الخاعٍش :
امللعع  :ألاول الىزائم الخاعٍسُت
الىضعُت الخعلمُت عكم  : 1صعاؾت الىزائم الخاعٍسُت
الىزائم الخاعٍسُت هي مجىعت مً الؿىضاث املعاصغة للخاعٍش التي الخاعٍش ٌعخمض عليها الباخث أواملإعر لكخابت الخاعٍش.
أهىاع الىزائم الخاعٍسُتصامخت العمالث ،املباوي ،الهُاكل ،العظمُت .
مكخىبت الغؾائل املعاَضاث الاجفاكُاث اللىاهحن
مغاخل صعاؾت الىزُلت الخاعٍسُت:
ًجب الاعخماص على مىهجُت معُىت والتي حعخمض على زالر زعىاث
 -1جلضًم الىزُلت:
* ظبُعت الىزُلت عؾالت معاَضة اجفاكُت
* مصضع الىزُلت مصضع عؾمي(مً َُئت خكىمُت).مصضع غحر عؾمي( مً امللاالث  ،والكهاصاث الحُت)...
* طكغ اؾم الؿىض أوالكخاب الظي أزظث مىه الىزُلت الخاعٍسُت.
* الخعغٍف بصاخب الىزُلت ( الاؾم والللب وجاعٍش املُالص والىفاة وهبظة عً خُاجه).
* إلاظاع الؼماوي واملكاوي (الؿىت الُىم اللغن واملكان).
 -2جدلُل الىزُلت -3:الىلض و الاؾخيخاج:
* جدلُل الفكغة العامت للىزُلت الخاعٍسُت.
* جدضًض ألافكاع الجؼئُت للىزُلت الخاعٍسُت.
* قغح املصعلحاث الغحر الىاضحت في الىزُلت.
 -3الىلض والاؾخيخاج:
* جلُُم الىزُلت وإبضاء الغأي على املعلىماث التي جدخىيها.

* ئبضاء الغأي على املعلىالث التي جدخىيها.

الخاعٍش :
امللعع  :ألاول الىزائم الخاعٍسُت
الىضعُت الخعلمُت عكم  : 2مُاصًً الخدىل في املجخمع إلاؾالمي.
 -1أوضاع قبه الجؼٍغة العغبُت كبل إلاؾالم:
*صحغاء قاؾعت.
* اغلبهم بضو و عخل جدكمهم العصبُت اللبلُت.
* ٌعبضون ألاصىام مع اهدكاعزفُف لليهىصًت والىصغاهُت.
* ًماعؾىن الخجاعة عبر اللىافل مع بالص الهىض وغحرَا .
* اللىي ًأكل الضعُف .واص البىاث .ظلم اليؿاء.ججاعة العبُض.
 -2بىاء الضولت:
بعض عفض كغَل للضًً إلاؾالمي كغع الغؾىل صلى هللا عله وؾلم أن يهاحغ ئلى ًثرب بعض الاضعهاص الظي واحهه ومً هخائج الهجغة:
* بىاء املسجض الىبىي الكغٍف *.املإازاة بحن املهاحغًٍ وألاهصا ع *.حغُحر اؾم ًثرب ئلى املضًىت املىىعة.
*جدىل املؿلمحن ئلى مجخمع مىظم على أؾـ حضًضة والتي حعخمض على اللغان والكىعي (مصاصع الحكم) وجم جأؾِـ الضولت إلاؾالمُت ؾىت 622م املىافم لٌ1
واهتهذ بىفاة الغؾىل ملسو هيلع هللا ىلص ؾىت 632م املىافم ل ٌ11زم ظهغث صول حضًضة.
 -3مظاَغ الخدىل في عهض الغؾىل : 

املظهغالؿُاس ي
الحكم:قىعي
املضًىت املىىعة

الاكخصاصي

الشلافي والضًني

العؿكغي

الاحخماعي

خغٍت الاعخلاص الضًني
وكغ إلاؾالم

الدشجُع على الصضق
الكؿب الحالل

جدغٍم املىبلاث
اللضاء على العصبُت اللبلُت

حشجُع العلم

مماعؾت الؼعاعت

املىاؾاة والحغٍت

جكىًٍ الجِل
كُاصة الغؾىل ل27غؼوة
والعضًض مً الغؼواث الؿغٍت

 -4مغاخل الخعىع الحضاعي للضولت إلاؾالمُت:
 -1.4احخماع الؿلُفت وظهىع هظام الخالفت:
وكاص أن بعض وفاة الغؾىل ملسو هيلع هللا ىلص احخمع ألاهصاعفي ؾلُفت بً ؾعُضة ملباٌعت عحل بالخالفت وملا علم عمع وأبي بكغ الصضًم ومجمىعت مً املهاحغًٍ بالخالفت.
ًضوع زالف بُنهم ،زم اجفلىا على مباٌعت أبي بكغ الصضًم
 -2.4الخعىع الؿُاس ي للضولت إلاؾالمُت - :مفهىم الخالفتَ:ى هظام خكم ؾُاس ي اؾخدضزه الخلفاء الغاقضًً بعض وفاة الغؾىل .
 الخالفت الغاقضة :مً  ٌ11ئلى  ٌ 40وخكم زاللها  4زلفاء وَم :الخلُفت

الفترة

أبي بكغ الصضًم 

ٌ13-11

عمغ بً الخعاب 

ٌ23-13

عشمان بً عفان 

ٌ35-32

علي بً أبي ظالب 

ٌ40-35

ممحزاث خكمه
أول زلُفت في إلاؾالم -خاعب املغجضًً
وكغ إلاؾالم زاعج قبه الجؼٍغة العغبُت
للب بأمحر املإمىحن -عغف عصغٍ بالعصغ الظَبي
اقتهغ بالعضل  -فخذ ألامصاع.
حمع اللغان -اؾخمغ الفخذ
أول مً أؾـ ألاؾعىل البدغي في إلاؾالم
للب إلامام -ظهىع الكُعت والخىاعج  -اجسض الكىفت عاصمت لٌ

-الخالفت ألامىٍت)ٌ132-41(:

أبى حعفغ املىصىع

اهتهذ الخالفت الغاقضة بملخل على بً أبي ظالب زم أعلً عً جأؾِـ صول حضًضة
وهي الخالفت ألامىٍت خُث أصبذ الحكم ملكي وعاسي فلض بلغذ الفخىخاث أوحها

معاوٍت بً أبي ؾفُان

في عهضَم ومً أقهغ زلفائهم :معاوٍت بً أبي ؾفُان و عبض املالك بً مغوان.

عبد املالك بن
مروان

– الخالفت العباؾُت)ٌ656-132(:

أبى عباؽ املضعى الؿفاح

بلي هظام الحكم ملكي وعاسي كاهذ عاصمتهم بغضاص ؾلعذ على ًض املغىل
بلُاصة َىالكى ومً أقهغ زلفائهم أبى العباؽ(الؿفاح) -أبى حعفغ املىصىع
َاعون الغقُض – املخىكل.

هارون الرشيد

املخىكل

 -5الخعىع إلاصاعي للضولت إلاؾالمُت :عغف الىظام إلاصاعي زالل العهىص الشالر
خُث أوكأ املؿلمىن هظام بِذ املال واَخمىا بالجاهب اللاهىوي وحعلىٍ مؿخلل
عً الىالة واَخمىا بالجاهب ألازالقي في معامالتهم فاؾخدضزىا هظام الحؿبت ملغاكبت
ألاؾىاق وألمً وأمان الضولت اؾخدضزىا هظام الكغظت.

الخالفت العباؾُت

الخالفت ألامىٍت
هوالكو

الخاعٍش:

أبى املهاحغ صًىاع

امللعع الشاوي :الخاعٍش الىظني.
الىضعُت الخعلمُت عكم :1جدىل قمال ئفغٍلُا ئلى مغغب ئؾالمي.
-1مىكع بالص املغغبً:علم اؾم املغغب على الضول الىاكعت غغب
مصغ ومً املحُغ ألاظلس ي غغبا ومً البدغ ألابُض املخىؾغ قماال
ومً الصحغاء الكبري حىىبا وجخمشل في الضول الىاكعت غغب كاعة
ئفغٍلُا(:جىوـ -الجؼائغ -لُبُا -مىعٍعاهُا -املغغب).

علبت بً هافع

 -2مغاخل فخذ بالص املغغب:مغ على فخذ بالص املغغب زالر مغاخل:

مغاخل الفخذ
مغخلت
الاؾخككاف والاؾخعالع
مغخلت
الفخذ
الحلُلي
مغخلت
الخىظُم

إلاظاع الؼماوي
ٌ50-28
ٌ86-50

ٌ102-86

أَم ألاخضار
 اللُام بدمالث الؾخككاف املىعلت وؾكانها مً أقهغالفاجدحن:عبض هللا بً أبي ؾغحجأؾِـ مضًىت اللحروان ؾىتٌ50اؾدكهاص علبت بً هافع وأبىاملهاحغ صًىاع وملخلهما في مىعلت جاَىصةؾىت 64
ملخل الكاَىت وكؿُلت.ئعؾال علماء وفلهاء في الضًً إلاؾالمي ئلى املغغب لخشبُخه-بضاًت فخذ ألاهضلـ بلُاصة مىس ى بً هصحر.

الكاَىت

 -3هخائج فخذ بالص املغغب:
*اعخىاق ألاماػَع للضًً إلاؾالمي واملؿاَمت في وكغٍ.
* اهدكاع اللغت العغبُت.
* وكاط خغكت اللىافل وحعضص ألاؾىاق وجىىع الؿلع.
* أصبدذ بالص املغغب والًت جابعت للمكغق إلاؾالمي.
* ئوكاء العضًض مً املضن(اللحروان -فاؽ).
* اهضماحالبربغ في الحضاعة إلاؾالمُت وجعىع العلم وحعضص مغاكؼٍ

غرناطة

 -4فخذ ألاهضلـ  :بعض جىظُض إلاؾالم في بالص املغغب جمكً
اللائض ظاعق بً ػٍاص بأمغ مً مىس ى بً هصحر مً فخذ ألاهضلـ
ؾىت  ٌ92املىافم ل 711م وظلذ مغجبعت بالضولت إلاؾالمُت
ختى ؾلىط غغهاظت ؾىت 1492م و.ٌ897

موس ى بن نصير

طارق بن زياد

مدينة القيروان

الخاعٍش:

الدولة الرستمية

المقطع الثانً :التارٌخ الوطنً
الوضعٌة التعلمٌة رقم :2دول المغرب المستقلة والموحدة
-1دول المغرب المستقلة:
الضولت الغؾخمُت

املإؾـ والعاصمت
الضولت
املإؾـ :عبض الغخمان بً عؾخم
العاصمت :جيهغث

الاظاع الؼماوي واملكاوي
ٌ296-160
املغغب ألاوؾغ

أَم الحضاعاث
الحكم :ئمامُا قىعٍا.
اػصَاع الخجاعة والؼعاعت وزاصت في العاصمتاػصَا الشلافت وبىاء اللصىع واملؿاحض-اػصَاع وكاط الغعي

الضولت الاصعَؿت
الضولت ألاغلبُت

املإؾـ:ئصعَـ بً ًحى
العاصمت :وٍلُلي زم فاؽ

ٌ311-172
املغغب ألاكص ى
ؾلعذ على ًض الفاظمُحن

هظام الحكم :ملكي وعاسي
اػصَاع الؼعاعت واهخعاف خغفت الغعياػصَاع الخجاعة مع صول الجىاع-جأؾِـ املضن مشل مضًىت ؾبخت وفاؽ.

املإؾـ :ابغاَُم بً ألاغلب
العاصمت :اللحروان

ٌ296-184
املغغب ألاصوى
ؾلعذ على ًض الفاظمُحن

هظام الحكم :ملكي وعاسي
اػصَاعالخجاعة وزاصت في العاصمتبىاء املؿاحض مشل مسجض الؼٍخىهت واللحروان-اهدكاع العلم واملعغفت

الدولة إلادريسة

الدولة ألاغلبية

-2دول المغرب الموحدة:
دولة المرابطٌن

المؤسس والعاصمة
الدولة
المؤسسٌ :وسف بن تاشفٌن
العاصمة :مراكش

الدولة الموحدٌة

المؤسس :عبد المؤمن بن علً
الكومً النردومً

الطر الزمانً والمكانً
541-452ه
سقطت على ٌد الموحدٌن

أهم الحضارات
الغنى والثراء وانتعاش التجارة بٌن األندلس وبالد السودان
والمغرب.
-بناء المدن والمساجد مثل فاس والمسجد الكبٌر بالجزائر

668-541ه
سقطت على ٌد االسبان

نظام الحكم:ملكً وراثً
اهتموا بزراعة وبالحركة التجارٌة ومن انم المراكزالتجارٌة بجاٌة وطرابلس
امتالك أسطول بحري قوي.االهتماء بالعلم والعلوم فبرزوا الكثٌر من العلماء مثل ابنرشد القرطبً وابن العرجون التلمسانً

ابً عقض اللغظبي
.

الدولة املوحدية

 -3جغاحع الؿُاصة إلاؾالمُت على ألاهضلـ:
1.3املغغب إلاؾالمي بعض املىخضًً :بضا جضَىع الضولت املىخضًت بعض معغكت خصً

الحفصية

الؼٍاهُت

العلاب أو معغكت العلاب ؾىت  ٌ609املىافم ل1212م خُث حعخبر َؼٍمت كبري
للمؿلمحن و التي ظهغث على أهلاضها  3صوٍالجالحفصُت(جىوـ).الؼٍاهُت(الجؼائغ)
املغٍيُت(املغغب).
2.3ألاهضلـ ما بعض املىخضًً  :ضعفذ كىي املىخضًً بعض وفاة الخلُفت الىاصغ

املرينية

فبلذ ألاهضلـ صون غعاءعؿكغي مما فخذ املجاللممالك اؾباهُا لالؾدُالء عليها
فؿلعذ مضن ألاهضلـ ألازغي جلىي ألازغي لم ًدبلى منها ئال صولتبىى ألاخمغ.
 3.3ؾلىط غغهاظت وغؼو اؾباهُا لؿىاخل بالص املغغب :صعذ ئًؼابُال ملكت ككخالت
لللضاء نهائُا على صولت بىى ألاخمغ وظغص املؿلمحن حمُعا مً ألاهضلـ فكضصوا الحصاع
على غغهاظت ختى جىكُع معاَضة الاؾدؿالم فؿلعذ في أًضيهم  2حاهفي1492م.
ايسابيال الثانية

فيرناندو الثاني

معاهدة الاستسالم

قصرالحمراء

معركة حصن العقاب

الخاعٍش:
امللعع الشالث :الخاعٍش العام:
الىضعُت الخعلمُت عكم  : 1الفخىخاث إلاؾالمُت في املكغق العغبي و أوعوبا :
مفهىم الفخىخاث إلاؾالمُت:

معغكت أحىاصًً
معغكت جفىق فيها املؿلمىن على البحزهعُحن ؾىت
 634م بفلؿعحن

هي مجمىعت مً الحمالث العؿكغٍت التي كام بها املؿلمىن بهضف وكغ إلاؾالم في حمُع أهداء العالم مىظ البعشت املحمضًت ختى ؾلىط الضولت العشماهُت.
اإلطار الزمانً والمكانً للفتوحات اإلسالمٌة
الفخىخاث إلاؾالمُت في العهض الغاقضي
()ٌ 41 – ٌ 11
فخذ الكام (.)ٌ13
ئجمام فخذ العغاق (.)ٌ15
فخذ فلؿعحن (.)ٌ20
فخذ مصغ(.)ٌ20
بضاًت فخذ بالص املغغب (.)ٌ22
فخذ الحبكت (.)ٌ31
فخذ ظبرؾخان (.)ٌ33

الفخىخاث إلاؾالمُت في العهض ألامىي
()ٌ 132 – ٌ 41
ئؾخكمال فخذ بالص املغغب (.)ٌ86
فخذ ألاهضلـ (.)ٌ92
فخذ بالص ما وعاء النهغًٍ (.)ٌ96-ٌ86
فخذ حىىب غالُا (.)ٌ102

الفخىخاث إلاؾالمُت في العهض ألامىي
()ٌ 656 – ٌ 132
فخذ صللُت ()ٌ212
فخذ حؼٍغة مالعا (.)ٌ221
فخذ حؼٍغة ؾغصًيُا،كىعؾُكا،البُلُاع
ؾىت ()ٌ343

الخاعٍش:
امللعع الشالث :الخاعٍش العام:
الىضعُت الخعلمُت عكم  : 2مظاَغ الحضاعة إلاؾالمُت :
 Iمظاَغ الحضاعة إلاؾالمُت:
املظهغ العلمي  :فؿغ املؿلمىن العلىم ئلى علىم هللُت وعلىم عللُت
العلىم الىللُت:
 اللغآن  :اللغآث ،الخفؿحر،أؾباب الجزول. علم الحضًث َ :ى جضوًٍ ألاخاصًث الىبىٍت الكغٍفت ومً أقهغ املحضزحن  :إلامام البساعي و مؿلم. علم الفله  :وحؿدىض كىاعضٍ ئلى أعبعت أعكان ( اللغآن ،الؿىت  ،الاحماع  ،الاحتهاص) ومً أقهغ الفلهاء ألائمت ألاعبعت  :الكافعي ،مالك،ابً خىبل ،أبى خىُفت. علم اللغت  :وٍخمشل في الىدى و ألاصب و البالغت وعلم العغوض ومً أقهغ علمائها  :أبى ألاؾىص الضؤلي،ؾبىٍه،الجغحاوي.العلىم العللُت:
 العب  :أوكأ املؿلمىن املؿدكفُاث واملضاعؽ لخضعَؿه ومً أقهغ ألاظباء  :ابً ؾِىا  ،أبى بكغ الغاػي .وألفىا كخبا عضة منها :كخاب الحاوي في العب. الكُمُاء والصُضلت  :جىصلىا ئلى ازتراعاث عضة وألفىا كخبا عضة ومً أقهغ العلماء  :حابغ بً خُان  ،ابً البُعاع الفلك  :هبغ فُه عضة علماء أمشال  :البحرووي ،أبى مىس ى املصغي كما أزبذ العلماء كغوٍت ألاعض و أؾؿىا املغاصض الفلكُت و ازترعىا الاؾعغالب. الخاعٍش و الجغغافُا  :اَخم املؿلمىن بخضوًٍ جاعٍش ألامم و الىكائع ألاؾالمُت ومً أقهغ املإعزحن  :ابً زلضون  ،ابً َكام ،ابً ألازحر  .وفي الجغغافُا هجض  :ابًبعىظت  ،ابً خىكل  ،إلاصعَس ي.

املظهغ العمغاوي  :جخمشل أهىاع العماعة ألاؾالمُت ئلى :
العماعة املضهُت :أؾـ املؿلمىن العضًض مً املضن أَمها  :الكىفت  ،البصغة  ،اللحروان .
العماعة الضًيُت :جخمشل في املؿاحض  :املسجض الىبىي الكغٍف  .ألاػَغ  ،ألامىي.
العماعة الحغبُت العؿكغٍت  :جخمشل في الحصىن واللالع خُث أوكأَا املؿلمىن للخدصً بها أَمها :
اللحروان  ،الكىفت  ،كلعت بني خماص بالجؼائغ.
املظهغ الفني :
اَخم املؿلمىن باملىؾُلى والؼزغفت والىدذ زاصت في العهضًً ألامىي و العباس ي ومً أقهغ
املىؾُلُحن  :الـصفهاوي  ،ػعٍاب  ،ئسحاق املىصلي
املظهغ الاكخصاصي :
 الؼعاعت  :أوكأ املؿلمىن الؿضوص و كامى بكم اللىىاث وججفُف املؿدىلعاث لخدؿحن الؼعاعت وجىؾُعها. الصىاعت  :اػصَغث الصىاعت واخخلذ مكاهت َامت في اكخصاص الضولت ومً أَم الصىاعاث  :صىاعت الىعقصىاعت الؿاعاث  ،صىاعت الؼحاج و العخاص الحغبي.
 الخجاعة  :اػصَغث الؼعاعت بؿبب عضة عىامل منها  :املىكع الجغغافي  ،اَخمام الحكام بالؼعاعت.ومً أَم البضائع املخضاولت  :الظَب  ،العاج  ،الحغٍغ  ،الخىابل  ،الخمىع.

 IIجأزحر الحضاعة إلاؾالمُت على العالم و أوعوبا :
 اؾخفاصة ألاوعوبُىن مً العماعة إلاؾالمُت وجأزغوا بالعغاػ الفني لها. جأزغ ألاوعوبُىن باملبضأ الكىعي و الضًمىكغاظي للحضاعة إلاؾالمُت. جغحم ألاوعوبُىن أعمال الخىاعػمي في الغٍاضُاث. ؾاَم علم الجغغافُا و عخالث املؿلمحن في جؼوٍض ألاوعوبُىن باملعلىماث الجغغافُا. الحغكت الاصالخُت في أوعوبا كاهذ هخاج جأزغَم بأفكاع املؿلمحن. -اعخماص ئسحاق هُىجً على مإلفاث ابً الهُشم في أبدازه.

المادة :تاريخ.
المقطع األول :الوثائق التاريخية
الوضعية التعلمية رقم  :1دراسة الوثائق التاريخية
الوثائق التاريخية هي مجوعة من السندات المعاصرة للتاريخ التي التاريخ يعتمد عليها
الباحث أوالمؤرخ لكتابة التاريخ.
أنواع الوثائق التاريخية صامتة العمالت ،المباني ،الهياكل ،العظمية .
مكتوبة الرسائل المعاهدات االتفاقيات القوانين
مراحل دراسة الوثيقة التاريخية:
يجب االعتماد على منهجية معينة والتي تعتمد على ثالث خطوات
 -1تقديم الوثيقة:
* طبيعة الوثيقة رسالة معاهدة اتفاقية
* مصدر الوثيقة مصدر رسمي(من هيئة حكومية).مصدر غير رسمي( من
المقاالت ،والشهادات الحية)...
* ذكر اسم السند أو الكتاب الذي أخذت منه الوثيقة التاريخية.
* التعريف بصاحب الوثيقة ( االسم واللقب وتاريخ الميالد والوفاة ونبذة عن حياته).
* اإلطار الزماني والمكاني (السنة اليوم القرن والمكان).
 -2تحليل الوثيقة:
* تحليل الفكرة العامة للوثيقة التاريخية.
* تحديد األفكار الجزئية للوثيقة التاريخية
* شرح المصطلحات الغير الواضحة في الوثيقة

 -3النقد و االستنتاج:
* إبداء الرأي على المعلوالت التي تحتويها.

المادة :تاريخ.
المقطع األول :الوثائق التاريخية
الوضعية التعلمية رقم  :2ميادين التحول في المجتمع اإلسالمي
 -1أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم:
*صحراء شاسعة.
* اغلبهم بدو و رحل تحكمهم العصبية القبلية.
* يعبدون األصنام مع انتشار خفيف لليهودية والنصرانية.
* يمارسون التجارة عبر القوافل مع بالد الهند وغيرها .
* القوي يأكل الضعيف .واد البنات .ظلم النساء.تجارة العبيد

 -2بناء الدولة:
بعد رفض قريش للدين اإلسالمي قرر الرسول صلى هللا عله وسلم أن يهاجر إلى
يثرب بعد االضطهاد الذي واجهه ومن نتائج الهجرة:
* بناء المسجد النبوي الشريف * .المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار * .تغيير اسم
يثرب إلى المدينة المنورة.
*تحول المسلمين إلى مجتمع منظم على أسس جديدة والتي تعتمد على القران
والشورى (مصادر الحكم) وتم تأسيس الدولة اإلسالمية سنة 622م الموافق ل1ه
وانتهت بوفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم سنة632م الموافق ل11ه ثم ظهرت دول
جديدة

 -3مظاهر التحول في عهد الرسول : 
المظهرالسياسي

الثقافي والديني

االقتصادي

االجتماعي

العسكري

الحكم:شورى

حرية االعتقاد
الديني
نشر اإلسالم

التشجيع على
الصدق
الكسب الحالل

تحريم الموبقات

تكوين الجيش

تشجيع العلم

ممارسة الزراعة

القضاء على
العصبية القبلية
المواساة والحرية

قيادة الرسول
ل27غزوة
والعديد من
الغزوات السرية

المدينة المنورة

 -4مراحل التطور الحضاري للدولة اإلسالمية:
 -1.4اجتماع السقيفة وظهور نظام الخالفة:
بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم اجتمع األنصار في سقيفة بن سعيدة لمبايعة رجل
بالخالفة ولما علم عمر و أبي بكر الصديق ومجموعة من المهاجرين بالخالفة .وكاد
أن يدور خالف بينهم ،ثم اتفقوا على مبايعة أبي بكر الصديق
 -2.4التطور السياسي للدولة اإلسالمية:
 مفهوم الخالفة:هو نظام حكم سياسي استحدثه الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول

 -الخالفة الراشدة :من 11ه إلى  40ه وحكم خاللها  4خلفاء وهم:

الخليفة

أبي بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 
علي بن أبي طالب 

الفترة
13-11ه
23-13ه
35-32ه
40-35ه

الخالفة األموية132-41( :ه)انتهت الخالفة الراشدة بمقتل على بن أبي
طالب ثم أعلن عن تأسيس دول جديدة
وهي الخالفة األموية حيث أصبح الحكم
ملكي وراثي فقد بلغت الفتوحات أوجها
في عهدهم ومن أشهر خلفائهم :معاوية بن
أبي سفيان و عبد المالك بن مروان

مميزات حكمه
أول خليفة في اإلسالم -حارب المرتدين
نشر اإلسالم خارج شبه الجزيرة العربية
لقب بأمير المؤمنين -عرف عصره بالعصر الذهب ي
اشتهر بالعدل  -فتح األمصار.
جمع القران -استمر الفتح
أول من أسس األسطول البحري في اإلسالم
لقب اإلمام -ظهور الشيعة والخوارج  -اتخد الكوفة
عاصمة له

– الخالفة العباسية656-132(:ه)
بقي نظام الحكم ملكي وراثي كانت
عاصمتهم بغداد سقطت على يد المغول
بقيادة هوالكو ومن أشهر خلفائهم أبو
العباس(السفاح) -أبو جعفر المنصور
هارون الرشيد – المتوكل

 -5التطور اإلداري للدولة اإلسالمية :عرف النظام اإلداري خالل العهود الثالث
حيث أنشأ المسلمون نظام بيت المال واهتموا بالجانب القانوني وجعلوه مستقل
عن الوالة واهتموا بالجانب األخالقي في معامالتهم فاستحدثوا نظام الحسبة لمراقبة
األسواق وألمن وأمان الدولة استحدثوا نظام الشرطة.

المادة :تاريخ.
المقطع الثاني :التاريخ الوطني
الوضعية التعلمية رقم :1تحول شمال إفريقيا إلى مغرب إسالمي
-1موقع بالد المغرب :يطلق اسم المغرب على الدول الواقعة غرب
مصر ومن المحيط األطلسي غربا ومن البحر األبيض المتوسط شماالا
ومن الصحراء الكبرى جنوبا وتتمثل في الدول الواقعة غرب قارة إفريقيا(:تونس
الجزائر -ليبيا -موريطانيا -المغرب).

 -2مراحل فتح بالد المغرب :مر على فتح بالد المغرب ثالث مراحل:
مراحل الفتح
مرحلة
االستكشاف واالستطالع
مرحلة
الفتح
الحقيقي
مرحلة
التنظيم

اإلطار الزماني
50-28ه
86-50ه

102-86ه

أهم األحداث
 القيام بحمالت الستكشاف املنطقة وسكانها من أشهر الفاتحين:عبد هللا بن أبي سرحتأسيس مدينة القيروان سنة50هاستشهاد عقبة بن نافع وأبو املهاجر دينارومقتلهما في منطقة تاهودة سنة 64
مقتل الكاهنة وكسيلة.إرسال علماء وفقهاء في الدين اإلسالمي إلى املغرب لتثبيته-بداية فتح األندلس بقيادة موس ى بن نصير.

 -3نتائج فتح بالد المغرب:
*اعتناق األمازيع للدين اإلسالمي والمساهمة في نشره.
* انتشار اللغة العربية.
* نشاط حركة القوافل وتعدد األسواق وتنوع السلع.
* أصبحت بالد المغرب والية تابعة للمشرق اإلسالمي.
* إنشاء العديد من المدن(القيروان -فاس).
* اندماج البربر في الحضارة اإلسالمية وتطور العلم وتعدد مراكزه

 -4فتح األندلس  :بعد توطيد اإلسالم في بالد المغرب تمكن القائد طارق بن زياد بأمر
من موسى بن نصير من فتح األندلس سنة 92ه الموافق ل  711م وظلت مرتبطة
بالدولة اإلسالمية حتى سقوط غرناطة سنة 1492م و897ه

المادة :تاريخ.
المقطع الثاني :التاريخ الوطني
الموحدة في المغرب
الدول المستقلّة و ّ
الوضعية التعلمية رقم ّ :2

الدولة الرستمية

-3دول المغرب المستقلة:
املؤسس والعاصمة
الدولة
املؤسس :عبد الرحمان بن رستم
العاصمة :تيهرت

االطار الزماني واملكاني
296-160ه
املغرب األوسط

الدولة االدريسة
الدولة األغلبية

املؤسس:إدريس بن يحى
العاصمة :ويليلي ثم فاس

311-172ه
املغرب األقص ى
سقطت على يد الفاطميين

املؤسس :ابراهيم بن األغلب
العاصمة :القيروان

296-184ه
املغرب األدنى
سقطت على يد الفاطميين

دولة المرابطين

-2دول المغرب الموحدة:
المؤسس والعاصمة
الدولة
المؤسس :يوسف بن تاشفين
العاصمة :مراكش

المؤسس :عبد المؤمن بن
علي الكومي النردومي

أهم الحضارات
الحكم :إماميا شوريا.
ازدهار التجارة والزراعة وخاصة فيالعاصمة-ازدها الثقافة وبناء القصور
واملساجد -ازدهار نشاط الرعي
نظام الحكم :ملكي وراثي
ازدهار الزراعة وانتعاش حرفة الرعيازدهار التجارة مع دول الجوارتأسيس املدن مثل مدينة سبتة وفاس.نظام الحكم :ملكي وراثي
ازدهار التجارة وخاصة في العاصمةبناء املساجد مثل مسجد الزيتونة والقيروان-انتشار العلم واملعرفة

الدولة الموحدية

الطر الزماني والمكاني
541-452ه
سقطت على يد الموحدين

أهم الحضارات
الغنى والثراء وانتعاش التجارة بين
األندلس وبالد السودان والمغرب.
بناء المدن والمساجد مثل فاس والمسجدالكبير بالجزائر

668-541ه
سقطت على يد االسبان

نظام الحكم:ملكي وراثي
اهتموا بزراعة وبالحركة التجارية ومناهم المراكز التجارية بجاية وطرابلس
امتالك أسطول بحري قوي.االهتماء بالعلم والعلوم فبرزوا الكثير منالعلماء مثل ابن رشد القرطبي وابن
العرجون التلمساني

 -3تراجع السيادة اإلسالمية على األندلس:
1.3المغرب اإلسالمي بعد الموحدين:
بدا تدهور الدولة الموحدية بعد معركة حصن
العقاب أو معركة العقاب سنة 609ه الموافق ل1212م حيث تعتبر هزيمة كبرى
للمسلمين و التي ظهرت على أنقاضها  3دويالت الحفصية(تونس).
الزيانية(الجزائر) المرينية(المغرب).

 2.3األندلس ما بعد الموحدين :
ضعفت قوى الموحدين بعد وفاة الخليفة الناصر
فبقت األندلس دون غطاء عسكري مما فتح المجال لممالك اسبانيا لالستيالء عليها
فسقطت مدن األندلس األخرى تلوى األخرى لم يتبقى منها إال دولة بنو األحمر.
 3.3سقوط غرناطة وغزو اسبانيا لسواحل بالد المغرب:
دعت إيزابيال ملكة قشتالة للقضاء نهائيا على دولة بنو األحمر وطرد المسلمين
جميعا من األندلس فشددوا الحصارعلى غرناطة حتى توقيع معاهدة االستسالم
فسقطت في أيديهم  2جانفي1492م

المادة :تاريخ.
المقطع الثالث :التاريخ العام
الوضعية التعلمية رقم  :1الفتوحات اإلسالمية في المشرق العربي و أوروبا
مفهوم الفتوحات اإلسالمية:
هي مجموعة من الحمالت العسكرية التي قام بها المسلمون بهدف نشر اإلسالم في جميع
أنحاء العالم منذ البعثة المحمدية حتى سقوط الدولة العثمانية

 -2االمتداد الزماني و المكاني للفتوحات اإلسالمية:
الفتوحات اإلسالمية في العهد األموي
الفتوحات اإلسالمية في العهد الراشدي
( 41ه –  132ه)
( 11ه –  41ه)
فتح الشام (13ه).
إتمام فتح العراق (15ه).
فتح فلسطين (20ه).
فتح مصر(20ه).
بداية فتح بالد المغرب (22ه).
فتح الحبشة (31ه).
فتح طبرستان (33ه).

إستكمال فتح بالد المغرب (86ه).
فتح األندلس (92ه).
فتح بالد ما وراء النهرين (86ه96-ه).
فتح جنوب غاليا (102ه).

الفتوحات اإلسالمية في العهد
األموي
( 132ه –  656ه)
فتح صقلية (212ه)
فتح جزيرة مالطا (221ه).
فتح جزيرة
سردينيا،كورسيكا،البيليار
سنة (343ه)

المادة :تاريخ.
المقطع الثالث :التاريخ العام
الوضعية التعلمية رقم  :2مظاهر الحضارة اإلسالمية
مظاهر الحضارة اإلسالمية:
المظهر العلمي  :فسر المسلمون العلوم إلى علوم نقلية وعلوم عقلية
العلوم النقلية:
 القرآن  :القرآت ،التفسير،أسباب النزول. علم الحديث  :هو تدوين األحاديث النبوية الشريفة ومن أشهر المحدثين  :اإلمامالبخاري و مسلم.
 علم الفقه  :وتستند قواعده إلى أربعة أركان ( القرآن ،السنة  ،االجماع  ،االجتهاد)ومن أشهر الفقهاء األئمة األربعة  :الشافعي ،مالك،ابن حنبل ،أبو حنيفة.
 علم اللغة  :ويتمثل في النحو و األدب و البالغة وعلم العروض ومن أشهر علمائهاأبو األسود الدؤلي،سبويه،الجرجاني
العلوم العقلية:
 الطب  :أنشأ المسلمون المستشفيات والمدارس لتدريسه ومن أشهر األطباء  :ابنسينا  ،أبو بكر الرازي .وألفوا كتبا عدة منها :كتاب الحاوي في الطب.
 الكيمياء والصيدلة  :توصلوا إلى اختراعات عدة وألفوا كتبا عدة ومن أشهر العلماءجابر بن حيان  ،ابن البيطار
 الفلك  :نبغ فيه عدة علماء أمثال  :البيروني ،أبو موسى المصري كما أثبت العلماءكروية األرض و أسسوا المراصد الفلكية و اخترعوا االسطرالب.
 التاريخ و الجغرافيا  :اهتم المسلمون بتدوين تاريخ األمم و الوقائع األسالمية ومنأشهر المؤرخين  :ابن خلدون  ،ابن هشام ،ابن األثير  .وفي الجغرافيا نجد  :ابن
بطوطة  ،ابن حوقل  ،اإلدريسي.

المظهر العمراني  :تتمثل أنواع العمارة األسالمية إلى :
العمارة المدنية :أسس المسلمون العديد من المدن أهمها  :الكوفة  ،البصرة ،
القيروان .
العمارة الدينية :تتمثل في المساجد  :المسجد النبوي الشريف  .األزهر  ،األموي.
العمارة الحربية العسكرية  :تتمثل في الحصون والقالع حيث أنشأها المسلمون
للتحصن بها أهمها  :القيروان  ،الكوفة  ،قلعة بني حماد بالجزائر
المظهر الفني :
اهتم المسلمون بالموسيقى والزخرفة والنحت خاصة في العهدين األموي و العباسي
ومن أشهر
الموسيقيين  :الـصفهاني  ،زرياب  ،إسحاق الموصلي
المظهر االقتصادي :
 الزراعة  :أنشأ المسلمون السدود و قاموا بشق القنوات وتجفيف المستنقعاتلتحسين الزراعة وتوسيعها.
 الصناعة  :ازدهرت الصناعة واحتلت مكانة هامة في اقتصاد الدولة ومن أهمالصناعات  :صناعة الورق
صناعة الساعات  ،صناعة الزجاج و العتاد الحربي.
 التجارة  :ازدهرت الزراعة بسبب عدة عوامل منها  :الموقع الجغرافي  ،اهتمامالحكام بالتجارة.
ومن أهم البضائع المتداولة  :الذهب  ،العاج  ،الحرير  ،التوابل  ،التمور
تأثير الحضارة اإلسالمية على العالم و أوروبا :
 استفادة األوروبيون من العمارة اإلسالمية وتأثروا بالطراز الفني لها. تأثر األوروبيون بالمبدأ الشوري و الديموقراطي للحضارة اإلسالمية. ترجم األوروبيون أعمال الخوارزمي في الرياضيات. ساهم علم الجغرافيا و رحالت المسلمين في تزويد األوروبيون بالمعلوماتالجغرافيا.
 الحركة االصالحية في أوروبا كانت نتاج تأثرهم بأفكار المسلمين. -اعتماد إسحاق نيوتن على مؤلفات ابن الهيثم في أبحاثه

