّثُل بالّرغبِة  في الّتخلُّ�ِس مَن اْلأحواِل 
اأوروّبــا،  فــي  ال�ّشيئــِة  اْلجتماعّيــِة 
اْلفقــِر واْلعبوديّــِة واْلمنازعاِت،  مثِل 
واْلَبحــِث عــْن �شبــِل تح�شيِنهــا، عْن 

طريِق اْلحروِب اْلفرنجّيِة.

دوافُع حروِب 
اْلفرنجِة.
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حمالُت الْفرنجِةرابًعا

اْلعالِم  على  حمالِتِهْم  ُمتابعِة  على  ت�شجيِعهم  اإِلى  اْلأولى  حمَلِتِهُم  في  اْلفرنجِة  نجاُح  اأّدى 
، فقاموا بثماني حمالٍت اّتجهْت اإِلى بالِد ال�ّشاِم وم�شَر وتون�َس. اْلإ�شالميِّ

 تاأّمِل اْلجدوَل )2-3(، ثمَّ اأَجْب عِن اْلأ�شئلِة اّلتي تليِه:

اأَهداُفها ومجرياتُها ونتائُجهاالْحملُة

حملُة الْفرنجِة اْلأولى
)حملُة اْلأمراء(

)490هـ/1096م – 493هـ/1099م(

خروِج  في  دوٌر   ،)2-2( ال�ّشْكِل  فـي  اْلمذكـورِة  للـّدوافِع  كـاَن 
اأنحاء  ِمْن  كثيرًة  جيو�ًشا  �شّمْت  الَّتي  اْلأولى،  الفرنجيِة  اْلحملِة 
غرى، اإِْذ  اأوروّبا، التَقْت في اْلق�شطنطينّيِة، ثّم توّجهْت عبَر اآ�شيا ال�شُّ
اأَلحقِت اْلهزيمَة بال�ّشالجقِة اْلم�شلميَن، ثّم تقّدمْت بعَد ذلَك نحَو 
فرنجيٍة،  اإماراِت  بتاأ�شي�ِس  اْلحملُة  هذه  نجحْت  وَقْد  ال�ّشاِم،   بالِد 

ها، واأنطاكيا، وطرابل�س، ومملكِة بيِت اْلمقد�ِس. ِمْثِل: الرُّ

حملُة الْفرنجِة الثّانيُة
)542هـ/1147م – 543هـ/1149م(

َن عماُد  ها ِمْن يــِد اْلم�شلميَن بعــَد اأْن تمكَّ كاَن هدَفُهــا ا�شتعــادَة الرُّ
الّدين زنكــّي مــْن تحريِرها،فهاجمِت اْلحملُة دم�شــَق، ولكّنها لْم 
ت�شتطــْع احتالَلها؛ ل�شتنجاِد اأهِلها بنوِر الّديــِن زنكّي، الّذي ق�شى 

على معظِم رجاِل اْلحملِة، فف�شلْت وعادْت اإِلى اأوروّبا.

حملُة الْفرنجِة الثّالثُة
)587هـ/1191م – 588هـ/1192م(

اْلم�شلموَن  تمّكَن  اأّن  بعَد  اْلمقد�ِس  بيِت  ا�شتعادِة  بهدِف  جاءْت 
على  انت�شارِهْم  بعَد  تحريِرها،  مْن  اْلأّيوبيِّ  الّديِن  �شالِح  بقيادِة 
اْلفرنجِة في معركِة حّطيَن �شنَة )583  هـ/1187م(، وانتهْت هذِه 

ْلِح الّرملِة بيَن الّطرَفْيِن. اْلحملُة بتوقيِع �شُ

حملُة الْفرنجِة الّرابعُة
)598هـ/1202م – 601هـ/1204م(

ا�شتهدفــْت م�شــَر لثرواِتها اْلغنّيــِة وموقِعهــا اْل�شتراتيجــيِّ اإّل اأَّنها 
تحّوَلْت بعَد ذلَك اإِلى اْلق�شطنطينّيِة.

حملُة الْفرنجِة الْخام�شُة
)614هـ/1217م – 620هـ/1221م(

ا�شتهدَفــِت ال�ّشيطرِة على اْلقد�ــسِ عْن طريِق ال�ّشيطــرِة على الّدولِة 
َر فاحتّلْت دمياَط بدايًة، ثّم وا�شلِت ال�ّشيَر نحَو اْلقاهَرِة     اْلأيّوبّيِة في ِم�شْ
ُوا اْلغرَق وا�شطّروا  اإِلــى اأْن فتَح عليهُم اْلم�شريّوَن اْلج�شــوَر، فخ�شَ

لاْلن�شحاِب، وبذلَك ف�شلْت في احتالِل م�شَر.
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حملُة الْفرنجِة ال�ّشاد�شُة
)626هـ/1228م – 627هـ/1229م(

َع اْلملُك اْلكامُل اْلأّيوبيُّ معاهدَة يافا مَع قائِد اْلحملِة اْلإمبراطوِر  وقَّ
لُح بيَن الّطرفيِن لمّدِة  اْلألمانــيِّ فريدرك الّثاني، وبموجِبها تقّرَر ال�شّ
ع�شــِر �شنــواٍت، وت�شليُم بيِت اْلمقد�ــسِ وبيِت لحــَم والّنا�شرِة اإلى 

اْلفرنجِة على اأْن يبقى اْلحرُم اْلقد�شيُّ بيِد اْلم�شلميَن.

حملُة الْفرنجِة ال�ّشابعُة
)646هـ/1248م – 648هـ/1250م(

تزّعَمهــا اْلملــُك الفرن�شــيُّ لوي�ُس الّتا�شــُع، وهدُفها ا�شتــرداُد بيِتِ 
، بعَد اأَْن تمّكَن اْلملُك اْلأيّوبــيُّ الّنا�شُر داوُد ملُك اْلكرِك  اْلمقد�ــسِ
مــْن تحريِرها مْن اأيــدي اْلفرنجــِة، وتمّكنِت اْلحملُة مــَن احتالِل 
دمي��اَط وتقّدمْت نحَو اْلمن�شورِة، لكّنها  ف�شلْت بعَد اأَْن وقَع لوي�ُس 

الّتا�شُع في اْلأ�شِر.

حملُة الْفرنجِة الثّامنُة
)669هـ/1270م(

بع��َد اأْن �شعَف مرك��ُز اْلفرنجِة في بالِد ال�ّشاِم ب�شق��وِط اأنطاكيا بيِد 
اْلم�شلميَن، قــاَد اْلملُك اْلفرن�شيُّ لوي�ُس الّتا�شــُع حملًة اإلى اْلمغرِب 

اْلعربيِّ اإّل اأّنها ف�شَلْت ب�شبِب وفاتِه في تون�َس.

؟  ما عدُد اْلحمالِت الّتي قاَدها اْلفرنجُة على اْلعالِم اْلإ�شالميِّ
 براأيك، ما اأَخطُر حمالِت اْلفرنجِة، َوِلماذا؟ 

 هل نجَحْت حمالُت اْلفرنجِة جميُعها في تحقيِق اأهداِفها؟

ال�ّشكُل )2-3(: جدوُل حمالِت اْلفرنجِة ومجرياِتها ونتائِجها.

َر.  ا�شتهداُف حمالِت اْلفرنجِة بالَد ال�ّشاِم وِم�شْ



47

كاَن لحروِب اْلفرنجِة نتائُج كثيرٌة، مْنها:
1-  ازدياُد الّن�شاِط الّتجاريِّ بيَن ال�ّشرِق واْلغرِب اأثناَء  تلَك اْلحروِب.

2-  َلْفُت اأنظاِر اْلأوروبّييَن اإلى ا�شتعماِر اْلمنطقِة.
3-  تراجُع اْلمدِّ اْلإ�شالميِّ نحَو الّدولِة اْلبيزنطّيِة واأُوروّبا؛ ب�شبِب ان�شغاِل اْلم�شلميَن بهذِه اْلحروِب.

4-  انتقاُل مظاهِر اْلح�شارِة اْلعربّيِة اْلإ�شالمّيِة اإِلى اأُوروّبا، ونقُل اْلكثيِر مَن اْلعلوِم  واْلختراعاِت الّتي 
ِتها. كانِت ال�ّشبَب في نه�شَ

5-  ولدُة روِح اْلمغامرِة وال�ّشفِر لدى اْلأوروبّييَن، اْلأمُر اّلذي مّهَد لحركِة اْلكت�شافاِت اْلجغرافّيِة.
6-  اْلم�شاعدُة في انهياِر نظاِم اْلإقطاِع في اأوروّبا، وتحريُر اْلفاّلحيَن واْلعّماِل مْن �شيطرِة اْلأمراِء.

7-  بناُء ح�شوٍن وقالٍع جديدٍة في بالِد ال�ّشاِم لمقاومِة غزِو اْلفرنجِة.

.  بيِّْن اأثَر حروِب اْلفرنجِة على كلٍّ مْن اأوروّبا واْلعاَلِم اْلإ�شالميِّ

ا نتائُج حروِب الْفرنجِةخام�صً

  اكتْب تقريًرا عِن اآثار حروب اْلفرنجِة، ثّم ناق�ْشُه مَع معّلِمَك.
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1- عّرْف ما ياأتي:
اْلأتابكّياُت، حملُة اْلأمراِء، معاهدُة يافا، �شلُح الّرملِة.

2- �شّوِب اْلعباراِت اْلآتيَة:
اأ   - ا�شتمّرْت حروُب اْلفرنجِة قرابَة قرٍن مَن الّزماِن.

ب- عدُد حمالِت اْلفرنجِة ع�شُر حمالٍت.
ها اْلفرنجُة في اْلم�شرِق اْلإ�شالميِّ اإمارُة طرابل�َس. �ّش�شَ جـ-  اأّوُل اإمارٍة اأَ

د  - اْلحملُة الّتي انتهْت بتوقيِع �شلِح الّرملِة هَي اْلحملُة الّثانيُة.

ْر ما ياأتي: ف�شِّ  -3
اأ   - نجاُح اْلفرنجِة في حملِتِهُم اْلأولى.

ب- كانْت حروُب اْلفرنجِة �شبًبا في قياِم حركِة اْلكت�شافاِت اْلجغرافّيِة.

4-  كيَف �شاعدِت الّظروُف ال�ّشيا�شّيُة الّتي �شهَدها اْلعاَلُم اْلإ�شالميُّ اآنذاك في نجاِح حمالِت اْلفرنجِة؟

5- اذكْر اأَهمَّ اْلإماراِت اّلتي اأَقاَمها اْلفرنجُة في اْلم�شرِق.
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الّدرُس الّثاني: قياُم الّدولِة اْلأّيوبّيِة

الً ن�شاأُة الّدولِة اْلأيّوبيِّةاأوَّ

اْلأيّوبّيوَن اأْو بنو اأّيوَب هَي اأ�شرٌة ُكرديٌّة م�شلمٌة، َحَكَمْت اأَجزاًء وا�شعًة مَن اْلم�شرِق اْلعربيِّ في 
اْلقرنيِن )ال�ّشاد�ِس وال�ّشابِع اْلهجرّيين/ الّثاني والّثالَث ع�شَر اْلميالديّين(. 

اْلفترِة  في  تكريَت  اإمارَة  توّلى  الّذي  �شاذي،  بِن  اأّيوَب  الّديِن  نجِم  اإِلى  اْلأيّوبيُّوَن  ينت�شُب 
�شيركوه، وهناَك دخال في خدمِة عماِد  الّديِن  اأ�شِد  اأخيِه  مَع  اْلمو�شِل  اإِلى  انتقَل  ثمَّ  ال�ّشلجوقّيِة، 

الّديِن زنكّي، واأ�شَبحا مْن كباِر قادِتِه.

�شالُح الّديِن اْلأيّوبيُّ )532-589 هـ/ 1137 – 1193م(ثانًيا

تاأ�ّش�شِت الّدولُة اْلأيّوبّيُة على يِد �شالِح الّديِن اْلأيّوبيِّ 
بطِل معركِة حّطيَن.

ُوِلَد �شالُح الّديِن يو�شُف بُن اأّيوَب في اْلعراِق في 
والُدُه  وكاَن  )532هـ/1137م(،  �شنَة  تكريَت  مدينِة 
اإِلى  اْلعائلُة  انتقلِت  ثّم  عليها،  والًيا  اأّيوُب  الّديِن  نجُم 
توّلى نجُم  الّديِن زنكّي، حّتى  اْلمو�شِل لخدمِة عماِد 
الّديِن  عماُد  َفَتَحها  اأَْن  بعَد  بعلبَك،  قلعَة  اأيّوُب  الّديِن 
الّديِن،  عماِد  وفاِة  وبعَد  1139م(،  )534هـ/  �شنَة 
اإِلى  فيها  فاأقاَم  دم�شَق،   اإلى  اأّيوُب  الّديِن  نجُم  انتَقَل 
ِلُحْكِمِه،  دم�شَق  �شمِّ  مْن  زنكيُّ  الّديِن  نوُر  تمّكَن  اأْن 
فاأ�شبَح نجُم الّديِن واأَخوه �شيركوه مْن كباِر قادِة الّدولِة 

الّزنكّيِة )الّتركمانّيِة(.
، فظهَرْت عليه بوادُر اْلِفْطنِة وال�ّشجاعِة  ن�شاأَ �شالُح الّديِن اْلأّيوبيُّ في ِحْجِر والِدِه حّتى �شبَّ

ال�ّشكُل )2-4(: ر�شٌم تخيلّي ل�شالِح 
. الّديِن اْلأّيوبيِّ
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ُه �شيركوه لُمرافقِتِه في حمالِتِه على م�شَر بعَد ا�شطراِب اأحواِلها، ومحاوَلِة  واْلحكمِة، فاختاَرُه عمُّ
اْلفرنجِة اْل�شتيالَء عليها، وا�شتنجاِد حاكِمها اْلفاطميِّ بنوِر الّديِن زنكّي، ولأجِل هذِه اْلغايِة اأر�شَل 
َن  نوُر الّديِن ثالَث حمالٍت ع�شكريٍّة، قاَدها اأ�شُد الّديِن �شيركوه يرافقُه �شالُح الّديِن، حّتى تمكَّ
�شيركوه مْن �شمِّ م�شَر لحكِم نوِر الّديِن �شنَة )567هـ/1171م(، واأ�شبَح �شيركوه وزيًرا لْلخليفِة 
اْلفاطميِّ اْلعا�شِد، لكْن لْم يلبْث اأْن توّفي، َفَخلَفُه ابُن اأخيِه �شالُح الّديِن اْلأّيوبّي على وزارِة م�شَر، 
اإنهاَء  واأعلَن  اْلمدَن،  َن  اْلموانَئ، وح�شَّ اأن�شاأَ  اإْذ  عْنها،  والّدفاِع  اإدارِتها  في  �شيا�شًة ح�شنًة  فاأظهَر 
َر، وخطَب ِلْلخليفِة اْلعبا�شّي في بغداَد ولنوِر الّديِن زنكّي، وبقَي �شالُح  الّدولِة اْلفاطمّيِة في ِم�شْ
الّديِن والًيا على م�شَر اإِلى اأْن توّفَي نوُر الّديِن زنكّي �شنَة )569هـ/1173م(، فقاَم �شالُح الّديِن 

اْلأيّوبيُّ  بتوحيِد بالِد ال�ّشاِم وم�شَر في مواجهِة اْلفرنجِة.

؟  اأيْن ُوِلَد �شالُح الّديِن اْلأّيوبيُّ
 بيِّْن اأَ�شباَب اختياِر �شيركوه ل�شالِح الّديِن لُمراَفَقِتِه في حمالِتِه على م�شَر.

الّديِن  نوِر  لحكِم  تابعًة  م�شُر  اأ�شبحْت 
زنكيِّ في بالِد ال�ّشاِم، وهذا عّزَز قّوَة اْلم�شلميَن 
نوَر  وافْت  اْلمنّيَة  اأنَّ  اإّل  اْلفرنجِة،  لمواجهِة 
الُح ا�شماعيُل،  الّديِن، فخلَفُه ولُدُه اْلملُك ال�شّ
اأُمراُء  فطمَع  �شنًة،  ع�شرَة  اإحدى  عمُرُه  وكاَن 
ِت اْلمناف�شُة بيَنهم، واأَخَذ  دولِتِه بُمْلِكِه، وا�شتدَّ
اْلآخِر،  اإ�شعاِف  على  يعمُل  مْنُهْم  واحٍد  كلُّ 
دْت  ُهْم على اأجزاٍء مَن الّدولِة، فهدَّ وا�شتولى بع�شُ
بجهوِد  تحّقَقْت  الّتي  اْلوحدَة  اْلأو�شاُع  هذه 

كلٍّ مْن عماِد الّديِن ونوِر الّديِن زنكّي.
تاأَّمِل  الّزنكّيِة،  الّدولِة  حدوِد  ولمعرفِة 
َعِن  اأَجْب  ثمَّ  كِل )5-2(،  ال�شَّ اْلخريطَة في 

وؤاليِن اْلآتييِن: ولِة الّزنكّيِة.ال�شُّ ال�ّشكُل )2-5(: خريطُة الدَّ



51

ال�ّشكُل )2-6(: خريطُة الّدولِة اْلأيّوبّيِة.

ها ُحْكُم الّزنكّييَن؟  ما اْلمناطُق الّتي �شمَّ
 ما اأَثُر وحدِة اْلبالِد اْلإ�شالمّيِة في مواجهِة اْلفرنجِة؟ 

ول�شوِء اْلأو�شاِع اّلتي حّلْت ببالِد ال�ّشاِم، طلَب  اأَهُل دم�شَق اإِلى �شالِح الّديِن في م�شَر اْلقدوَم 
اإِلى حم�َس وحماَة وحلَب،  �شاَر  دم�شَق  وِمْن  هـ/ 1174م(،  �شنَة )570  فدخَلها  دم�شَق،  اإِلى 
َن �شالُح الّديِن مْن اإعادِة اْلوحدِة،  ِت حّتى عاِم )573 هـ/ 1177م(، تمكَّ وبعَد اأَحداٍث ا�شتمرَّ
ُه اْلخليفُة  �شَ واأ�شبَحْت دولُتُه ت�شمُل: �شماَل اْلعراِق، وبالَد ال�ّشاِم، وم�شَر، وبرقَة، واْليمَن، وَقْد فوَّ

اْلعبا�شيُّ في بغداَد بحكِم هذِه اْلمناطِق ومحاربِة اْلفرنجِة.
ِل �شالِح الّديِن اْلأيّوبيِّ في بالِد ال�ّشاِم على قوِة الم�شلميَن.  بيِّْن اأَثَر تدخُّ

وؤاَلْيِن الّتالييِن: تاأّمِل اْلخريطَة )2-6(، ثمَّ اأجْب عن ال�شُّ

ولُة اْلأّيوبيَُّة. ْتها الدَّ  �شمِّ اْلمناطَق اّلتي �شمَّ
 ما اْلبحاُر الّتي اأ�شرَفْت عليها الّدولُة اْلأّيوبيَُّة؟
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معركُة حّطنَي )583 هـ/1187م(ثالًثا
بعَد اأْن وّحَد �شالُح الّديِن اْلأيّوبيُّ م�شَر وبالَد ال�ّشاِم، انتقَل ِلُمحاربِة اْلفرنجِة، فقاَد مجموعًة 
اْلمراكِز  �شدَّ  1178-1183م(،  574-579هـ/   ( ال�ّشنواِت  في  اْلع�شكرّيِة  اْلحمالِت  مَن 
اْلفرنجّيِة  في بي�شاَن وطبريَّة و�شوَر وبيروَت وعّكا واْلكرِك وال�ّشوبِك،  اأَرعَب فيها اْلفرنجَة، واألحَق 
بِهْم خ�شائَر كبيرًة، طلبوا على اأثِرها اْلهدنَة، فا�شتغلَّ �شالُح الّديِن اْلأيّوبّي هذِه اْلهدنَة ِلاْل�شتعداِد 
قافلٍة تجارّيٍة  ذ اعتدى على  اإِ اْلهدنَة،  )اأرناُط(  اْلفرنجيُّ  اْلكرِك  اأَميُر  َلْم يحتِرْم  اْلفرنجِة.  لمواجهِة 
اإ�شالميٍَّة، فَقَتَل حامَيَتها ونهَب اأَمواَلها، و�شنَّ حمالٍت ع�شكريًّة على �شواحِل اْلبحِر اْلأحمِر جنوًبا، 

وحاوَل اْل�شتيالَء على اْلحجاِز واْلإ�شاءَة اإلى قبِر الّر�شوِل �شّلى اهللُ عليِه و�شلََّم.
فاأر�َشَل اإليه �شالُح الّديِن اْلأّيوبّي طالًبا اإرجاَع اْلأمواِل واْللتزاَم باْلهدنِة، لكنَّ  اأَرناَط َرَف�َس ذلَك، 
َني ال�ّشوبِك واْلكرِك، ثمَّ عاَد اإِلى دم�شَق،  فخرَج �شالُح الّديِن اْلأّيوبيُّ على راأ�ِس جي�ٍس هاجَم بِه ِح�شْ
وجمَع اْلجنَد مْن اأَنحاِء اْلبالِد، وخرَج مّرًة ثانيًة اإلى طبريَّة ففتَحها. وكانْت خّطُة �شالِح الّديِن اْلأيّوبّي 
اْلقّواُت  اإلى طبرّيَة، وَنَجَح في ذلَك، فتقّدَمِت  ِلَتْرِك مواقِعِهم واْلخروِج  اْلفرنجِة  با�شتدراِج  تق�شي 
اْلفرنجّيُة اإلى طبرّيَة �شنَة )583هـ/1187م(، واْلتقى �شالُح الّديِن اْلأّيوبّي مَع اْلفرنجِة، وانت�شَر عليِهْم 
في معركٍة حا�شمٍة، �ُشّميْت بمعركِة حّطيَن. وِلتعّرِف موقِع معركِة حّطيَن، تاأّمِل اْلخريطَة )2-7(، ثم 

اأجب عّما يليها:

ال�ّشكُل )2-7(: خريطٌة تبّيُن موقَع معركِة حّطيَن.

- الأحمر: جند ال�شمال

- الأزرق: جند اجلزيرة

- الأخ�شر:جند م�شر
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كاَن مْن اأهمِّ نتائِج معركِة حّطيِن: تدميُر اأ�شخِم جي�ٍس ِلْلمملكِة اْلفرنجّيِة في بيِت اْلمقد�ِس، 
عاَمَلُهْم  َوقْد  اْلفرنجِة،  الّنبالِء  مَن  كبيٍر  وعدٍد  )اأرناَط(  اْلكرِك  واأميِر  اْلمقد�ِس  بيِت  ملِك  واأَ�ْشُر 
�شالُح الّديِن اْلأّيوبّي معاملًة طّيبًة، با�شتثناِء )اأرناَط( اّلذي قتَلُه �شالُح الّديِن اْلأيّوبّي بيِدِه ِلَغْدِرِه 

باْلم�شلميَن.

معاملُة الْفرنجِة لأهِل بيِت الْمقد�ِص بعَد ا�شتيالِئهم عليه
بعَد ح�شاٍر  �شنَة 490هـ /1096م،  اْلمقد�ِس  بيِت  َعلى  اْل�شتيالِء  مَن  اْلفرنجُة  تمّكَن 
وى اْلحتماِء باْلم�شجِد اْلأق�شى  ِع اْلجنَد اْلمدافعين َعْنُه �شِ داَم اأَكثَر مْن اأربعيَن يوًما، ولْم َي�شَ
يتركوا  فلْم  بمْثِلها،  ُي�ْشَمْع  لْم  اْلمدينِة  في  واأَحدثوا مذبحًة  اْلفرنجُة،  فتبَعُهُم  عنُه،  والّدفاِع 
ْن يفّرقوا بيَن رجٍل اأِو امراأٍَة اأَْو طفٍل،  رقاِت اأَِو اْلم�شاجِد اإّل قتلوه، مْن غيِر اأَ م�شلًما في الطُّ
ولْم يرَع اْلفرنجُة حرمَة اْلم�شجِد اْلأق�شى، فاأْجَهزوا على كلِّ َمِن احتمى بِه مَن اْلم�شلميَن، 
وقتلوا ما يزيُد عِن ال�ّشبعيَن األًفا مْن اأهِل اْلمدينِة، منهم جماعٌة مْن اأئمِة اْلم�شلميَن وعلماِئِهم. 
بت�شّرِف ابن اْلثير، اْلكامُل في الّتاريِخ جـ8، �س405

  قارْن بيَن معاملِة �شالِح الّديِن اْلأّيوبّي لْلفرنجِة، ومعاملِة اْلفرنجِة ِلْلم�شلميَن عنَد ا�شتيالِئهم 
على مدينِة اْلقد�ِس.

  تتّبْع م�شيَر جنِد ال�ّشماِل وجنِد اْلجزيرِة وجنِد م�شَر في معركِة حّطيَن.
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اأنا�ٌس  وح�شَر   ، اْلإ�شالميِّ اْلُحْكِم  اإلى  اْلقد�ِس  بعودِة   عظيًما  ابتهاًجا  اْلم�شلموَن  ابتهَج  وقِد 
اأبو  الّر�شيُد  ال�ّشاعُر  هوؤلِء  وِمْن   ، اْلأّيوبيِّ الّدين  �شالِح  الّنا�شِر  ال�ّشلطاِن  على  ِلُي�شّلموا  كثيروَن 

ِج الّنابل�شّي. محّمٍد عبُد الّرحمِن بُن بدِر بُن اْلح�شِن بُن مفرِّ

بال  اْلإ�شالميِّ  لْلعاَلِم  رمًزا  اأ�شبَح  اْلأيّوبّي  الّديِن  �شالَح  اأّن  ا،  اأي�شً حّطيَن  معركِة  نتائِج  ومْن 
فا�شتعاَد  ال�ّشامّي،  ال�ّشاحِل  اإلى  �شاَر  ذلَك  َن  وليوؤمِّ اْلقد�ِس،  لتحريِر  اأماَمُه  الّطريُق  وُفِتَح  منازٍع، 
اْلإمداداِت  طريَق  يقطَع  لكْي  وع�شقالَن؛  ويافا  وبيروَت  عّكا  مثَل:  ال�ّشاحلّيَة،  واْلقالَع  اْلمدَن 
اَأجبَر  اْلمدينَة، حّتى  اْلقد�ِس، وحا�شَر  اإِلى  اْلأّيوبيُّ  الّديِن  توّجَه �شالُح  ثّم  اأوروّبا،  مْن  اْلفرنجّيِة 
واأَمتَعِتِه،  اأمواِلِه  بنقِل  الّرحيَل  اأراَد  لمْن  و�شمَح  اْلأماَن،  اأهَلها  فمنَح  اْل�شت�شالِم،  على  اْلفرنجَة 
خرِة  اْلأق�شى وقّبَة ال�شّ عاَد اْلم�شجَد  اأَ اْلقد�َس يوَم اْلجمعِة �شنَة )583هـ/1187م(، وقْد  ودخَل 

اإلى ما كانا عليِه مْن قبُل، ثّم عاَد اإِلى دم�شَق.

ِه �شالِح الّديِن اْلأّيوبيِّ ِلَفْتِح اْلمناطِق ال�ّشاحلّيِة.    بيِّْن اأ�شباَب توجُّ

هاينِة لْلم�شجِد   بالّرجوِع اإِلى ال�شبكِة العنكبوتيِة )النترنت(، اكتْب تقريًرا عْن اإحراِق ال�شّ
ُه في اْلإذاعِة اْلمدر�شيَِّة. اْلأق�شى، ثّم اعر�شْ
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جهوُد �شالِح الّديِن اْلأيّوبّي بعَد معركِة حّطيَنرابًعا

اْلمقد�ِس، و�شاءُهْم  بيَت  اْلأّيوبّي  الّديِن  فتِح �شالِح  اأنباِء  �شديدًة على  اأوروّبا  فعِل  رّدُة  كانْت 
وفردريُك  فرن�شا،  ملُك  اأوغ�شط�س  فيليُب  اأوروّبا:  ملوِك  كباُر  قاَدها  فاأعّدوا حملًة  الّن�شُر،  هذا 
اإمبراطوُر األمانيا، وريت�شارُد قلُب اْلأ�شِد ملُك اإنجلترا، وقْد ف�شلْت حملُة اإمبراطوِر األمانيا اّلذي 
ْل مْن ُجنِدِه اإلى ال�ّشاحِل ال�ّشاميِّ اإّل اْلعدُد اْلقليُل،  ، فماَت اأَثناَء الّطريِق، ولْم َي�شِ �شلَك طريَق اْلَبرِّ
قادِة  بيَن  ِلْلخالِف  ونتيجًة  عليها،  فا�شتولَيا  عّكا  اإلى  قّواُتهما  َمْت  فتقدَّ واإنجلترا  فرن�شا  َمِلكا  اأّما 

اْلحملِة عاَد ملُك فرن�شا اإلى بالِدِه.
فيها  نجَح  كثيرٍة،  معارَك  في  اْلأيّوبيِّ  الّديِن  �شالِح  مَع  فدخَل  اْلمنطقِة،  في  ريت�شارُد  ِبَقَي 
ِل داخَل اْلبالِد ال�ّشامّيِة، اأْو ِمَن ا�شتعادِة مملكِة بيِت  �شالُح الّديِن اْلأّيوبيُّ ِبَمْنِع اْلفرنجِة مَن الّتَوغُّ
ْلِح الّرملِة �شنَة )588هـ/1192م(، الّذي ن�ّس على ما ياأتي: اْلمقد�ِس، وانَتَهِت اْلحروُب بعقِد �شُ

ّيِق، اّلذي ا�شتوَلوا عليِه مْن �شوَر اإلى حيفا. 1- ا�شتقراُر اْلفرنجِة في ال�ّشريِط ال�ّشاحلّي ال�شّ
2- ال�ّشماُح للفرنجِة بزيارِة بيِت اْلمقد�ِس مْن دوِن فر�ِس �شريبٍة، وِلْلم�شلميَن اْلحقُّ في دخوِل 

اْلمناطِق الّتي �شيطَر عليها اْلفرنجُة.
3- تكوُن مّدُة اْلهدنِة ثالَث �شنواٍت.

ْلِح الّرملِة؟    براأيَك، ما اأهمُّ ن�شو�ِس �شُ
ْلُح الّرملِة اأعماَل اْلحملِة اْلفرنجّيِة الّثالثِة، فعاَد ريت�شارُد اإلى بالدِه، وانتقَل �شالُح  وقْد اأنهى �شُ
الّديِن اْلأيّوبيُّ اإلى اْلقد�ِس، واأ�شرَف على اإِ�شالِح ما دّمَرْتُه اْلحرُب، واأمَر ببناِء اْلمدار�ِس، ثّم عاَد 

اإلى دم�شَق، وبقَي فيها حّتى وفاِتِه عاَم )589هـ/1193م(.

الحّيَة في اْلقد�ِس �شنَة )589هـ / 1192م(، ارجْع   اأَن�شاأَ �شالُح الّديِن اْلأيّوبيُّ اْلمدر�شَة ال�شّ
اإلى كتاِب اْلكامِل في الّتاريِخ لموؤلِِّفِه ابِن اْلأثيِر، اأْو كتاِب ال�ّشلوِك في معرفِة دوِل اْلملوِك 

لموؤلِّفِه اْلمقريزّي، اأْو اأحِد اْلم�شادِر الّتاريخّيِة، واكتْب تقريًرا َعْنها، وناِق�ْشُه َمَع معلِِّمَك.
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1- عّرف ما ياأتي:
�شيركوه، اأرناُط، ريت�شارُد قلُب اْلأ�شِد.

2-  ما دوُر �شالِح الّديِن اْلأيّوبيِّ في:
اأ   - توحيِد اْلبالِد اْلإ�شالمّيِة .

ب- اإِ�شعاِف اْلإِماراِت اْلفرنجّيِة.

3- ما اْلأعماُل الّتي قاَم بها �شالُح الّديِن اْلأّيوبيُّ بعَد َتَوّليِه وزارَة م�شَر؟

4- اذكْر نتائَج معركِة حّطيَن.

5- ف�شّر ما ياأتي:
َه �شالُح الّديِن اْلأّيوبيُّ مْن م�شَر ل�شمِّ بالِد ال�ّشاِم اإلى ُحْكِمِه. اأ   - توجَّ

. ب- ُقِتَل اأَرناُط على يِد �شالِح الّديِن اْلأّيوبيِّ
جـ- توّجَه �شالُح الّديِن اْلأيّوبيُّ اإلى مدِن ال�ّشاحِل ال�ّشامي قبَل تحريِرِه مدينَة اْلقد�ِس.

بيِت  على  ا�شتيالِئهم  عنَد  اْلمثِل  بمعاملِة  لْلفرنجِة  اْلأّيوبيِّ  الّديِن  �شالِح  معاملِة  عدُم   - د  
اْلمقد�ِس.

6 - اذكِر اْلبنوَد الّتي ن�ّس عليها �شلُح الّرملِة.
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الّدرُس الّثالُث: الّدولُة اْلأّيوبّيُة بعَد ال�ّسلطاِن �سالِح الّديِن اْلأّيوبيِّ

الً وفاُة ال�ّشلطاِن �شالِح الّديِن اْلأيّوبّي وانق�شاُم اْلأيّوبينَّياأوَّ

كبيرًة  خ�شارًة  )589هـ/1193م(،  �شنَة  دم�شَق  في  اْلأّيوبيِّ  الّديِن  �شالِح  وفاُة  كانْت 
واأ�شّقاِئِه  اأبناِئِه  بيَن  راُع  ال�شّ ن�شَب  ، حّتى  اْلأيّوبيُّ الّديِن  الّنا�شُر �شالُح  توّفَي  اأْن  فما  للم�شلميَن، 
لتق�شيِم الّدولِة بيَنُهْم، وتمّكَن اْلملُك اْلعادُل �شقيُق �شالِح الّديِن اْلأّيوبّي مْن توحيِد الم�شلميَن بعَد 

ِه بال�ّشلطنِة �شنَة )596هـ/1199م(. �شراٍع مَع اأبناِء اأخيِه، وقْد دعا لنف�شِ
 بّيْن اأثَر وفاِة �شالِح الّديِن اْلأّيوبيِّ على اْلم�شلميَن.

مقاومُة اْلأيوبينَّي ِلْلغزِو الْفرجنيِّ بعَد وفاِة ال�ّشلطاِن �شالِح الّديِن اْلأيّوبيِّثانًيا

اْلفرنجِة  اأ�شَبَحْت مدينُة عّكا مركَز  اْلقد�ِس،  مَن  اْلفرنجَة  اْلأّيوبيُّ  الّديِن  اأْن طرَد �شالُح  َبْعَد 
مجموعاٌت  َقِدَمْت   ، اْلأيّوبيِّ الّدين  �شالِح  بوفاِة  اْلفرنجُة  علَم  وعندما  ال�ّشاِم،  بالِد  في  الّرئي�َس 
اْلبحِر  في  اْلبحرّيِة  اْلحركِة  على  ال�ّشيطرِة  بهدِف  لمهاجمِتها  بيروَت؛  اإلى  اأوروّبا  ِمْن  كبيرٌة 
مْن  فتمّكَن  يافا،  مدينَة  وحا�شَر  بقّواِتِه  اّتجَه  بقدوِمِهِم،  اْلعادُل  اْلملُك  �شمَع  ولّما  اْلمتو�ّشِط، 
تحريِرها مَن اْلفرنجِة، واأر�شَل ق�شًما مْن قّواِتِه للّدفاِع عْن بيروَت، لكْن �شرعاَن ما �شقطِت اْلمدينُة 

باأيدي اْلفرنجِة.
 ما ال�ّشبُب في مهاجمِة اْلفرنجِة لمدينِة بيروَت؟ 

تبَع ذلَك قدوُم حملِة اْلفرنجِة اْلخام�شِة، اّلتي تجّمعْت اأ�شاطيُلها في عّكا �شنَة )616هـ/1220م(، 
والِدِه  عْن  نيابًة  م�شَر  يحكُم  كاَن  الّذي  اْلكامِل  اْلملِك  محاولِت  ورغَم  دمياَط،  اإلى  وتقّدمْت 
ِهْم، اإّل اأّنهْم تمّكنوا مَن اْل�شتيالِء على دمياَط بعَد ح�شاٍر داَم اأربعَة اأ�شهٍر،  دِّ ال�ّشلطاِن اْلعادِل في �شَ
ِمهم ارتباُك الم�شلميَن بخبِر وفاِة اْلملِك اْلعادِل،  ثّم تقّدموا باّتجاِه اْلقاهرِة، وقْد �شاعَدُهْم في تقدُّ
اأّن قدوَم ع�شاكِر بالِد ال�ّشاِم لنجدِة م�شَر اأجبَر اْلفرنجَة على اْلن�شحاِب مْن دمياَط، وبذلَك  اإّل 

ف�شلْت حملُة اْلفرنجِة اْلخام�شُة في تحقيِق اأهداِفها.
 ماذا كاَن ردُّ فعِل اْلملِك اْلعادِل على محاولِة اْلفرنجِة اْل�شتيالَء على بيروَت؟
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لكْن �شرعــاَن ما ظهَر اْلخــالُف بيَن اْلملِك 
اْلكامــِل واْلملــِك اْلمعّظــِم عي�شــى، فا�شتنجَد 
اْلكامُل باْلإمبراطوِر )فريدريك الّثاني(، َفَقِدَمِت 
اْلحملــُة اْلفرنجّيُة ال�ّشاد�شُة، وبعــَد مفاو�شاٍت 
بيَن اْلملــِك اْلكامِل اْلأّيوبــيِّ وفريدريَك الّثاني 
ُعِقَدْت معاهدُة يافا �شنــَة )627هـ/1229م(، 
وبموجِبها �شّلَم اْلكامُل بيَت اْلمقد�ِس ِلْلفرنجِة، 
وَبِقَيــْت باأيديهْم اإلى اأْن حّرَرهــا اْلملُك الّنا�شُر 

داوُد �شنَة )637هـ/1239م(.

 عالَم يُدلُّ ت�شليُم بيِت اْلمقد�ِس ِلْلفرنجِة؟

معاهدُة يافا )627هـ/1229م(
»تبقى اأ�شواُر بيِت اْلمقد�ِس على ما هَي عليِه 
ُد بناوؤها، وتكوُن �شائُر  مَن اْلخراِب، ول ُيَجــدَّ
قــرى بيِت اْلمقد�ِس لْلم�شلميــَن، ل ُحَكَم فيها 
خرِة  ِلْلفرنجــِة، واأنَّ اْلحــرَم بما حواه مــَن ال�شّ
واْلم�شجــِد اْلأق�شى بيــِد اْلم�شلميَن، ل يدخُلُه 
اْلفرنجــُة اإّل للّزيــارِة َفَقــْط، ويتوّلُه قــوٌم مَن 
اْلم�شلميــَن، ويقيمــوُن فيه �شعائــَر اْلإِ�شالِم مَن 

الِة«. اْلأذاِن وال�شّ
الْمقريزي، ال�ّشلوك في معرفِة دوِل الْملوِك، جـ2، �ص353.

روِط اّلتي تناوَلْت  ، وبيِّْن اأهمَّ ال�شُّ  حلِِّل الّن�سَّ
و�شَع اْلمقّد�شاِت اْلإ�شالمّيِة في بيت اْلمقد�ِس.

الّثالَث  اْلهجرّي/  ال�ّشابِع  اْلقرِن  مَن  اْلأّوِل  الّن�شِف  في  اْلأيّوبّيِة  الّدولِة  في  عُف  ال�شّ َظَهَر 
عمٍل  باأيِّ  اْلأيّوبّيوَن  يُقِم  لْم  ال�ّشاِم،  بالِد  في  اْلفرنجِة  �شعِف  مْن  الّرغِم  وعلى   ، اْلميالديِّ ع�شَر 
�شنَة  اْلكامِل  اْلملِك  وفاِة  وبعَد  واإِخَوِتِه،  اْلكامِل  اْلملِك  بيَن  اْلخالِف  ب�شبِب  ُهْم  �شدَّ حربيٍّ 
وخلَفُه  ُحْكِمِه،  مْن  �شنَتْيِن  بعَد  ُعِزَل  اأْن  اإلى  اْلعادُل  اْلملُك  ولُدُه  خلَفُه  )636هـ/1238م(، 
فتوّلْت  لم�شَر،  اْلأّيوبيّيَن  انتهى حكُم  الِح  ال�شّ اْلملِك  وبوفاِة  اأّيوُب،  الّديِن  نجُم  الُح  ال�شّ اْلملُك 
الِح اإِدارَة اْلأموِر في م�شَر، حّتى قدوِم توران �شاه، َوُهَو ابُن اْلملِك  رِّ زوجُة اْلملِك ال�شّ �َشَجُر الدُّ
الِح،  الّذي خلَف والَدُه في ُحْكِم م�شَر، وما ِلَبَث اأِن اختلَف مَع اْلمماليِك اْلبحرّيِة، فقتلوُه  ال�شّ

�شنَة )647هـ/1249م(.

 اعقْد مناظرًة مَع زمالِئَك، تبّيُن فيها راأيَك بمعاهِدِة يافا.
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1- عّرْف ما ياأتي:
معاهدُة يافا، فريدريك الّثاني، اْلملُك اْلعادُل.

2- امالأ اْلفراَغ في ما ياأتي:
اأ   - توّفَي �شالُح الّديِن اْلأّيوبيُّ �شنَة...................

ب- اْلملُك اْلأَيّوبيُّ الَّذي َنَجَح في توحيِد اْلجبهِة اْلإ�شالمّيِة بعَد وفاِة �شالِح الّديِن اْلأيّوبّي 
ُهَو..........

جـ- اّتجهْت حملُة اْلفرنجِة اْلخام�شُة اإلى مدينِة................
د  - قائُد حملِة اْلفرنجِة ال�ّشاد�شِة ُهَو..................

3- ف�ّشْر ما ياأتي:
اأ   - ت�شليُم اْلملِك اْلكامِل بيَت اْلمقد�ِس اإِلى اْلفرنجِة.

ب- تحريُر اْلملِك اْلعادِل مدينَة يافا.

4-  ما اأثُر اْلنق�شاماِت في اْلجبهِة الّداخلّيِة في مواجهِة اْلأَخطاِر اْلخارجّيِة؟
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الّدرُس الّرابُع: دولُة اْلمماليِك

الً بداياُت الْمماليِك في بالِد الم�شلميَناأوَّ

لْلخلفاِء  ُم  ُتَقدَّ هدايا  اأو  اْلأ�شِر،  اأَِو  ال�ّشراِء،  طريِق  عْن  اْلإ�شالمّيِة  اْلبالِد  اإلى  اْلمماليُك  دخَل 
واْلأمراِء.

ّيِة؟ رُق الّتي دخَل بو�شاطِتها اْلمماليُك اإلى الّدولِة اْلعّبا�شِ  ما الطُّ

ذوي  مْن  خا�شًة  اْلمماليَك،  ا�شتخدَم  َمِن  اأّوَل  اْلمن�شوُر  جعفٍر  اأبو  اْلعبا�شيُّ  اْلخليفُة  وكاَن 
اْلمعت�شُم  اْلماأموُن، وُيَعدُّ اْلخليفُة  ثّم ا�شتخَدَمُهم اْلخليفُة  اْلعبا�شّيِة،  اْلإدارِة  الّتركّيِة، في  اْلأ�شوِل 
اْلعبا�شّيِة؛  للّدولِة  ال�ّشرقّيِة  اْلأقاليِم  مَن  َجْلِبِهْم  على  يحر�ُس  فكاَن  اْلجي�ِس،  في  اأَْدَخَلُهْم  مْن  اأّوَل 
مثِل   ، اْلإ�شالميِّ اْلعاَلِم  اأجزاِء  مْن  اْلمماليِك في كثيٍر  ا�شتخداُم  �شاَع  اأْن  يلبْث  َز مكاَنَتُه، ولْم  ليعزِّ

ولونّيِة واْلإخ�شيديِّة واْلخالفِة اْلفاطمّيِة. الّدوِل الطُّ

ولِة اْلعبا�شّيِة.   قياُم اْلخليفِة اْلمعت�شِم بتجنيِد اْلأتراِك في الدَّ

وبعَد قياِم الّدولِة اْلأّيوبّيِة في م�شَر اعتمَد اْلأّيوبّيوَن على اْلمماليِك ب�شكٍل وا�شٍع، فلعبوا دوًرا 
، وازداَد نفوُذُهم، وتقلَّدوا اْلمنا�شَب اْلعليا  راعاِت اْلقائمِة بيَن اأمراِء اْلبيِت اْلأّيوبيِّ ا في ال�شِّ مهمًّ

الِح نجِم الّديِن اأّيوَب. في اْلجي�ِس واْلإدارِة، خا�شًة في عهِد ال�ّشلطاِن اْلأيّوبيِّ ال�شّ

ال�ّشماُت الْع�شكريُّة ِلْلمماليِكثانًيا

مْن  واإما  اْلم�شلميَن،  غيِر  مْن  اْلحرِب  اأ�شرى  مْن  وجنوًدا  فر�شاًنا  اإّما  اْلمماليِك  بع�ُس  كاَن 
غاِر الَّذيَن كانوا ُيْجَلبوَن اإلى اْلبالِد اْلإ�شالمّيِة، ومْن هذِه اْلفئِة كاَن مماليُك ال�ّشلطاِن  اْلغلماِن ال�شّ
وا  الِح نجِم الّديِن اأيّوَب، الّذي بنى قلعًة لُه ولمماليِكِه في جزيرِة الّرو�شِة قرَب اْلقاهرِة، و�ُشمُّ ال�شّ
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 اهتمَّ اْلخلفاُء وال�ّشالطيُن بتربيِة اْلمماليِك على تعلُِّم اْلمبادئ اْلإِ�شالمّيِة.

اْلخطِّ  ومعرفِة  اْلكريِم،  اْلقراآِن  مَن  اإِليِه  يحتاجوَن  ما  تعليُمُهْم  يتمُّ  اْلمماليِك  جلِب  بْعَد 
اْلَمْملوُك �شيًئا مَن  يتعلَُّم  اْلبدايِة  لواِت واْلأذكاِر، ففي  ال�شّ ال�ّشريعِة ومالزمِة  باآداِب  ِب  والّتاأَدُّ
مْن رمي  اْلقتاِل  فنوَن  فيتعلَُّم  تربيًة ع�شكرّيًة،  ُيرّبى  اْلبلوِغ  �شنَّ  فاإذا و�شَل  في �شغِرِه،  اْلفقِه 
َتِب  الرُّ يترّقى في  اأْن  لُه  اْلع�شكرّيِة، ويحقُّ  اْلخدمِة  اإلى  ينقُل  ثّم  ال�ّشهاِم والّرماِح وال�ّشيوِف، 
�شاعًرا  اأديًبا  اأْو  عالًما  ف�شاَر  اْلفقِه،  في  برَع  مْن  ومنُهْم  اْلأمراِء،  مَن  ي�شيَر  اأْن  اإِلى  اْلع�شكرّيِة 

وغيَره.
بت�شّرِف: اْلمقريزّي، اْلمواعُظ واْلعتباُر بذكِر اْلخطِط واْلآثاِر، ج3، �س372.

الحّيِة الّنجمّيِة ن�شبًة  َكِنِهم في جزيرِة الّرو�شِة، و�ُشّموا باْلمماليِك ال�شّ باْلمماليِك اْلبحرّيِة ن�شبًة ِل�شَ
كرابطِة  اأْو  وتلميِذِه  اْلمعلِِّم  كرابطِة  وبيَنُهم  بيَنُه  والّرابطُة  اأيّوَب.  يِن  الدِّ نجِم  الِح  ال�شّ اْلملِك  اإلى 
اْلأِب وابِنِه، حّتى اأّنُهْم كانوا ُيْطِلقوَن على �شيِِّدِهْم لقَب اْلأ�شتاِذ ل لقَب ال�ّشّيِد. ولمعرفِة مراحِل 

التَّربيِة اّلتي يمرُّ بها اْلمملوُك، اقراأ الّن�سَّ اْلآتي:

قياُم دولِة الْمماليِكثالًثا
اأبيِه  ا�شتدَعْتُه زوجُة  اّلذي  ابُنُه توراُن �شاه،  اأّيوَب، خلَفُه  الّديِن  الِح نجِم  ال�شّ اْلملِك  بعَد وفاِة 
َبِب �شوِء عالَقِتِه  رِّ مْن اإمارِتِه على حدوِد اْلعراِق، فتولّى ُحْكَم م�شَر لمّدٍة ق�شيرٍة، وِب�شَ �شجُر الدُّ
رِّ زوجُة  باأُمراِء اْلمماليِك تاآمروا عليِه وقتلوه، فكاَن اآخَر ال�ّشالطيِن اْلأّيوبّيْيَن. ُثّم توّلْت �شجُر الدُّ
َر بم�شاعدٍة مَن اْلمماليِك اْلبحرّيِة، اإّل اأّن ُحْكَمها لْم َيْحَظ بموافقِة  الِح اْلُحْكَم في ِم�شْ اْلملِك ال�شّ
ِم باهلِل في بغداَد واْلأّيوبّيْيَن في بالِد ال�ّشاِم، فاأ�شاَر اْلمماليُك على �شجِر  اْلخليفِة اْلعبا�شيِّ اْلم�شتْع�شِ
واِج مَن اْلأميِر عزِّ الّديِن اأيبَك، فا�شتجاَبْت ِلَذلَك، وتنازَلْت َلُه َبْعَد ُحْكٍم داَم ما ُيقارُب  رِّ بالزَّ الدُّ
ثمانيَن يوًما، اأبَدْت اأثناَءها اْلحزَم واْلمهارَة في اإدارِة الّدولِة، وكاَن هذا اإيذاًنا ببدايِة ع�شِر ُحْكِم 

اْلمماليِك.
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؟ لماذا؟  هْل توؤّيُد اأْن ت�شارَك اْلمراأُة في اْلإدارِة واْلعمِل ال�ّشيا�شيِّ

وقْد ق�ّشَم اْلموؤّرخوَن ع�شَر اْلمماليِك بعَد قياِم دوَلِتِهْم اإلى ِق�ْشَمْيِن، ُهما:
1- دولُة اْلمماليِك اْلبحريِّة )648-784هـ/1382-1250(.

2- دولُة اْلمماليِك اْلبرجّيِة )784-923هـ/1382-1517م(.

رِّ عِن اْلحكِم لزعيِم اْلمماليِك عزِّ الّديِن اأيبَك.  تنازُل �شجِر الدُّ

اْلأو�شاُع ال�ّشيا�شيَُّة في م�شَر وبالِد ال�ّشاِم في ع�شِر الْمماليِكرابًعا

لطاِن اْلجديِد  توّلى اْلمعزُّ عزُّ الّديِن اأيبُك عر�َس م�شَر عاَم )648هـ/1250م(، وكاَن على ال�شُّ
تحَت  اجتمعوا  قِد  وكانوا  بحزٍم،  وتهديداِتِهْم  ال�ّشاِم  بالِد  في  اْلأّيوبّيْيَن  خطِر  مواجهِة  م�شوؤولّيُة 
زعامِة اْلملِك اْلأّيوبيِّ الّنا�شِر يو�شَف �شاحِب حلَب ودم�شَق؛ ل�شترداِد م�شَر مْن حكِم اْلمماليِك، 
الحّيِة في ذي اْلقعدِة  بو�شِفهم مغت�شبيَن لحقِّ اْلأّيوبّيْيَن في ُحْكِم م�شَر، فاْلتقى اْلجمعاِن ُقْرَب ال�شّ
اإلى دم�شَق،  الّنا�شِر  اْلملِك  اْلمماليِك وفراِر  بانت�شاِر  انتَهْت  �شنَة )648هـ/1251م(، في معركٍة 
ولقْد دفَع هذا اْلنت�شاُر اأيبَك اإلى الّزحِف نحَو بالِد ال�ّشاِم لْلق�شاِء على اْلمعار�شِة اْلأّيوبّيِة فيها، اإّل اأنَّ 
ْلُح بيَنُهما عاَم )651هـ/1253م(،  ا ِللّنزاِع بيَن الّطرَفْيِن، فتمَّ ال�شُّ َل اْلخليفِة اْلعبا�شيِّ و�شَع حدًّ تدخُّ
على اأْن يكوَن ِلْلمماليِك م�شُر وجنوُب فل�شطيَن بما في ذلك غّزُة وبيُت اْلمقد�ِس، وتظلُّ اْلبالُد 

ال�ّشامّيُة بيِد اْلأيّوبّيْيَن، وبذلَك انَتَهِت اْلعقبُة اْلأولى في تاأ�شي�ِس الّدولِة اْلمملوكّيِة الّنا�شئِة.

 بالّرجوِع اإِلى ال�شبكِة العنكبوتيِة )النترنت(  ابَحْث عْن اأمثَلٍة مَن الّتاريِخ ل�شخ�شيَّاٍت ن�شائّيٍة 
. فِّ ُل اإليها على زمالِئَك في ال�شّ تولّْيَن اْلُحْكَم، واعر�ِس اْلمعلوماِت اّلتي تتو�شّ
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 واجَه اأيبُك ازدياَد نفوِذ قادِة اْلمماليِك اْلبحرّيِة بزعامِة فار�ِس الّدين اقطاي، فنجَح اأيبُك بالّتخّل�ِس 
عَب في قلوِب كباِر اْلمماليِك اْلبحرّيِة؛ ف�شارعوا  منُه بقتِلِه عاَم )652هـ/1254م(، وبذلَك األقى الرُّ

اإلى اْلهرِب خارَج م�شَر.
نجَح اْلمماليُك في اإقامِة دوَلتِهم الّتي �شّمْت م�شَر وجنوَب فل�شطيَن في بدايِة عهِدها، وتفّرغوا 

. لمواجهِة اْلخطِر اْلفرنجّي واْلخطِر اْلمغوليِّ
 ما راأُْيَك باْلأعماِل الّتي قاَم بها عزُّ الّديِن اأيبُك لتوطيِد اأركاِن دولِة اْلمماليِك؟

ِف امتداِد دولِة اْلمماليِك اْلبحرّيِة )1250-1382م(، تاأّمِل اْلخريطَة )2-8(، ثّم اأجْب  وِلتعرُّ
َعِن اْلأ�شئلِة الَّتي تليها:

ال�ّشكُل )2-8(: خريطٌة تبّيُن امتداَد دولِة اْلمماليِك اْلبحريِّة )1250-1390م(. 
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جوِع اإلى اأحِد اْلكتِب الّتاريخّيِة اْلمتوافرِة في اْلمكتبِة، اكتْب تقريًرا عْن �شخ�شّيِة عزِّ   بالرُّ
الّديِن اأيبَك مْن حيُث: ن�شاأُتُه واأهمُّ اأعمالِه، ثمَّ ناِق�ْشُه مَع ُمَعلِِّمَك.

 قياُم عزِّ الّديِن اأيبَك باْلق�شاِء على كباِر اْلمماليِك اْلبحرّيِة.

 تتّبْع حدوَد دولِة اْلمماليِك اْلبحريِّة.
 ما اْلبحاُر اّلتي ُت�شرُف عليها دولُة اْلمماليِك اْلبحرّيِة؟
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1- انقِل اْلعباراِت الآتيَة اإلى دفتِرَك، ثمَّ اأكِمِل الْفراَغ بما ينا�شُبُه في ما ياأتي:
........................ اأ   - اأّوُل َمِن ا�شتخَدَم اْلمماليَك في اْلجي�ِس هو اْلخليفُة اْلعبا�شيُّ
رِّ عِن اْلُحْكِم اإلى..................... ب- بداأَ ُحْكُم اْلمماليِك في م�شَر بتناُزِل �شجِر الدُّ
ُم ع�شُر اْلمماليِك اإِلى ق�شميِن، ُهما: ................ و ..................... جـ-  ُيَق�شَّ

2- ف�ّشْر ما ياأتي:
الحّيِة. اأ   - ت�شميُة اْلمماليِك باْلمماليِك اْلبحرّيِة ال�شّ

رِّ عْن ُحْكِمها في م�شَر لعزِّ الّديِن اأيبَك. ب- تنازُل �شجِر الدُّ
جـ- خروُج اْلأّيوبّيْيَن في بالِد ال�ّشاِم لقتاِل اْلمماليِك في عهِد عزِّ الّديِن اأيبَك.

َئِة.  3- اذُكِر اْلأعماَل اّلتي قاَم بها عزُّ الّديِن اأيبُك مْن اأَجِل تقويِة دوَلِتِه الّنا�شِ
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الّدرُس اْلخامُس: مقاومُة اْلمماليِك لوجوِد اْلفرنجِة

الً مقاومُة الْمماليِك لْلفرنجِة في م�شَراأوَّ

تكّرَرْت  لذا  م�شَر،  احتالُل  ُهَو  ال�ّشاِم  بالِد  على  �شيطرَتِهْم  لبقاِء  ال�ّشبيَل  اأّن  اْلفرنجُة  اأدرَك 
محاولُتُهْم لل�ّشيطرِة َعَلْيها، ف�شّنوا حملًة جديدًة هَي اْلحملُة ال�ّشابعُة، يقوُدها ملُك فرن�شا لوي�ُس 
الّتا�شُع. وبعَد اأْن تمّكَن اْلملُك الّنا�شُر داوُد ِمَن ا�شتعادِة بيِت اْلمقد�ِس، و�شَلِت اْلحملُة ال�ّشابعُة 
قبالَة دمياَط عاَم )647هـ/1249م(، ونجَح اْلفرنجُة باحتالِل اْلمدينِة مْن دوِن قتاٍل،  وفي تلك 

رِّ خبَر اْلوفاة كْي ل تتاأّثَر معنويّاُت اْلجي�ِس. الُح، فاأخَفْت �شجُر الدَّ اْلأثناِء توفِّي اْلمِلُك ال�شّ

 ا�شتهداُف اْلحمالِت اْلفرنجّيِة م�شَر.

َم تجاَه مدينِة اْلمن�شورِة، فت�شــّدى لُهُم اْلمماليُك اّلذيَن  حــاوَل اْلفرنجُة في تلَك اْلفتــرِة الّتَقدُّ
نّظموا دفاعاِت اْلمدينِة، وتمّكنوا مْن هزيمِة اْلفرنجِة واأ�شِر اْلملِك لوي�َس الّتا�شِع، الّذي اُأفِرَج عنُه 
بع��َد دفِع فدي��ٍة كبيرٍة وجالِء اْلفرنجِة عْن دمياَط. وبذلَك انتهِت اْلحملُة اْلفرنجّيُة ال�ّشابعُة ع�����اَم 

 ، ) 1م 2 5 0 / 6هـــ 4 8 (
وقــــــِد اقترَنْت حــوادُثها 
بنهايِة الّدولِة اْلأيّوبّيِة وقياِم 

دولِة اْلمماليِك في م�شَر.
ــِه حملِة   مــا دوافــُع توجُّ
اإلى  اْلفـــرنجــِة ال�ّشابعِة 

م�شَر؟
  �شــمِّ قائَد حملِة اْلفرنجِة 
ال�ّشابعــِة اّلــذي وقَع في 

َر.اأ�شِر  اْلم�شلميَن. ال�ّشكُل )2-9(: خريطُة حملِة اْلفرنجِة ال�ّشابعِة على ِم�شْ
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اِمثانًيا مقاومُة الْفرنجِة في بالِد ال�شَّ

كانِت اْلفترُة الّتي َتَلْت رحيَل حملِة اْلفرنجِة 
ال�ّشابعــِة علــى م�شــَر، حّتــى توّلــي ال�ّشلطاِن 
الّظاهــِر بيبر�َس ُحْكــَم م�شَر وبــالِد ال�ّشاِم عاَم 
وم�شالمٍة  هــدوٍء  فتــرَة  )658هـــ/1260م(، 
بيــَن اْلفرنجِة واْلم�شلميــَن؛ ب�شبِب ان�شغاِل كلِّ 
فريــٍق بم�شاكِلِه الّداخلّيــِة، اإّل اأّن الموقَف تغّيَر 
في عهــِد ال�ّشلطــاِن الّظاهِر بيبر�ــسَ وخلفاِئِه، 
اإذ تغّيــرْت �شيا�شُة اْلمماليــِك تجاَه اْلفرنجِة في 
بــالِد ال�ّشاِم بعــَد اأْن حــاوَل اْلفرنجــُة التَّعاوَن 
مــع اْلمغــوِل �شــدَّ اْلم�شلميَن، خا�شــًة بعَد اأْن 
�َشمَحــْت بع�ــسُ اْلإماراِت اْلفرنجّيــِة لعدٍد مَن 
اْلحاميــاِت اْلمغولّيِة بالنُّــزوِل في ح�شوِنها مْن 

باِب الّتعاوِن اْلع�شكريِّ �شدَّ اْلم�شلميَن.
لذا وّجَه اْلمماليُك مجموعًة مَن اْلحمالِت 
. اْلع�شكرّيِة لمواجهِة اْلخطِر اْلفرنجيِّ واْلمغوليِّ

ال�ّشلطاُن الّظاهُر ركُن الّديِن بيبر�ُص
هو رابُع ال�ّشالطيِن اْلمماليِك بعَد عزِّ 
يبَك وابِنِه عليٍّ ثــمَّ �شيِف الّديِن  الّديــِن اأَ

قطَز.
)620هـــ/1221م(،  عــاَم  ُوِلــَد 
وحّقَق اْلعديَد مَن اْلنت�شاراِت في حياِتِه 
�شدَّ اْلفرنجِة واْلمغوِل، ابتداًء مْن معركِة 
اْلمن�شورِة ثّم معركِة عيِن جالوَت، اّلتي 
ما اإِن انتهى منها وعاَد لم�شَر حّتى بويَع له 
لطاِن �شيِف الّديِن ُقطَز  بال�ّشلطنِة، خلًفا لل�شُّ
عــاَم )658هـ/1260م(، وظلَّ �شلطاًنا 

حّتى وفاِتِه عاَم )676هـ/1277م(.
بــرِز اأعماِلــِه اإحيــاُء اْلخالفِة  وِمــْن اأَ
اْلعبا�شّيِة في اْلقاهــرِة بعدما ق�شى عليها 

اْلمغوُل في بغداَد.

 لاذا اأحيا اْلمماليُك اْلخالفَة اْلعبا�شيََّة في الْقاهرِة ؟

  �شمِّ اْلقائَد اْلمملوكيَّ اّلذي نجَح في الّت�شّدي ِلْلحملِة اْلفرنجّيِة ال�ّشابعِة واإف�شاِلها.
ْكِل  )2-9( حملَة اْلفرنجِة ال�ّشابعَة على م�شَر.  تتّبْع على اْلخريَطِة في ال�شَّ
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وفي ما ياأتي عر�ٌس لجهوِد ال�ّشالطيِن اْلمماليِك اْلع�شكرّيِة �شدَّ اْلفرنجِة:
1- مقاومُة الْمماليِك لْلفرنجِة في عهِد ال�ّشلطاِن الّظاهِر بيبر�َص)658-676هـ/1260-1277م(

بداأِت اْلحرُب بيَن اْلمماليِك واْلفرنجِة في عهِد ال�ّشلطاِن الّظاهِر بيبر�َس على �شكِل مناو�شاٍت 
محلِّّيٍة، وفي مطلِع عاِم )663هـ/1265م(، اأخَذ اْلمماليُك في الّدخوِل في عملّياِت حربّيٍة 
في  ار�شوَف  ثّم  قي�شاريَّة  على  فا�شتوَلوا  ال�ّشاحلّيِة،  اْلفرنجّيِة  اْلإماراِت  �شدَّ  الّنطاِق  وا�شعِة 

اْلجنوِب.
اْل�شتيالِء  مَن  وتمّكَن  �شفَد،  قلعَة  بيبر�ُس  هاجَم  )664هـ/1266م(،  الّتاليِة  ال�شّنِة  وفي 
لطاِن بيبر�َس. وفي �شنِة  عليها، فتَحّطمْت معنوّياُت اْلفرنجِة الّذيَن �شارعوا لعقِد هدنٍة مَع ال�شُّ
فرنجّيٍة،  اإمارٍة  اأهمِّ  اإلى  يافا، ووّجَه �شربًة حا�شمًة  بيبر�ُس مدينَة  )666هـ/1268م(، حّرَر 
خَذ  وهَي اأنطاكيا في اأق�شى ال�ّشماِل، وهذا �شبََّب كارثًة لْلوجوِد اْلفرنجيِّ في بالِد ال�ّشاِم، ثمَّ اأَ
اْلموؤّديِة  اْلمنافِذ  اإمارِة طرابل�َس �شنَة )669هـ/1270م(، فا�شتوَلى على  بيبر�ُس في مهاجمِة 

لها واْلح�شوِن اْلمحيطِة بها، مثِل: ح�شِن اْلأكراِد، وح�شِن عّكار.
لطاُن الّظاهُر بيبر�ُس في مواجهِة اْلفرنجِة؟   ما ال�ّشيا�شُة الّتي اّتبَعها ال�شُّ

لطاِن الّظاهِر بيبر�َس.   اذكِر اْلأماكَن اّلتي حّرَرها اْلمماليُك في عهِد ال�شُّ

ال�ّشــلطاُن الْمن�شوُر �شيُف الّديِن قالووُن 
ــالحّي ُهــو �شابــُع ال�ّشالطيِن  اْلألفــّي ال�شّ
اْلبحريِّة، �شــارَك في معركِة  اْلمماليــِك 
اْلمن�شــورِة ومعركِة عيِن جالوَت، ولّما 
توّلى بيبر�ُس اْلُحْكَم اأ�شبَح قالووُن اأكبَر 

اأمراِئِه، فكاَنْت عالَقُتهما ممّيَزًة.

م�شيرَة  قالووُن  اْلمن�شوُر  لطاُن  ال�شُّ وا�شل 
عاِم  ففي  اْلفرنجِة،  في محاربِة  بيبر�َس  لطاِن  ال�شُّ
منطقِة  على  هجوًما  �شنَّ  )684هـ/1285م(، 
، فا�ْشتولى على ح�شِن اْلمرقِب،  ال�ّشاحِل ال�ّشاميِّ
عاِم  وفي  اْلفرنجّيِة،  اْلح�شوِن  اأَمنِع  مْن  وُهَو 

2- مقاومُة الْمماليِك لْلفرنجِة في عهِد ال�ّشلطاِن الْمن�شوِر قالوون )678-689هـ/1279-1290م(

ْم �شرائَح تبّيُن فيها جهوَد ال�ّشلطاِن الّظاهِر بيبر�َس   با�شتخداِم برمجّيِة اْلعر�ِس التّقديمّي، �شمِّ
ُه اأماَم زمالِئَك. في مقاومِة اْلفرنجِة، ثّم اعر�شْ
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ِه على راأ�ِس جي�ٍس �شخٍم، ففر�َس ح�شاًرا على اإمارِة طرابل�َس  )686هـ/1289م(، خرَج بنْف�شِ
َن بعَدها مْن تحريِرها. وجَد قالووُن اْلفر�شَة �شانحًة ِلاْلنق�شا�ِس على  اْلفرنجيَِّة لمّدِة �شهَرْيِن تمكَّ
اْلمدِن اْلمتبّقيِة في اأيدي اْلفرنجة ُم�ْشَتغالًّ �شعَف جبهِتهم، فتمّكَن مَن اْل�شتيالِء على بيروَت وجبلَة. 
َق ُحلَمُه في طرِد اْلفرنجِة مَن اْلمنطقِة ب�شكٍل كامٍل. لطاُن اْلمن�شوُر قالووُن قبَل اأْن يحقِّ وقْد توّفي ال�شُّ

لطاِن اْلأ�شرِف خليِل بِن قالووَن )689-693هـ/1293-1290( 3- مقاومُة الْمماليِك في عهِد ال�شُّ

الّديِن  �شالُح  خليٌل  اْلأ�رصُف  لطاُن  ال�شُّ
ُهــو ابــُن اْلملــِك اْلمن�شــوِر �شيــِف 
الّديِن قــالووَن، ثامِن �شالطنِي الّدولِة 
اْلمملوكّيِة اْلبحريّــِة، ُوِلَد يف اْلقاهرِة 
عاَم )666هـ/1267م(، وتويّف ُقْرَب 

اْلإ�شكندريِّة )693هـ/ 1293م(.

لطاِن اْلأ�رصِف خليٍل، بداأَ  َد حكُم ال�شُّ بعَد اأْن توطَّ
َة لتحريِر اآخِر معاقِل اْلفرجنِة، وهي عّكا  َيُعدُّ اْلُعدَّ
اّلتي كانْت مْن بقايا مملكِة بيِت اْلمقد�ِس اْلفرجنّيِة، 
خطورَة  ُيْدركوَن  عّكا  يف  اْلفرجنُة  كاَن  ولّا 
يطلبوَن  اأوروّبا  ملوِك  اإلى  اأر�شلوا  َفَقْد  موقِفِهْم، 
ْلُهْم اأيُّ دعٍم  مْنُهُم اْلعوَن واْل�شاعَدَة، اإّل اأّنُه لْم َي�شِ
ُيْذَكُر، با�شتثناِء ما قّدَمُه ملُك قرب�َس اْلفرجنيُّ مْن 

ٍة ع�شكريٍَّة لدعِم حت�شيناِت اْلمدينِة. قوَّ
لطاُن اْلأ�رصُف خليٌل ح�شاًرا على مدينِة  فر�َس ال�شُّ
عّكا، داَم اأربعًة واأربعنَي يوًما، انتهى بتحريِر اْلمدينِة 
مْن قب�شِة اْلفرجنِة عاَم )690هـ-1291م(، بعَد 

احتالٍل داَم مئَة عاٍم.
عاَم  خليٌل  اْلأ�رصُف  جنَح  عّكا  حتريِر  وبعَد 
 : )692هـ/1292م(، بفتِح ُمُدِن ال�ّشاِحِل ال�ّشاميِّ
�شوَر و�شيدا وحيفا وطرطو�َس وعتليَت، ثمَّ دّمَر 
كلَّ اْلمواقِع واْلمدِن واْلح�شوِن ال�ّشاحلّيِة ِلَيْحِرَم 
اْلفرجنَة ِمْنها، وبهذا َفَقَد اْلفرجنُة جميَع معاقِلِهْم 
اأرواَد،  جزيرَة  عدا  ما  ال�ّشاِم،  بالِد  �شاحِل  ال�ّشكُل )2-10(: ر�شٌم يبّيُن ح�شاَر عّكا.على 
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رْت عاَم )703هـ/1302م(. اْلواقعَة مقابَل طرطو�َس اّلتي حترَّ
وؤاِل اّلذي يليها: تاأّمِل اْلخريطَة )2-11(، ثمَّ اأجْب عِن ال�شَّ

ْر اإلى مواقِع اْلمدِن واْلح�شوِن اّلتي حّررها كلٌّ ِمَن:   اأَ�شِ
لطاِن اْلأ�شرِف خليِل بِن قالووَن. لطاِن اْلمن�شوِر قالووَن، وال�شُّ لطاِن الّظاهِر بيبر�َس، وال�شُّ ال�شُّ

رْت مْن بقايا اْلفرنجِة في بالِد ال�ّشاِم. ال�ّشكُل )2-11(: خريطٌة تبيُِّن اْلمواقَع الّتي ُحرِّ
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1-  بيِّْن دوَر ال�ّشلطاِن الّظاهِر بيبر�َس في اْلق�شاِء على معاقِل اْلفرنجِة في بالِد ال�ّشاِم.

2- ف�ّشر ما ياأتي:
لطاِن الّظاهِر  اأ   - اّت�شمِت اْلعالقاُت بيَن اْلمماليِك واْلفرنجِة باْلعنِف واْلق�شوِة في عهِد ال�شُّ

بيبر�َس.
لطـاِن اْلأ�شرِف خليِل بِن قالووَن بتدميِر اْلمـدِن واْلح�شـوِن اْلفرنجّيِة في بالِد  ب- قياُم ال�شُّ

       ال�ّشاِم.

3- رتِِّب اْلأحداَث اْلآتيَة ح�شَب تاريِخ حدوِثها مبتِدًئا باْلأقدِم:
اأ   - فتُح عّكا.

ب- فتُح اأنطاكيا.
جـ- اْلحملُة الفرنجيُة ال�ّشابعُة.

د  - فتُح طرابل�َس.
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الّدرُس الّسادُس: مقاومُة اْلمماليِك لْلغزِو اْلمغولّي

الً الْمغوُلاأوَّ

اْلميالدّي(  َر  َع�شَ الّثالَث  اْلهجرّي/  )ال�ّشابِع  اْلقرِن  ُمنت�شِف  منُذ  اْلإ�شالميُّ  اْلم�شرُق  تعّر�َس 
لهجماِت اْلمغوِل الّذيَن تمّكنوا مَن اْل�شتيالِء على اْلعراِق وبالِد ال�ّشام.

اْلمغوُل قبائُل بدويٌّة وثنّيٌة، اأقاَمْت في اأوا�شِط اآ�شيا في اْلجزِء ال�ّشرقيِّ مْن بالِد ترك�شتاَن ومنغوليا، 
يِن، حّتى تمّكَن اْلأميُر  ْمَن اْلمناطِق اْلممتّدِة مْن �شهِل نهِر �شيحوَن غرًبا اإلى اْلحدوِد ال�ّشرقّيِة لِل�شّ �شِ
اْلمغوِل عاَم )601هـ/1202م(.  ُه زعيًما على  نف�شَ َب  فن�شّ مْن توحيِدهم،  )تيموجين(  اْلمغوليُّ 
ِه ا�شَم )جنكيزخان( اأْي اإمبراطوِر اْلب�شِر اأْو اأعظِم الحّكاِم، وبداأَ يكّوُن دولَتُه اْلقوّيَة  واأطلَق على نف�شِ

يِن عاَم )612هـ/1215م(، فاأ�شبَح بذلَك موؤ�ّش�َس دولِة اْلمغوِل. باحتالِل ال�شّ
   ِمْن اأيَن جاَء اْلمغوُل؟

   مْن هَو موؤ�ّش�ُس اإمبراطوريِّة اْلمغوِل؟

الْغزو الْمغوليُّ لْلبالِد اْلإ�شالميِّةثانًيا

اْلغزِو  اإِلى   ) اْلميالديِّ ع�شَر  الّثالَث   / اْلهجريِّ )ال�ّشابٍع  اْلقرِن  في  اْلإ�شالميُّ  اْلعالُم  تعّر�َس 
اْلمذابُح  وارُتِكَبِت  خيراِتها،  وَنَهَب  معالَمها  فدّمَر  اْلإ�شالمّيَة،  اْلمدَن  اجتاَح  الّذي  اْلمغولّي، 
َك الّدولِة اْلإ�شالمّيِة و�شعَفها؛ فكاَنِت اْلخالفُة  بحقِّ ال�ّشّكاِن اْلآمنيَن، وكاَن �شبُب نجاِحهم تفكُّ
بغداَد �شعيفٌة، ودولُة �شالجقِة  ال�ّشالجقِة في  اْل�شمحالِل، ودولُة  �شائرًة في  بغداَد  اْلعبا�شّيُة في 
في  ال�ّشاِم  بالِد  في  اْلأيّوبّيوَن  توّزَع  وقْد  والّتدهوِر،  عِف  ال�شّ في  اآخذٌة  غرى  ال�شُّ اآ�شيا  في  الّروِم 

اإِماراٍت متنازعٍة، وكذلَك كاَنِت الّدولُة اْلمملوكّيُة الّنا�شئُة في م�شَر �شعيفًة.
؟   متى بداأَ اْلغزُو اْلمغوليُّ ِللعالِم اْلإ�شالميِّ

.   بّيْن �شبَب نجاِح اْلمغوِل في ا�شتيالِئِهم على اْلعالِم اْلإ�شالميِّ
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وُل اْلإ�شالمّيُة الّتي كانْت قائمًة اأثناَء اْلغزِو اْلمغولّي؟   ما الدُّ

، فا�شتولى على مدِن  عِف والّتفّكِك ال�ّشيا�شيِّ لْلعاَلِم اْلإ�شالميِّ ا�شتغّل )جنكيز خان( حالَة ال�شّ
خرا�شاَن وبالِد اْلقفجاِق، وَو�ّشَع بذلَك حدوَد اإِمبراطورّيتِه حّتى وفاِتِه عاَم )624هـ/1227م(.

ثّم خلَفُه ابُنُه )تولوي خان( اّلذي �شاَر على نهِج والِدِه، فا�شتولى على الّدولِة اْلخوارزمّيِة عاَم 
حفيُد  )هولكو(  اْلقيادَة  توّلى  ولّما  اْلعراِق.  حدوَد  و�شَل  حّتى  تقّدَم  ثّم  )628هـ/1231م(. 
)656هـ/1258م(،  عاَم  محّرم  في  اْلعبا�شّيِة  اْلخالفِة  حا�شرَة  بغداَد  هاجَم  خان(،  )جنكيز 
واأ�شعَل فيها الّناَر، وقتَل اآخَر اْلخلفاِء اْلعبا�شّييَن في بغداَد اْلم�شتع�شَم باهلل وعدًدا مَن اْلعلماِء واأئمِة 
واْلإ�شالمّيِة،  اْلعربّيِة  اْلح�شارِة  معالِم  مْن  لكثيٍر  بطم�شِه  اْلأمَر  وتجاوَز  كثيًرا،  وخلًقا  اْلم�شاجِد 

وبذلَك انتَهِت اْلخالفُة اْلعبا�شّيُة بعَد حكٍم داَم اأكثَر مْن خم�شِة قروٍن.
  �شْف �شعوَرَك تجاَه اأعماِل )هولكو( في بغداَد.

كاَن دخوُل اْلمغوِل لبغداَد �شربًة قا�شيًة ِلْلح�شارِة اْلإن�شانّيِة.

تاأّمِل اْلخريَطَة )2-12(، ثّم اأجْب َعِن اْلأ�شئلِة الّتي تليها:

ال�ّشكُل )2-12(: خريطُة اْلغزو اْلمغوليِّ للبالِد اْلإ�شالمّيِة.
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.  تتّبْع م�شيَر اْلجي�سِ اْلمغوليِّ نحَو اْلعالِم اْلإ�شالميِّ
 ما الّدوُل اّلتي �شيطَر عليها اْلمغوُل اأثناَء م�شيِرِهْم غرًبا حّتى بالِد ال�ّشاِم؟

ْر اإلى اْلمواقِع الآتيِة: �شمرقنَد، خرا�شاَن، بغداَد، حلَب، دم�شَق.  اأَ�شِ

 ما قاَم به اْلمغوُل في اْلعالِم اْلإ�شالميِّ يتعار�ُس مَع مبادَئ ال�ّشرائِع ال�ّشماوّيِة واْلقانوِن الّدولّي 
ْح ذلَك. ، و�شّ اْلإن�شانيِّ

َل لُهْم ذلَك  هَّ اّتجهْت اأنظاُر اْلمغوِل بعَد ذلَك اإلى بالِد ال�ّشاِم م�شتغلِّيَن انق�شاَم اْلأّيوبّيين، ف�شَ
ر�شلوا تهديًدا اإِلى �شلطاِن اْلمماليِك  ال�ّشيطرَة على بالِد ال�ّشاِم، ثّم اّتجهْت اأنظاُرُهْم اإلى م�شَر، فاأَ
اإّل اأنَّ )هولكو( لْم يطْل بِه اْلمقاُم؛ لأنَّ  اإِلى اْل�شت�شالِم اأو اْلقتاِل،  �شيِف الّديِن قطَز يدعوُه فيها 
ِه بقيادِة  يِن، تارًكا وراَءُه بع�َس جي�شِ لى ال�شّ ظروَف الّدولِة اْلمغولّيِة في اْلم�شرِق َدَفَعْتُه اإِلى اْلعودِة اإِ

)كتبغا( لمتابعِة اْلم�شيِر اإِلى م�شَر.

دوُر الْمماليِك في مقاومِة الْغزِو الْمغوليِّثالًثا

رم�شاَن )658هـ/1260م(،  في  فخرَج  )هولكو(،  تهديَد  قطُز  اْلمملوكيُّ  لطاُن  ال�شُّ رف�َس 
َم على طريِق ال�ّشاحِل نحَو عّكا، م�شتغالًّ اْلُهدنَة اّلتي وقعْت  ِه نحَو فل�شطيَن، وتقدَّ على راأ�ِس جي�شِ
مَع اْلفرنجِة عاَم )1254م(، حّتى و�شَل اإِلى موقِع عيِن جالوَت بيَن بي�شاَن ونابل�َس، فالتقى مَع 
اْلجي�ِس اْلمغوليِّ في معركٍة كبيرٍة، انتهْت بانت�شاِر اْلمماليِك على اْلمغوِل عاَم )658هـ/1260م(.
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ْر اإلى موقِع معركِة عيِن جالوَت.   على اْلخريطِة اأعالُه، اأَ�شِ
الّتي بعَثها لُه )هولكو(، ويدعوُه    ما راأيَك بموقِف ال�ّشلطاِن اْلمظّفِر قطَز مْن ر�شالِة الّتهديِد 

فيها اإِلى اْل�شت�شالِم؟

ال�ّشكُل )2-13(: خريطُة معركِة عيِن جالوَت.

كان من اأبرز نتائُج معركِة عيِن جالوَت مايلي:

1- اأوَقَفْت هذه اْلمعركُة الّزحَف اْلمغوليَّ نحَو م�شَر، و�شاَهَمْت في ارتداِدِهْم اإلى ما وراَء نهِر 
اْلفراِت.

َدْت هذه اْلمعركُة اْلأ�شطورَة اْلقائلَة: اإِنَّ اْلجي�َس اْلمغوليَّ جي�ٌس ل ُيْقَهُر. 2- بدَّ
، فاأ�شبَحْت م�شُر بذلَك مركًزا بالَغ  3- ارتفاُع مكانِة دولِة اْلمماليِك الّنا�شئِة في اْلعالِم اْلإ�شالميِّ

 اكتْب بطاقَة �شكٍر وثناٍء، تثّمُن فيها جهوَد ال�ّشلطاِن �شيِف الّديِن قطَز في �شدِّ اْلغزِو اْلمغوليِّ 
عِن اْلبالِد اْلإ�شالمّيِة.

وؤاَليِن الّتالييِن: تاأّمِل اْلخريطَة )2-13(، ثمَّ اأجْب عن ال�شُّ
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، ل �شّيما بعَد اأَْن تداَعِت اْلإماراُت اْلأّيوبّيُة في بالِد  اْلقّوِة في الّدفاِع َعِن ال�ّشرِق اْلإ�شالميِّ
ال�ّشاِم.

اإِْذ اأ�شرَع  4- كاَن ن�شُر اْلمماليِك في عيِن جالوَت �شبًبا في خال�ِس بالِد ال�ّشاِم مْن يِد اْلمغوِل، 
ال�ّشاِم،  بالِد  على  ال�ّشيطرَة  قطَز  لل�ّشلطاِن  مّهَد  الّذي  اْلأمُر  اْلمنطقِة،  مَن  باْلهرِب  قادُتُهْم 
فاأُقيمْت َلُه اْلخطبُة في اْلم�شاجِد، وبذلَك عادِت اْلوحدُة بيَن بالِد ال�ّشاِم وم�شَر تحَت زعامِة 

اْلمماليِك.
5- تاأّجَجْت روُح اْلمقاومِة لدى اْلم�شلميَن �شّد اْلغزاِة.

وتاأثُِّرِهْم  باْلم�شلميَن  اْلمغوِل  لحتكاِك  ونتيجًة  جالوَت،  عيِن  معركِة  مْن  قرٍن  ن�شِف  وبعَد 
اإ�شالمّيًة  واأن�شوؤوا ح�شاراٍت  اْلإ�شالَم،  اْلمغوُل  اْلإ�شالمّيِة تخلَّوا عْن وثنّيِتهم، واعتنَق  باْلح�شارِة 

عريقًة في اإيراَن واْلعراِق وبالِد اْلهنِد وجنوِب رو�شيا.

ّيِة اْلوحدِة بيَن م�شَر وبالِد ال�ّشاِم بالّن�شبِة لْلعالِم اْلعربيِّ في اْلوقِت اْلحا�شِر؟   ما راأُيَك في اأهمِّ

َر؟  ماذا تتوّقُع لو نجَح اْلمغوُل بال�ّشيطرِة على ِم�شْ

ًطا لمعركِة عيِن جالوَت، ُمبيًِّنا   با�شتخداِم برنامِج الّر�ّشاِم على جهاِز اْلحا�شوب، ار�شْم مخطَّ
اْلأطراَف اْلم�شاركَة في اْلمعركِة والّنتائَج اْلتي اأَ�شفَرْت عْنها.
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1- عّرْف ما ياأتي:
اْلمغوُل، جنكيز خان، اْلم�شتع�شُم باهلل، عيُن جالوَت، هولكو.

. 2- ا�شتخل�ِس اْلعوامَل اّلتي �شاعدِت اْلمغوَل على دخوِل اْلعالِم اْلإ�شالميِّ

. 3- اذكْر نتائَج اْلغزِو اْلمغوليِّ على اْلعالِم اْلإ�شالميِّ

4- امالأ اْلفراَغ في ما ياأتي:
اأ  - اأقاَم اْلمغوُل في اأوا�شِط اآ�شيا في اْلمنطقِة اْلممتّدِة مْن ........... اإِلى ............ .
ب- اأْوُل مْن تمّكَن مْن توحيِد اْلقبائِل اْلمغولّيِة تحَت زعاَمِتِه ُهَو .................... .
وِل اْلإ�شالمّيِة اّلتي هاجَمها اْلمغوُل ودّمروا ح�شارَتها ِهَي .............. . جـ- اأُولى الدُّ

ْيِن اْلمغولّي بقيادِة ..........  د  - قامْت معركُة عيِن جالوَت عاَم ............ بيَن اْلجْي�شَ
واْلمملوكّي بقيادِة ................ .

5- ما الّنتائُج الّتي اأ�شفَرْت عْن معركِة عيِن جالوَت عاَم )658هـ/1260م(؟
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1- عّرْف ما ياأتي:
الحّيِة. الأتابُك، اْلأيّوبّيون، معركُة حّطيَن، اْلمماليُك اْلبحرّيُة، توران �شاه، معركُة ال�شّ

نجاِح حمالِت  في  اآنذاك  اْلإ�شالميُّ  اْلعاَلُم  �َشِهَدها  اّلتي  ال�ّشيا�شّيُة  روُف  الظُّ �شاَعَدِت  كيَف   -2
اْلفرنجِة؟

3- اذكْر دوافَع حمالِت اْلفرنجِة.
. 4- َبّيْن اأ�شباَب نجاِح اْلمغوِل في ال�ّشيطرِة على اْلعالِم اْلإ�شالميِّ

5- عّدِد اْلإماراِت الّتي اأقاَمها اْلفرنجُة في ال�ّشرق.
6- عّدْد نتائَج كلٍّ مْن حمالِت اْلفرنجِة اْلآتيِة:

ال�ّشابعة جـ-  الّثالثة   ب-  اأ - اْلأولى  
روَف اّلتي �شاعَدْت على ن�شاأَِة الّدولِة اْلأّيوبّيِة. 7- ا�شتخل�ِس الظُّ

، اأجْب عِن اْلأ�شئلِة اْلآتيِة: ْوِء درا�شِتَك َعِن ال�ّشلطاِن �شالِح الّديِن اْلأّيوبيِّ 8- في �شَ
؟ فاُت الّتي تمّيَز بها �شالُح الّديِن الأيوبيُّ اأ   - ما ال�شّ

ب- اذكِر اْلأعماَل الّتي قاَم بها �شالُح الّديِن اْلأّيوبيُّ بعَد توّليه وزارَة م�شَر.
ِل �شالِح الّديِن اْلأيّوبيِّ في بالِد ال�ّشاِم على قوِة الم�شلميَن. ْح اأثَر تدخُّ و�شِّ جـ- 

. 9- تتّبْع جهوَد اْلأيّوبّييَن اْلحربّيَة في مواجهِة اْلفرنجِة بعَد �شالِح الّديِن اْلأيّوبيِّ
10- ا�شتخل�ِس اْلعوامَل الّتي اأّدْت اإلى انهياِر الّدولِة اْلأّيوبّيِة.

11- اذكْر اأبرَز ال�ّشماِت اْلع�شكرّيِة ِلْلمماليِك.

اْلأ�شرِف خليِل بِن قالووَن، في  اْلمن�شوِر قالووَن، وال�ّشلطاِن  ِمَن ال�ّشلطاِن  تتّبْع دوَر كلٍّ   -12
مواجهِة اْلفرنجِة.

لطاِن الّظاهِر بيبر�َس. 13- اذُكِر اْلأماكَن الّتي حّرَرها اْلمماليُك في عهِد ال�شُّ
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قيِّْم ما تعّلْمتَُه بو�شِع اإ�شارِة  )√( اأماَم الْعبارِة الّتي تنا�شُب تعلُّمَك في في الْجدوِل اْلآتي:

لنَعَممعاييُر التَّقويِم الّذاتّيالرقم

1
هولكو،  اْلمماليك،  الآتيِة:  باْلمفاهيم  اْلمق�شوَد  ُح  اأُو�شِّ

معركة حّطين، اْلأتابك، اْلمغول، اْلحمالت اْلفرنجّية.

2
اأَر�شُم �شكاًل منّظًما لبياِن �شيِر حمالِت اْلفرنجِة على اْلبالِد 

اْلإ�شالمّيِة.

3
اْلإ�شالمّيِة  اْلبالِد  �شائدًة في  الّتي كانْت  اْلأو�شاِع  اأثَر  اأُدرُك 

في نجاِح حمالِت اْلفرنجِة.

4
لطاِن �شالِح الّديِن اْلأيّوبيِّ في توحيِد م�شَر  ُح دوَر ال�شُّ اأُو�شِّ

وبالِد ال�ّشاِم.

ُح دوَر اْلمماليِك في مقاومِة حمالِت اْلفرنجِة.5 اأُو�شِّ

6. اأُْدِرُك اْلآثاَر اْلمدّمرَة ِلْلغزو اْلمغوليِّ على اْلعالِم اْلإ�شالميِّ

الّتقومُي الّذاتيُّ



َتَّ ِبَحْمِد اهلِل َتَعاَلى
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