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مقّدمة:

  أبناَءنا الّطلبة األعّزاء ...... زمالءنا المدّرسين المحترمين ..... أهَلنا الكرام:

     من دواعي سروِرنا أن نقّدم لكم كتاب التّاريخ للّصفِّ الثّامن من مرحلة الّتعليم األساسّي وفق المعايير 
الوطنّية للّتعليم ما قبل الجامعّي في الجمهورّية العربّية الّسورّية التي أقّرها المركز الوطنّي لتطوير المناهج 

التربوّية ضمَن خّطِته الّشاملة للّتطوير التربوّي.

     ُروِعَي في تأليِف َهذا الكتاِب دراسُة الموُضوعاِت التاريخّيِة ضمَن إطاِرها المكانّي والتسْلسِل الزَّمنّي، 
فتناوَل الِكتاُب دراســة أحداث عصور الحضارة  العربّية اإلســالمّية في ســورية، وعالقاتها مع الحضارات 
األخــرى، فتــم تقســيم الكتــاب إلــى وحــدات وفــق مجــاالت الحضــارة: المجــال االجتماعــّي، واالقتصــادّي، 
والّسياسّي، والثقافّي، إلكساب المتعّلمين المعرفة التّاريخّية وتنمية المهارات لديهم وتزويدهم بالقيم وتحفيزهم 

على الّتعّلم الذاتّي.

    رّكــز المؤلفــون علــى أساســّياِت المعرفــة، وعلــى العملّيــات العقلّيــة لــدى المتعلّــم واّلتي تؤّثر في ســلوكه،  
وبخاّصــة تنميــِة مهــارات التفكيــر التاريخــّي: مهــارة اإلدراك الّزمنــّي، الفهــم التّاريخــّي، اإلدراك المكانــّي،  
الّتفسير التّاريخّي، الّتحليل التاريخّي، الّتفكير الناقد، البحُث واالستقصاء التّاريخّي، اّتخاذ القراِر، ومهاراٍت 

حياتّيٍة كالتَّعّلم الذاتّي والعمُل ضمَن فريق.  

     ُزّود الكتــاُب بمجموعــٍة مــن األدلّــة والوثائــق التّاريخّيــة مــن صــوٍر لرقــم وأوانــي فّخارّيــة وُلقــًى أثرّيــة من 
مالبس وقطع نقود، ورســوم، صور، ونقوش على الصخور وكلُّ ما يتعّلق بعاداِت الشــعوب، من كتاباٍت 
ومعاهــدات ومذّكــرات شــخصّية، ليســاعَد المتعّلميــن علــى  دراســة المواقــِف التّاريخّيــة، ألنَّ أحــداث التّاريــخ 
خضاع األدّلة  ال يمكــُن مالحظتهــا مباشــرة، إّنمــا يمكــن اكتشــاُفها مــن خالِل االســتدالِل بأشــياء موجــودٍة، واإ

للّتحليل والّنقِد والّتفسير واالستنتاج.

      ُألِّف الكتاُب وفق أنشــطٍة صفّية وأنشــطة ال صفّية تثري العملّية الّتعليمّية، وتجعُل المناَخ المدرســّي 
يتناسب وميول المتعّلمين ويحّفُزهم على االّطالع والبحِث والتقّصي واالستنتاج.

     كلُّ ذلك اســتنادًا إلى مبادَئ أساســّيٍة تمَّ اعتمادها لتطوير عرِض المادة ومواكبتها للتطّورات التربوّية 
العالمّية، وهي:

1- األهمّية التاريخّية: إدراك األهمّية التّاريخّية لحدٍث ما وفق وقت )زمن( وقوع الحدث.
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2- السبب والنتيجة: أي إدراُك العوامِل المؤّثرة، وتعّلم إمكانية حدوث أمٍر ما من خالِل أكثَر من عامل 
وتقييم اآلثار المترّتبِة على األحداث.

3- االستمرار والّتغيير: أْي تحديُد ما بقَي على حاله، وما الذي تغّيَر على مدى الّزمن؟ من خالِل إجراء 
صدار أحكاٍم حول استمرارّيتها أو تغّيرها. مقارنٍة بيَن بعِض المراحِل في الماضي والحاضر، واإ

٤- وجهة الّنظر التّاريخّية: أْي تحليُل األحداث، والّتطّورات والقضايا ضمَن الّسياق الّزمنّي الذي حدَثت 
فيه، وعدَم فرِض القَيم والمعايير األخالقّية الحالّية عليها، ألنَّ وجهاِت الّنظِر قد تختلف حول نفِس الحدث 

أو الّتطّور أو القضّية. 

      يهدُف الكتاُب إلى تدريب المتعلم على كيفّية استخالص الحقائق، وترسيخ الوعي بالذات، والّتواصل 
مع اآلخر، وتعزيز المواطنة والّتنمية الُمستدامة ليكوَن مواطنًا فاعاًل ذا شخصّيٍة واثقة تتعّلم ذاتّيًا، استنادًا 
إلــى مبــدأ: إنَّ كلَّ األفــراد قابلــون للتعلّــم وقــادرون عليــه ولديهــم نقاُط قّوة يمكُن تعزيزهــا، فيتحّمُل المتعّلمون 
مســؤولّية تعّلمهــم ويصبحــون معنّييــن بتحســين هــذه العملّيــة مطّبقيــن قاعــدة: التعلّــم مدى الحيــاة، فيمتلكون 

شخصّيًة متكاملًة ومتوازنًة من خالل أساليب التعّلم المختلفة كالّتعّلِم الّذاتّي وحبِّ االّطالع.

       يسعى الكتاب لجعل المتعّلم محور العملّية الّتعلمّية الّتعليمّية، بحيث يصبح دوَر المعّلم أكثر تركيزًا 
علــى إدارة عملّيــة الّتعلّــم، ونلفــُت انتبــاه زمالئنــا الكرام لضرورة االّطالع على »كتاب مصادر الّتعّلم« الذي 

يدعُم وُيكمُل هذا الكتاب، دون االستغناء عن خبرة الزمالء ومبادراتهم الخاّلقة. 

     اعُتمــَد فــي تأليــف الكتــاب علــى المكّونــات االجتماعّيــة والثّقافّيــة للجمهورّيــة العربّية الّســورّية فهو يأخذ 
بعين االعتبار مشاركَة المجتمِع المحلّي وأولياِء األمور في تطويره.

     تضّمن الكتاب فقرات جديدة لتحقيق األهداف المرجّوة من الّتعّلم اليوم وهي فقرة: أبني أفكاري، وفقرة 
فكرة لك، وأوراق عمل.

ذ نشكر لزمالئنا المدّرسين جهوَدهم، نرجو تزويَدنا بمالحظاتهم الميدانّية القّيمة ومقترحاتهم اّلتي         واإ
تســهُم فــي تطويــر هــذا الكتــاب واالرتقــاء بــه نحــو األفضــِل في الطبعاِت المقبلــة، مّما يحّقق الفائــدَة ألبنائنا 

الّطلبة.

             واهلل ولي الّتوفيق                         

                                                                                 المؤّلفون
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اإلدراك الزمنّي:

اإلدراك المكانّي:

    معرفــُة أثــِر المــكان وانعكاِســه علــى الحــدِث التّاريخــّي من 
خــالل تحديــِده علــى الخرائــط، ومعرفــِة أهمّيــة المــكان علــى 

الحدِث نفِسه.

الفهم التّاريخّي:

      اســتيعاب األحــداث التّاريخّيــة مــن خــالِل تحديــِد أبعــاد 
وصياغــة  والفرعّيــة،  الرئيســة  األفــكاِر  بيــن  ممّيــزًا  الحــدِث، 

تساؤالٍت حوَله وصواًل إلى تلخيص مجرياته.

الّتفسير التّاريخّي:

      الوصوُل إلى تحديِد وشرح العالقاِت المؤّثرة في الحدث 
التّاريخّي من أسباب ونتائج، واستخالص المعلومات.

اتخاذ القرار:

     اختيــار حــلٍّ معّيــن مــن مجموعــِة خيــاراٍت للوصــوِل إلــى 
الهدف، من خالِل تحديِد الهدِف، وتحديد الخيارات وتحليِلها، 

والمفاضلِة بينها، الّتخاِذ األنسب بينها.

والجــداول  الخطــوِط  خــالِل  مــن  التّاريخّيــة  األحــداِث  اســتخالُص 
الّزمنّيــة، أو ترتيبهــا، والّتمييــِز بيــَن الماضــي والحاضــر مــن أجــِل 

فْهــِم األحــداث التّاريخّيــِة في ســياقها الّزمنّي الّصحيح.

رموز مهارات التفكير التاريخّي
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الّتحليل التّاريخّي:

      معرفــُة أبعــاِد األحــداِث التاريخّيــة مــن خــالِل تصنيفهــا 
والمقارنة بينها، والّتمييِز بين أوجه الّشبه واالختالف.

التفكير الناقد:

    إصــداِر حكــٍم علــى المعلومــاِت التاريخّيــة مــن خالل نقِدها 
وتحديــد الّتناقضــات  بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة التّاريخّيــة  

من خالل األدّلِة والبراهين.

البحث واالستقصاء التّاريخّي:

الوصــوُل إلــى المعلومــات التّاريخّيــة مــن خــالِل جمــِع المــاّدة 
المعرفّيــة واســتخالِص الحقائــق التّاريخّيــة من مصادَر متنوعٍة 

وكشِف االنحياز في الّنصوِص التّاريخّية.

حل مشكالت
عمل ثنائّياتعمل جماعّي

بعض االستراتيجّيات المقترحة
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عندمــا  تنميتهــا،  المــراد  المهــارات  بأنــواع  الّتعريــف   -1
تطبيــق  يعنــي  هــذا  الّصفحــات  فــي  المهــارة  رمــز  تشــاهد 

بهــا. المرتبطــة  األفعــال 
2- الّتعريــف بالحــّد األدنــى مــن األهــداف الواجــب الوصــول 

إليهــا بعــد االنتهــاء مــن أنشــطة الوحــدة.
3- دعم أنشطة الّدروس بملّفات إنجاز للوحدة.

حفــظ  وليــس  للحــدث،  العــام  الزمنــّي  اإلطــار  إيجــاد   -٤
)األرقــام(. الّتواريــخ 
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3

76

٤

5

ــق  ــح الحــدث التاريخــّي مــن خــالل وثائ 5- 6- 7- توضي
ــام تســاعد علــى شــرحها. وصــور ورســوم مــزّودة بأرق

خــالل  مــن  والماضــي  الحاضــر  بيــن  روابــط  إيجــاد   -8
القصــص والّرســائل اّلتــي يمكنــك الّتعبيــر عنهــا بأســلوبك 

الخــاص. 
9- اســتخالص معلومــات مــن خــالل المخططــات والرســوم 

ــة. البيانّي
10- إيجاد ارتباط بين الحدث ومكانه.
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الصفحة العنوان الدرس

21 حروب الّتحرير 1

28 دول وحضارة 2

34 الّتنظيم اإلدارّي 3

42 أطماٌع وحروٌب 4

 دولٌة وُأسس                                  الصفحة 19

دروس الوحدة:

تغّيرات اجتماعّية:                             الصفحة 49

دروس الوحدة:

الصفحة العنوان الدرس

51 جذوٌر وامتداد 1

55 شريكٌة في إعماِر الحياة 2

60 أعياد واحتفاالت 3

66 الّتراث ذاكرة األجداد 4
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بداٌع:                                  الصفحة 97 ِفْكٌر واإ

الصفحة العنوان الدرس

99 إبداعاٌت ثقافّيٌة 1

103 مظاهُر معمارّيٌة وفنّيٌة 2

108 ثقافُة الفنِّ 3

113 من اإلبداِع إلى العالمّية 4

دروس الوحدة:

الصفحة العنوان الدرس

73 علوُم الِفالحِة 1

79 من الحاجة إلى اإلبداع 2

85 تجارة دولّية 3

88 طرٌق وقوافُل 4

موارُد اقتصادّية:                              الصفحة 71

دروس الوحدة:
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1- إدارة الوقت: أدرك اإلنسان أهمّية التقويم منذ أقدم العصور، وقبل معرفته الكتابة، بسبب مالحظته 
تعاقَب ظهور الّشمس والقمر والكواكب األخرى، وتعاقَب الليل والنهار والفصول المختلفة، نتيجَة ذلك وضع  

من مهارات الّتفكير التّاريخّي:

أواًل: تنظيم وحاجات:

  2- أقدم الّتقاويم:  

أبني
 أفكاري:

1- ما المقصود بالتقويم؟         2- عالم اعتمد التقويم في العصور القديمة؟
3- ما حاجة اإلنسان للتقويم؟ 

4- هل لديك مفّكرة أو جدول تقويم خاّص بك تسّجل عليها مواعيدك؟ لماذا؟

تقاويم تقّسم الّزمن إلى وحدات باالعتماد 
علــى حركتــي الّشــمس أو القمــر، فنشــأ 
تقســيم الّزمن إلى ســنة، شــهر، أســبوع، 
يــوم، ســاعة، فالتقويــم حاجــة ضروريــة 
لإلنســان لتنظيم حياته، وترتيب أعماله 

ونشاطاته. 
الشكل )1(: مظهر يبّين حركة كلٍّ من األرض حول الّشمس، وحركة 

القمر حول األرض.

أبني
 أفكاري:

1- في أّي ألفّية ظهرت الّتقاويم اآلتية: الّسومرّي - الميالدّي - الهجرّي؟
2- فّسر تعّدد الّتقاويم في األلفّية األولى قبل الميالد من وجهة نظرك؟

3- ما داللة استخدام اإلنسان للتقويمين الشمسّي والقمرّي منذ األلف الثّالثة قبل الميالد؟

 

الّتقويم المصرّي
الّتقويم اليوليانّي
عام 6٤ق.م

الّتقويم الميالدّي 
532م

تقاويم اعتمدت على حركة األرض حول الشمس

تقاويم اعتمدت على حركة القمر

  3000ق.م                 2000                        1000                          0م                       1000          

الّتقويم الحميرّيالّتقويم السومرّي
عام109ق.م

الّتقويم الهجرّي
عام622م
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العام القمرّي= 354 يوم + 8 ساعات + 48 دقيقة + 36 ثانية.
العام الشمسّي= 365 يوم + 6 ساعات + 9 دقائق + 5 ثواني.

ذا كان لدينا تاريخ ميالدّي وأردنا معرفة التّاريخ الهجرّي الموافق له يمكن أن نستخدم القانون اآلتي:  واإ
علمــًا أّن كّل 33 عــام هجــرّي يعــادل 32 عــام ميــالدي، فــال يّتفــق أّول العــام القمــرّي وأّول العــام الميــالدّي إاّل 

كّل 33 عــام.

  3- أحداث تقويمّية:

  ٤- التحويل: 

1- بمالحظتك الخطَّ الزمنّي الّسابق، بّين الفارق الّزمنّي بين حدث الميالد وحدث الهجرة؟ 
2- في أّي قرن ميالدّي كان حدث الهجرة الّنبوّية؟

3- أكمل الفراغات اآلتية: الّتقويم الميالدّي يرتبط بـ:......، وُيعّد بدايًة للعام ........ وُيرمز له 
بـ.......، الّتقويم الهجرّي يرتبط بـ: .........، وُيعّد بدايًة للعام ......، وُيرمز له بـ:......

أبني
 أفكاري:

أبني
 أفكاري:

       ُيطلــق مصطلــُح التّاريــخ علــى ُمجمــل األحــداث التّاريخّيــة عبــر العصــور، أّمــا التأريــخ فيعنــي الّتدويــن، 
وقد اّتخذ اإلنســان من األحداث الُمهّمة بداية لتأريخه، وأبرز َحَدثَين اعُتِمدا بدايًة للّتأريخ: حدث ميالد الّســيد 
المسيح عليه الّسالم بدايًة للّسنة الّشمسّية، وأطلق عليه التّاريخ الميالدّي، وحدث هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من مّكة 

إلــى المدينــة المنــّورة بدايــًة للعــام القمــري، وأطلــق عليــه العام الهجــرّي.

1- ما الفرق بين العام الميالدّي والعام الهجرّي؟
2- ُأوجُد تاريَخ ميالدك َوفق التقويم الهجرّي.

3- برأيك لماذا تعتمد الجمهورّية العربّية السورّية ِكاَل الّتقويمين في دوائرها الّرسمّية؟

العام الميالدّي = العام الهجرّي × ) 32÷33( +622
العام الهجرّي = العام الميالدّي – 622 × )33÷32(

مثال  تطبيقّي:  تأسيس الّدولة العربّية في العصر األموّي كان في عام 41ه 
                 ما يقابلها بالميالدّي = 41 ه × )32÷33( + 622= 661.7م.  

                 وعندما يكون الّرقم الذي بعد الفاصلة فوق الّرقم )خمسة( يجبر، فيصبح التّاريخ الّسابق 662م.
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صور التّاريخّية القديمة
بداية الع

اختراُع الكتابة عام 3200ق.م

ضارةالعربّية اإلسالمّية 
صور الح

بداية ع
صر األموّي عام 662م 

الع
صور التّاريخّية الحديثة 

بداية الع

معركة حطين عام 1187م

صور وفق أحداث أثرت على تاريخ سورية
تقسيم الع

صور وفق أحداث أثرت على تاريخ العالم
تقسيم الع

 3200ق.م                     2000                     1000                      0م                       1000                        2000        

صور التّاريخّية الوسطى 
بداية الع

سقوط روما بيد الجرمان عام٤76م

صور التّاريخّية الحديثة 
بداية الع

ف القاّرة األمريكّية عام1٤92م 
اكتشا

صور 
ع

ما قبل

التّاريخ

صور، وقد اختْيرْت أحداٌث أّثرت في تاريخ سورّية، لكْن هناك أحداٌث 
ت المؤّرخين إلى تقسيم الّزمن إلى ع

ّف الّسابع األسباب التي دفع
ّص

ت في ال
       درس

صور. لنقرأ الخطَّ الزمنّي اآلتي ونتعّرف هذه األحداَث:
صَل لتقسيم الع

ِخذت فوا أّثرت في تاريخ العالم اتُّ

أبني
 أفكاري:

1- ما الفرق بين التّاريخ والتّأريخ؟
صــور

صــور التّاريخّيــة فــي ســورّيَة وتقســيم الع
2- بــَم تفّســُر اّتفــاق تقســيم الع

صور التّاريخّية؟
ث اختراع الكتابة بدايًة للع

    في العالم على حد
ّصــة بســورية لتقســيم

ٍث تاريخّيــة خا
3- مــا أهمّيــة االعتمــاد علــى أحــدا

صور؟
    الع

صــور
ث تاريخــّي لبدايــة الع

ب إليــَك اختيــاُر حــد
4- لــو كان القــراُر لــك وُطِلــ

ب اختيارك؟
    التّاريخّية القديمة في سورّية، فماذا تختار؟ وما سب

صور الوسطى في سورّية؟
ت الع

5- كم قرنًا امتّد
صــور التّاريخّيــة الوســطى فــي

6- مــا الفــارق الّزمنــّي بيــن بدايــة الع
    سورّية والعالم؟

ف القــاّرة األمريكّيــة بالتّاريــخ الهجــرّي
7- أوجــد تاريــخ اكتشــا

    مستخدمًا قانون الّتحويل.
ش؟

صر نعي
8- في أّي ع

صور التّاريخّية الحديثة؟ لماذا؟
ت الع

9- هل انته

ثانياً: تقسيم  العصور:
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المخطوطات المكتوبة.

  الشكل )3(: مخطوطة من كتاب ابن الّشاطر تمّثل جدواًل 
فلكّيًا من كتابه الّنبع الجديد، محفوظة في مكتبة األسد الوطنّية 

بدمشق.

األدوات.

 الشكل )٤(: إبريق من الّدولة 
الفاطمّية، محفور من قطعة 

كريستال واحدة، محفوظ في متحف 
لندن.

   اآلثار الباقية.

الشكل )2(: صورة لبقايا آثار قصري الحير الشرقّي والغربّي 
في بادية الشام.

المسكوكات.

 الشكل)5(: دينار ذهبّي ُسّك في عهد 

سيف الّدولة الحمدانّي في حلب.

ثالثاً: أدّلة التاريخ:

1- ما أهمّية الوثائق التاريخّية؟ تعطينا: أ- ................... ب-...................
2- من أشكالها: أ- ............... ب- ............. جـ- ........... د- .............

أبني
 أفكاري:

     تعطينا الوثائق التّاريخّية المصداقّية والدليل على الحدث التّاريخّي، وهي تختلف بحسب المرحلة 
التّاريخّيــة، ففــي العصــور التّاريخّيــة الوســطى تتنــوع بيــن: اآلثــار الباقيــة، والمخطوطــات المكتوبــة، 

والَمســكوكات، واألدوات، لتكــون المنمنمــة إحــدى أهــّم الّرســوم الّتــي تشــرح محتــوى المخطوطــات.



16

رابعًا: التاريخ والموقع:

خريطة )1(: المواقع التّاريخّية الّتي تناولها كتاب الّصّف الّسابع بالّدراسة.
 تشير الخطوط المنقّطة عليها إلى الحدود الّسياسّية الحالّية بين الّدول العربّية.

1- يبرود، 2- تّل المريبط، 3- تّل أبو هريرة، 4- تّل برسيب، 5- مملكة يمحاض، 6-عمريت، 
7- أفاميا، 8- بصرى، 9- نينوى، 10- تّل العبيد، 11- أور، 12- تّل عتيج، 13- تّل 

منباقة، 14- شهبا، 15- أوغاريت، 16- اإلسكندرية، 17- كلخو، 18- بابل، 19- تّل موزان،       
20- ماري.

     يعّد الموقع الجغرافّي أســاس في الحدث التّاريخّي إذ يرتبط البعد الزمنّي بالُبعد المكانّي في الّدراســة 
التّاريخّيــة، وهــذا يعنــي ارتبــاط الجغرافيــة بالتّاريــخ ارتباطــًا وثيقــًا، ويســاعد البعــد الّزمنــّي علــى معرفــة تسلســل 
األحــداث، ويســاعد معرفــة البعــد المكانــّي علــى فهــم طبيعــة الّنشــاط البشــرّي ســواء أكان: اجتماعّيــًا أم 

اقتصادّيــًا أو سياســّيًا أو ثقافّيــًا.
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ف الثامن بالدراسة.
ص

ب ال
خريطة )2(: المواقع التاريخّية التي تناولها كتا

ّ

ّ

ّ

ً
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1- ما الحدوُد الّطبيعّية للمنطقة الجغرافّية التي تشملها الخريطة )2(؟     
2- ما أهمُّ المدن التي ظهرت في عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية؟

3- وازّن بين الخريطة )1( والخريطة )2(، ماذا تالحظ؟
4- ما أثر اّتساع المساحة الجغرافّية للّدولة على الّناحية االجتماعّية واالقتصادّية والثّقافّية؟ 

أبني
 أفكاري:

خامسًا: مجاالت الحضارة:

     تتعّدد مجاالت الحضارة وفق خارطة المفاهيم اآلتية:

1- أنسب المفاهيم اآلتية إلى المجال الذي تنتمي إليه:
    أعياد  - النقد   - الجيش -  القضاء - الجامعات -   أزياء  -  مواصالت -  المكتبات  -

    أسواق  - تقاليد  -  الفقراء -   معاهدات.
2- هل يكفي اإلبداع في مجال واحد لتكوين الحضارة؟ لماذا؟

أبني
 أفكاري:

الحضارة

لها مجاالت:

سياسّية

إدارّي

عالقات

عسكرّي

تضم:

اجتماعّية

تراث

أسرة

فئات

تضم:

اقتصادّية

زراعة

صناعة

تجارة

تضم:

ثقافّية

تعليم

لغة 

علماء

تضم:
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فكرة لك:
عن الّزمن

الوحدة 
األولى

الشكل )1(: منمنمة تمثل حصار قلعة في عصور الحضارة العربّية اإلسالميـّة، ومطرة ماء تحمل رنكًا 
)شعارًا( مملوكّيًا لألمير طقزتمر يمثل نسرًا باسطًا جناحيه، ُعثر عليها في حلب.

دولٌة وُأسس

 

تأسيس الّدولة 
العربّية في المدينة  
المنورة1ه/622م 

 

  

بداية العصر 
األموّي

٤1ه/662م

 

الخالفة األموّية في 
األندلس316ه/928م

سقوط غرناطة بيد 
اإلسبان897ه/1٤92م

بداية العصر 
العباسّي

132ه/750م

 

معركة عين 
جالوت

658ه/1260م
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- حروب التحرير
ضارة 

2- دول وح
3- الّتنظيم اإلدارّي

٤- أطماع وحروب

ف:
األهدا

ص أدوار الّدولــة العربّيــة فــي 
- يســتخل

صر العباسّي.
صر األموّي والع

الع

صر 
صــر األمــوّي  والع

- يحــّدد امتــداد الع
العباسّي على خط زمنّي.

ت 
طــرأ

ت التّــي 
- يحــّدد أبــرز الّتغييــرا

صــر األمــوّي 
علــى الدولــة العربّيــة فــي الع

صمــة 
عا

)دمشــق 
صــر العباســّي: 

والع
الّدولــة العربّيــة الجديــدة –  نظــام الحكــم 
صمة إلى 

صــر األمــوّي-  نقــل العا
فــي الع

بغداد- ظهور الّدول المستقلة(.

ت عبــد الملك 
ب التّــي دفعــ

- يحــّدد األســبا
ب الّدواويــن والّنقــد 

ابــن مــروان إلــى  تعريــ
والّطراز.

ص عوامل انهيار الدولة العربّية 
- يســتخل

صر األموّي والعباسّي.
في الع

ضارّية.
- يعتّز بأهمّية دمشق الح

- يــدرك أهمّيــة الّتنــوع فــي بنــاء الّدولــة 
والمجتمع.

ف:
األهدا

ص تاريخّي )اليعقوبّي( 
ف من ن

صّن
- ي

ت فــي 
ت اإلدارّيــة التّــي أحدثــ

التنظيمــا
صر األموّي.

الع

ضائّية 
ت اإلدارّية والق

ف المؤسسا
صّن

-ي
صر العباســّي في محاور رئيســة 

في الع
وفرعّية.

علــى 
ص الّنتائــج المرّتبــة 

- يســتخل
ث الوزارة.

إحدا

- يقــارن بيــن مهــام البريــد فــي كّل مــن 
صر العباسّي.

صر األموّي والع
الع

ص تاريخــّي )ابــن 
- يســتنتج مــن نــ

خلدون( أهمّية الّدواوين. 

ت اإلدارّيــة 
- يقابــل بيــن المؤّسســا

العباســّي 
صــر 

الع
فــي 

ضائّيــة 
والق

ت اليوم.
ومؤّسسا

- يستنتج أهمّية اختيار الموظفين على  
ب فــي المــكان 

قاعــدة: »الرجــل المناســ
ب«.

المناس

ف:
األهدا

- يحــّدد المشــكلة )علــى شــكل تســاؤل( عــن 
كيفّيــة إعــادة بنــاء قــّوة الّدولــة فــي مواجهــة 

الخطر الخارجّي.

ت كان بإمكان نور الّدين 
ضع عّدة خيارا

- ي
صالح الّدين األيوبّي اّتخاذها.

ّزنكي و

صالح 
ت نور الدين زنكي و

ف إجراءا
صّن

- ي
الّدين األيوبّي في محاور رئيسة وفرعّية.

صالح الّدين 
- يقيــم قــرار نــور الّدين ّزنكي و

األيوبّي في إعادة بناء قّوة الّدولة. 

- يستنتج أهمّية معركة حّطين وعين جالوت 
ّصعيَدين الّسياسّي والعسكرّي.

على ال

- يبدي رأيه في المقولة »معركة حّطين من 
صلة في تاريخ العرب«.

المعارك الفا

- يســتنتج من خريطة تاريخّية امتداد الغزو 
المغولّي للوطن العربّي.

ف.
ّضع

- يدرك أّن االنقسام يؤدي إلى ال

ف:
األهدا

ب 
ص مــن جــدول زمنــّي أســبا

- يســتخل
ث السياسّية في دولة 

ض األحدا
ونتائج بع

المدينة المنّورة.

ضعتهــا 
س التــي و

- يفّســر أهمّيــة األســ
ّصحيفة.

ال

ب 
ص بأســلوبه فّعاليــة األســالي

- يّلخــ
ت في وقعة الخندق.

الحربّية التي اتبع

صلــح الحديبّية عام 6هـ 
- يقّيــم قــرار عقــد 

مبرزًا البعد األخالقّي له.

- يّبين أبعاد فتح مّكة عام 8 هـ.

صــر الراشــدّي مــن 
- يســتنبط مفهــوم الع

صادر تاريخّية متنوعة.
م

خريطــة تاريخّيــة البعــد 
- يســتنتج مــن 

ت العربّية.
المكانّي للفتوحا

- يلتزم بالروابط الوطنّية والقومّية.
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       امتــازت العصــور التّاريخّيــة الوســطى بازدهــار الّدولــة العربّيــة التــي امتــّدت مــن الهنــد شــرقًا إلــى 
بــالد األندلــس غربــًا، وحّققــت وحــدًة اجتماعّيــة واقتصادّيــة وثقافّيــة.

     عانــى ســّكان بــالد الّشــام ومصــَر والعــراق مــن اضطهــاد االحتالَليــن الفارســّي والبيزنطــّي، اللَذيــن 
جعــال القبائــل العربّيــة »كالغساســنة والمنــاذرة« جــزءًا مــن صراعهمــا علــى المنطقــة، فســاءت األوضــاع 
الّداخلّيــة، وُفِرضــت الّضرائــب الباهظــة وتضــّررت الّتجــارة، وهــذا جعــل الســّكان المحلّيــون يتطّلعــون إلــى 
دولــة جديــدة، فوجــدوا فــي أســس العــدل والمســاواة التــي بــدأت طالئعهــا تظهــر مــع الّديــن الجديــد مــالذًا 

لهــم.

الخريطة)1(: بالد الّشام والعراق والحجاز بداية عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية.

الدرس
األّول

واقع سياسّي:

حروب التحرير

1- ما االحتالل الذي خضعت له بالد الّشام ومصر أواخَر العصور التّاريخّية القديمة؟
2- ما االحتالل الذي خضعت له العراق أواخَر العصور التاريخّية القديمة؟

3- لماذا تطّلع سّكان بالد الّشام إلى الّدولة الجديدة؟

أبني
 أفكاري:

ّ

ّ
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دولٌة جديدة:

      أصبحــت يثــرُب ُتعــرف بالمدينــة المنــّورة بعــد أن هاجــر إليهــا الّنبــّي محّمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وأصــدر الّصحيفــة 
ــَة والّسياســّية  )دســتور المدينــة( التــي أّسســت لبنــاء مجتمــع موّحــد مبنــي علــى تنظيــم العالقــات االجتماعّي

فيــه علــى أســاس الحقــوق والمســؤوليات بمــا فيهــا التصــّدي ألّي عــدوان خارجــّي.
      ضمــن هــذا الّدســتور الجديــد التــزام المجتمــع بكاّفــة أفــراده بقوانيــن الّدولــة وســيادتها، بمــا فيهــا حرّيــة 

االعتقــاد وممارســة الّشــعائر، والمســاواة والعــدل.

1- لماذا أصدر الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص الّصحيفة بعد هجرته للمدينة المنّورة؟
2- أكمل المخّطط اآلتي:

أبني
 أفكاري:

3- ما حاجة المجتمع إلى الّدستور؟
4- كيف تنّظم الّدولة الشؤون االجتماعّية والّسياسّية لألفراد اليوم؟

ضّمنت:منهج الصحيفة
.............

نّظمت عالقة:
.............

الّتصّدي:
.............

أّسست:
.............

تحقيق العدالة:
.............
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لنستكشف المتغيرات معًا:

ش المهاجرين 
ت قري

منع
إلى المدينة من حمل 
ت تتاجر 

أموالهم، وأخذ
بها، فأراد المهاجرون 
استرداد حقوقهم فقرّروا 
ش 

ض قافلة قري
اعترا

ت 
التجارّية، التي علم

باألمر فغّيرت طريقها، 
رغم ذلك استمّرت  
ش في عدوانها 

قري
ب 

وظلمها وقرّرت تأدي
ت 

المسلمين، فكان
صر 

وقعة بدر، انت
صارًا 

فيها المسلمون انت
ساحقًا برزت بعدها 
دولة المدينة قوًة 
سياسّيٍة وعسكرّيٍة.

ش تجمع المال استعدادًا 
ت قري

بدأ

ض خسارتها في بدر، وفكِّ  
لتعوي

ض 
صادّي المفرو

صار االقت
الح

على طريق تجارتها بين الّشام 

واليمن، ولتستعيد مكانتها بين 

صر 
ت وقعة ُأحد، انت

القبائل، فكان

المسلمون في بادئ األمر لكن 

ت الهزيمة بهم 
سرعان ما لحق

ملسو هيلع هللا ىلص 
لمخالفة الّرماة أوامَر الّرسول

ت في أماكنهم حّتى نهاية 
لهم بالثّبا

المعركة فانشغلوا بأمر الغنائم، 

ت من 
ش لكّنها يئس

صرت قري
فانت

صر حاسم، إْذ ُأنهك رجاُلها 
تحقيق ن

من طول المعركة وتوّقفوا عن 

ش المسلمين 
ف جي

صفو
اختراق 

ّضلين العودة إلى مّكة.
مف

ش 
ت قري

قاد

تحالفًا كبيرًا 

من القبائل 

ف منه 
الهد

ضاء نهائّيًا 
الق

على المسلمين 

ودولتهم، وعند 

صولهم للمدينة 
و

فوجئوا بخندق 

كبير يحميها، لم 

يستطيعوا تجاوزه 

صار 
وبعد ح

ت 
طويل انسحب

ش بعدما 
قري

ت في تحقيق 
فشل

أهدافها.

ملسو هيلع هللا ىلص 
دعا الّرسول 

ب 
صحابه للتهّيؤ للّذها

أ
إلى مّكة  ألداء العمرة 

ش 
ت قري

ولّما علم
ت له وفدًا 

بذلك أرسل
ضة انتهى بعقد 

للمفاو
ضي 

صلح الحديبية يق
ف الحرب بين 

بـ: إيقا
الطرفين لمّدة عشر 

ت، على أن يرجع 
سنوا

المسلمون هذا العام، 
ويدخلوها العام القادم، 
وولكّل قبيلة الحّق 

ضمام إلى أّي من 
باالن

الطرفين.

ت دولة المدينة 
صبح

أ
المنّورة في مرحلة الهدنة 
متماسكة اجتماعّيًا  

صادّيًا بعد فتح خيبر، 
واقت

ش لم تلتزم 
لكن قري

صلح 
ت 

ض
بعهدها، ونق

ت 
الحديبّية عندما أعان

حلفائها من قبيلة بني 
بكر على قبيلة خزاعة 

ملسو هيلع هللا ىلص، فجّهز 
حليفة الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص جيشًا ودخل 
الّرسول 

مّكة وعفا عن أهلها 
الّذين دخلوا اإلسالم 

وتبعتهم القبائل العربّية 
األخرى.

وقعة بدر
وقعة أحد

وقعة الخندق
صلح الحديبية

فتح مّكة

2 هجرّي         3                  ٤                      5                        6                   7                  8 هـ
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1- اختر اإلجابة الصحيحة: ُقّسم الجدول الزمنّي الّسابق إلى: حقب - قرون- عقود -أعوام .
2- استخدم قانون الّتحويل من الهجرّي إلى الميالدّي لتحّدد في أّي عاّم ميالدّي حدثت وقعة الخندق؟

3- استنتج من الجدول الزمنّي الّسابق نتائج وقعة بدر.
4- صّنف أسباب وقعة ُأحد وفق الجدول اآلتي: 

أبني
 أفكاري:

أسباب اقتصادّية أسباب سياسّية أسباب اجتماعّية

شورى وخالفة:

      بعــد وفــاة الّرســول ملسو هيلع هللا ىلص كانــت ُأولــى األمــور اّلتــي فرضــْت نفســها اللجــوء إلــى قواعــد جديــدة للحكــم فــكان 
نظــام الحكــم )الّشــورى(، مّمــا أّدى إلــى ظهــور الخالفــة الّراشــدة وهــي نظــام حكــم اســُتحِدَث لتدبيــر شــؤون 

الّدولــة، تحــّول فيــه الخليفــة إلــى حاكــٍم مدنــّي. 

5- ما نتائج عدم االلتزام باألوامر عند األحداث والمواقف المهّمة؟ أعِط مثااًل من الواقع.
6- ما الّدليل على خسارة قريش في وقعة الخندق؟

7- عــالَم يــدّل قبــول الّرســول ملسو هيلع هللا ىلص لصلــح الحديبّيــة: مرونــة  -   تشــّدد  - حكمــة  -  تقّبــل  اآلخــر-
     رفض اآلخر. 

8- لماذا وافق الّنبي ملسو هيلع هللا ىلص على بنود صلح الحديبّية؟ 
    حرصًا منه على: .........................
9- ما دليل مخالفة قريش بنود صلح الحديبّية؟

10- كيف تعامل الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع أهل مّكة بعد فتحها؟ ما رأيك بذلك؟
11- بناًء على مبدأ الّسبب والّنتيجة، أوجد العالقة بين وقعة بدر ووقعة أحد.
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1- كم عامًا هجرّيًا دام حكم الخالفة الّراشدة؟
2- ما المشكلة التي واجهت المجتمع بعد وفاة الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟

3- صّنف التطّورات اّلتي حصلت في الّدولة في العصر الّراشدّي وفق الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

موقف ومصير:

       تمّتعــت بــالد الّشــام بأهمّيــة سياســّية واقتصادّيــة ضمــن اإلمبراطوريــة البيزنطّيــة اّلتــي كانــت تحكمهــا، 
وقــد خافــت بيزنطــة مــن امتــداد الّدولــة الّناشــئة اّلتــي بــدأ الّســكان المحليــون فــي بــالد الّشــام والعــراق باإليمــان 
بأهدافهــا اإلنســانّية العادلــة، لذلــك أرســلت بيزنطــة الجيــوش لمحاربــة الّدولــة الّناشــئة اّلتــي تصــّدت لهــا بعــّدة 

مواقــع مثــل: )موقعــة مؤتــة(. 
     أعــّد الخلفــاء الّراشــدون الجيــوش لتحريــر األراضــي العربّيــة مــن الّســيطرة األجنبّيــة، فكانــت معركــة 
اليرمــوك عــام 13ه، وقــف فيهــا الغساســنة إلــى جانــب أشــّقائهم العــرب، واســتطاعوا هزيمــة البيزنطّييــن 

وتحريــر بــالد الّشــام مــن أيديهــم.

ثقافّي اقتصادّي اجتماعّي سياسّي

                

خالفة أبي 
بكر الّصّديق
بداية تحرير 
بالد الّشام.

خالفة عمر بن الخّطاب 
تنظيم الّدولة الّناشئة 
إدارّيًا وتأسيس ديوان 

بيت المال.

خالفة عثمان بن 
عفان االستمرار 

بالفتوحات وتعزيز 
األسطول البحرّي.

   

خالفة علي بن أبي 
طالب تعزيز مكانة 

الّلغة العربّية.

11هـ    13                               23                                    35                    ٤0هـ

الشكل )2(: خّط زمنّي لبدايات ترسيخ دعائم الّدولة العربّية.
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الخريطة )2(: حروب التحرير والفتوحات العربّية اإلسالمّية.
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1- ما الرابط الذي يجمع بين الغساسنة والّدولة الّناشئة؟
2- ما أهمّية الموقف اّلذي اّتخذه الغساسنة في معركة اليرموك؟

3- أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه:

5- في أّي عام ميالدّي حدثت معركة اليرموك؟ 
6- عّد لمصادر التعلم وثّبت على الخط الزمنّي المعارك من األقدم إلى األحدث:

     فتح حصن بابليون   -   معركة اليرموك    -   القادسية   –   نهاوند.

7- عّد لمصادر التعلم واستخلص عوامل النصر في معركة اليرموك.

أبني
 أفكاري:

مدينة فتحها اسم القائد مكان الفتح

 بالد الّشام

العراق

مصر

بالد الّسند

إسبانيا
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      بعــد نجــاح حــروب الّتحريــر أقــام العــرب دولتهــم اّلتــي اّتخــذت طابــع العالمّيــة وامتــدت مــن األندلــس 
فــي الغــرب إلــى الهنــد فــي الشــرق. 

      وّطــد العــرب فــي العصــر األمــوّي أركاَن الّدولــة العربّيــة، وجعلــوا لهــا شــخصّيتها المتمّيــزة ُمنطلقيــن 
مــن اإلرث الحضــارّي للمنطقــة، فتكّونــت دولــة واحــدة امتــّدت علــى مســاحة جغرافّيــة واســعة عاصمتهــا 
دمشــُق اّلتــي كانــت تتمتّــع بمكانــٍة سياســّية عالمّيــة مرموقــة، تبّنــت الّدولــة مبــدأ ترســيخ االســتقرار الّداخلــّي 
والّتســامح الدينــّي، وتحــّول نظــام الحكــم مــن شــورى إلــى ُحكــٍم وراثــّي، مــع تنظيــم جيــش قــوّي تابــَع 

الفتوحــاِت وحمــى حــدود الّدولــة. 

الدرس
الثاني

إرساء دعائم:

دول وحضارة

الخريطة)3(: الدولة العربّية في العصر األموّي.

1- ما أبرُز المناطق اّلتي شملتها الّدولة العربّية في العصر األموّي؟
2- اســتنادًا إلــى معلوماتــك اّلتــي حصلــت عليهــا مــن الّصــّف الّســابع لمــاذا اّتخــذ معاويــة بــن أبــي

    سفيان من دمشق عاصمة لدولته؟
3- أثبتــت األدلّــة األثرّيــة أّن دمشــَق أقــدُم عاصمــة باقيــة فــي التاريــخ، وقــد كان  لهــا أدواٌر سياســّية

    بارزة. برأيك َأمازالت تتمّتع بالمكانة ذاتها في الوقت الحالي؟ ما الّدليل على ذلك؟

أبني
 أفكاري:

ّّ
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     اعتمــدت الّدولــة العربّيــة فــي العصــر األمــوّي لتنظيمهــا الّداخلــّي علــى قواعــد أخالقّيــة وسياســّية منطلقــة 
مــن مبدَأيــن: التقّبــل واإلصــالح، كان الّتقّبــل باختيــار أكفــأ الّرجــال فــي اإلدارة والّسياســة بغــضِّ الّنظــر عــن 
ــه منصــور، أّمــا اإلصــالح مــن خــالل اعتمــاد سياســة الّتعريــب، فلــم يعــْد مــن  الّديــن، مثــل ســرجون وابن

المناســب أن تكتــب الّدولــة دواوينهــا بغيــر لغتهــا الرســمّية، فكتبــت كلَّ دواويــن الّدولــة بالّلغــة العربّيــة.

ضوابط االنفتاح على اآلخرين: 

1- ما المبادئ اّلتي اعتمدتها الّدولة العربّية في العصر األموّي أساسًا لتنظيم المجتمع؟ 
2- ما األدّلة على تطبيق الّدولة العربّية تلك المبادئ؟

3- عالم يدّل اّتباع الّدولة العربّية في العصر األموّي مبدَأي التقّبل واإلصالح؟
4- أعط مثااًل عن الّتّقبل واإلصالح في مجتمعك اليوم.

أبني
 أفكاري:

علــى  الّدولــة  عملــت      
المجتمــع  حاجــات  توفيــر 
ترافقــًا مــع االســتقرار السياســّي 
واإلصالحــات اإلدارّيــة فشــّيدت 
وجــرى  كاملــة،  وبلــداٍت  مدنــًا 
اعتمــاُد برامــِج إعمــاٍر موّســعة، 
شــَملت البنــى التحتّيــة ألهمّيتهــا 
والّصهاريــج  الّســدود  مثــل 
قامــة الجســور  وخّزانــات المــاء واإ

استراتيجّيات البنى التحتّية:

صــالح الّطُرقــات، وأقيمــت صــروٌح مازالــت شــاهدًا علــى فخامــة الفــّن األمــوّي كُقّبــة الصخــرة  علــى األنهــار واإ
والمســجد األقصــى فــي القــدس والجامــع األمــوّي فــي دمشــَق، ومجموعــة مــن القصــور منتشــرة داخــل باديــة 

الّشــام كقصــري الحيــر الّشــرقّي والغربــّي.

 الشكل )2(: قّبة الّصخرة بني في عهد الخليفة األموّي عبد الملك بن مروان، 
على شكل بناء مثّمن الشكل )66-72ه( في مدينة القدس بفلسطين.
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٤1هـ                       65                     70                        87                        11٤                           132هـ                

تأسيس الّدولة 
العربّية في 

العصر األموّي 
مع استالم 

معاوية بن أبي 
سفيان الحكم.

  

إنهاء 
الصراعات 
الّسياسّية 
وتنشيط 

الجهاز اإلدارّي 
وتعريبه.

إشادة قصور  
وصروح 

عمرانّية في 
عهد الوليد 
ابن عبد 
الملك.

انتصار 
العباسيين 

على 
األمويين 
في معركة 

الزاب.

 

توقيع 
معاهدة 
بين عبد 
الملك 
وبيزنطة.

 توقف 
الفتوحات 
العربّية في 
أوروبا مؤقتًا 

بعد معركة بالط 
الّشهداء.

  

1- ما العوامل التي ساعدت على القيام باإلصالحات الّداخلّية؟   
2- كيف ينعكس االهتمام بالبنى التحتّية على المجتمع؟

3- من الجدول الزمنّي الّسابق: 
     أ- أبِد رأيك في الموقف اآلتي:

أبني
 أفكاري:

الّسبب ال أؤّيد أؤّيد الموقف

توقيع معاهدة صلح بين األموّيين والبيزنطيين

تعريب الدواوين

     ب- حّدد المدة الزمنّية التي حكمتها الّدولة العربّية في العصر األموّي.
     جـ- في أّي قرٍن كانت هذه الّدولة؟

     د- ما داللة توقيع الّدولة معاهدة مع بيزنطة في العام 70هـ؟ 
     هـ- أّي األحداث تتناسب مع المراحل اآلتية: 

           تأسيس الّدولة    –    مرحلة االزدهار   –    مرحلة الّضعف.
     و- أوجد عاَم تأسيس الّدولة العربّية في العصر األموّي وعام نهايتها بالتّاريخ الميالدّي.

الشكل )3(: جدول زمنّي ألبرز أحداث الدولة العربّية في العصر األموّي.
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      تمّيــزت الّدولــة العربّيــة فــي العصــر العباســّي باالرتقــاء إلــى مســتوى عــاٍل سياســّيًا وحضارّيــًا، وتحقيــق 
المســاواة بيــن مكوّنــات المجتمــع كّلهــا، ولتنتقــل العاصمــة إلــى بغــداد التــي أصبحــت أكبــر مركــز تجــارّي 
وثقافــّي، فكانــت الّتجــارة أســاس الّتطــّور االقتصــادّي، وهــذا مــا أّدى إلــى  تطــّور العديــد مــن الحــرف، والســّيما 

لــى أمكنــة مثــل الّصيــن وأفريقيــا. الّزجــاج والخــزف والّنســيج وهــي ســلع كانــت ُتصــدَّر إلــى أرجــاء العالــم، واإ

ازدهار حضارّي:

الخريطة)٤(: حدود الّدولة العربّية في العصر العباسّي في أقصى اّتساع لها.
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تأسيس الّدولة 
العربّية في 
العصر  
العباسّي  
مع استالم 
أبي العّباس 

الحكم.

تثبيت أركان 
الّدولة 
بالحزم 

واإلصالح 
وبناء 

عاصمتها 
بغداد.

تأّسست 
مكتبة بيت 
الحكمة 
وانتشرت 
الّترجمة 
وازدهرت 
العلوم.

بدأ العصر العباسّي 
الثاني حين 

انتقلت الّدولة من 
المركزّية في الحكم 
إلى الالمركزّية، 
فانفصلت مناطق 
واسعة شّكلت دول.

بلغت الّدولة أوج 
قوّتها العسكرّية 
واالقتصادّية 

والّسياسّية والثّقافّية 
في عهد هارون 
الّرشيد وأصبح 

لبغداد مكانة عالمّية.

     

الشكل )4(: جدول زمنّي ألبرز أحداث الّدولة العربّية في العصر العباسّي.
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       تراجعــت قــّوة الدولــة العربّيــة فــي العصــر العباســّي الثّانــي مــا أّدى إلــى ظهــور دويــالت متفّرقــة اّتخــذ 
بعــض حّكامهــا لقــَب خليفــة كاألموّيــة فــي األندلــس والفاطمّيــة فــي مصــر، وبقــي بعــض هــذه الــدول علــى 

تبعيتّــه للّدولــة العربّيــة فــي بغــداد ضمــن دولــة مســتقّلة كالدولــة الحْمدانّيــة فــي حلــب.

قوى وتغيرات:

1- استنتج مّيزات الّدولة العربّية في العصر العّباسّي.
2- برأيك أّي من الممّيزات لها تأثير على المجتمع؟ لماذا؟

3- ما أّسس تطّور الحرف في العصر العباسّي؟ أعِط أمثلة.
4- لماذا ازدهرت الّتجارة في العصر العّباسّي برأيك؟

علــى اإلشــراف  لتتولَّــى  إقليمّيــة  واليــات  تأســيس  إلــى  عمــدت  الدولــة  رقعــة  اّتســاع  بســبب   -5
    اإلدارة، حددها على الخريطة. 

6- كيف سينعكس موقعها على عالقتها مع مركز الّدولة في بغداد؟
7- استنادًا إلى الجدول الّزمنّي الّسابق أجب عّما يأتي:

    أ- كيف ثّبتت الّدولة العربّية أركانها في العصر العّباسّي؟ 
    ب- في أّي ألفّية كانت الدولة العربّية في العصر العّباسّي؟

    جـ- كم قرنًا استمّر العصر العّباسّي األّول؟
    د- ما مظاهر قّوة الّدولة العربّية في العصر العّباسّي األّول؟ 

أبني
 أفكاري:
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الخالفة 
الفاطمّية 
في  

مصر   

الخالفة 
األموّية 

في 
األندلس     

معركة الحدث 
بين الدولة 
الحمدانّية 
وبيزنطة  

سقوط 
بغداد 
بيد 

المغول 

سقوط 
غرناطة 

بيد 
اإلسبان

الشكل )5(: جدول زمنّي ألبرز أحداث الدولة العربّية في العصر العباسّي الثاني.
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1- من الخريطة )4( ما أثر العامل الجغرافّي في تأسيس حكم لألموّيين في األندلس برأيك؟
2- عّد لمصادر التعّلم وحّدد عاصمة الفاطميّين على الخريطة )4(؟

3- بالعودة إلى مصادر التعّلم: بّين أهمّية معركة الحدث. 
4- ما أثر الموقع الجغرافّي في قّوة الدولة؟

5- استنادًا إلى الجدول الزمنّي السابق أجب عّما يأتي:
أ- اختــر اإلجابــة الصحيحــة مّمــا يأتــي: ُقّســم الجــدول الزمنــّي الســابق إلــى: حقــب - قــرون -  

عقــود.
ب- ما نتائج انقسام الدولة العربّية في العصر العباسّي إلى دوٍل متعّددة؟

أبني
 أفكاري:

        أّدت مجموعــة عوامــل إلــى تراجــع قــّوة الدولــة العربّيــة، فقــد أوصــل نظــام وراثــة الحكــم خلفــاَء ضعفــاَء 
ال يمتلكــون الُقــدرات والكفــاءات التــي ُتؤّهلهــم للحُكــم، ولــم يســتطيعوا تحقيــق التــوازن بيــن فئــات المجتمــع، 
فتشــّجع الــوزراء والقــادة للتســّلط علــى الحكــم وتحجيــم دور الخلفــاء السياســّي، َفَفَقــَد أولئــك الخلفــاء االحتــرام 
الــذي كان يتمتّــع بــه أســالفهم، وشــّجع هــذا الضعــف والخالفــات السياســّية القــوى الخارجّيــة لمهاجمــة الّدولــة 

فــكان الغــزو الفرنجــّي )األوروّبــّي( والغــزو المغولــّي.

نهاية حكم:

1- ما العوامل التي أّدت إلى تراجع الدولة العربّية في عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية؟
2- كيف انعكست االنقسامات الداخلّية على قّوة الدولة؟

3- برأيك أيٌّ من هذه العوامل كان له األثر األكبر في ضعف الدولة؟

أبني
 أفكاري:
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وحــّكام  الخلفــاُء  ســكن      
القديمــة؛  المــدن  فــي  الواليــات 
لكّنهــم أضافــوا إليهــا أبنيــًة جديــدة 
الجديــدة  المــدن  أّمــا  كالجامــع، 
لإلمــارة  داٍر  بنــاء  مــن  فنشــأت 
تضــّم: المســجد والحّمــام والســوق 
عــن  فضــاًل  ســكنّية،  ووحــدات 
البنــاء الخــاّص بالوالــي وأســرته 

الشكل )6(: مركز دار إمارة البلقاء تقع في وسط مدينة عّمان، في قلعة وَخَدمــه.
عّمان في األردن اليوم.

الدرس
الثالث

واالقتصادّيــة  والعســكرّية  السياســّية  لمؤّسســاتها  ناجحــٍة  إدارٍة  علــى  القوّيــة  الدولــة  ترتكــز       
الدولــة.      شــؤون  علــى  اإلشــراف  عليهــا  يســّهل  وهــذا  واالجتماعّيــة، 

1- مــن خــالل قراءاِتــك للشــكل )6-7( مــا العناصــر المعمارّيــة التــي َحــَرَص الحــّكام علــى بنائهــا فــي
    المراكز اإلدارّية؟ وما أثرها االجتماعّي؟

2- ما العالقة بين قّوة التنظيم اإلدارّي في الدولة وقّوتها السياسّية؟

أبني
 أفكاري:

مراكز إدارّية:

التنظيم اإلدارّي

الشكل )7(: الرسم الهندسّي 
لدار إمارة البلقاء، 1- الباحة 
الخارجّية، 2- وحدات سكنّية، 

3- مركز دار اإلمارة. 32
1
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       نتيجــة اّتســاع الدولــة ولتســهيل إدارتهــا ظهــرت الحاجــة إلــى تدويــن وثائقهــا وتنظيمهــا وحفظهــا مــن 
خــالل الدواويــن، وهــي كلمــة فارســّية تعنــي الســجّل أو الدفتــر، فإنشــاء الخليفــُة الراشــدّي عمــُر بــُن الخّطــاب 
مجموعــة مــن الدواويــن ذات االختصاصــات المختلفــة: ديــوان الجنــد لتنظيــم أمــور الجيــش، وديــوان الَخــَراج 
نشــاُء بيــِت  لتنظيــم جمــع األمــوال، وديــوان العطــاء لتنظيــم صــروف األمــوال إلــى المســتحّقين مــن الّنــاس، واإ
المــال لجمــع المــال المســتحّق للّدولــة لكــي يصــرَف فــي وجــوه اإلنفــاق المختلفــة، لتــزداد هــذه الدواويــن وتتنــّوع 
علــى وجــٍه منّظــم ُمْحَكــم فــي العصــر األمــوّي والعباســّي، وتنّوعــت اختصاصاُتهــا وشــمَلت كلَّ نواحــي الدولــة 

كديــوان الرســائل، وديــوان الخاتــم، وديــوان المظالــم، وديــوان المــاء.

حفظ السجاّلت:

1- ما الذي دفع الخليفَة عمَر بَن الخّطاِب إلى إنشاء الدواوين؟
2- كيف يساعد التنظيم اإلدارّي في الدولة على التقّدم الحضارّي؟

3- بالعودة إلى مصادر التعّلم أكمل الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

أثره على اإلدارة مهاّمه الديوان

المظالم

الجند

الماء

بيت المال

4- ما الوزارة الحالّية التي تقابل كّل من: ديوان الجند، وبيت المال؟
5- ماذا تتوّقع أْن يتضّمن ديوان الماء؟

6- لماذا سّمي بهذا االسم؟
7- ما األعمال التي تقوم بها لترشيد استهالك الماء؟
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     يــدّل التنظيــُم اإلدارّي فــي أّي دولــة علــى مــدى تطّورهــا وعنايتهــا بتوفيــر حاجــات كّل النــاس فــي 
مجتمعهــا، وترتبــط هــذه التنظيمــات بطبيعــة العصــر وحاجــة المجتمــع.

      كان الخليفة العباســّي أبو جعفٍر المنصوُر يقول: »ما كان أحوَجني إلى أن يكوَن على بابي أربعُة 
ــٍر، ال يكــون علــى بابــي أعــفَّ منهــم. قيــل لــه: َمــْن هــم؟ قــال: هــْم أركاُن الملــك، وال يصلــح الملــك إاّل  َنَف
بهــم، كمــا أّن الســريَر ال يصلُــح إاّل بأربــِع قوائــَم إْن َنَقَصــت واحــدٌة َوهــَن )أي َضُعــف(: أّمــا أحُدهــم فقــاٍض 
ال تأخــذه فــي اهلل لومــُة الئــم، واآلخــُر صاحــُب شــرطٍة ُينصــف الضعيــف مــن القــوي، والثالــث صاحــُب َخــَراج 
يســتقصي وال يظلم الرعّية؛ فإّني عن ظلمها غنّي، والرابع – ثم عضَّ على إصبعِه الســّبابة ثالَث مّرات، 

ــة«.  يقــول فــي كّل مــّرة: آه آه. قيــل لــه: ومــن هــو؟ قــال: صاحــُب بريــٍد يكتــُب بخبــِر هــؤالِء علــى الصحَّ

مناصب ومهّمات:

       اســتفادت الدولــة العربّيــة فــي العصــر األمــوّي مــن النظــام اإلدارّي الــذي كان موجــودًا فــي بــالد 
الّشــام والعــراق أثنــاء االحتــالل البيزنطــّي والفارســّي، ألّن العــرب تقّبلــوا األخــَذ مّمــا ســبقهم مــن نظــم وقوانيــن، 
فظلّــت الدواويــن تُــدّون بلغــاٍت مختلفــة فالِقبطّيــة فــي مصــَر والفارســّية فــي العــراق واليونانيــة فــي بــالد الّشــام، 
لكــن بعــد اســتقرار الدولــة لــم َيُعــْد مــن المناســِب أْن ُتكتــب دواوينهــا بغيــر لغتهــا الرســمّية، وعلــى حاكمهــا أن 
يكــون لــه دوٌر فــي تنظيمهــا، ويشــرُف علــى ســجاّلتها ودواوينهــا إشــرافًا مباشــرًا، فاحتــاج الخليفــة األمــوّي عبــُد 
الملــِك بــُن مــرواَن إلــى حــلٍّ جــذريٍّ يعّبــر عــن اســتقاللّية الدولــة وشــخصّيتها، فــكان التعريــُب؛ أْي: جعــُل لغــِة 

الكتابــة فــي الدواويــن اللغــَة العربّيــة.

لكّل مشكلة حّل:

. 1- أكمل مخّطط حّل المشكالت بعد قراءتك النصَّ
2- ما المشكلة التي واجهت عبَد الملِك بَن مرواَن؟

3- ما الحلُّ الجذريُّ الذي أوجَده لمواجهة هذه المشكلة؟
4- برأيك هل كان هذا الحلُّ مثاليًا؟ لماذا؟

5- ما أثُره في الوقت الحاضر؟
6- ما الدوافع الوطنّية التي جعلته يّتخذ هذا القرار؟

أبني
 أفكاري:

اإلحساس بالمشكلة

ما المشكلة؟

الحلول الموجودة في النص

في رأيك: ما الحل األمثل؟

ما دليل أنه كان حاًل مثالّيًا؟ 
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1- ما أهمّية استحداث منصب قاضي القضاة برأيك؟
2- مــا أوجــه الشــبه واالختــالف بيــن مهّمــات الوزيــر فــي الدولــة العربّيــة فــي العصــور الوســطى ومهّماتــه

    في الوقت الحاضر؟
3- ما داللة وجود نوعين للواليات في الدولة العربّية؟

4- صف التنظيم اإلدارّي للدولة العربّية ُمراعيًا الكلمات اآلتية: التخّصص، المرونة.
5- ما المناصب األربعة التي رّكز عليها الخليفة العباسّي أبو جعفر المنصور؟ ولماذا عدها أركان؟

أبني
 أفكاري:

أنواعه مهمته اسم المنصب

 وزارة تفويض له كامل
الصالحّيات

 وزارة تنفيذ مقّيد بأوامر الخليفة 

 نائب الخليفة في حكم البالد
واإلشراف على سياسة الدولة

 الوزارة: ظهرت مفهومًا منذ
  عصر النبّوة، وحّددت مالمَحها
وسمّيت في العصر العباسّي

 والية عامة: يتمّتع بجميع
الصالحّيات

 ووالية خاصة: محدود
الصالحّيات

دارة  اإلشراف على الوالية واإ
 األمور المالّية والعسكرّية
واالقتصادّية والقضائّية

 الوالي: نائب الخليفة في إدارة
الوالية

 استحدث منصب قاضي القضاة
في العصر العباسّي

 حّل الخالفات بين الناس
ومعاقبة الخارجين عن القانون

 القاضي: أصبح منصُب مستقاّلً
في العصر األموّي

 تمّكن بعضهم من تأسيس
 دويالت لعبت دورًا في التصّدي

لالعتداءات الخارجّية

 جمع السلطات كّلها في يده
وأصبح الحاكم الفعلّي للدولة

 السلطان: منصب ظهر في فترة
 ضعف الخالفة العباسّية

     وقد تنّوعت في الدولة العربّية وتعّددت مهّماتها لتصبح على الشكل اآلتي:
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       البريــد لفظــة عربّيــة بمعنــى الرســول الــذي عليــه توصيــل 
أوامــر الحــّكام إلــى والتهــم وعّمالهــم، وعليــه أيضــًا إعــالُم الخليفــة 
بأخبــار كبــار الموّظفيــن واألحــوال العاّمــة، وكان مــن مظاهــر 
اهتمــام النبــّي ملسو هيلع هللا ىلص بالبريــد أّنــه اّتخــذ الخاتَــم؛ وفــي العصــر األمــوّي 
وضــع معاويــُة ديــواَن الخاتَــم لتنظيــم البريــِد، ثــّم ُأدخلــت علــى هــذا 
ــة فــي إدارة  الديــوان الكثيــر مــن التحســينات؛ ليصبــَح أداًة ُمهمَّ
شــؤون الدولــة، لتــزداَد وتّتســَع شــبكة البريــد فــي عهــد الوليــد بــِن

صاحب الخبر:

عبِد الملك، فأنشــأ لها الّســكك )المحّطات( في كّل أنحاء الدولة وفي كّل محّطة عدٌد من العّمال والَخْيل، 
وكلُّ مــا يحتــاج إليــه عامــُل البريــد مــن زاٍد، وعلــف، وميــاه، ليصبــح فــي عصــر المماليــك شــبكًة مــن الخطــوط 

البّرّية والجّوّية )الحمام الزاجل(، وكان مركُز هذه الخطوط قلعَة الجبل )شرقّي القاهرة(.

الشكل )8(: الحمام الزاجل.

1- عالَم يدّل تطّور نظام البريد في الدولة العربّية؟  
2- ما المهّماُت الرئيسة للبريد؟

3- ما التغّيرات التي حدثت على البريد في عهد المماليك؟
4- ما الثورُة الحديثة التي لها دوٌر في تقّدم وسائل البريد الحديث وتطّورها؟

أبني
 أفكاري:

أرســل ملــُك إنكلتــرا ابنــَة أخيــه األميــرَة دوبانــت علــى رأس ِبعثــٍة مــن ثمانــْي َعْشــرَة فتــاًة مــن بنــات 
لدراســة  الملكــّي  القصــر  موّظفــي  رئيــِس  ســفليك  النبيــل  بمرافقــة  إشــبيلية  إلــى  واألعيــان  األمــراء 
أنظمــة األندلــس وثقافتهــا، فقــال فــي رســالته التــي أرســلها: »مــن ملــك إنكلتــرا إلــى الخليفــة فــي مملكــة األندلــس 
صاحــب الَعظمــة هشــاٍم الثالــِث ..... ســمعنا عــن الرقــّي العظيــم الــذي تتمتّــع بفيضــه الصافــي معاهــُد العلــم 
ــا اقتبــاس نمــاذِج هــذه الفضائــِل لتكــون بدايــًة حســنًة القتفــاء  والّصناعــات فــي بالدكــم العامــرة فأردنــا ألبنائن

أثركــم ونشــِر أنــوار العلــم فــي بالدنــا التــي يســوُدها الجهــل مــن أربعــة أركانهــا«.
، اّطلعــُت علــى التماســكم، فوافقــُت علــى طلبكــم،  فــكان جــواُب الخليفــِة األندلســّي: »إلــى ملــك إنكلتــرا األجــلِّ
وعليــه ُنعلُمكــم أّنــه ســوف ُينَفــُق علــى هــذه الِبعثــة مــن بيــت المــال داللــًة علــى موّدتنــا لشــخصكم الملكــّي، قبلنــا 

هدّيتكــم وبالمقابــل أبعــث بأثمــِن الطنافــس األندلســّية«.

وفود وعالقات:
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1- ما تعريُف البعثة والسِّفارة؟     
2- برأيك ما أهّمّيُة البعثات والّسفارات في الدولة؟

3- ما االستنتاجاُت التي يمكُن أن تحصل عليها من نّص وفود وعالقات؟
4- أكمل الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

سفارة الخليفة هشام بعثة ملك إنكلترا

نتيجة سبب نتيجة سبب

    الرنــوك هــي شــعارات اّتخذهــا الســالطيُن واألمــراُء 
منــذ القــرن 6ه/12م، انتشــر اســتخداُمها ووصــل الــذروَة 
فــي العصــر المملوكــّي، فقــد اســتعملت بصــورٍة واســعة 
الِقَطــع المعِدنّيــة والنســيج والزّجــاج  فــي العمــارة وعلــى 
والفّخــار، للداللــة علــى ملكّيتهــم لهــا، ونقشــت أيضــًا علــى 
ُعْمــالت الســالطين، واســتخدَمها األمــراُء للداللــة علــى 

ــَرق العســكرّية. ــّم غــدْت ُتســتخدُم رمــزًا للِف وظائفهــم، ث
ــواع: رنــوك مصــّورة ترمــُز إلــى القــّوة  ــُة أن وللرنــوك ثالث
والّشــجاعة، ورنــوك كتابّيــة خاّصــة بالســالطين تســّجل 
أســماَءهم أو ألقاَبهــم مصحوبــة ببعــض األدعيــة لهــم، 
ورنــوك وظيفّيــة خاّصــة باألمــراء تــدّل علــى وظائفهــم.

رموز وشعارات:

الشكل )9(: َمَطَرة رحال عبارة عن آنية ُتستخدُم لحمِل الماِء مصنوعة من الفخار تاريخها 7٤2–7٤6هـ/13٤1-
13٤5م، ارتفاعها 27.3 سم؛ ُعثر عليها في حلب، يحمُل سْطُحها رنكًا )ِشعارًا( لألمير المملوكّي

 طقزتمر، يتأّلف الشعار من َنسر باسٍط جناحيِه فوَق كأٍس ووردتين على كّل طرف، فقد كان طقزتمر ساقيًا في 
البداية وشعاره الكأس، ثّم ترّقى إلى أْن أصبَح نائبًا للسلطنة في بالد الّشام فاّتخذ النسر شعارًا له، وصار يضع 

الشكلين على آنيته الخاّصة، محفوظة في متحف دمشق الوطنّي.
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1- لماذا يتّم اعتماد الرموز والشعارات؟
2- كيف تعكس لنا شخصّية صاحِبها وطريقة تفكيره؟

3- ظهــر شــعار الّنســر علــى َمَطــرة الرّحــال، وهــو رمــز لــه جــذور تاريخّيــة عميقــة، مــا دليــل اســتمرار
    استخدامه؟

4- ما ممّيزات هذا الطائر حّتى يكون رمزًا للقّوة والسيادة والتجّدد؟
5- برأيك هل يمكن أن تكون الرنوك علمًا مساعدًا للتاريخ؟ ما دليك على ذلك؟

6- ما شعاُرك في وسائل التواصل االجتماعّي؟ وما أسباُب اختيارك له؟

أبني
 أفكاري:

       أّدت التطّورات السياسّية التي رافقت 
تاريــخ الدولــة العربّيــة إلــى وضــع سياســة 
عســكرّية واضحــة األهــداف والمعالــم التــي 
الحــدود، وقــد تمّيــزت  مــن أهّمهــا حمايــة 
الجيــوُش بالقــّوة والتنظيــم نتيجــة التدريــب 
للتجهيــزات  الجّيــدة  والنوعّيــة  المكثّــف، 
واألســلحة، كمــا وضعــت مجموعــة كتــب 
طرائــق  علــى  دليــل  بمنزلــة  للفروســّية 
األســلحة  واســتخدام  العســكرّي  التدريــب 

وابتكارهــا. 
)تمــر  المدّربيــن:  لبعــض  وكان       
الحســني( ومخترعــي األســلحة نجــم الديــن 
حســن الرمــاح شــهرٌة واســعة ودوٌر كبيــر 

العصــر. ذلــك  جيــوش  انتصــارات  فــي 

قّوة الدولة من قّوة جيشها:

الشكل )10(: لوحة تعود للقرن السابع الهجرّي/الثالث 
عشر الميالدّي، يمّثل المبنى المرئّي جزئّيًا في لوحة 

المعركة هذه تحصينًا شبيهًا بقلعة دمشق.
أبعاد القطعة: االرتفاع 21 سم؛ العرض 31.٤ سم.

محفوظة في المتحف البريطانّي في لندن.
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أهم تطّورات جيش 
الدولة العربّية في 
عصور الحضارة 
العربّية اإلسالمّية

بدأ تنظيم الجيش في عهد 
الخليفة الراشدّي عمر بن 
الخطاب الذي أّسس ديوان 

الجند.

أدخل الخليفة المعتصم 
عنصر الترك الذين كانوا 
يكونون القسم الرابع من 

الجيش العباسّي. 

أنشأ هارون الرشيد والية جديدة 
سّميت والية الثغور، جعل لها 
نظامًا عسكرّيًا خاّصًا، أمّدها 
بحاميات دائمة؛ ومنح الجند 

أرضًا قاموا بتعميرها، وزراعتها 
فازدهرت هذه الثغور رغم 

الحروب المتواصلة مع بيزنطة.

اهتّم المنصور اهتمامًا كبيرًا 
بالمسائل الحربّية وكان يحب أن 

يعرض جنده وهو جالس على عرشه 
البسًا خوذته ودرعه، فكانت تصتّف 

الجيوش أمامه في ثالثة أقسام.

بناء البحرّية العربّية نقطة 
تحول في التاريخ حيث أصبح 
العرب سادة البحار لعدة عقود 

من الزمان.

وضع معاوية بن أبي 
سفيان مبدأ الصوافي 

والشواتي ليحمي الحدود 
الشمالّية للدولة.

ظهر التجنيد اإلجبارّي في 
عهد الخليفة عبد الملك بن 

مروان في العراق.

1- استخلص أسباب قّوة جيش الدولة العربّية في عصور الحضارة العربية اإلسالمّية
2- أيٌّ من األسباب السابقة كان األكثر تأثيرًا من وجهة نظرك؟

3- ما الهدف من إنشاء الصوائف والشواتي برأيك؟
4- بّين كيف حرص الخلفاء على حماية الحدود البرّية والبحرّية؟

5- أقرأ الشكل )11( وأبّين أنواع فرق المقاتلين وأسلحتهم.
مشــهد فيــه  تصــف  موضوعــًا  اكتــب   -6
    المعركــة البحرّيــة الــذي تــراه أمامــك مراعيــًا
اســتراتيجّية  - األدوات   – األســلحة  فيــه:     
الطرفيــن. مــن  كلٍّ  عنــد  والهجــوم  الدفــاع     

أبني
 أفكاري:

الشكل )11(: رسم تخيلّي يوضح استخدام السفن الحربّية 
في عمليات اقتحام الحصون البحرّية.
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      تعّرضــت أراضــي الدولــة العربّيــة للغــزو فــي مرحلــٍة كان االنقســام قــد فــّت فــي عُضدهــا، فقــد تشــّجع 
األوروّبّيــون علــى غــزو أراضيهــا واحتاللهــا، فــي حيــن تحــّرك المغــول فدّمــروا حضــارًة عمُرهــا آالُف الســنين، 

وأنَهــوا حكــَم الدولــة العربّيــة فــي بغــداد.

      تحّركــت حمــالت أوروبّيــة مســتهدفة أجــزاء مــن أراضــي الدولــة العربّيــة باحثــًة عــن مخــارَج لمشــكالتها 
االقتصادّيــة واالجتماعّيــة مّتخــذًة الديــن ســتارًا ألطمــاٍع توســعّية، ُأطلــق عليهــا فيمــا بعــد الحــروب الفرنجّيــة، 
وقــد احتلّــوا ســواحَل بــالد الشــام مؤّسســين فيهــا أربــَع إمــارات، محّصنيــن أنفَســهم بالســيطرة علــى خــّط الدفــاع 
الجبلــّي بينهــم وبيــن المــدن الداخلّيــة باحتــالل القــالع الجبلّيــة أو بنــاء ِقــالع جديــدة، وأرغمــوا أعــدادًا كبيــرًة 
مــن الســّكان علــى مغــادرة ُقراهــم، ومــن بقــي منهــم صــادروا ممتلكاِتهــم وأجبروهــم علــى العمــل لديهــم، كمــا 

ســّكوا النقــود الخاّصــة بهــم، وســيطروا علــى المــوارد االقتصادّيــة، وهــّددوا قوافــَل التجــارة والحــّج.

الدرس
الرابع

الغزو الفرنجّي:

أطماٌع وحروٌب

أّسس الفرنجُة أّول إمارٍة لهم بالمشرق في الرُّها، ثّم استوَلوا على أنطاكية بعد تسعِة أشهٍر من 

الحصار.     

1098م

غزا الفرنجة فلسطيَن وسيطروا على األراضي المقّدسة وأّسسوا إمارَة بيت المقدس. 1099م

وّحَد عماُد الدين زنكي مدينَتي حلَب والموصِل، وعّزز الحدود الشمالّية لمواجهة الفرنجة. 1028-11٤٤م

حّرر عماد الدين زنكي إمارة الرُّها من الفرنجة. 11٤٤م

وصلت الحملة الفرنجّية الثانية إلى دمشَق وحاصرتها ألربعِة أّياٍم دوَن أن تتمّكن من احتاللها. 11٤8م

ضّم نور الدين زنكي دمشَق إلى حلَب والموصِل واّتخذها عاصمًة له، وبدأ يدعُم مشروع الوحدة  
بإنشاء مدارَس في كّل مدن الدولة ثم َضمَّ مصَر.

115٤م

بعد وفاِة نور الدين، تّم االعتراف بصالح الدين األيوبّي سلطانًا، ومؤّسسًا للدولة األّيوبّية التي 
أكملت المشروع الوحدوّي بضّم الحجاز واليمن، وبدأت ُتعدُّ للمعركة الفاصلة مع الفرنجة.

117٤م

المعركة الفاصلة ِحّطين، الجيش الفرنجّي ُيهزم، بيُت المقدس تتحّرر. 1187م

الحملة الفرنجّية الثالثة تستهدف مدينة عّكا. 1189م
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صادّية .........
ض العربّية من الناحية: السياسّية ....... العسكرّية ........... االقت

ف سياسة الفرنجة بعد احتالل األر
صّن

 -1
2- ما دافع قدوم الحملة الفرنجّية الثانية برأيك؟

أبني
 أفكاري:

الخريطة)5(: الحمالت واإلمارات الفرنجّية.
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       كان الغــزو الفرنجــّي مــن أخطــر التحّديــات التــي هــّددت وجــود الدولــة العربّيــة، ولــم يكــن التصــّدي لــه 
ومواجهتُــه باألمــر الســهل وال ســّيما فــي ظــّل االنقســام الــذي كانــت تعانــي منــه الدولــة. وهــذا أوجــَب العمــَل 
علــى إعــادة توحيــد األرض فــي ظــّل دولــة واحــدة وتوظيــف كّل المــوارد البشــرّية واالقتصادّيــة لتحقيــق هــذا 

الهــدف، لتتمّكــن الدولــة مــن إنهــاء االحتــالل واســتعادة األرض.

الوحدة قّوة:

1- أكمل ما يأتي:
    عماد الدين زنكي: المناطق التي وّحدها ........... النتيجة ............
    نور الدين زنكي: المناطق التي وّحدها ........... النتيجة ............

    صالح الدين األّيوبّي: المناطق التي وّحدها ........... النتيجة ............
2- ما أهمّية الوحدة في الدولة؟ وما النتائج؟

أبني
 أفكاري:

لكّل عدوان نهاية:  

1- ما خّط سير الجيش العربّي؟
عبقرّيــة  ظهــرت  كيــف   -2
للمعركــة؟ واالســتعداد  التخطيــط 
3- كيــف تســتدّل مــن الخريطــة 
وفــق  المعركــة  اســتراتيجّية  علــى 
المبــادرة  أخــذ  اآلتيــة:  العناصــر 
علــى  الســيطرة  ومــكان(  )زمــان 
مــن  االســتفادة   – الميــاه  مــوارد 

الجغرافّيــة.
4- برأيــك كيــف ســيكون هنــاك 

النفســّي؟ للعامــل  دور 

أبني
 أفكاري:

الخريطة)6(: موقع معركة حطين.
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   ظهــرت دولــة التتــر عــام)603ه/1207م( فــي أواســط أســيا، وهــي مجموعــة قبائــل منهــم قبيلــة المغــول، 
توّحــدت علــى يــد جنكيــز خــان و تحّركــت بهــدف التوّســع والســيطرة  ونهــب البــالد، قامــت سياســتهم علــى 
نشــر الرعــب والذعــر فــي نفــوس النــاس لتســهيل احتــالل البــالد، فعندمــا وصلــوا بغــداد بقيــادة هوالكــو قتلــوا 
الخليفــة المســتعصم بــاهلل، وأحرقــوا المكتبــات، وخّربــوا المــدارس، ودّمــروا اآلثــار الحضاريــة، وهّدمــوا دور 
العبــادة، فلــم ينــُج منهــم بشــٌر وال حجــر، ســيطروا علــى المــدن الرئيســة فــي بــالد الشــام وتابعــوا ســيرهم باتجــاه 
فلســطين حيــث تصــّدى لهــم الجيــش العربــّي بقيــادة قطــز فــي معركــة عيــن جالــوت واســتطاع االنتصــار 

يقــاف زحفهــم. عليهــم واإ

ُغزاة من الشرق:

 1258م                                               1259                                             1260م

اجتياُح المغول بغداَد

 

احتالُل المغول حلَب

 

معركُة عين جالوت احتالُل المغول دمشَق

 

1- ما الخّط الذي سلكه الجيش العربّي؟ 2- ما نتائُج انتصار الجيش العربّي في عين جالوت؟
3- لماذا ُتعّد معركُة عين جالوت حدثًا تاريخّيًا فاصاًل في التاريخ العربي؟

4- ماذا سيحدث لو انتصر المغول في عين جالوت؟ 

الخريطة)7(: موقع معركة عين جالوت. أبني
 أفكاري:
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     درست خالل الوحدة األولى دولة وأّسس التي تتحّدث عن الحياة السياسّية في عصور الحضارة 
العربّيــة اإلســالمّية، فبّينــت الــدروس كيــف كانــت حــروب التحريــر، وقيــام الــدول والحضــارة، ومــا الــذي 
فعلتــه لتطبيــق النظــم اإلدارّيــة، وكيــف تصــّدت لألطمــاع الخارجّيــة والحــروب، كنــت خــالل هــذه الدراســة 

تبنــي أفــكارًا حــول هــذه المواضيــع، اختبــر هــذه األفــكار التــي كّونتهــا باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
1- ما المستّجدات السياسّية التي أقّرتها صحيفة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟

2- بعد دراستك األحداث السياسّية في دولة المدينة المنّورة أجب عن األسئلة اآلتية: 
     أ- أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه من أسباٍب ونتائَج:

      ب- ما الدليل على أّن حفر الخندق كان أسلوبًا حربيًا جديدًا؟
      جـ- كيف استثمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فترة صلح الحديبية؟ 

      د- ما أثُر ما فعله في الدولة والمجتمع؟
3- قّســم الخلفــاُء الدولــَة إلــى واليــاٍت لتســهيل إدارِتهــا وَحَرصــوا علــى اختيــار والِتهــم مــن أصحــاب
    الكفــاءات. واختلفــت ســلطة الــوالة بحســب قــّوة الدولــة والخليفــة لذلــك ظهــرت الواليــة العاّمــة والواليــة

     الخاّصة كما ساعد الوالَة فيها عّماٌل إدارّيين راقبوا األمور المالّية والقضاء والجيش. 
     بعد قراءتك النص التاريخّي أجب عن األسئلة اآلتية:   

أ- كيف ينعكس سوء اإلدارة على االقتصاد والمجتمع والثقافة؟
ب- ما سبب ظهور الوالية العاّمة في العصر العباسّي؟ 

4- تّتخــذ معظــم الــدول اليــوم والمنّظمــات العالمّيــة والشــركات الكبــرى شــعاراٍت خاّصــة بهــا تضعهــا 
علــى أوراقهــا الرســمّية، أو مبانيهــا أو منتجاتهــا... 

     أ- اختر شعارًا ألحدها، واكتب مقالًة عنه: شكله، رموزه، ودالالته، وبّين رأيك في تصميمه،
       وكيف يعكس رسالَة المؤسسة أو فكرتها؟

  

أوراق عمل

فتح مّكة وقعة الخندق وقعة بدر

نتائج أسباب نتائج أسباب نتائج أسباب
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ــًة مــن أحدهــم، فَأَمــَر        بلــَغ عبــَد الملــِك بــَن مــرواَن أّن أحــَد عّمالــه قــد قِبــل هدّي
بإحضــاره، وقــال لــه: 

لِئن قبلَت هدّيًة ال تنوي أْن تعّوض من أهداك إّياها إّنك َلَلئيم، 
ْن كنــَت قبْلَتهــا لتكافــَئ الــذي أهــداك مــن مــاِل الّنــاس، أو لتقلّــد رجــاًل مــن عملــك مــا لــم تكــن  واإ

تقلّــْده إّيــاه قبــل الهدّيــة إّنــك َلخائــن. 
ْن كنــَت نويــَت تعويــض الــذي أهــداك عــن هدّيتــه مــن مالــك الخــاّص، فقــد فعلــَت مــا جلــَب  واإ

إليــك الّتهمــة، وبســط فيــك لســان معامليــك، وأطمــع فيــك ســائر مجاوريــك، فإّنــك أَلَْحَمــق. 
ّن َمــْن أتــى أمــرًا لــم َيْخــُل فيــه مــن لــؤم أو خيانــة أو ُحمــق، َلحقيــٌق أاّل يصَطِنــَع )أْي: يولّــى(  واإ

ثــّم َعَزلــه«.

أ- ما رأُيك بموقف الخليفِة عبِد الملِك بِن مرواَن؟
ب- برأيك هل كان حلُّه مثالّيًا؟

جـ- بماذا شّبه عبُد الملِك بُن مرواَن ُمتلقي الهدّية؟ 
د- ما أهّمّية اختيار مساعدين أْكَفاء؟

هـــ- لــو كنــت فــي موقــٍع قيــادّي مســؤول: كيــف ســتتعامل مــع موّظفيــك فــي حــال إنجازهــم 
العمــل أو تقصيرهــم؟

و- استنتج النتائج المترتبة على الّسلوكّيات السلبّية لبعض الموّظفين على إدارة المؤّسسات
    الحكومّية وأسجّلها في الجدول اآلتي:

      ب - ما الدليل على أهمّية الرنوك في معرفة اآلثار؟

الحّل المناسب النتيجة المترّتبة الّسلوك السلبّي

ر أو الّتغيُّب عن العمل التّأخُّ

استغالُل وقِت العمِل إلنجاِز أموٍر شخصّيٍة

عدُم تطويِر الذاِت ورفِض التدريِب

رفُض القياِم بأعماٍل إضافّيٍة تصبُّ في مصلحِة العمل
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الرمــاح،  يــد حســن  5- اختُــِرَع أّول طوربيــد علــى 
تســتخدم  الشــكل،  بيضوّيــة  معِدنّيــة،  قطعــة  وهــو 
لغرض الّطفو، ويتوّســطها رمٌح حاّد، وعلى أطرافها 
جانبّييــن،  رمحيــن  علــى  تتمركــز  حــاّدة  ســكاكين 
الــذي   المتفّجــر  بالمســحوق  ُتمــأُل  ماســورة  وتعلوهــا 
يجعــل الطوربيــد نحــو هدفــه عنــَد إشــعاله، وعندمــا 
فــي  النفــط  إلــى مســتودع  المشــتعل  البــارود  يصــل 

تحتــرق. حتــى  بقــّوة  تشــتعل  المســتهدفة  الســفينة 

الشكل )12(: مخطوطة للمهندس حسن الرماح توضح 
أنواع األسلحة المستخدمة في عصور الحضارة العربّية 

اإلسالمّية.

الشكل )13(: بعض أنواع األسلحة الحربّية في 
عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية.  

أ- ماذا يخبرنا الشكل )12 - 13(.
ب- عــالم يــدّل تطــّور األســلحة فــي الدولــة 

العربّيــة؟
جـ- ما دور العلم في المجال العسكرّي؟ 

 )13  -12( الشــكل  خــالل  مــن  عــدد  د- 
رمــاح.  حســن  المهنــدس  منجــزات 

هـ- ما رأيك بدوره؟
و- مــا دور نجــم الديــن حســن الرمــاح فــي قــّوة 

الدولــة العربّية؟ 
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الشكل )1(: جزء من زجاجة العب البولو مصنوعة من زجاج ذي لون أصفر فاتح ويكاد يكون عديم 
اللون يعود تاريخها إلى 700ه.

الوحدة 
الثانية

فكرة لك:
عن الزمن

تغّيرات اجتماعّية 

تنظيم المجتمع بواسطة الصحيفة

1ه                      67                    88                        186                                  2٤5ه

أّول مجذمة

 

 

أدباء وشعراء وفقهاء

 

 

درب زبيدة

أّول جامعة
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- جذوٌر وامتداد
2-شريكٌة في إعماِر الحياة

3- أعياد واحتفاالت
٤- التراث ذاكرة األجداد

ف:
األهدا

متنّوعــة 
صــادر 

م
مــن 

- يســتنبط 
صور 

ت عــن دور المــرأة فــي ع
معلومــا

ضارة العربّية اإلسالمّية.
الح

ص دور المعلــم )المــدرس( فــي 
- يّلخــ

بناء المجتمع.

ت عــن تاريــخ 
- يحــّدد دقــة المعلومــا

ضــارة العربّيــة 
صــور الح

ســورية فــي ع
اإلسالمّية. 

ضارة في تاريخ 
ف مظاهــر الح

صّنــ
- ي

ضــارة العربّيــة 
صــور الح

ســورية فــي ع
اإلسالمّية. 

ث: )فكر أساسّية وفرعّية(.
 من حي

- يمارس العمل التطوعّي ألهميته.

- يقّدر دور المرأة في بناء المجتمع.

ف:
األهدا

ث لألعياد 
ف التطّور الذي حد

ص
- ي

ضــارة 
صــور الح

ت فــي ع
واالحتفــاال

العربّية اإلسالمّية. 

- يعّلل انتشار األعياد واستمرارها.

ص أســلوب االحتفال باألعياد 
- يّلخ

ت.
والمناسبا

- يربــط بيــن تنــّوع األعيــاد وتنــّوع 
المجتمع.

ف طرق 
صــ

- يحلّــل لوحــة جدارّيــة ت
ت باألعياد.

االحتفاال

ضــة ألهميتهــا علــى 
- يمــارس الريا
صّحة اإلنسان.

ت 
- يمــارس فــي األعيــاد والمناســبا

ت وأخــالق تدخــل الســعادة على 
عــاد

عائلته ومجتمعه.

ف:
األهدا

-يبدي رأيه في ظهور فّن الموّشح.

ت والتقاليد.
- يحترم العادا

ت االجتماعّيــة  
- يبّيــن دور المؤّسســا

صحة المجتمع.
في الحفاظ على 

- يعلــل أهمّيــة األنشــطة االجتماعّيــة 
في الترفيه والتسلية.

صــور 
س فــي ع

- يقــارن بيــن المالبــ
صر 

ضــارة العربّية اإلســالمّية والع
الح

الحالي.

ت فــي 
- يفّســر أهمّيــة الحّمامــا

المجتمع.

صّية.
- يمارس النظافة الشخ

صفــه أو 
ف 

- يعــّد مشــروعًا لتنظيــ
مدرسته أو حّيه.

ف:
األهدا

ت المجتمع العربّي في 
- يذكر أهّم فئا

ضارة العربّية اإلسالمّية.
صور الح

ع

ت تاريخّيــة 
ّصيا

- يبــدي رأيــه فــي شــخ
ت بأدوار ريادّية في المجتمع.

قام

- يربــط بيــن سياســة الخليفــة األمــوّي 
ت(، 

)البيمارســتانا
العمرانّيــة 

الوليــد 
ونتائجها االجتماعّية.

ت المتعــّددة التــي تكّون 
- يحــّدد الثقافــا

صــر 
منهــا المجتمــع العربــّي فــي الع

األموّي. 

- يقّيم دور الخليفة األموّي في إنشــاء 
صر األموّي.

ت في الع
البيمارستانا
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     تنــّوع المجتمــع فــي المنطقــة العربّيــة نهايــة العصــور التاريخّيــة القديمــة إذ ضــّم القبائــل العربّيــة القديمــة 
وبعــض األقــوام األخــرى التــي اســتمّر ســكنها فــي بــالد الشــام والعــراق ومصــر والحجــاز ونجــد واليمــن مثــل 
)اآلرامّييــن – اآلشــورّيين – والحميرّييــن وغيرهــم ...( مــع بعــض العناصــر األخــرى كالفــرس واليونــان 

والــروم البيزنطّييــن.  

     إّن تنظيم المجتمع يتوّقف إلى حّد بعيد على طبيعة أرضه وموقعه الجغرافّي، وعلى موروثه الثقافّي 
والحضارّي ونوعّية عمله، لذلك تعّددت المجتمعات وتنّوعت فيها العادات والتقاليد والحاجات واألنظمة.

1- بَم تمّيز المجتمع العربّي نهاية العصور التاريخّية القديمة؟
2- كيف نستدّل على تنّوع المجتمع العربّي؟ 

الدرس 
األّول

أبني
 أفكاري:

جذوٌر وامتداد

مزيٌج اجتماعّي:

      كان لوجــود قبيلــة قريــش علــى تخــوم المجتمــع القبلــّي الســائد فــي باقــي الجزيــرة العربّيــة دور كبيــر فــي 
إصــدار دســتور جديــد ينّظــم العالقــات بيــن مكّونــات المجتمــع. إلنشــاء دولــة مســتقّرة موّحــدة تســتطيع أن 
تجابــه دولتــي االحتــالل الفارســّي والبيزنطــّي اللتيــن ســادهما الفســاد األخالقــّي واالجتماعــّي واالقتصــادّي 
والسياســّي، دولــة تقــوم علــى العيــش المشــترك يســودها العــدل والمســاواة فكانــت الصحيفــة التــي أصدرهــا 

الرســول محّمــد ملسو هيلع هللا ىلص  فــي المدينــة المنــّورة.

مجتمع متسامح متكافل:

1- درســَت فــي الوحــدة األولــى أّســس الصحيفــة التــي أصدرهــا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ، صنــف ضمــن جــدول   
    الِفَكر التي وردت فيها من الناحية االجتماعّية والسياسّية.

أبني
 أفكاري:

السياسّية االجتماعّية

2- ما اأُلسس التي اعتمدْتها الدولة العربّية لمحاربة الفساد االجتماعّي؟
3- برأيــك كيــف ســينعكس هــذا النظــام االجتماعــّي الجديــد علــى حيــاة المجتمــع العربــّي الــذي تحّرر

    من االحتالل البيزنطّي والفارسّي؟ ما دليُلك على ذلك؟
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     حــرص الخليفــة عمــر بــِن عبــِد العزيــِز علــى 
إقامــة العــدَل بيــن النــاس وتخفيــض الّضرائــب. 

    وفيمــا بعــد ظهــرت فئــات فــي المجتمــع نتيجــًة 
ــة واالجتماعّيــة التــي أصابــت  للتحــّوالت االقتصادّي
الدولة العربّية، هي: كبار موظفي الدولة، التّجار، 
العلــم،  وطــاّلب  الفقهــاء  والمحاربــون،  الفالحــون 

أربــاُب الِمهــن والصنائــع، المســاكين والفقــراء.

1- صِف المجتمَع في عهد عمَر بِن عبِد العزيز.
التــي السياســة االجتماعّيــة  بيــن  الّشــبِه  مــا وجــُه   -2

   طّبقها عمُر وبين الصحيفة؟
3- مــا رأيــك بموقــف عمــَر بــِن عبــد العزيــز مــن الصبــّي 

اليتيم؟
4- عالَم يدّل هذا الموقف؟

5- لو كنت مكانه فماذا تفعل؟ لماذا؟ 
6- ما الفئات االجتماعّية الظاهرة في الصورة؟

7- كيف استدَلْلَت على ذلك؟
الفئــات  وجــوَد  المدينــة  مخّطــط  ُيظهــر  كيــف   -8

العباســّي؟ العصــر  نهايــة  فــي  االجتماعّيــة 
9- ما نوع الوثيقة؟ ما داللتها التاريخّية؟ 

الشكل)2(: منمنمة رسمت عام 873هـ/1٤68م تمّثل مشهدًا 
لنهر دجلة في مدينة بغداد قبل تدمير المغول لها، محفوظة في 
المكتبة البريطانّية،1- نهر دجلة،2- جسر، 3- سور المدينة.

أبني
 أفكاري:

أحوال اجتماعّية:

     كان ابــن عمــر بــن عبــد العزيــز يلعــب فــي 
الحــّي، فشــّجه أحــُد الصبيــة، فحمــل الغلمــان الصبــي 
إلــى عمــر، فــإذا والــدة الصبــي تقــول: إّنــه ابنــي وهــو 
يتيــم، فــرد عمــر عليهــا بقولــه: هّونــي عليــك. وســألها 
فــي  فأدرجــه  قالــت: ال.  الديــوان؟  فــي  ألــه عطــاء 
أتفعــل  عطــاء األيتــام، قالــت زوجــة عمــر فاطمــة 
هــذا وقــد شــّج ابنــك؟ فقــال عمــر: ويحــك إّنــه يتيــم 

وقــد أفزعتمــوه.
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1- ما الحقوق التي وّفرتها الدولة في العصر األموّي للفرد؟ عالَم يدّل ذلك؟ 
2-  ما المرافُق العاّمة التي تخّصصها الدولة اآلن لرعاية ذوي االحتياجات الخاّصة؟

3- ُزْر جمعّيــًة خيرّيــة فــي منطقتــك، واكتــْب تقريــرًا عنهــا وفــَق العناصــر اآلتيــة: الفئــات التــي تهتــّم بهــا،
    الخدمات التي تقّدمها، ما دورك تجاه ذلك؟ ما مقترحاُتك لتطوير عمل هذه الجمعية؟ 

أبني
 أفكاري:

رعاية وعناية:

     َحــَرَص المجتمــُع العربــّي خــالل عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية علــى االهتمــام بــكّل أفــراده، 
فظهــرت مؤّسســات ومنشــآت ذات صبغــة اجتماعّيــة كالخانــات والحّمامــات والبيمارســتانات واألســبلة التــي 
اّتخــذت طابعــًا خيرّيــًا، كمجذمــة الخليفــة األمــوّي الوليــد التــي أّسســها ســنة 88ه لمنــع المجذوميــن مــن ســؤال 
َصــْت مصّحــاٌت خــارَج  النــاس، وأعطــى كّل ُمْقَعــٍد وضريــٍر خادمــًا يقــوُم علــى خدمتــه ويرعــى شــؤونه، وُخصِّ
المــدن للمصابيــن بأمــراض ُمْعديــة، ولــم ُيهمــل المجتمــُع المصابيــن بأمــراض عقلّيــة، فــكان لهــم قســٌم خــاصٌّ 

فــي البيمارســتانات لرعايتهــم وعالجهــم.

الشكل)3(: البيمارستان القيمرّي بدمشق بناه سيف الدين القيمرّي، ُأرَِّخ المبنى بوساطة كتابة موجودة على طول 

المدخل لتشير إلى بداية اإلنشاء عام 6٤6هـ/12٤8م، 1- صورة البيمارستان وقت إنشائه، 2- صورة ناعورة 

البيمارستان اليوم.

1

2
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َوَفــَد إلــى مدينــِة فــاَس )تقــع فــي        
َعَشــرات  حالّيــًا(  المغربيــة  المملكــة 
العائــالت مــن القيــروان ليبنــوا حّيــًا فــي 
المدينــة ُعــرف باســم )َعــْدوة القروييــن(، 
التــي  الِفْهرّيــة  فاطمــُة  منهــم  وبــرز 
كّرســْت جهَدهــا وثروَتهــا ألعمــاٍل تعــوُد 
فأّسســْت جامعــًا  بالفائــدة،  النــاس  علــى 
عام )245هـ/859م( تحّول إلى جامعة 
ــدرُِّس العلــوَم بشــّتى أنواعهــا،  القروّييــن ُت

1- ما األعماُل الريادّية لفاطمة الفهرّية؟ وما أثرها في المجتمع؟ 
2- إلى أين وصلت آثاُر هذه األعمال؟

3- لماذا ُأدرجت على الئحة التراث العالمّي؟
4- ماذا نسّمي ما قامت به فاطمة الفهرّية: مواطنة ....................... ؟

5- لو كنَت تمتلك ثروًة فما المشروع الذي ستخدُم به مجتمَعك؟        

6- ما شعوُرك حيال تصنيف جامعة القرويين في الئحة التراث العالمّي؟

أبني
 أفكاري:

مبدأ وموقف:

وُتخّرُج كباَر العلماء، ووصل إشعاُعها إلى أوروّبا في العصور الوسطى.
      وهنــاك القوائــم الطويلــة للفقهــاء والشــعراء وعلمــاء الفلــك والرياضيــات مّمــن جــاؤوا مــن بلــداٍن مختلفــٍة 
لطلــِب العلــم فــي جامعــة القروّييــن، منهــم المــؤّرخ ابــُن خلــدون، وهــي أقــدم جامعــٍة فــي العالــم مازالــت تــدّرس 

حتّــى اآلن؛ لذلــك ُأدرَجــت علــى الئحــة التــراث العالمــّي.

الشكل)٤(: جامعة القروّيين في مدينة فاس في المملكة المغربية اليوم.

النتائج المتوّقعة للمشروع سبب االختيار حّدد المشروع
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الدرس 
الثاني

      أثبتــت المــرأة فــي الدولــة العربّيــة قدرتهــا علــى اإلبــداع فــي بيتهــا، وفــي العلــوم واآلداب وفــي الحــرف 
واألســواق، وفــي السياســة واإلدارة.

أبني
 أفكاري:

1- درسَت في الصّف السابع شخصيات نسائّية مختلفة، أّي منهّن تركْت لديك انطباعًا؟ لماذا؟
2- ما األدوار التي أّدتها المرأة العربّية في العصور التاريخّية القديمة؟

3- كيف أنصفت األدياُن التوحيدّية المرأة؟
4- ما الحقُّ الذي طالبْت به نسيبة؟

5- كانت نسيبُة بنُت كعٍب مدافعًة عن حقوق المرأة، ما رأيك بدورها؟

شريكٌة في إعماِر الحياة

مجتمع متكامل:

      تنّوعــت أدواُر المــرأة العربّيــة فــي العصــور التاريخّيــة القديمــة فكانــت أّمــًا ومعبــودًة وحاكمــًة وشــاعرًة 
وطبيبــًة... مســاهمًة فــي جعــل أرضنــا مْهــدًا للحضــارة، وقــد حافظــت األديــاُن الســماوّية علــى مكانتهــا فــي 
مجتمــع ســّلم مقاليــَد الحكــم فيــه للرجــل– مرحلــة االحتــالل الرومانــّي- فالديانــة المســيحّية منحــت المــرأَة 
حقوقهــا كاملــة، وجــاء اإلســالم ليؤّكــد دوَرهــا هــذا الــذي حرمهــا إّيــاه االحتــالُل، ومــا إن اســتقّرت الدولــة 
العربّيــة حتــى أعــادت للمــرأة دوَرهــا ومكانَتهــا إْذ مارســت مختلــف األنشــطة االقتصادّيــة واالجتماعّيــة 

والثقافّيــة. 
      دافعــت المــرأة عــن حقوقهــا وظهــر ذلــك جلّيــًا فــي موقــف الصحابّيــة نســيبة بنــت كعــب زمــن الرســول 
ملسو هيلع هللا ىلص عندمــا ذهبــت إليــه، وقالــت: »مــا أرى كّل شــيٍء للرجــال؟ ومــا أرى النســاء يذكــرن بشــيء؟«، فكانــت 
أّول محامّيــة فــي التاريــخ تدافــع عــن حقــوق المــرأة، وتأكيــدًا لمكانــة المــرآة  نزلــت بعــض آيــات القــرآن الكريــم 

تثبــت ذلــك.
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1- ما رأيك بهذا العمل الذي مارسته المرأة؟
2- كيف تجّلى الفّن في حياة المرأة؟

3- أذكر اسماء شاعرات في الوقت الحاضر.

أبني
 أفكاري:

السيدُة المعّلمة: 

كانــت الســيدة األســتاذة الفقيهــة األديبــة )هجيمــة الحميرّيــة بنــت حيــي الدمشــقّي( الملّقبــة أّم 
الــدرداء الصغــرى التــي كانــت ُتــدّرس فــي جامــع دمشــق وبيــت المقــدس الحديــث الشــريف 

والفقه، وكان الخليفة األموّي عبُد الملِك بُن مرواَن يجلُس في حلقتها.
روى عبــد رّبــه بــُن ســليماَن: كتبــت لــي أّم الــدرداء فــي لوحــي تعّلمنــي، فقالــت: »تعّلمــوا الحكمــة 

.» ّن لــكّل حاصــٍد مــا َزَرَع مــن خيــٍر أو شــرٍّ صغــارًا تعملــوا بهــا كبــارًا، واإ

1- بَم تفّسر ما يأتي: تدريس هجيمة في دمشق وبيت المقدس ........................؟
                      حضور الخليفة األموّي دروَسها ................................؟

2- ما القيُم التي تستخلصها من الِحَكم التي قالتها هجيمة لتلميذها؟
3- ما دوُر المدّرس في بناء المجتمع؟

4- عّبر بكلماتك الخاّصة عن معنى الحكمة السابقة؟ كيف ستستخدمها في حياتك؟
5- ما الدوُر الذي تفّضل ممارسته في المستقبل لتلّقب به؟

أبني
 أفكاري:

شاعرات:

      أبدعــت النســاُء فــي المجــال األدبــّي والســّيما قــرِض الشــعر، وتمّيــزت شــواعُر عربّيــاٌت كثيــراٌت 
كابنــِة الشــاعر حّســان بــن ثابــت التــي كانــت تبــاري والَدهــا فــي النظــم، وأروى بنــِت عبــِد المّطلــب، وليلــى 
ــة، لكــّن أشــهَرهّن الخنســاُء التــي شــِهَدت ســوَق عــكاظ، وقــال لهــا النابغــُة الذبيانــّي: »إّنــك أنشــُد  األخيلّي
ّن صْخرًا َلَتْأتمُّ الُهداُة بِه    كأّنه علٌم في رأِسِه ناُر الجّن واألنس«. ومن شعرها في رثاء أخيها صخر: واإ
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1- كيف حّلت زبيدة مشكلة الماء في مّكة المكرمة؟
2- صّنف أثَر أعمال زبيدة في المجتمع من الناحية: االقتصادّية - االجتماعّية - السياسّية.

3- بّين رأَيك في أهمّية مشروَعي زبيدة: عين زبيدة، ودرب زبيدة.
4- بماذا تصف شخصّية المواطنة زبيدة؟

5- أين تظهر البطولُة في تصّرفها؟
6- اسم )عبد العزيز( يسّمى به الذكور، بينما اسم )َأَمة العزيز( ُتسّمى به اإلناث، عالَم يدّل ذلك؟

     فــي عــام 186هـــ ذهبــت َأَمــُة العزيــز بنــُت جعفــِر بــِن أبــي المنصــور وزوجــُة الخليفــِة هــاروِن 
الرشــيِد الملّقبــة بزبيــدَة إلــى الحــّج، فشــاهدت مــا ُيعانيــه أهــُل مّكــة مــن المشــّقة فــي الحصــول علــى 
المــاء، فمــا كان منهــا إاّل أْن دَعــت خــازَن أموالهــا، وطلبــت إليــه أْن يدعــَو المهندســين والعّمــال 
ليصلــوا بيــن منابــع الميــاه فــي الجبــال ومّكــة، وقالــت لــه: »اعمــل ولــو كّلفتــك ضربــُة الفــأِس دينــارًا«، 
اعتمــد المهندســون علــى عيــِن ُحنيــن، فَأســالوا منهــا المــاء تحــَت الصخــور إلــى مســيرة 10كــم مــن 
مّكــة، ومــا زالــت ُتعــرف هــذه العيــُن حتــى اليــوم بعيــِن زبيــدَة، كمــا أَمــرت بتمهيــد الطريــق )طريــق 
الحــّج( مــن الكوفــة إلــى مّكــة المكّرمــة عبــر الصحــراِء، فزّودْتــُه بالمرافــِق والمنــازِل وحفــرْت اآلبــاَر 

والِبــَرك، وُيعــرف هــذا الطريــُق باســم درب زبيــدة. 

أبني
 أفكاري:

لو كانت ضربة فأٍس بديناٍر:

الشكل)5(: عّد درب زبيدة من أهّم طرق الحج والتجارة الواصلة بين العراق والحجاز طوله نحو 1500كم.
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االجتماعــّي  العمــل  أشــكاُل  تعــّددت      
واألهلــّي  الخيــرّي  بالعمــل  وتمّثلــت  للمــرأة، 
بإقامــة مشــروعاٍت وربطهــا بمســاعدة األيتــام 
والفقــراء، كمــا وفّــرت بعُضهــّن رعايــَة عــدٍد 
مــن البيمارســتانات، والمــدارس دعمــًا للتعليــم 
كالمدرســة الشــامّية فــي دمشــَق التــي بنْتهــا 
ســتُّ الّشــام شــقيقُة صــالح الديــن األيوبــّي، 
التعليمــّي  ــع  المجمَّ ذلــك  علــى  يشــهد  كمــا 
بمدرســة  المعــروف  القاهــرة،  فــي  المتطــّور 
أّم  بأمــِر  ُشــّيد  الــذي  الســلطان شــعبان،  أّم 

شــعبان. المملوكــّي  الســلطان 

راعية مشاريع خيرّية:

الشــكل )6(: مدرســة أم الســلطان شــعبان770هـ/1368م 
فــي القاهــرة، وهــو مجمَّــع مهيــب يحــوي ضريحًا كبيرًا ُمكرّســًا 
الســلطان شــعبان،  أّم  التــي أعطتــه اســمها وهــي  للمــرأة 

خاوانــد بركــة )توفيــت فــي عــام 77٤هـــ/1373م(.

1- ما نتائُج قياِم المرأة باألعمال الخيرّية؟
2- ما أثُرها في المجتمع؟

3- سمِّ أعمااًل خيرّية تعِرُفها قامت بها بعض النساء في مجتمعك المحلّي؟
4- ماذا لو لم تأخذ المرأة حقوَقها في مجتمع ما؟

5- مــن خــالل دراســتك أدواَر المــرأة فــي عصــر الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية، بمــاذا تصــف المــرأة فــي
    هذه الحضارة؟ منفتحة – مرنة – مغلقة - ................

أبني
 أفكاري:

الطــب  المــرأة صنعــة  مارســت  كمــا       
الديــن الصائــغ  شــهاب  ابنــةُ  واشــتهرت منهــّن 

التــي تولّــت مْشــَيخة الطــّب، وكانــت تعمــل فــي دار الشــفاء المنصــورّي أكبــر بيمارســتان فــي مصــَر عــام 
1036م، وفــي الرياضّيــات والفلــك، بــرزت مريــم العجيلّيــة التــي عاشــت فــي مدينــة حلــَب شــمالّي ســوريَة، 
ــة فــي بــالط ســيف الدولــة الحْمدانــّي خــالل األعــوام )944-967م(،  وعملــت فــي مجــال العلــوم الفلكّي

طــّورت مريــُم اإلســطرالب المعّقــد حتــى ُأطلــق عليهــا لقــُب: »مريــم اإلســطرالبّية«. 
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الشــكل )8(: منديــل مــن الحريــر، فقــد اهتــّم الخلفــاء 
الفاطمّيــون بصناعــة النســيج، وكانــت هنــاك أصنــاف 
للخليفــة  إال  تصنــع  الحريرّيــة ال  المنســوجات  مــن 
نفســه، مثــل هــذه القطعــة التــي تحتــوي زخارفهــا علــى 

اســم الخليفــة الفاطمــّي »العزيــز بــاهلل«.

الشــكل )7(: منمنمــة مــن مقامــات الحريــرّي ُتظهــر فتــاة تعمــل 
علــى مغــزل فــي بغــداد، 1- المغــزل، 2- البائــع الــذي يشــتري 

الغــزل ويحضــر شــرانق الحريــر لتصبــح خيطانــًا.

1- مــا أهمّيــة األعمــال االقتصادّيــة التــي تقــوم بهــا المــرأة مســتخدمًا كلمــات: دعــم - زيــادة دخــل –
    استقاللّية مادّية؟

2- ما سبب ازدهار صناعة النسيج في الدولة العربّية برأيك؟
3- ال بــّد مــن وجــود خّياطــة أو حائكــة للصــوف فــي أســرتك أو الحــّي الــذي تقطــن فيــه، أعــدَّ لقــاًء معهــا،

    وامأل االستبانة اآلتية:

أبني
 أفكاري:

نوع المهنة التي االسم
تمارسها

السببأثر المهنة على حياتهاهل تحّبها؟هل ورثتها عن أّمها؟

النعم النعم

1

2

أصابعها حاكْت حريرًا:

     عاشــت نســاُء فئــة العاّمــة حيــاًة بســيطة، فالمــرأُة فــي الريــف شــاركت الرجــل فــي ممارســة الفالحــة، 
كمــا شــاركت النســاء فــي حــرٍف مختلفــة، كإنتــاج األوانــي الخَزفّيــة الالزمــة لســائر االســتخدامات المنزلّيــة، 
وحياكــِة الُبســط والســّجاد؛ إْذ كانــت المعرفــة والخبــرة متوارثَــة عبــر األجيــال مــن األّمهــات إلــى بناتهــّن، 

ــة.  ــة وتجارّي ــَن ســاعاٍت كثيــرًة لتزييــن األقمشــة وتطريزهــا، ألغــراض منزلّي وكانــت نســاُء العائلــة يقضْي
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الدرس 
الثالث

     تشــاركت فئــات المجتمــع العربــّي فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمية الكثيــر مــن األعيــاد 
الرســمّية والشــعبّية، الدينّيــة والفصلّيــة )الموســمّية(، وقــد حظيــت هــذه األعيــاد باهتمــام الحــكام، كمــا ترافقــت 

بنشــاطات متنوعــة كان الهــدف منهــا التســلية والترفيــه.

أبني
 أفكاري:

1- ما أهمّية االحتفاالت في تقوية الروابط االجتماعّية؟
2- فــي وقتنــا الحالــي هنــاك مجموعــة مــن األعيــاد المتنّوعــة، اختــر عيــدك المفّضــل منهــا ولّخــص

    لزمالئك العادات التي تقوم بها مع عائلتك في هذا العيد.

أعياد واحتفاالت

األعياد ... مرآة المجتمع:

     تنوّعــت األعيــاد فــي هــذا العصــر كاالحتفــال بقــدوم شــهر رمضــان، وعيــد الفطــر وعيــد األضحــى 
المبــارك وعيــد المولــد النبــوّي ورأســي الســنة الهجرّيــة والميالدّيــة، وعيــد البشــارة وعيــد الميــالد، وأعيــاد الربيــع 

النيــروز) أكيتــو( وشــّم النســيم وارتفــاع منســوب نهــر النيــل.

      مــن أهــّم األعيــاد التــي كان يحتفــل بهــا المجتمــع العربــّي األعيــاد التــي ترافــق مواســم الحــج، فظلّــت 
فلســطين والقــدس خصوصــًا هدفــًا للحــّج الدينــّي فالمســيحّيون كانــوا يحّجــون إلــى القــدس، تكريمــًا لألمكنــة 

ذات العالقــة بحيــاة الســّيد المســيح عليــه الســالم.  
      كمــا يؤمــن المســلمون بــأّن قّبــة الصخــرة فــي القــدس التــي ُشــيِّدت فــي العصــر األمــوّي موقعــًا مقّدســًا، 
ألّنهــا كانــت منطلــق معــراج النبــي محّمــد ملسو هيلع هللا ىلص إلــى الســماء، بعــد إســرائه مــن مّكــة إلــى القــدس، حيــث 
هــم الســنوّي إلــى مّكــة والمدينــة التماســًا  أصبحــت زيــارة القــدس بالنســبة إلــى الحّجــاج المســلمين بعــد حجِّ

لبــركات إضافّيــة تقليــدًا راســخًا.

تقاليد وعبادة:
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الشــكل )9(: وثيقــة التــوّكل عبــارة عــن قطعتيــن، )1( األولــى: تحمــل رايــة الخليفــة العباســّي الناصــر )حكــم خــالل 575– 
ن )2( لجبــل عرفــات )3( يحيــط بــه شــمعدانان، وتحتــه  622ه/1180- م1225(؛ تحــت هــذا الشــعار يوجــد رســم ملــوَّ
أيضــًا رســومات توضيحّيــة )٤( لمقــام إبراهيــم والحجــر المقتــرن بالنبــي إبراهيــم وآبــار المــاء. وأبعــد إلــى األســفل ثّمــة رســم 
للمزدلفــة، التــي يمضــي الحجيــج فيهــا ليلــة يليهــا ِمنــى التــي تعــّد الموقــع الثالــث مــن حيــث األهمّيــة بالنســبة للحّجــاج. 

ــح متطّلبــات مناســك الحــّج. أمــا الفراغــات الواقعــة بيــن الرســومات فملئــت بكتابــات توضِّ
)5( القطعــة الثانيــة مــن الوثيقــة تبّيــن رســومًا توضيحّيــة للصفــا والمــروة والمدينــة المنــّورة ومدينــة القــدس، وأخيــرًا )6( 

صــورة للمســجد األقصــى فــي القــدس، تــمَّ إعــداد وثيقــة التوكيــل هــذه المــرأة تدعــى أم عّبــاس، زوجــة غالــب.

1

2

3

٤

5

6

1- سمِّ العيد الذي يلي موسم الحّج.
2- عدد األماكن التي وردت في وثيقة الحّج، ماذا تستنج من تنّوعها؟

3- حّلل أهمّية الوثيقة في توصيِف الناحيتين الدينّية واالجتماعّية.

أبني
 أفكاري:
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     ُأقيمــت األلعــاب الرياضّيــة فــي المياديــن، كالميــدان الــذي بنــاه المعتصــُم ِلَلِعــِب 
الكــرة بقْصــر الخالفــة فــي مدينــة ســامّراء، كان النــاس يجتمعــون لمشــاهدة الّســباقات 
وألعــاب الفروســّية المتنّوعــة، ومنهــا ألعــاُب الكــرة )البولــو(، وهــي كــرٌة كبيــرٌة مــن مــاّدة 
خفيفــة كالفّليــن يتســابق الفرســاُن راكبيــن اللتقاطهــا بالصولجــان )العصــا(، فَمــن ســَبَق 

إلــى إصابتهــا ورميهــا فــي الهــواء كانــت لــه الَغَلَبــة.

رياضة وتسلّية:

الشــكل )11(: 1- زجاجــة العــب البولــو مصنوعــة مــن زجــاج ذي لــون أصفــر فاتــح ويــكاد يكــون عديــم اللــون، 2- 
ــدى  ــة جــدًا ل ــو محبوب ــة البول ــت لعب ــو، كان ــن يحمــل أحدهــم مضــرب البول ــى اليمي ــل فرســانًا يقفــزون إل ــز يمّث لهــا إفري
حــكام المماليــك مــن حيــث أّنهــا تجمــع بيــن التدريــب العســكرّي واللعــب، اإلفريــز الرئيــس لهــذه الزجاجــة مــن اثنــي عشــر 
ــي  ــي ســورية أو مصــر، محفوظــة ف ــى 700ه ُصنعــت ف ــن، يعــود تاريخهــا إل ــااًل( يتجهــون نحــو اليمي ــًا )خّي 3-العب

متحــف برليــن فــي ألمانيــا.

2
3

1

الشــكل )10(: تقــع كنيســة المهــد فــي مركــز المدينــة 
البنــاء  وأصــل  بفلســطين  لحــم  بيــت  فــي  القديمــة 
عليــه  المســيح  الســّيد  فيهــا  ولــّد  طبيعّيــة،  مغــارة 
الســالم، وتخليــدًا لهــذا الحــدث، تــم بنــاء كنيســة 
أولــى عــام 339 م فــي هــذا الموقــع. وتعــّد كنيســة 
المهــد باإلضافــة إلــى كنيســة القيامــة مــن أشــهر 
أماكــن الحــج المســيحّي فــي األراضــي المقدســة.

1- عدد األماكن المقّدسة في بالد الّشام.
2- ما داللة تركّز كّل هذه األماكن المقّدسة في بالد الّشام؟

3- من خالل معلوماتك من درس: حروب وأطماع ما أسباب غزو الفرنجة لبالد الّشام؟

أبني
 أفكاري:
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1- ما رأيك بوسائل التسلية القديمة؟
2- الشــطرنج فــي وقتنــا الحالــي لعبــة عالمّيــة تُنّظــم مــن أجلهــا المســابقات، هــل جّربــت الّلعــب  

    بالشطرنج من قبل؟ كيف تقّوم تجربتك بالّلعب؟
3- هل تعدُّ هذه الّلعبُة لعبَة ذكاٍء تحتاج إلى التخطيط؟
4- ما وسيلُة التسلية المفّضلة لديك؟ شاركنا تجربتك.

5- ما أهّمّية الرياضة لصّحة جسد اإلنسان؟
6- ما الفّن الذي يشابه فكرة خيال الظّل في وقتنا الحالي؟

7- نّظــم عرضــًا لفــّن خيــال الّظــّل مــع زمالئــك، وعّبــر فيــه عــن ســلوٍك غيــر محّبــب موجــوٍد فــي
    المدرسة أو المجتمع مبّينًا: لَم هو غيُر محّبب؟ اقترح طرائَق لعالجه.

8- ما التغيير الذي طرأ على ألعاب التسلية في وقتنا الحالي؟
9- ما تأثير التطّور التكنولوجّي في وسائل التسلية؟

أبني
 أفكاري:

   الشــطرنج لعبــٌة مألوفــة عنــد الجميــع، ومــن أشــهر العبيهــا 
المتفّوقيــن أبــو بكــٍر الصولــّي وابــُن النديــم، نقلهــا الموســيقّي 
ومنهــا  الميــالدّي،  التاســع  القــرن  فــي  األندلــس  إلــى  زريــاب 

انتقلــت إلــى ســائِر أنحــاء أوروّبــا. 
     يعتمد خياُل الظّل على تحريك ُدمى مصنوعٍة من الجلد 
خلــَف ســتاٍر مشــدوٍد مــن القمــاِش يضيئــه ِمصبــاح، نشــأ هــذا 
الفــنُّ فــي الهنــد، وقــد ُعــرف للمــّرة األولــى فــي العصــر العباســّي، 
ثــّم انتشــر فــي مختلــف أنحــاء الدولــة العربّيــة، أقيمــت عــروُض 
والمواســم  المناســبات  مختلــف  فــي  المســّلي  الناقــِد  الفــنِّ  هــذا 
وحفــالت الــزواج، ولــم يكــن فّنــًا شــعبّيًا فقــط؛ بــل كان تســليًة 
مناســبًة لجميــع الّنــاس، وفيهــم الفئــات الحاكمــة، فقــد ُخّصــص 

مجلــُس الّلعبــة فــي القصــر الفاطمــّي لعــروِض خيــال الظــّل.

خيمــة  فــي  شــطرنج  العبــا   :)12( الشــكل 
أحدهمــا عربــّي واآلخــر أوروبــّي، موجــودة فــي 
ــدرس  ــي أجي ــك ألفونســو العاشــر ف ــة المل مكتب

مــن القــرن الثالــث عشــر الميــالدّي.
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في العيد:

       تكثــر فــي األعيــاد الزيــاراُت وتُقــام األلعــاُب، وُتصنــع المأكــوالُت الخاصــة )الَحْلَوَيــات(، وســابقًا كانــت 
تُقام المبارياُت الرياضّيُة كالفروسّيِة والّصيِد، وكان األمراُء والحّكاُم يهتمّون باألعياد وال سّيما الدينّية منها

فــي  األعيــاَد  الســابع  الصــف  فــي  درســَت   -1

    العصــور التاريخّيــة القديمــة، مــا التغييــر الــذي

    طرأ عليها؟

2- مــا األشــياُء المشــتركُة بيــن األعيــاد فــي عصــور

    الحضارة العربّية اإلسالمية وفي وقتنا الحالي؟

3- عــالَم يــدّل وجــوُد أشــياَء مشــتركٍة فــي األعيــاد

    رغم الفاصل الزمنّي الكبير؟ 

كّل ممارســة  فــي  رغبتــك  بيــن  توفّــق  كيــف   -4

    نشاطات العيد وبين عدم اإلسراف؟

5- لــو ُطِلــَب منــك تخصيــُص جــزٍء مــن مصــروف

    العيد لمساعدة الفقراء فما القرار الذي ستّتخذه؟

    لماذا؟

أبني
 أفكاري:

علــى  والنقــوَد  والهدايــا  الجديــدَة  المالبــَس  يوّزعــون  إْذ 
النــاس.

2

3

1

٤

56

صقــر  مــع  صّيــاد   :13+1
الصيــد.

2- صقور تصطاد.
يقطفــون  فالحــون   -3

. لعنــب ا
4- عناقيد العنب.
5- عازف عود.

علــى  يرتــاح  األميــر   -6
بيــده  كأســًا  يمســك  وســادة 

ليســرى. ا

شرح األرقام على 
التحفة:
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الشــكل )13(: تحفــة القضبــان العاجّيــة، تمثّــل حيــاَة البــاَلط فــي الدولــة العربّيــة فــي العصــر الفاطمــّي، القضبــان 

مشــّذبة ومثقوبــة، تــدّل بقايــا اللّــون األحمــِر المحيــِط بهــا علــى إطــاٍر ملــّوٍن لــم يعــْد موجــودًا.

بطاقة تعريف التحفة:
مكان الصنع: مصر.

التاريخ: القرن )5-6هـ/11-12م(.
مكان الحفظ: متحف الفّن اإلسالمّي برلين.

ارتفاع التحفة 30.3سم.
عرض التحفة: 36.5سم.

واألفقّيــة:  العمودّيــة  العاجّيــة  الصفائــح  عــرض 
5.8ســم.

ثخن الصفائح العاجّية: 1- 1.5سم.

وصف التحفة:

1- ماذا تخبرنا هذه التحفة؟
2- ما أهمّيتها؟

التطعيــم حرفــَة  الســابع  الصــّف  فــي  درســَت   -3
   بالعــاج التــي انتشــرت فــي العصــور التاريخّيــة
   القديمــة، عــالَم يــدّل اســتمراُر هــذه الحرفــة فــي

   عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية؟

4- مــا العــاداُت التــي وردْت فــي التُّحفــة ومازالــت

    موجودًة في مجتمعنا اليوم؟ عالَم يدّلنا ذلك؟

5- صــْف بلغتــك المظهــَر االحتفالــيَّ الموجــوَد فــي

    الّلوحة مبتدِئًا بالرقم واحد.

6- ما اقتراحاتك للحفاظ على مثل هذه التحف؟

أبني
 أفكاري:

7
8

10

11

12

7- عازف ناي. 
8- الســاقي يصــب الشــراب 

مــن إبريــق.
9- عازف على آلة وترّية.
10- صّياد يمسك برمح.

11- أسد يصرع ثورًا.
12- عازف المزمار.

13
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الدرس 
الرابع

      ُتراثنــا هــو مــا نقلــه أجداُدنــا لنــا ومــا ســننقلُه ألجيــال المســتقبل، فهــو منهــج وأســلوب حيــاة يتطــّور 
ويخضــع لبعــِض المؤثّــرات، لكــّن جوهــره ثابــت كثبــاِت جذورنــا التاريخّيــة. 

التراث ذاكرة األجداد

    الموّشــح أحــد الفنــون الشــعرّية ظهــر فــي األندلــس ثــّم انتقــل إلــى باقــي البــالد العربّيــة األخــرى، وكانــت 
نشــأته اســتجابة لحاجة فنّية وظاهرة اجتماعّية فاألندلســيون أحّبوا الموســيقا والغناء وعاشــوا حياة الرفاهية 
والغنــى وتعــّددت أغــراض الموّشــحات وموضوعاتهــا، فبعدمــا كانــت البدايــات تتعلّــق بوصــف مجالــس 
األنــس والطــرب، صــارت الموّشــحات تحمــل أغــراض الشــعر العربــّي المعروفــة مــن مــدح وفخــر وهجــاء 

ورثــاء وغــزل ووصــف وغيــر ذلــك، ومــن أشــهرها موّشــح لســان الديــن الخطيــب الــذي يقــول:     
                 جادك الغيُث إذا الغيُث َهمـى          يا زماَن  الوصِل  باألندلـس
                 لم  يكـن  وصُلك  إال  ُحُلمــا          في الَكرى أو ِخلسَة المختلس

أزياء ومالبس:

     تنــّوع الطــراز الــذي كان ســائدًا فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية، متأثّــرًا بطبيعــة المجتمــع 
والتنــّوع فــي عــادات الشــعوب التــي ضّمتهــا حــدود الدولــة وتقاليدهــا، والّرخــاء االقتصــادّي؛ مّمــا انعكــس 
علــى صناعــة األزيــاء كثيــرًا، إذ ازداد البــذخ  فــي األزيــاء، واســُتخدمت أنــواٌع متعــّددة مــن المنســوجات 

كالقطــن والحريــر والكّتــان.
    ومــن الالفــِت فــي عصــر المماليــك الميــُل إلــى التــرف والبــذخ فــي المالبــس كشــيوع ارتــداء الفــرو 

المســتوَرد مــن بــالد الــّروم بيــن ُمختلــف فئــات المجتمــع مــن رجــال ونســاء.

شعر وغناء:

1- ما العوامل التي ساعدت على نشوء هذا الفّن؟
2- ما الداللة االجتماعّية التي يعكسها هذا الفّن؟

3- حاول أن تغّني هذا الموّشح.

أبني
 أفكاري:
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الشكل )1٤(: زبدّية خزف مزّجج وملّون، يعود 

تاريخها إلى العصر الفاطمّي في مصر، 
نفّذها الفّنان سعد، أبعادها: االرتفاع: 9.8 
سم؛ القطر: 22.1 سم، مزّينة برسم واضح 
لرجل دين قبطّي يلبس ثوبًا وعمامة يحمل 
قندياًل أو مبخرة، تّم تزيين ثوبه بخطوط 

بيضاء رقيقة محّززة لتخلق حلزونات وأشكال 
أخرى، محفوظة في متحف فيكتوريا وألبرت 

لندن.

1- استخلص اثنين من عوامل تطّور األزياء.
2- عــْد إلــى الّتحفــة العاجّيــة فــي بدايــة الــدرس: وصــْف لزمالئــك المالبــس التــي ظهــرت فيهــا معــّددًا

    األقسام المستخدمة.
3- كيف انعكس تأثير الطبيعة على صناعة المالبس؟

4- عندما تنتقي مالبَسك اليوَم ما الذي تراعيه في انتقائها: الراحة - النمط السائد - الّسعر المناسب
    أو أسباب أخرى.

أبني
 أفكاري:

النظافة أسلوب حياة:

     كانــت طقــوس النظافــة والغســل والتطهّــر ســائدًة منــذ العصــور التاريخّيــة القديمــة، واســتمّر وجودهــا فــي 
المجتمــع العربــّي فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية، مــن خــالل انتشــار الحّمامــات، فعــّدد المؤّرخــون 
أدواٌر  العاّمــة  للحّمامــات  كان  وبغــداَد.  والقاهــرِة  كدمشــَق  المــدن  ُكبــرى  فــي  الحّمامــاِت  مئــاِت  والرّحالــة 
اجتماعّيــة فضــاًل عــن دوِرهــا فــي النظافــة والصّحــة، فقــد كانــت فرصــًة ألخــذ ِقْســٍط مــن الراحــة واالســترخاء، 
وكذلك التجمُّل. ومكانًا للمناســبات كالزواج والوالدة وغيرها. ُصّممت الحّمامات بطريقة ُتمكِّن المســتحّمين 
مــن االنتقــال التدريجــّي مــن األمكنــة الحــاّرة إلــى أخــرى أبــرَد، ُزّينــت جدراُنهــا الداخلّيــة بلوحــات زيتّيــة أو 
ــة مــن أجــل الّشــعور بالراحــة لــدى المســتحّم، وعــادة مــا  ــد مشــاهَد مســتمّدة مــن الحيــاة اليومّي جّصّيــة، تجسِّ

ُتخَتَتــُم الرحلــُة إلــى الحّمــام بكلمــة “نعيمــًا”، ومازالــت طقــوس زيــارة الحّمامــات الشــعبّية حتــى يومنــا هــذا.



68

الشــكل )15(: مخطــوط يوّضــح أقســام الحّمــام فــي العصــور الوســطى  1- بئــر لتزويــد الحّمــام بالمــاء، 2- البــاب الرئيــس 
للحّمــام، 3- قاعــة اســتقبال رّواد الحّمــام فيهــا إيــوان يتوّســطها نافــورة مــاء، 4- القاعــة األولــى فــي الحّمــام لتجهيــز رّواد 
الحّمــام تكــون حرارتهــا معتدلــة ومنهــا الحــاّلق، 5- القاعــة الداخلّيــة تســّمى القاعــة الحــاّرة )الجوانــي(، 6- بالقاعــة الخارجّيــة 

)البرانــي( تّتصــل نهايتهــا بقاعــة االســتقبال، 7- عامــل الحّمــام يتنــاول المناشــف بعصــا طويلــة، 8- مناشــف الحّمــام.

2

٤

1

3

5

6

7

8

1- ما أقسام الحّمام التي تراها بالمخطوط؟ 
2- ما الهدف من وجود فتحات في سقف القاعة الجوانّية؟

د الحّمام بالماء؟ 3- كيف ُيزوَّ
4- ما األعمال التي يؤّديها عامل الحّمام؟

5- ما الّدور االجتماعّي للحّمامات في تلك المرحلة التاريخّية؟ التواصل من خالل: .........
6- نّظــم حملــًة ليــوم النظافــة يتضّمــن نصائــَح وتوعيــة ومشــروع تنظيــف الصــّف أو المدرســة أو

    الحّي.

أبني
 أفكاري:
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      درْســَت فــي الوحــدِة الثانيــة تنظيــم المجتمــع فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمية فــي ســورية 
والمنطقــة العربّيــة، وتبّينــَت دوَر المــرأِة ومكانَتهــا، وتعّرْفــَت بعــَض التطــّورات التــي طــرأت علــى التــراث 

الشــعبّي، اختبــْر األفــكار التــي كّونتهــا بعــد دراســة هــذه الوحــدة باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
علــى تترّتبــا  أن  يمكــن  إيجابّيتيــن  نتيجتيــن  وحــّدد  وعنايــة  رعايــة  فقــرة   53 إلــى صفحــة  عــْد   -1

     االهتمام بذوي االحتياجات الخاّصة في المجتمع؟
شــاركت مســتخدمًا:  المجتمــع  فــي  المــرأة  بهــا  ســاهمت  التــي  االقتصادّيــة  األعمــال  أعــّدد   -2

     ومارست.

أوراق عمل

3- ُتعّرف الريادة االجتماعّية بأّنها نوٌع من األعمال التي تهدف إلى معالجة المشكالِت االجتماعّية، 
تتطلّــب تغييــرًا اجتماعّيــًا باســتخداِم أســاليب إبداعّيــة ُمبتكــرة لتنميــة المشــروعات باالســتفادة مــن المــوارد 

الُمتاحة.
اآلتــي  الشــكل  أكمــل  أ- 
بالمجــاالت التــي حّققــت فيهــا 
فــي  مجتمعّيــة  ريــادة  المــرأة 
العربّيــة  الحضــارة  عصــور 

إلســالمّية: ا
االجتماعّيــة  الريــادة  مــا  ب- 

التــي تفّضــل القيــام بهــا؟
أبــدي إعجابــي بشــخصّية كان   -4
المجتمــع  فــي  اجتماعــّي  دوٌر  لهــا 
أثنــاء حكــم الدولــة العربّيــة مــن خــالل 
تســجيل ثــالث صفــات ممّيــزة لهــا:
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أ- مــْن األشــخاص الذيــن يمكــن أن تهتــّم 
بهــم فــي األعيــاد؟ لمــاذا؟

ب- كيف ُتدخل السعادة إلى نفوسهم؟
جـ- أكمل الشكل اآلتي:

6- ليســت األلعــاب مجــّرد تســلية، بــل يمكــن أْن تصبــَح رياضــاٍت تمــارس لهــا قوانيُنهــا وشــروُطها 
وأوقاُتهــا، مثــل لعبــة الشــطرنج، إْذ ألّــف أبــو بكــٍر الّصولــّي كتابــًا لهــذه الّلعبــة.

أ - ما أهمّية تأليف كتاب الصولّي؟
ب -  ما رياضُتك المفّضلة؟ لماذا؟

ت - ضع خّطة للحصول على المرتبة األولى بها، وفَق المخّطط اآلتي:

5- يمكننــا أثنــاء االحتفــال بالمناســبات واألعيــاد أن نغــِرس الّســعادة فــي نفــوس النــاس، فنحتفــَي بفئــاٍت 
تعيــش فــي المجتمــع تحتــاج إلينــا، نلفــت االنتبــاه إليهــم، ونضــع ابتســامة رضــًا علــى وجوههــم، ونشــعرهم 
بتقديــر المجتمــع لهــم، وفــي الماضــي أثنــاء االحتفــاالت واألعيــاد كانــت الحيوانــات الغريبــة ُتعــرض مــن 

أجــل إســعاد النــاس.
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الوحدة 
الثالثة

فكرة لك:
عن الزمن

الشكل )1(:  أحد النواعير في حماة، وقالدة ذهبّية تعود للعصر العباسّي القرن الثالث الهجرّي/التاسع الميالدّي، 

صنعت في العراق، ُكتبَت عليها آيات قرآنّية بالخط الكوفّي، محفوظة في متحف أثينا

موارُد اقتصاديّة

17ه              ٤1                73                            232                                       909ه                     

بقاء األراضي بيد أصحابها

 

تعريب النقد والطراز

 

صناعة السفن

 

مقياس نهر النيل

 

وكالة الغوري
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- علوُم الِفالحِة
2- من الحاجة إلى اإلبداع

صالت تجارّية  
 -3

٤- طرٌق وقوافُل

ف:
األهدا

صناعة.
ت ال

- يذكر مقوما

صناعة النسيج.
- يعّلل ازدهار 

صناعييــن فــي تنــوع 
- يفّســر دور ال

ت.
صناعا

ال

ضــع شــروط وقوانيــن 
- يعلّــل أهمّيــة و

ضــارة 
صــور الح

صناعــة فــي ع
تنظــم ال

العربّية اإلسالمّية.

ف علــى 
صنــا

- يذكــر أثــر تنــّوع األ

تّطور المهن.

- يبيــن أهمّيــة دور الرقــة فــي تطــّور 

صناعة الخزف.

- يبّين األبعاد الحقيقية إلقامة أســواق 
ّصناعية في المدن الجديدة.

للحرف ال

ف:
األهدا

ت التجارّيــة 
- يســتنتج أهــّم العالقــا

لسورية من خالل الخريطة.

صــدر حكمــًا حــول أهمّية ســورية 
- ي

ضارّيــة فــي الّدولــة العربّيــة مؤّيــدًا 
الح

ذلك باألدلة.

عــن 
صــادر األولّيــة 

- يمّيــز الم
المراجع التي اعتمد عليها.

ص أهمّيــة المنطقــة العربّيــة 
- يلّخــ

ضــارة 
صــور الح

ع
التجارّيــة فــي 

العربّية اإلسالمّية.

ف:
األهدا

- يحــّدد علــى خريطــة طــرق التجــارة 
البرّية والبحرّية.

ت.
ت والواردا

صادرا
- يسّمي ال

ب النقــد فــي 
- يســتنتج أهمّيــة تعريــ

صــاد الدولــة العربّيــة فــي 
تطــّور اقت

صر األموّي.
الع

حفــظ 
- يبّيــن تطــّور األختــام فــي 

التجارة.

- يســتنتج أهمّيــة المرافــق العاّمــة في 
ت التجارّية.

تسهيل حركة التبادال

- يبّين دور الدولة العربّية في تطّور 
وسائل التبادل التجارّي.

ف:
األهدا

- يقّيــم البعــد األخالقــّي لقرار عمر بن 
ضي بيد أهلها. 

ب ببقاء األرا
الخطا

- يعّلــل أهمّيــة إقامــة المشــاريع المائّية 
في الدولة.

ص مظاهر اهتمام العباسيين 
-  يستخل

ضــع 
ث ديــوان للــرّي و

بالزراعــة: )إحــدا
ب الخــراج علــى الزراعــة وبنائهــا 

كتــا
س علمّي(.

على أسا

- يقّدر دور العلماء في الدولة العربّية 
صــر األمــوّي والعباســّي علــى 

فــي الع
ضي الزراعّية.

زيادة األرا
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الدرس
األّول

         بعــد اســتقرار الدولــة العربّيــة فــي بــدأ االهتمــام بالزراعــة أحــِد أهــّم المــوارد االقتصادّيــة بزيــادة 
مســاحة األراضــي المزروعــة، وتوفيــر الميــاه، وتحســين أوضــاع الفاّلحيــن. 

علوُم الِفالحِة

أرضك ُملكك: 

      نتيجــة اّتســاع أراضــي الدولــة العربّيــة بعــد تحريــر بــالد الشــام والعــراق مــن 
االحتالليــن البيزنطــّي والفارســّي واجهــت الخليفــة عمــر بــن الخّطــاب مشــكلة: 

هل يضّمها إلى أمالك الدولة؟ أم تبقى بيد أصحابها؟ 
     فاّتخــذ قــرار ببقائهــا بيــد أهلهــا ألّنهــم أقــدر علــى اســتثمارها، مــع فــرض ضرائــب عليهــا 

تتناســب مــع طبيعــة األرض وطــرق الــري، وكمّيــة اإلنتــاج ونــوع المحصــول.

1- ما أثر قرار الخليفة عمر بن الخطاب على الزراعة؟ 
2- عالم اعتمد الخليفة عمر بن الخطاب في اّتخاذ قراره؟
3- أجب عن األسئلة الموجودة في مخّطط حّل المشكالت

    اآلتي لتتبين كيف وصل الخليفة عمر لحّل مشكلة
    األراضي الزراعّية.

4- لو كنت مالكًا ألرض زراعّية، ما الطريقة المثلى
     الستثمارها؟

أبني
 أفكاري:

اإلحساس بالمشكلة

ما المشكلة؟

الحلول الموجودة في النص

برأيك: ما الحّل األمثل؟

ما الدليل أنه كان حاًل مثالّيًا؟ 

الــّرّي واالهتمــام  إلــى تطويــر مشــروعات  الدولــة بزيــادة مواردهــا االقتصادّيــة دَفَعتهــا        رغبــُة 
باألراضــي الزراعّيــة وتنظيــم عملّيــة توزيــع الميــاه، فأنشــأت »ديــوان المــاء« الــذي يحــوي فــي ســجالته 
مقــداَر الضرائــب علــى األراضــي بحســب نــوع رّيهــا، وقــد بلــغ عــدُد المشــتغلين فيــه أكثــَر مــن عَشــرِة 

آالف عامــل وموّظــف.

ال حياة بال ماء:
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1- أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه:

أبني
 أفكاري:

النتيجة السبب الحدث

إنشاء ديوان الماء

فرض الضرائب على األراضي الزراعّية

األدوات

2- سمِّ الوزارة التي توازي ديوان الماء في الوقت الحالي؟
3- تخّيل نفسك مديرًا لمؤّسسة المياه حّدد ثالثة إجراءات لالرتقاء بعمل المؤّسسة.

       ازداد اهتمام الدولة العربّية خالل عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية بالمشاريع اإلروائّية نتيجة

إدارة االزدهار:  

الشكل )2(:  سّد خربقة: ُبنَي في مرحلة االحتالل 
الرومانّي على وادي الباردة إلى الغرب من مدينة 
تدمر، تّم ترميُمه في العصر األموّي، يبلغ طوله 
365م وارتفاعه 20.5م، عرض أساسه 18م، 

تستوعب البحيرة التي يحجزها خلَفه 5 مليون متر 
مكّعب من المياه.

ولتحقيــق  الزراعّيــة  األراضــي  مســاحة  اّتســاع 
والمائــّي،  الغذائــّي  واألمــن  الذاتــّي  االكتفــاء 
ميــاه  لجمــع  خربقــة  كســّد  الّســدود  فرّممــت 
الســيول وتوزيعهــا عبــر األقنيــة الخزفّيــة وشــبكة 
رّي حجرّيــة لتوفيــر احتياجــات الســّكان، وشــّقت 
تــروي  كانــت  التــي  المــاء  قنــاة  مثــل  القنــوات 
األراضــي الواقعــة شــمالّي الرقــة، وكانــت تســّمى 
فــي عهــد الرشــيد نهــَر الذهــب، ويطلــق عليهــا 

الســّكان اليــوم تســمية الحفــر. 
مــن  الفريــدة  المعمارّيــة  المنشــآت  ومــن      
نوعهــا فــي هــذا المجــال مقيــاس نهــر النيــل، 
الــذي ارتبــط بجبايــة الضرائــب المفروضــة علــى 
األراضــي الزراعّيــة، فلــم تُفــرض الضرائــب إاّل
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في حالة ارتفاع مياه النيل عند الفيضان إلى مستوى معّين يمكن عنده رّي األراضي.

الشكل )3(:  مقياُس نهر النيل: ُبنَي في عهد الخليفة العباسّي المتوّكل على اهلل الذي حكم مصر 
)232 – 247هـ/847 – 861م(، وأشرف على بنائه أحمُد بُن محّمٍد الحاسب، 1- والَمْبنى ما هو إاّل 
بئر ُبنَيت جدرانه من الحجر المنحوت بإتقان، ويزداد ثخُن هذه الجدران بازدياد العمق، 2- ينساب ماء 
النيل إلى البئر عبَر ثالثة أنفاق يصّب ماؤها في البئر من ثالث فتحات في جداره الشرقّي، 3- يقوم 
في وسط البئر العنصر الرئيس في المبنى وهو عمود من الّرخام ذو مقطع مثّمن الشكل يبلغ ارتفاعه 

10.50م ُنقشت عليه عالمات قياس مناسيب المياه باألذرع والقراريط.

1- أين يقع سّد خربقة؟ ما نتائج ترميمه في مدينة تدمر؟
2- ما أهمّية وجود سّد خربقة ومقياس نهر النيل؟

3- لماذا ارتبط مقدار الضرائب بنسبة ارتفاع ماء نهر النيل؟
4- اقترح ثالثة إجراءات تحّفز المواطنين للحفاظ على المياه.

أبني
 أفكاري:

1

3

2



76

منذ آالف الســنين يحاول المهندســون الســيطرة على الماء، فقد أدركوا قيمة طاقتها في زيادة اإلنتاج، وكان 
البــّد مــن توفيرهــا لألراضــي الزراعّيــة، وفــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية زاد االهتمــام بذلــك فاخترعــوا 
وســائَل وتقنيــاٍت للتحّكــم بهــا، منهــا طريقــُة ابــن العــّوام »الــرّي بالِجــرار« ألّنــه اســتخدم بتطبيقهــا جــرارًا فّخاريــًة 

صغيــرة ثّبتهــا داخــل التربــة إلــى جانــب جــذوع األشــجار بحيــث تصــل الميــاه إلــى الشــجرة نقطــًة نقطــة.

ابتكارات زراعّية:

الشكل )٤(: رسم يوضح األراضي الزراعّية وبعض األعمال التي كانت تمارس فيها.

1- صف األعمال التي تراها في الشكل )4(.
2- سّم األدوات التقنية. 

3- ما الحاجة التي دفعت اإلنسان إلى اختراع تقنيات حديثة للرّي؟
4- ما الذي يشبه عملية الرّي بالجرار الفخارّية في وقتنا الحالي؟

أبني
 أفكاري:
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رفع الماء:

أنبوب المدخل

س
حجرة المكب

ذراع الرافعة

س عمودّي مسنن
تر

أنبوب المخرج

ف
دوالب ذو مغاري

محور إدارة الناعورة

رّســامًا 
كان بديــع الزمــان إســماعيل بــن الــرزاز الجــزرّي 

ش فــي بــالط األميــر األرتقــّي فــي ديــار 
صّممــًا بارعــًا، عــا

وم
صــر العباســّي، تفّنــن فــي ابتــكار 

بكــر شــمالّي ســورية فــي الع
صبــع واحــدة، ُيعــّد مــن أهــّم 

جهــاٍز لرفــع المــاء دون تحريــك إ
عليهــا 

ت الميكانيكّيــة تعمــل بطاقــة المــاء أطلــق 
االكتشــافا

ضّخــة ابــن الجــزرّي، قــال عنــه دونالــد ر.هيــل: إّنــه يقــّدم ثــروة 
م

ت ورفعهــا«.
صميــم اآلال

ت المتعّلقــة بت
مــن التعليمــا

الشكل)5(: 
1- مخطوطة تظهر 

ضخة ابن الجزري في 
م

كتابه الحيل الهندسّية.
2- شكل يشرح أقسام 

ضخة.
الم

صّور كيفية 
3- شكل ي

وصول الماء عبر 
ضخة إلى األعلى 

الم
لري الحدائق.

ضّخة الجزرّي؟
1- ما فوائد م

رّد فعــل
ف تتوقــع 

كيــ
 -2

   المجتمع على هذا االختراع؟
ضّخــة

3- قــارن بيــن كّل مــن م
ث :

    الجزرّي والنواعير من حي
ف - القوة

    مادة البناء - الهد
     المحّركة.

أبني
 أفكاري:

3
12
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      تقّدمــت العلــوم الزراعّيــة فــي الدولــة العربّيــة فــي العصــور الوســطى، فُوضــع منهــٌج علمــّي للزراعــة، 
وظهــرت تقاويــم زراعّيــة، منهــا التقويــم القرطبــّي، كمــا عرفــوا الــدورات الزراعّيــة، وعرفــوا صنــع األســمدة فــي 
الزراعــة واســتخدامها، واســتخدموا بعــض المــواّد فــي معالجــة النباتــات والحشــائش الضــاّرة، واشــُتهرت مدينتــا 
الزاهــرة والزهــراء فــي األندلــس بعلــم الَبْســَتَنة فأدخــَل عبــُد الرحمــن الداخــل إلــى األندلــس زراعــة النخيــل، كمــا 
انتقلــت كلمــاٌت عربّيــة كثيــرة إلــى الّلغــة اإلســبانّية وبعــض الّلغــات األوروبّيــة كالجــّب والســّد والبركــة والناعــورة.

توازن بيئّي: 

1- كيف انعكس المنهج العلمّي على الزراعة؟
2- عالَم يدّل وجود بعض الكلمات العربّية في الّلغة اإلسبانّية وبعض الّلغات األوروبّية؟

3- اقترح أعمااًل لتجميل مدينتك: 1- زيادة المساحة الخضراء 2- ........ 3-.........
4- ما السلوك الذي تقوم به  أثناء زيارتك الحديقَة العاّمة؟ لماذا؟

5- ما العالقة بين إقامة التجارب العلمّية على الحيوانات والتطّور العلمّي؟ 
6- ما الهدُف من المْشرحة التي أقامها المعتصم على نهر دجلة؟

7- ما أهمّية دراسة خصائص الحيوانات وصفاتها وسلوكها؟ 

أبني
 أفكاري:

أدرك اإلنســاُن منــذ القــدم أهمّيــة الحيوانــات ألّنهــا ُتمثّــل غــذاًء 
التــوازن  تحفــظ  نفســه  الوقــت  فــي  وهــي  وللنباتــات،  للبشــر 
الطبيعــّي، ألّنهــا تتغــّذى علــى الحيوانــات األخــرى والنباتــات، 
فيتشــّكل مــا ُيســّمى دورة الحيــاة، فاعتنــى بتربيتهــا وتنّوعــت 
اســتخداماتها فــي النقــل، وأنشــئت مياديــن الســباق كَميــدان 
الرقّــة، وزاد مــن االهتمــام بهــا أن اســتخدمت فــي األعمــال 
التــي أقامهــا المعتصــم علــى  الزراعّيــة والطبّيــة كالمشــرحة 
نهــر دجلــة، ُاســُتخدمت فيهــا الحيوانــات فــي التشــريح، كمــا 
اســتخدم األطّبــاء أمعــاَء الحيوانــات خيوطــًا طّبيــة لخياطــة 
الجــروح ومواضــع العمليــات، واســتفاد ابــُن ُزْهــٍر مــن أســنان 

الشكل )6(: مخطوطة عن كيفية تكاثر النعامة البقــر، فَزَرَعهــا فــي العملّيــات الّســّنّية بعــد نحتهــا.
من كتاب منافع الحيوان البن بختيشوع.
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الدرس
الثاني

     تمّكــن الصّنــاع العــرُب مــن تحويــل كّل مــا يقــع بيــن أيديهــم إلــى مــا هــو مفيــد، وبرعــوا 
فــي فــّن تحويــل المــاّدة الخــام المتوّفــرة والمســتوردة إلــى مصنوعــات ُمتقنــة كانــت محــّط إعجــاب 
ومنافســة لمنتجــات المناطــق المجــاورة، وتركــوا لنــا تحفــًا فنّيــة تتفاخــُر ُكبــرى متاحــف العالــم اليــوم 

فــي اقتنائهــا.

      بسبب اّتساع مساحة الدولة العربّية في عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية، وتوافر المواّد الخام 
النباتّيــة والحيوانّيــة والمعدنّيــة، وانتشــار األســواق، والحرّيــة الدينّيــة، جذبــت الحواضــر والمــدن العربّيــة 
الصّنــاع والَمَهــَرة أصحــاب الحــرف والصناعــات مــن المناطــق المجــاورة إْذ نقلــوا خبراِتهــم معهــم، وهــذا 
أّدى إلــى ازدهــار الصناعــات المعدنّيــة والنســيجّية والخشــبّية والزجاجّيــة والخزفّيــة وصناعــة الكمالّيــات.

من الحاجة إلى اإلبداع

مقّومات صناعّية:

دينّية:
................

1- أكمل خارطة المفاهيم اآلتية: 

أبني
 أفكاري:

مقوّمات الصناعة

سياسّية:
...............

بشرّية:
................

طبيعّية:
................

2- ما نتائج قدوم الصّناع الَمَهَرة إلى الدولة العربّية؟

     لــم يكــن إتقــان الِحرفــة والَصْنعــة بالشــيء الســهل، فقــد تطلّــب ذلــك تدريبــًا وصبــرًا ونظــرًة فنّيــة 
نظــم  ظهــرت  وقــد  الِحرفــة،  إتقــان  شــروط  ويضبــط  ينّظــم  مــا  وجــود  مــن  البــّد  كان  لذلــك  ومهــارة، 
بوضــوح فــي العصــر العباســّي، حملــت اســم »األصنــاف«، كانــت وظيفُتهــا مســاعدَة أعضائهــا علــى 
وأيــام  أســعارها  وتقديــر  ودقّــة صناعتهــا  إنتاجهــا  وتنظيــم  وتطويرهــا  وأســرارها  الِمهنــة  علــى  الحفــاظ 

منهجية حرفّية:
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العمل وأوقاته، لذلك ُعّدت جذورًا للنقابات في وقتنا الحالي. 
فــكان أصحــاب كّل حرفــة يكّونــون »صنفــًا« مســتقاًل وســوقًا خاّصــًا كســوق النحاســين والدّباغيــن       

والســالح. والصاغــة  الّنعــال  وأصحــاب 

1- كيف وصل أجدادنا إلى التمّيز واإلبداع في ِحرفهم؟ 
2- ما أهمّية وضع شروط وقوانين تنّظم الصناعة في ذلك العصر؟ 

3- ما مهّمة األصناف في تطوير المهن؟
4- تشــِبُه األصنــاُف النِّقابــاِت فــي وقتنــا الحالــي، لذلــك عنــد زيارتــك ) للحــاّلق- مشــغل- تنظيــف      
المالبــس وكَيهــا..( ســتجد تصريحــًا مــن ِنقابتــه يخّولــه ممارســَة عملــه: كيــف حصــل علــى شــهادته؟

     ما الشروط؟

أبني
 أفكاري:

        ُعِرفْت صناعُة الزجاج منذ القدم، وقد تطّورت كثيرًا 
فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية، فوصلــت صناعــُة 
زخرفــة الزجــاج إلــى درجــٍة عاليــٍة مــن الّدقــة، وأدخلــت عليهــا 
قَّــة والصفــاء،   تقنيــات جديــدة، ُوِصفــْت مــن ِقبــل المؤّرخيــن بالرِّ
وقــد بــَرَع أهــُل الّشــام فــي زخرفــة الزجــاج بالذهــب وتلوينــه 
بألــوان أخــرى، إْذ ُضــِرَب المثــُل بالزجــاج الدمشــقّي، فــكان 
يقــال: )أرّق وأصفــى مــن زجــاج الشــام(، كمــا كانــت الرقَّــة 
مركــزًا إلنتــاج األوانــي الخزفّيــة المطلّيــة بالزجــاج فــي ســورية 

جنبــًا إلــى جنــب هــي ومدينــة الرُّصافــة. 

أرقُّ من زجاج الّشام:

الشكل )7(: إبريق من صنع الرقة: الزخرف 
األسود، تحتها اللمعة الفيروزّية الشفافة، 

القرن 7ه/13م، محفوظ في متاحف غالسكو 
المملكة المتحدة.

1- عالم يدّل التطور في صناعة الزجاج؟
2- ما الذي جعل الزجاج الدمشقّي مضِربًا للمثل؟

أبني
 أفكاري:
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     كانــت اإلنــارة عنصــرًا أساســّيًا فــي حيــاة الســّكان لذلــك 
تنّوعــت طــرق صناعــة  وســائل اإلنــارة بيــن الشــموع والقناديــل 
فــي  المناطــق  فأشــهُر  القناديــل  أّمــا  والسُّــُرج والمشــكاوات، 
تلــك  حوانيــُت  وكانــت  والقاهــرة،  دمشــَق  كانــت  صناعتهــا 
الســوق تُفتَــح حتــى منتصــِف الليــل، فتتــألأل الّســوق كلُّهــا بنــوٍر 
باهــر فــي ليــل القاهــرة، أّمــا قرطبــُة فكانــت أحياؤهــا ُتضــاء 

ليــاًل بالسُّــُرج.

ضاءة: أنوار واإ

الشكل )8(: مشكاة الحرم اإلبراهيمّي الزجاجّية في القدس تاريخها 
)712 – 7٤0ه/1312–13٤0م( العصر المملوكّي، مغّطاة 
بزخارف نباتّية ملّونة باأللوان المختلفة وبالمينا وكثيرة التذهيب، 

ويزخرف بدن المشكاة شريط كتابي كبير نسبيًا مكتوب بماء الذهب 
ونصه: »برسم المقر العالي المولوي األمير السيفّي تنكز كافل 

الممالك الشريفة بالشام المحروسة«.

1- ما وسائل اإلنارة التي انتشرت في الدولة العربّية في عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية؟ 
2- ما رأيك بأسلوب الكتابة والرسم واأللوان التي اسُتخدمت في تزيين المشكاة في الشكل )8(؟  

3- ما السلوك الذي يمكن أْن تقوَم به في منزلَك أو مدرستَك لترشيِد الطاقِة الكهربائّية؟

أبني
 أفكاري:

      كان النســيج ُمنَتجــًا رئيســًا يحظــى بمكانــة كبيــرة، وقــد بلغــت صناعتــه درجــة عاليــة مــن الجــودة 
واإلتقــان، إْذ توّفــرت لهــذه الصناعــة مقّومــات متكاملــة مــن يــٍد عاملــة خبيــرة بارعــة، ومــوادَّ أولّيــة كالكّتــان 
والصــوف والحريــر والقطــن، والممّيــُز فــي هــذا العصــر هــو ظهــوُر ُدوٍر للطــراز تتــالءم زينتهــا والدولــة 
ــُن مــرواَن بتعريــب الطــراز الــذي أصبــح يحمــل زخــارَف  ــِك ب ــُد المل ــة، فقــد قــام الخليفــة األمــوّي عب العربّي

ُمطــّرزًة تتضّمــن اســم الخليفــة وكتابــات تعكــس روح الدولــة العربّيــة وشــخصّيتها.

صناعات نسيجّية وملبوسات جلدّية: 
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        وكان النســيج ُينتَــج لصناعــة المالبــس 
والسّجاد واألغطية والستائر، كما كانت الُمنتجات 
الجلدّيــة صناعــًة مهّمــة، ففــي فــاَس وحَدهــا 86 
مْعمــاًل لدباغــة الجلــود و116 مصنعــًا لِصباغتهــا، 
الخــاّص  بنســيجها  المــدن  بعــض  اشــُتهرت  وقــد 
إلــى  والموســلين  دمشــَق  إلــى  نســبًة  كالدامســكو 
الموصــل والغــّزّي إلــى غــّزة، كان الخلفــاء ينتقــون 
فــي مناســباٍت خاّصــة أحلــى األقمشــة أو األثــواب 
كهدايــا لكبــار الموّظفيــن أو هدايــا دبلوماســّية إلــى 
ضيــوف الَبــالط، أو حتــى إلــى أفــراد مــن العاّمــة.

الشكل )9(: قطعة من الحرير المنسوج يعتقد أنها 
كانت جزءًا من قميص عليها تصاميم موشاة بخيوط 
من الفضة والذهب بما يشبه البروكار، وهي تتضمن 

مثمنات ضمنها شكل ديك محفوظة في المتحف 
الوطنّي في اسكتلندا أدنبرة، المملكة المتحدة.

أبني
 أفكاري:

1- ما مقّومات ازدهار صناعة النسيج؟  أ-....... ب- ....... جـ- ........
2- َأَما تزال الصناعات النسيجّية تحتّل األهمّية نفسها في وقتنا الحالي؟ وّضح ذلك. 

3- كيف ُوّظفت مظاهُر الطبيعة في تزيين هذه القطعة من النسيج؟ 
4- برأيك هل يمكن عدُّ صناعة النسيج: فّنًا - إبداعًا – مهارًة – صناعًة؟ ولماذا؟

ــه  ــًا لكّن       فّكــر فــي األوراق التــي تســتخدمها اليــوم، كيــف تعتنــي بهــا؟ يبــدو الــورق اليــوم منتجــًا عادّي
جوهــريٌّ للحضــارة الحديثــة.  

      تعّلم العرُب صناعَة الورق من الصين عام 751م، ولكّنهم طّوروها وحّسنوها باستخدام القّنب والكتّان 
بــداًل مــن لحــاء شــجر التــوت. وبــدأت معامــل الــورق فــي بغــداد ثــّم انتشــرت فــي بقّيــة أجــزاء الدولــة العربّيــة 

ُمنَتج ثقافّي:
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وكان انتشــار صناعــة الــورق أشــَبَه بالثــورة 
أيســَر  الكتــِب  إنتــاج  فقــد أصبــح  الثقافّيــة 
وأوفــَر؛ حيــث اســتفاد العلمــاء مــن توافــر 
بنوعّيــات جّيــدة وأســعار مناســبة،  الــورق 
والقــراءة  التعلّــم  علــى  النــاس  حَفــَز  وهــذا 
أّدى  كمــا  الخاّصــة.  المكتبــات  واقتنــاء 
اّتســاع صناعــة الــورق إلــى ازدهــار ِمهــن 
أخرى مثل صناعة الحبر والنســيج والخّط 
والزخرفــة، وكان معمــُل ورِق دمشــَق هــو 
أوروّبــا  يــزّود  الــذي  الوحيــَد  المصــدَر 
بالــورق التــي تأّخــر ظهــوُر معامــل الــورق 
فيهــا حتــى عــام  1293م حيــن ُأّســس أوُل 

معمــل للــورق فــي إيطاليــا. 
الشكل )10(: مخطوطة تمثل كيفّية صناعة الورق تعود 

للقرن السابع عشر الميالدّي.

1- ما أهمّية االنفتاح على حضارات الشعوب األخرى واالستفادة منها وتطويرها؟
2- صّنف في جدول فوائَد صناعة الورق من الناحية: االقتصادّية – الثقافّية.

3- قــّوم دوَر العــرب فــي صناعــة الــورق مــن حيــث: براعُتهــم فــي االســتفادة مــن خبــرات اآلخريــن
    التطويرات التي أدخلوها- مكانة الورق لديهم- نقل ذلك إلى أوروّبا.

4- أعــّد مــع زمالئــك مشــروعًا إلعــادة تدويــر بعــض المنتجــات، تبّيــُن فيــه األصنــاَف التــي يمكــن إعــادُة
    تدويرهــا والفوائــد البيئّيــة لذلــك ) يمكنــك االســتعانة بأســتاذ العلــوم(. أعــّد ملــفَّ توعيــة بذلــك، يمكُنــك

    تأسيس ناٍد للحفاظ على البيئة، صّمم شعارًا مناسبًا له.

أبني
 أفكاري:

     كان الخشــب المــاّدة األساســّية فــي صناعــة األثــاث مــن الكراســي والمقاعــد الطويلــة واألرائــك كانــت 
تغّطــى بالســّجاد، وكذلــك اأَلّســرة اســتخدم الصانــع مختلــف أنــواع الزخــارف النباتّيــة والهندســّية والكتابّيــة،

عندما يصبح الخشب لوحة: 
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دمــج  وحســن  والتناظــر  بالتناســق  الزخــارف  تمّيــزت 
األلــوان.  واســتخدام  المتنّوعــة  التزينّيــة  العناصــر 
ودخــل هــذا الفــّن عنصــرًا أساســّيًا فــي زخرفــة المســاجد 

والمنــازل. والقصــور 

السبب الرأي

إبداع إنسانّي

تطّور تقنّي

1- كيف تمّكن الصانع من جعل مصنوعاته ممّيزة؟
2- بين رأيك في العبارات اآلتية وفق الجدول: تحتاج هذه الصناعة أكثَر إلى:

أبني
 أفكاري:

الشكل )11(: قطعة أثاث خشبّي مطعم.

، وقد تنّوعت أشكال السفن       امتلكت الدولُة العربّية أسطولين كبيرين أحُدهما تجاريٌّ واآلخر عسكريٌّ
فمنهــا مــا هــو خــاّص للعمــل فــي البحــر المتوّســط، وأخــرى للعمــل فــي البحــر األحمــر والمحيــط الهنــدّي.

ترّكــزت ُدوُر صناعــة الســفن فــي المناطــق الســاحلّية، معتمــدًة علــى الخبــرة المتوارثــة للصّنــاع فيهــا ألّنهــم 
كانــوا ماهريــن فــي ركــوب البحــر، ولتوفيــِر األخشــاب مــن الغابــات القريبــة منهــا. 

   كانــت عــّكا أّول دار لصناعــة الســفن بالشــام حيــث ُجلــب الصّنــاع والنّجاريــن إليهــا مــن جنــد األردن، ثــم 
كانــت ُصــور، أّمــا فــي مصــَر فقــد ترّكــزت باإلســكندرّية ودميــاط والجزيــرة فــي الروضــة، ثــّم انتشــرت دور 

شــبيلية. الصناعــة علــى طــول الســواحل فــي ســبتَة وتونــَس ووهــراَن وفــي مراســي األندلــس المرّيــة واإ

البحرّية العربّية وصناعة السفن:

1- ارجــع إلــى الخريطــة )1( فــي الكتــاب وتبّيــن طــول الســواحل العربّيــة، عــّدد أهــّم المســّطحات
    المائّية التي كانت تطّل عليها الدولة العربّية في عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية.

2- فّسر اهتمام حّكام الدولة العربّية بإنشاء دوٍر لصناعة السفن.

أبني
 أفكاري:
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الدرس
الثالث

     لــم تكــن التجــارة تجربــة اقتصادّيــة جديــدة علــى العــرب، فلطالمــا كان لهــم الســبق فــي هــذا 
المجــال، لكــّن اّتســاع حــدود الدولــة وتطــّور وســائل التجــارة مهّــد لرحــالت ومغامــرات ربطــت 

فريقيــا وحّققــت أرباحــًا تجارّيــة وفوائــد ثقافّيــة واجتماعّيــة. أقصــى الشــرق بأوروبــا واإ

تجارة دولّية

       شــجع الرســول محّمــد ملسو هيلع هللا ىلص علــى االهتمــام بمراقبــة األســواق ومنــع الغــش فيهــا، فظهــرت وظيفــة 
الحســبة التــي تطــّورت مهامهــا مــع تطــّور الدولــة مــن مراقبــة المكاييــل والموازيــن، إلــى اإلشــراف علــى 
المهــن  امتحــان واختيــار ذوي  فــي  الحــّق  لــه  المحتســب كان  أنَّ  المســاجد واألســواق، حتــى  نظافــة 
والحــرف؛ لمعرفــة مــدى إتقانهــم للمهنــة والحرفــة؛ هــذا وقــد كان للتجــار العــرب ســمعة طيبــة عــن األمانــة 
وحفــظ الحقــوق تســبقهم إلــى المناطــق التــي كانــوا يســافرون إليهــا ممــا جعلهــم محــط إعجــاب واحتــرام.

خاصة في الصين التي انتشرت فيها اإلسالم نتيجة ذلك.

التجارة واألخالق:

ويرغم أن يصيح بأعلى صوته »لقد غششت وها أنا ألقى عقابي جزى اهلل الكاذبين«.

ذا ثبت         روى ناصر خســرو: أن التجار في مصر كانوا يبيعون بأثمان محّددة واإ
علــى أحدهــم الغــّش، فإّنــه يركــب جمــاًل ويوضــع فــي يــده جــرس يدقّــه ويطــاف بــه فــي البلــد 

1- مــا أهمّيــة األخــالق وحســن التعامــل واألمانــة فــي األنشــطة التجارّيــة؟ كيــف ينعكــس ذلــك علــى
    العالقة بين البائع والمشتري؟

2- أكمل الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

أثرها على المجتمع نتائج ظهور منصب الحسبة أسباب ظهور منصب الحسبة

3- ذكر الرّحالة طريقة للحّد من الغش ما رأيك بهذا النوع من الحلول؟
4- ما دور القوانين واألنظمة في تنظيم حياة المجتمع؟
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الّتجــار  يحتــاج        
لالســتراحة أثنــاء تنقّلهــم، 
داخــل  منشــآت  فأقيمــت 
والقاهــرة  كبغــداد  المــدن 
أو  والقــدس  ودمشــق 
التجارّيــة  الطــرق  علــى 
المــأوى  يتوفّــر  حيــث 
ُأطلــق  والمــاء،  والطعــام 
عليهــا اســم الخانــات أو 
الــوكاالت، وتتمّيــز وكالــة 
الغــوري عــن غيرهــا مــن 
القاهــرة  فــي  الــوكاالت 
بمعظــم  احتفظــت  بأّنهــا 
المعمارّيــة. عناصرهــا 

منشآت تجارّية:

الشكل )12(: وكالة الغوري في مصر مؤّلفة من أربعة طوابق تطّل على صحن 
الوكالة، ويضّم كّل من الطابقين السفليين أكثر من عشرين حجرة مغطاة بأقبية حجرّية، 
استخدمت كمخازن للبضائع، أما الطابقان العلويان فقد صّمما على شكل شقق سكنّية، 
وقد حّقق تصميم الوكالة على هذا النحو التقارب بين نزالء الوكالة، والمحافظة على 

خصوصّيتهم من ناحية أخرى.

1- ماذا تشبه الوكاالت والخانات بوقتنا الحالي؟
2- صّنف أنشطة الخانات وفق الجدول اآلتي: 

أبني
 أفكاري:

االجتماعّية التجارّية الخدمّية

3- اختر تسمية مناسبة للخانات: محطات أم مجمعات تجارية؟ برر اختيارك. 
4- ما االنطباع الذي تتركه روعة التخطيط الهندسّي للوكالة لديك؟ 
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      كان الحفاظ على 
مــن  والمكاييــل  األوزان 
أهــم أساســّيات عمليــات 
البيــع والشــراء فقــد كانــت 
فــي  متوفّــرة   الموازيــن 
طــول البــالد وعرضهــا، 
إلــى  الحــكام  وســعى 
مراقبتهــا لضمــان جــودة 

التجارّيــة. التبــادالت 

الحفاظ على الوزن:

الشكل )13(: حجر الوزن ُعثر 
عليه في سورية، يعود للقرن 
5ه/11م، محفوظ في متحف 
الشارقة للحضارة اإلسالمّية.

الشكل )1٤(: كفة ميزان القرن 9ه/15م 
محفوظ في المملكة المتحدة المتحف الملكّي.

أبني
 أفكاري:

1- ما أهمّية الميزان في عملية البيع والشراء؟
2- هل ماتزال تستخدم هذه الموازين في وقتنا الحالي؟ ما الذي حّل مكانها؟

3- عالم يدّل استخدام الشيكات في تلك المرحلة التاريخّية؟
4- ما فوائد التعامل بالشيكات؟

أموالهــم عنــد أصحــاب المصــارف الماليــة، ويأخــذون منهــم إقــرارًا باســتالمها ثــّم يدفعــون قيمــة كل 
مــا يشــترونه »إذنــًا« أو »شــيكًا« )صــك( يقبــض البائــع قيمتــه مــن صاحــب المصــرف. وهكــذا ال 
ّنمــا يســتخدمون »الشــيكات أو أذونــات الصــرف« يدفــع  يســتعمل التجــار النقــود فــي معاملتهــم، واإ

قيمتهــا أصحــاب المصــارف. 

      روى الرحالــة ناصــر خســرو فــي القــرن 5ه/11م عــن أســواق البصــرة أّنــه كانــت 
تقــوم فــي أنحائهــا ثالثــة أســواق فــي اليــوم الواحــد، وأن رواد تلــك األســواق كانــوا يودعــون
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الدرس
الرابع

      انتشــرْت قوافُل الّتجار وخاضت ســفنهم ُعباب البحار والمحيطات، وازدهرت على أيديهم 
الطــرق التجارّيــة وكانــوا يحملــون الّســلَع بيــن األســواق المختلفــة ويقومــون بالرحــالت الطويلــة.

طرٌق وقوافُل

     كان الّتســاِع النشــاطات التجارّيــة ومبــادالت البضائــع والســلع بــّرًا وبحــرًا داخــَل حــدوِد الدولــة 
وخارَجهــا، فضــاًل عــن ازديــاد عــدد الرّحالــة والمســافرين والحّجــاج وطالبــي العلــم، أن وَجــَب علــى الحــّكام 

والــوالِة تأميــُن طــرق الّســفر وتهيئُتهــا بمــا يضمــن الراحــة واألمــان للمســافرين.
     ُوضعــْت أدّلــٌة للمســافات علــى هيئــِة ُنُصــٍب رخامّيــة، لتحديــد المســافة بيــن محّطتيــن علــى امتــداد 
رحلــة الحــّج أو طريــق التجــارة. وضعــت المؤّلفــات الجغرافّيــة، وُرســمت خرائــُط للعالــم، وظهــر مفهــوُم 
التــي رســمها  العالــم هــي  أهــّم خرائــط  أّمــا  الــذي أرســى قواعــده ابــُن خرداذبــة،  المســالك والممالــك 

اإلدريســّي )ت560هـــ/1164م( بنــاًء علــى طلــب الملــك روجــر الثانــي.

إشارات طرقّية:

الشكل )15(: 1- دليل مسافات من الرخام المنقوش، يعود تاريخه إلى عهد الخليفة األموّي عبد الملك بن 
مروان )66-86ه/685-705م(، يحمل نقشًا يتألف من ثمانية أسطر مكتوبة بالخط الكوفّي: »نصب هذا 
الحجر عبد اهلل، أمير المؤمنين، عبد الملك، رحمة اهلل عليه. المسافة من هنا إلى دمشق 109 أميال«، 

محفوظة في  متحف الفنون التركية واإلسالمّية إسطنبول.
2- خريطة العالم اإلدريسّي التي رسمها لملك صقلية روجر الثاني.

2 1
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       نتيجــة اّتســاع مســاحة الدولــة العربّيــة فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية وســيطرتها علــى 
أماكــن متنوعــة المــوارد مــن زراعّيــة وصناعّيــة ومــواد خــام أّدى إلــى تنــّوع صادراتهــا وطرقهــا التجارّيــة بيــن 
فريقيــا، وألّن الدولــة  برّيــة وبحرّيــة، وأّدى إلــى تنــّوع عالقاتهــا مــع كّل دول العالــم آنــذاك مــن أوروبــا وآســيا واإ
ــة وأّمنــت راحــة التّجــار والمســافرين فقــد زاد اهتمــام النــاس  ــة اســتطاعت حمايــة هــذه الطــرق التجارّي العربّي

بالتجــارة وزادت البضائــع وتنّوعــت وانتشــرت الطــرق أبرزهــا طريــق الحريــر البــرّي والبحــرّي.

صادرات وواردات:

1- واجــه الحــكام تحّديــاٍت فــي تأميــن طــرق الســفر للحّجــاج والتّجــار والرّحالــة لكّنهــم عملــوا علــى
يجاد أفضل الحلول الممكنة، أكمل الجدول اآلتي:     مواجهتها واإ

أبني
 أفكاري:

الحلول التحّديات

تأمين المياه

معرفة المسافات التي ينبغي قطُعها بين محّطة وأخرى

 معرفة الطرق التي تعبرها القوافل البرّية والسفن البحرّية،

وتحديد المحّطات والموانئ

توفير المأوى والمأكل للمسافرين وحيواناتهم

2- أّي الحلول السابقة كانت األكثر تأثيرًا في دعم التجارة من وجهة نظرك؟
3- ما أهمّية توظيف العلوم في خدمة التجارة؟ 

4- ضــع المســّميات اآلتيــة علــى خريطــة اإلدريســّي: البحــر المتوّســط، البحــر األحمــر، المحيــط
    الهندّي، بالد الشام، البحر األسود.

5- ما داللة أْن يطلب حاكٌم أوروبيٌّ من اإلدريسّي وضع خريطة للعالم؟
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خريطة )1(: خريطة الطرق التجارّية في الدولة العربّية أثناء عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية.
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خريطة )1(: تتمة خريطة الطرق التجارّية في الدولة العربّية أثناء عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية.
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1- صّنف في جدول أنواع البضائع )نباتّية حيوانّية خاّم أو مصّنعة( وفق الجدول اآلتي:

أبني
 أفكاري:

مستوردة أو مصدرة الطريق التي كانت تعبره نوعها  البضاعة

2- هل تجد أوجه شــبه بين هذه الخريطة )1( وخريطة اإلدريســّي من حيث الدّقة - تشــابه الرســم-
    أماكن البحار...  

3- لو كنت تاجرًا أّيهما تفّضل ما نوُع البضائع التي سوف تتاجر بها؟
4- ما القيم والمبادئ التي ستلتزم بها؟

5- ما العبارة التي ستدّونها على ختمك الخاّص؟
6- ما المدن التي يمّر بها طريُق الحرير داخل حدود الدولة العربّية؟ عّددها.

7- يقام في الوقت الحالي مهرجان طريق الحرير، ما الهدف منه برأيك؟ 

      شاع استخدام األختام على المعامالت، والمعاهدات التجارّية، والمراسيم، والكتب، وحجج األمالك، 
للمكاييــل  الواحــد  الوجــه  ذاُت  الزجاجّيــة  األختــام  وُصنعــت  بأنواعهــا،  العلمّيــة  واإلجــازات  والمراســالت، 
واألوزان، وقــد كانــت تُنقــش بأنــواع الخطــوط الجميلــة، وتحمــل آيــاٍت مــن القــرآن الكريــم أو عبــاراِت الِحَكــم، 
أو األلقــاب واألســماء، وقــد اّتخــذ الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  خاتمــًا كان نقُشــُه »محّمــد رســول اهلل« لختــم الرســائل أّمــا 
الخليفــة األمــوّي معاويــُة بــُن أبــي ُســفيان فقــد أمــر بترتيــب الرســائل، وتطيينهــا علــى ســطحها، وختمهــا، 
وطــّور العباســّيون »ديــوان الخاتــم«، الــذي يتبــع ديــوان الرســائل. يصنــع الختــم مــن مــاّدة قاســية كالصلصــال 

والحجــر، والمعــِدن، والزجــاج، واألحجــار الكريمــة وغيرهــا. وكان الخّطــاط هــو صانــع الختــم، وكاتبــه.

فنُّ التوثيِق:



93

الشكل )16(: ختم رصاصّي من العصر العباسي نقش عليه )بالوفا 
والعدل( الوزن )2.5 غ ( القطر )15 ملم(.

أبني
 أفكاري:

1- أكمل الجدول اآلتي مبّينًا أسباَب استخدام األختام عبر العصور: 

األختام في الوقت الحاضر أختام الدولة العربّية األختام القديمة

2- ما أهمّية األختام في دعم التجارة؟ أعِط مثالين: أ-........... ب-.............

     كان العرب يتعاملون بالدينار البيزنطّي 
والدرهم الفارسّي وكانت النقود تتعّرض للغّش 
فأمــر الخليفــة األمــوّي عبــُد الملــك بإصــدار 
عملــٍة خاّصــة بالدولــة العربّيــة، وأصبــح ُينقــش 
عليهــا عبــاراٌت عربّيــة، وعمــل علــى ضبــط 
وزِنهــا وعياِرهــا وهــذا أّدى إلــى التحــّرر مــن 
التبعّيــة االقتصادّيــة لبيزنطــة والحصــول علــى 
بالعملــة  واألجانــب  المحّلييــن  التجــار  ثقــة 

واإلقبــال علــى التعامــل بهــا باطمئنــان.

نقود تفرض وجودها: 

 الشكل )17(: دينار ذهبّي من العصر األموّي، ُسّك سنة 72ه 
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، ُكتب حول رسمه بالخط 
الكوفّي عبارة: ال إله إال اهلل وحده محمد رسول اهلل، وعلى الوجه 
األخر آيات قرآنّية بالخط الكوفّي، ويظهر التأثير البيزنطّي من 
خالل وجود رسم يمثل شخص الخليفة األموّي بلباسه العربّي.

1- ما أهمّية أن يكون للدولة عملٌة خاّصة بها؟ 
2- ما نتائج تعريب النقود؟

3- كيف ظهر التعريب في الدينار الذهبّي من خالل الشكل )17(؟

أبني
 أفكاري:
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     درْســَت فــي الوحــدِة الثالثــة مــوارد اقتصادّيــة فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية بّينــَت علــوم 
ــة وطــرق القوافــل؟ اختبــْر  الفالحــة وكيــف تحّولــت الحاجــة إلــى إبــداع؟ وكيــف كانــت الصــالت التجارّي

األفــكار التــي كّونتهــا بعــد دراســة هــذه الوحــدة باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
1- اإلنتــاج االقتصــادّي رهيــُن البيئــة بــكّل تفاصيلهــا، ولعــّل المنطقــة العربّيــة أنجبــت أولــى الحضــارات 
اإلنســانّية كمــا مــّر بنــا فــي الصــّف الســابع، وجــّددت عطاءهــا الحضــارّي فــي عصــور الحضــارة العربّيــة 

اإلســالمّية:
أ- ما النشاط االقتصادّي المستمّر في المنطقة العربّية؟ 

ب- ما الدليل على استمرار الزراعة نشاطًا أساسّيًا ال هامشّيًا في المنطقة؟
جـــ- مــا المقّومــات التــي ســاعدت علــى ازدهــار الزراعــة فــي الدولــة العربّيــة فــي عصــور الحضــارة 

العربّيــة اإلســالمّية؟
د- تُطــّورت المشــاريع اإلروائّيــة فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية مــن خــالل: تأهيــل: 

.........، ترميــم: ...........، توزيــع: ............، شــق: ........
هـ- لماذا ُعّد اختراع مقياس نهر النيل من المشروعات المعمارّية الفريدة؟

و- كيف تحّققت العدالة االجتماعّية في ِجباية الضرائب؟
2- استنتج أهّم مقّومات الصناعة العربّية مّما درسَته في الوحدة؟ 

3- إّن النشــاط االقتصــادّي قــد بلــغ مســتوى مــن التطــّور انتهــى إلــى قيــام التخّصــص فــي مجــال الِحــرف 
والِمهــن بيــن الســّكان، أجــب عــن األســئلة اآلتيــة:

أ- ما أهمّية التخّصص في تطّور االقتصاد؟
ب- هل يعني التخّصص )الفردّية، أم اإلتقان(؟ 

4- اعتنــى العباســّيون بتطويــر تقنيــات الصناعــة، فاســتخرجوا المعــادَن كالذهــب والفضــة مــن مناجــم 
المغــرب العربــّي ومصــر والســودان والحجــاز وكرمــان ومــا وراء النهــر وخراســان، والحديــد مــن غــور 
فلســطين وفــارس، والنفــط والرصــاص مــن فــارس، والزئبــق والفحــم الحجــرّي مــن مناجــم مــا وراء النهــر.

أ- تســّمى صناعــة اســتخراج المــواّد الخــام فــي وقتنــا الحالــي بالصناعــة االســتخراجّية، اســتنادًا إلــى 
النــّص مــا أهــّم الصناعــة االســتخراجّية التــي ظهــرت فــي العصــر العباســّي؟ وعــالم يــدّل تنّوعهــا؟ 

أوراق عمل
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ب- ما أثر الجغرافية في تطّور هذه الصناعة في الدولة العباسّية؟ 
جـ- ما أهّم الصناعات االستخراجّية التي تعرفها في الوقت الحالي؟

5- كانــت األســواق مــن أهــّم العناصــر التخطيطّيــة المشــتركة فــي المــدن، كانــت مســقوفة ومرصوفــة 
بالبــالط الحجــري وأغلبهــا حملــت ســمة التخصصّيــة، مثــل ســوق الشــماعين وســوق الدجاجّيــة وســوق 

 الشكل )18(:
    1- مشهد مصغر لسوق محلية من القرن 13م. 

2- سوق القطانين1336/737-1337م يقع على 
الجهة الغربية من الحرم الشريف في القدس امتداده 

95م. ويحتوي على خان وحمامين وصفين من الحوانيت 
يضّم كّل صّف منهما ثالثين حانوتًا، السوق ذو تخطيط 
مستطيل، وسقفه تقّسمه سلسلة من العقود إلى ثالثين 
جزءًا، ُفتح في كل جزء منها فتحة إنارة سقفّية، وتمتع 
السوق بدخل وفير ُخصِّص للنفقة على الحرم الشريف 

أ- ما دور الفتحات السقفّية في سوق القّطانين؟
ب- ما البضائع المتاجر بها في المنمنمة؟

الــدور  بنفــس  حاليــًا  األســواق  تتمتّــع  هــل  د- 
أمثلــة. أعــط  االجتماعــّي؟ 

المراكــز  ظاهــرة  تنتشــر  الحالــي  الوقــت  فــي  هـــ- 
التجارّيــة  المحــاّل  تضــّم  التــي  الكبــرى  التجارّيــة 
المتنوعــة والمطاعــم ووســائل الترفيــه فــي أّي األســواق 

لمــاذا؟ التســّوق؟  تفّضــل 

السالح وسوق الجوخيين وسوق الحالويين وسوق الصاغة 
وســوق الحريرييــن، أّدت األســواق دورًا كبيــرًا فــي المجتمــع 

االقتصادّيــة أو االجتماعّيــة.

١

٢
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و- برأيــك هــل مــن الممكــن أن يكــون للتجــارة دور فــي رعايــة المشــاريع الخيرّيــة، أعــط أمثلــة مــن 
وقتنــا الحالــي.

ي- مــن وســائل ضبــط األســواق فــي وقتنــا الحالــي التمويــن وجمعيــة حمايــة المســتهلك ابحــث فــي 
مهاّمها. 

س- تخّيــل نفســك مكّلفــًا باإلشــراف علــى علــى فريــق عمــل إلنجــاز مشــروع فــي مدرســتك، قــّدم 
خّطتــك لمراقبــة أداء الفريــق: 

6- وصَف اإلدريسيُّ َمنَجمًا للزئبق قرَب قرطبَة قائاًل: 
    »شــمال مدينــة قرطبــة وعلــى بعــد مرحلــة منهــا يوجــد حصــن )ابــال( الــذي بــه معــِدن الزئبــق، ومنــه 
َيصــُدُر الزئبــق والزنجفــر )كبريــت الزئبــق الطبيعــّي( إلــى جميــع أقطــار األرض، إّن هــذا المنجــم يخدمــه 
أكثــَر مــن ألــف عامــل، فقــوٌم للنــزول فيــه وقطــِع الحجــر، وقــوٌم لنقــل الحطــب وحــرق الفلــّز، وقــوٌم لصنــع 

أوانــي ســْبك الزئبــق وتصعيــده، وقــوٌم لبنــاء األفــران والحــْرق، ُعمقُــه يبلــغ أكثــَر مــن 250 قامــة«.
أ- ما أثُر تطّور الصناعات المعِدنّية على تطّور الصناعات األخرى؟

ب- رّتب مراحل استخراج معِدن الزئبق كما وصفها اإلدريسّي.
جـــ- عــد إلــى مــّدرس مــاّدة الفيزيــاء فــي مدرســتك واســأله عــن مراحــل اســتخراج الزئبــق اليــوم، 

ــة هــذا المعــدن.  وعــن أهمّي
د- ما الذي استّمر وما الذي تغّير في طريقة استخراج هذا المعدن بين الماضي والحاضر؟        
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الشكل )2(: منمنمة من كتاب كليلة 
ودمنة قصة بيدبا مغامرة الدب 

والغراب العصر المملوكّي، النصف 
الثاني من القرن 14م سورية.

الشكل )3(: آلة اإلسطرالب الفلكّية، وساكف حجرّي نحت عليه زخارف نباتّية ومجموعة من طيور الحمام. 

الشكل )1(: واجهة قصر الحير الغربّي في متحف دمشق 
الوطنّي.

الوحدة 
ِفْكٌر وإبداٌعالرابعة
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س الوحدة وأهدافها
درو

1- إبداعاٌت ثقافّيٌة
2- مظاهُر معمارّيٌة وفنّيٌة

ِّ 3- ثقافُة الفن
ة ٤- من اإلبداِع إلى العالمّي

ف:
األهدا

ص مظاهــر ازدهــار الّدولــة  
- يســتخل

صور تاريخّية.
العربّية من 

ضــة العمرانّيــة 
- يحــّدد مالمــح النه

والسيما في عهد الوليد بن عبد الملك.

ص أبــرز المعالــم المعمارّيــة 
- يلّخــ

والفنّية في الجامع األموّي. 

- يفّســر التأثيــر الكبيــر بيــن فنــون 
س وبالد الشام.

العمارة بين األندل

صمة 
- يفتخر بمدينة دمشق كأقدم عا

مأهولة في التاريخ.

- يختــزل أهمّيــة المــدن األثرّيــة فــي 
ت الحالي.

الوق

ص أهمّيــة بنــاء القــالع فــي 
- يســتخل

ب ودمشق.
حل

ف:
األهدا

ف التطــّور الفنــّي الــذي طــرأ 
صــ

- ي
على فّن الزخرفة.

- يبّيــن أثــر وجــود فــّن الفسيفســاء 
على العمارة.

ت فــي التعرف 
- يبّيــن دور المنمنمــا
ث العربّي.

على الترا

كتابــة الخــط 
ت 

ف أدوا
صّنــ

- ي
العربّي.

- يّبين تأثير الموسيقا على اإلنسان.

ف:
األهدا

صــور 
- يقيــم دور األطبــاء فــي ع

ضــارة العربّيــة اإلســالمّية ودورهــم 
الح

ث.
في تطّور الطبّي الحدي

- يبين تنّوع العلوم في الدولة العربّية 
صر األموّي والعباسّي.

في الع

ضــارة 
- يبّيــن جهــود العلمــاء فــي الح

علــى التطــّور 
العربّيــة اإلســالمّية 

ت الحالي.
العلمّي في الوق

علــم الفيزيــاء 
ص تطــّور 

- يّلخــ
ت والفلك.

ضيا
والريا

- يشــرح دور ابــن الهيثــم فــي تقســير 
كيفّية الرؤية.

ف:
األهدا

صاحــة العــرب 
- يحــّدد العالقــة بيــن ف

والّرأي القائل: »الّشعر ديوان العرب«.

صور 
- ّيقيم أهمّية اللغة العربّية في ع

ضارة العربّية اإلسالمّية.
الح

ص بأسلوبه أثر التمازج الثقافّي 
-  يلّخ

في التقّدم العلمّي في الدولة العربّية في 
صر العباسّي.

الع

- يشــرح التطّور الذي طرأ على الخّط 
صورة تاريخية.

العربّي من 

ت وجمع 
- يفســر أهمّية إنشــاء المكتبا

ب.
الكت

- يقــّدر دور المــدارس فــي تشــجيع 
الحركة العلمّية في المجتمع.

- يختار المجال العلمّي الذي سيتفوق 
به في المستقبل.
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ُكتبــت  قديمــٌة  نقــوش عربّيــٌة  اكُتشــفْت       
بخطــوط شــّتى ُتعــدُّ شــواهَد حّيــًة علــى تطــّور 
الخــّط والكتابــة، ومــن هــذه النقــوش نقــُش حــّران 
يعــوُد  الــذي  الّلجــاه  منطقــة  فــي  الُمكتشــف 

إلــى 568م. تاريُخــه 

      اســتطاع اإلنســاُن بوســاطِة الكتابــة بمختلــِف مراحلهــا أن يحفــَظ تاريَخــه مــن الّضيــاع وأن ينقــَل مــن 
خاللهــا المعرفــَة التــي اكتســبها لذلــك ُعــدَّْت بدايــًة للعصــور التّاريخّيــة، ومــَع تطــّور حياتــه ظهــرت الحاجــُة 
الماّســة لّتعلّــم تلــك المعــارف وِحفظهــا، فــكان وجــوُد المــدارس والمكتبــات، وكان للشــعِر دوٌر كبيــٌر فــي ذلــك 

أيضــًا والســّيما فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية.

 الشكل )٤(: نقش حرّان وجد في قرية حّران شمالي جبل 

العرب،  يقول النقش: أنا شرحبيل بن ظلمو)ظالم(.

الدرس
األّول

1- تذّكر أيَن اخُترعت الكتابة؟ ومتى؟ ومتى اكُتشفت األبجدّية؟
2- ما اسُم الكتابِة التي كانت سائدًة في نهاية العصور التاريخّية القديمة؟

3- اقرْأ نقَش حّران، ماذا تالحظ؟ هل تستطيُع قراءته؟ حاوْل.
4- استخرْج من النقش حروفًا قريبًة من الحروف التي تكتب بها اآلن.

5- كيف عّبر أبو األسود الدؤليُّ عن مواطنته؟   
6- كان ضبــط اللغــة العربيــة آنــذاك ضرورّيــًا فــي ذلــك العصــر، هــل تجــد أّن ضبَطهــا فــي وقتنــا

    الراهن ضرورّيًا؟ ولماذا؟
7- ما أهمّية الضوابط والقوانين في حياتك ومجتمعك؟

أبني
 أفكاري:

إبداعاٌت ثقافّيٌة

نقوٌش وخطوٌط:

      انتشــرِت اللغــُة العربّيــة التــي امتــازت بالّســهولة ِخالفــًا لغيِرهــا مــن الّلغــات التــي كانــت ســائدًة قبَلهــا، 
وأصبحــت لغــَة الُحكــم والثقافــة والّديــن بعــد انتشــار اإلســالم. وفــي المناطــق غيــِر العربّيــة ازداَد الّلغــُط فــي 
الّلغــة العربّيــة، فــكان البــّد مــن وضــع ضوابــَط لهــا كــي تســمَح لمــن ال ُيتقــن العربّيــَة باســتخداِمها اســتخدامًا 

صحيحــًا، فوضــع أبــو األســوِد الّدَؤلــيُّ قواعــَد اللغــة وضبَطهــا بالّنقــط والتشــكيل
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     يذكــُر لنــا المــؤّرُخ ابــُن رشــيٍق القيروانــُي المتوفَّــى عــام 463 هـــ حــاَل العــرب قبــل اإلســالم، 
فيقــول: »كانــت القبيلــُة العربّيــُة مــن العــرب إذا نبــَغ فيهــا شــاعٌر أتــت القبائــُل فهّنأْتهــا، وصنعــت 
شــادٌة بذكرهــم، وكانــوا ال يهتّمــون إاّل بغــالٍم ُيولــد أو شــاعٍر  األطعمــَة، ألّنــُه حمايــة ألعراضهــم، واإ
ينبــغ فيهــم«. كان العــرُب يســّجلون بالشــعر تاريَخهــم وقَيَمهــم وَيعدُّوَنــه ذاكرَتهــم، وبمجــيء اإلســالم 
تراُثهــم،  فيــه  ُيســّجُل  ديوانــًا  ألواُنــه وأهدافُــه وظــّل  فتنّوعــت  بمكانــٍة رفيعــة،  يحتفــُظ  الشــعُر  ظــّل 

ويخلّــدوَن بــه مآثَرهــم  وأمجاَدهــم.

1- ما داللة صّحة هذه الوثيقة؟
2- لماذا استمّر اهتمام العرب بالشعر؟

3- اذكر عماًل مهّمًا ساهمَت فيه لمنفعة أسرتك أو مدرستك أو مجتمعك. ما شعوُرك؟
4- لماذا ُيعّد الشعُر ديواَن العرب؟ أ- ألّنه يحفظ تاريَخهم، ب-.......... ، جـ-............

5- برأيك هل ُيعّد الشعُر وسيلًة من وسائل الّتواصل؟ كيف ذلك؟
6- هل تحفُظ بعض األبيات الشعرّية؟ شارْكها زمالَءك، وّضح سبَب إعجابك بها وحفظك إّياها.

أبني
 أفكاري:

الّشعُر .... ديواُن العرِب:

كنوُز المعرفِة .... المكتباُت:
     ظهــرِت المكتبــاُت فــي العصــور القديمــة واســتمّر وجوُدهــا فــي عصــور الحضــارة العربّيــة 
اإلســالمّية إْذ تطــّور مدلوُلهــا، واســَتخدَم العــرُب كلمــَة دار وكلمــة ِخزانــة للداللــة علــى المكتبــة، 
نشــطت حركــُة التأليــف والكتابــة والترجمــة والنســخ بتشــجيٍع مــن الخلفــاء وهــذا مــا أغنــى المكتبــاِت، 

فالخليفــُة المأمــوُن كان يدفــع مكافــأَة المترجــِم وزَن الكتــاِب الــذي ُيترجُمــه إلــى العربّيــة ذهبــًا. 

»إّن بيــَت الحكمــة كان رمــزًا للمناحــي العلمّيــة المختلفــة، فهــاروُن الرشــيِد هــو الــذي أوجــَد هــذا 
المعهــَد وتبّنــاُه ابُنــُه الخليفــُة المأمــوُن، والحكمــُة فــي رأي العلمــاء المســلمين هــي العلــوُم الدينّيــة 

والعلمّيــة وصناعتــا الطــّب والفلــك«.

      حارس التراث الشعبّي يروي لنا معلوماٍت حول بيت الحكمة على لسان جمال 
الدين القفطّي، فيقول:
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1- ما دوُر الخلفاِء في تطّور الحركة العلمّية؟
2- بعد العودة إلى درس الصناعة، بّين أثَر انخفاض سعر الورق في تطّور الحركة العلمّية.

3- لماذا ُعّدت مكتبُة بيِت الحكمة مجّمعًا علمّيًا مهّمًا؟
4- ما األنشطُة التي يقوم بها رّواد المكتبة في الصورة؟

5- كيف ساهمت حركُة الترجمة في تطّور العلوم؟ ما رأيك في ذلك؟
6- كيف ساهَم بيُت الحكمة في إنقاذ التراث العالمّي آنذاك من الفناء والضياع؟

7- عالَم يدّل وجوِد امرأٍة كاتبة ومسؤولة عن مكتبة القصر في قرطبة؟
8- لــو كنــَت صاحــَب مكتبــٍة عاّمــة، فمــا اإلجــراءات التــي تقترُحهــا فــي ســبيل تشــجيع النــاس علــى القــراءة

    والمطالعة؟

أبني
 أفكاري:

 الشكل )5(: رسم للنشاطات العلمّية التي كانت في مكتبة بيت الحكمة ببغداد وفق وصف المؤرخين.

     شــّجع إنشــاُء بيــِت الحكمــِة تأســيس مراكــٍز علمّيــٍة علــى غــراره، فكانــت مكتبــُة داِر الحكمــة فــي 
القاهــرة ومكتبــُة الزهــراِء فــي قرطبــَة التــي احتــوت مــا يقــارُب نصــَف مليــوِن كتــاٍب، قــد عّيــن الخليفــُة 

الحكــُم بــُن عبــد الرحمــن، لبنــى بنــَت عبــِد الَمْولــى مســؤولًة عنهــا.
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1- عالَم يدّل الّتوّسع في بناء المدارس والمكتبات؟
2- ما مّيزات المدرسة المستنصرّية؟

3- مــا أوجــُه الشــبه واالختــالف بيــن مــدارس عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية ومــدارس الوقــت
    الحاضر؟

أبني
 أفكاري:

الذهــب وكلَّ مــا يحتــاُج إليــِه 
وشــراب،  مــأوى وطعــام  مــن 
بالمدرســِة  ُملحقــًة  وكانــت 
مــن  ُكتبــًا  تشــمُل  مكتبــٌة 
مختلِف التخّصصات العلمّية 
واألدبّيــة كمــا كان ُملحقــًا بهــا 
مستشــفى فيــه طبيــٌب خــاصٌّ 
ومعلميهــا  المدرســة  بطــاّلِب 
وموّظفيهــا، ومكتــب لأليتــام.

 الشكل )6(: المدرسة المستنصرّية في بغداد في العراق.

حدائُق الحكمِة ... المدارُس:

     بقيــْت المــدارُس محافظــًة علــى وضعهــا وتنظيمهــا فــي الدولــة العربّيــة، كمــا كانــت مراكــَز 
للترجمــة، حتّــى جــاء القــرُن الخامــس الهجــرّي فُأقيمــت مــدارُس علــى ِطــراٍز جديــٍد كان لهــا مرافــُق 
متعــّددة: ســبيٌل للمــاء، مســجٌد، مبيــٌت للطــالب، مدفــٌن لبانــي المدرســة، بيمارســتان لّتعلُّــم الّطــّب. 
ــاهلل فــي بغــداد         مــن هــذه المــدارُس المدرســُة المســتنصرّيُة التــي بناهــا الخليفــُة المســتنصُر ب
فــي القــرن الســابع الهجرّي/الثالــث عشــر الميــالدّي جعــل فيهــا إْيوانــًا، وأعطــى لــكّل طالــٍب دينــارًا مــن

أوجه الشبه

أوجه االختالف
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ــة عنــد العــرب مــا بيــن طابــِع البســاطِة وطابــع الّتــرف، وقــد احتــرم       تنّوعــت المظاهــُر المعمارّي
العــرُب فنــوَن العمــارِة فــي المناطــِق التــي ضّمتهــا دولُتهــم وأســاليَبها، واســتفادوا مــن وجوِدهــا، وانتقلــوا 

مــن مرحلــِة االقتبــاس إلــى مرحلــة اإلبــداع.

    بنــي فــي عهــد الخليفــُة األمــوي الوليــُد 
87هـــ،  عــام  دمشــَق  فــي  الملــِك  عبــِد  ابــُن 
اســتقدم الّصّنــاَع والمهندســين والفّنانيــن مــن 
بالزخــارف  ُجدراُنــُه  ُزّينــْت  المناطــق،  شــّتى 
وُصنعــِت  القرآنّيــِة،  واآليــاِت  والُفسيفســاِء 
بالنقــوِش  المحلّــى  الخشــِب  مــن  الســقوُف 
الموّشــى بالذهــِب، وتدّلــت الثريــاُت والقناديــُل 
أبــواِب  علــى  وُأرخيــْت  الّذهــِب،  بسالســِل 

الحريــر.  ســتائُر  الجامــِع 
    لــه اليــوَم ثــالُث مــآذَن وأربعــُة أبــواٍب وقّبــٌة 
ُتدعــى قّبــَة الّنْســِر هــي أعلــى ِقبــاب الجامــع، 
فّضاًل عن ثالِث ِقباٍب في َصْحنه، استغرق 

بناُؤُه عْشــَر ســنوات.

الدرس
الثاني

1- برأيك َأ ِبجهوٍد فردّيٍة ُبنَي هذا الّصرُح المعمارّي أم ِبجهوٍد جماعّية؟ كيف؟
2- إالَم يرمُز الّنْسُر حّتى اّتخذُه الّسورّيون رْمزًا وطنّيًا منُذ األزِل حّتى وقِتنا الحاضر؟

3- حّوْل تاريَخ بناء الجامع األموّي من العام الهجرّي إلى العام الميالدّي.
لى ماذا ترمز؟ 4- ما أنواع الزخارف التي تراها في الشكل )7(؟ واإ

أبني
 أفكاري:

الجامُع األمويُّ .... دّرُة الشرِق:

مظاهُر معمارّيٌة وفنّيٌة

 الشكل )7(: قبة النسر والواجهة السنمّية في 

الجامع األموّي بدمشق.
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        لم يختلْف ِطراُز الُمُدِن الذي كان 
سائدًا في العصوِر التاريخّيِة القديمِة عْنه 
فــي عصــور الحضــارة العربّية اإلســالمّية، 
مــع الِحــرص علــى توفيــر مجموعــٍة مــن 
العوامــِل الّصّحيــة واالقتصادّيــة والجغرافّية 

التــي تســاعُد علــى ازدهــار المدينــة.
     ُبنيــت مدينــة بغــداد فــي عهــد الدولــة 
العربّيــة فــي العصــر العباســّي أيــاَم الخليفــِة 
762م،  عــام  المنصــوِر  جعفــٍر  أبــي 
اشــترَك فــي بنائهــا اآلالُف مــن المهندســين 
متعــّددة،  بأســماٍء  ُعرفــت  والمعمارّييــن. 
منها: المنصورة، الّســالم، اســتغرَق بناؤها 

أربــَع ســنواٍت.

1- من خالل مخّطط مدينة بغداد: ما المخّطط الذي ُاعتمد عليه في بناء مدينة بغداد؟
2- لماذا ُبنَي البيمارستاُن على أطراف مدينِة بغداَد؟

3- عْد إلى مصادر الّتعلم وأجِر مقارنًة بين مخّطط مدينة بغداَد ومدينِة ماري من حيث: 
     شكُل المدينة، النهُر الذي توّضعت بالقرب منه، األقساُم التي تتأّلُف منها كلُّ مدينة. 

أبني
 أفكاري:

بغداُد .... داُر الّسالِم: 

 الشكل )8(: مخطط مدينة بغداد، 1- قصر باب الذهب، 
2- باب الشام، 3- باب خراسان، ٤- باب البصرة، 5- باب 

الكوفة، 6- منطقة المحرم، 7- منطقة الكرخ، 8- قصر 
المعتصم، 9- المنطقة الشرقّية، 10- بيمارستان، 11- 

منازل الفرس، 12- قصر المهدي، 13- قصر زبيدة.

      أعــاَد المعمارّيــوَن بنــاَء بعــِض القصــوِر القديمــِة، وشــّيدوا قصــورًا جديــدًة، ومزجــوا بيــَن األســاليِب الفنّيــِة 
الســابقِة كالبيزنطّيــِة والساســانّيِة، وأضافــوا إليهــا، فأنتجــوا فّنــًا جديــدًا، وأفضــُل مثــاٍل علــى ذلــك قصــُر الِحْيــِر 

الغربــيِّ الــذي ُبنــَي بأمــٍر مــن الخليفــِة األمــويِّ هشــاِم بــِن عبــِد الملــِك. 
      وقــد لجــَأ بعــُض الخلفــاِء إلــى بنــاِء قصــوٍر فــي مناطــَق بعيــدٍة عــن أماكــن االضطرابــات السياســّية، 

كمــا فعــَل الخليفــة العباســيُّ هــاروُن الرشــيُد الــذي بنــى قصــَره فــي الرافقــة )الّرّقــة(.

القصوُر ..... حجارٌة تنطُق بالجمال:
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األندلــُس  شــهدت     
تمّثلــت  معمارّيــًة  إنجــازاٍت 
األبنيــِة  مــن  العديــِد  ببنــاِء 
وقــد  والمســاجِد،  والقصــوِر 
اســُتعْيَن ببّنائــي بــالِد الّشــام 
ومهندســيها، فكانــت بدايــاُت 
األندلســّي  المعمــارّي  الفــّن 
تحاكــي الفــّن المعمــارّي فــي 
بــالد الّشــام، ثــّم تطــّور فــي 
وأغراِضــه  أســاليِبه  بعــض 
لتصبــَح لــه خصائُصــُه التــي 

ســواه. عــن  ُتمّيــُزه 
الشكل )10(: ِمئذنة العروس في الجامع 

األموّي.

 الشكل )9(:  واجهة قصر الحير الغربّي 
في متحف دمشق الوطنّي.

1- كيف حافظ المعمارّيون على القصور القديمة؟
2- اقترح حلواًل للحفاظ على تراثنا المعمارّي القديم.

3- اذكر من مدينتك أثرًا قديمًا، واقترح حلواًل لترميمه.
4- ِصْف بأسلوبك واجهَة قْصِر الِحْيِر الغربّي.
5- عالَم يدلُّ وجوُد األبراِج في أسوار القصور؟

أبني
 أفكاري:

األندلُس .... وجُه دمشَق:

الشكل )11(: مـِئذنة إشبيلية في 
األندلس.
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الشكل )12(: 1- سقف 
الجامع األموّي في دمشق.

2- سقف جامع قرطبة في 
األندلس. 

1- كيف استفاد األندلسّيون من الحركة العمرانّية والفنّية في بالد الشام؟
2- ما شعوُرك اتجاه استعانِة األندلسّيين بمهندسي بالد الشام؟  

3- من خالل الشكل )10 -11-12(: ما أوجه الشبه واالختالف؟

أبني
 أفكاري:

بطاقة تعريف بمدينة دمشق: 

12

ــة. والواحــة الخضــراء مــكاُن إقامتــي بــالُد الشــام، أترابــي  التســمية. ومنــذ ذلــك الحيــن وأنــا العصّي
ُكثُــر: القــدُس، بيــروُت، تدمــُر، أوغاريــُت، أنطاكيــة. َنَمْونــا معــًا، وســنبقى معــًا. تحرســني البّوابــاُت 

الّســبعُة، وقاَســيوُن، وأهُلهــا الّشــجعاُن الطّيبــون.

      اســمي دمشــُق، بيَنه وبيَن فعل َدْمَشــَق توءمة، ففي حين كان الغزاُة يهّمون بدخول 
المدينــة كان ســّكاني ُيدْمشــقون )يرفعــون بســرعٍة( أســواَرها لصــّد الغــزاة، نجحــوا وكانــت 

1- برأيك َأحقيقٌة الكلماُت التي قيلت عن دمشق أم رأٌي؟
2- ماذا أعني بعصّية؟

3- استخدم كلمة عصّية بما يتناسب َوواقعنا الحاضر، دمشُق عصّيٌة على ..............
4- بالعودة إلى مصادِر التعّلم بّين أهمّية إدراِج دمشَق على الئحة المدن العالمّية الُمبدعة؟

5- اقترْح مدنًا من وطنك يمكن تصنيُفها على أّنها مدٌن مبدعة مع ذكر السبب.

أبني
 أفكاري:
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برزت الحاجة إلى تحصين المدن منذ القديم، 
لهجمــاِت  تتعــّرض  وبــدأت  نشــأْت،  عندمــا 
األســوار  بنــاِء  إلــى  أّدى  وهــذا  األعــداء، 
باألبــراج والِقــالع، ومــن  حوَلهــا، وتحصيِنهــا 

قلعــُة حلــَب. الِقــالع  هــذه 
وصَف لنا ابُن ُجبيٍر قلعَة حلَب، فقال:

»حلــب .. حرَســها اهلل .. بلــدٌة َقْدُرهــا خطيــر، 
قلعــٌة  لهــا  فــي كّل زمــان يطيــر،...  وذكُرهــا 
معدومــُة  االرتفــاع،  بائنــُة  االمتنــاع،  شــهيرُة 
الَشــّبِه والنظيــر فــي الِقــالع، تنّزَهــْت حصانــًة 
أْن ُتراَم أو ُتستطاع. قاعدٌة كبيرٌة، ومائدٌة من 
األرض مستديرٌة، منحوتُة األرجاء، موضوعٌة 

علــى نســبِة اعتــدال واســتقراء«.
الشكل )13(: مخطط قلعة حلب.

1- ما الحاجة التي دفعْت باإلنسان إلى تحصين المدن؟
2- ما األسباُب التي َدَعت إلى بناء القالع والحصون؟

3- ما األهمّيُة التّاريخّيُة لقلعِة حلَب؟
4- ما مّيزاُت قلعِة حلَب؟

5- برأيَك إلى ماذا ترُمُز القلعة؟
6- من خالل ما تعّلمته يمكن القوُل: إّن المنشآِت المعمارّيَة ُتصّنُف إلى:

أبني
 أفكاري:

الِقالُع والحصوُن .... حرّاُس الحياة:

عمارة ............. عمارة ............. عمارة دينّية

تجّلت ببناء ............. تجّلت ببناء ............. تجّلت ببناء .............
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الدرس
الثالث

     تمّيــز الفــنُّ بقدرتــه علــى الّتجديــد واإلبــداع فــي كّل مــكاٍن وزمــان؛ لتقديــم مــا ُيْبِهــُج الّنــاَس، ويبعــُث 
آماَلهم، وقد تعّددْت الفنوُن وتنّوعْت بيَن تصويٍر ورســٍم ونْحٍت وخّط ......

1- بمالحظِتَك للشكل )14( استنتْج أنواَع الزخرفة؟ عالَم يدلُّ تنّوُعها؟
2- كيف يمكُن الّتعرُف على الحاِل االجتماعّيِة واالقتصادّيِة بوساطِة الزخرفة؟

3- برأيَك ما سبُب استمراِر فنِّ الزخرفِة حتى اآلن؟
4- صّمم لوحًة جدارّيًة وزخرْفها بأسلِوبك الخاّص.

أبني
 أفكاري:

الّرْقُش العربيُّ ... الّزْخرفُة:

ثقافُة الفنِّ

الشكل )1٤(: علبة مجوهرات من العاج من العصر األموّي محفوظة في متحف برلين، 2- أبريق برونزّي من العصر األموّي 
محفوظ في متحف القاهرة، 3- زخرفة هندسّية لسجادة حائط مصنوعة من الصوف والكّتان ملّونة من العصر األموّي.

123

     لــم تكــن الّزْخرفــُة حديثــَة العهــِد بــل كانــت موجــودة منــذ القــدم، وظهــرْت بمواقــَع كثيــرٍة فــي الدولــة 
العربّيــة. فــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية اّتجــه الفــنُّ العربــيُّ إلــى أنمــاٍط جديــدٍة فأظهــَر 
الفّنــاُن إبداَعــُه وعبقرّيتَــُه، وأعمــَل خياَلــُه وحسَّــُه الُمرَهــَف وذوَقــُه األصيــَل. وظهــرْت أنــواٌع متعــّددة 

ــخ. للّزخــارف وفــي أماكــَن مختلفــٍة كالزخرفــِة علــى المالبــِس وأدواِت الزينــِة وأدوات المطَب
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الشكل )15(: صورة للوحة أرضّية 
في قصر هشام المعروفة باسم: 

شجرة الحياة.

      ازداَد االهتماُم الُفَسْيِفساِء 
العربّيــة  الحضــارة  عصــر  فــي 
اإلســالمّية، فكانــت وســيلًة إلبــراِز 
جمــاِل العمــارِة وفخامــِة المبانــي، 
العصــوِر  هــذه  فّنانــو  وعمــل 
الُفسيِفســاء،  فــنِّ  تطويــر  علــى 
الجــدران  علــى  لوحــاٍت  فأبدعــوا 
وغيرهــا  واألرضّيــات  والِقبــاِب 
األحجــاَر  ذلــك  فــي  مســتخدميَن 
والجــصَّ بأحجــاٍم صغيــرٍة ملّونــٍة 
فْضــاًل عــن مــوادَّ أخــرى كالّزجــاج 

والمعــادن.

1- ماذا تخبُرنا اللوحة في الشكل )15(؟ 
2- ما وظيفُة فنُّ الفسيفساِء؟

3- ما نوُع الزخرفِة الموجودِة في الصورة؟
4- عْد إلى مصادِر الّتعّلم وصْف بأسلوبك خطواِت تصميِم لوحٍة ُفسيفسائّية.

أبني
 أفكاري:

الُفَسْيِفساُء .. فنُّ الّتالحِم والتشابِك:
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الشكل )16(: آية قرآنّية كتبت بالخط الكوفّي في األعلى  
وبخط الثلث في األسفل، مع صورة ألقالم القصب.

1- اذكر أدواِت الكتابِة التي استخدمها اإلنساُن في العصور القديمة.
2- كيف تجّلى اإلبداُع في الخّط العربّي؟

3- ما نتيجُة هذه اإلبداعات؟ أ-............ ب-................
4- صْف شعوَرك اتجاه هذا العمل.

5- هناك أدواٌت ما تزال موجودًة يستخدمها الخّطاطون اليوم، ما هي؟
6- زخرف اسَمَك بإحدى الخطوط العربّية مستخدمًا قلم القصب أو قلم التخطيط.

7- ماذا تقترُح كي تُتقن استخداَم إحدى الخطوط العربّية؟

الّرْسُم بالحروِف: 

جميلــًة بأشــكاٍل مختلفــٍة. وقــد اســُتخدمت أقــالٌم 
بطريقــٍة  قلــٍم  كلِّ  رأُس  ُشــّذَب  الَقَصــب  مــن 
خاّصــة وبزاويــٍة معّينــة تناســُب األنــواَع المتعــّددة 

للكتابــة.
الفاطمــّي  المعــزُّ       رِغــَب ســلطاُن مصــَر 
فــي صناعــة قلــٍم يمكــن اســتخداُمه للكتابــِة دوَن 
اللجــوِء إلــى الَمْحَبــرِة، ويكــوُن حبــُرُه فــي داِخلــه، 
ويمكــن أن يمــأَلُه المــرُء، وبعــَد بضعــِة أّيــاٍم جــاَء 
ــم الــذي طلبــه الّســلطاُن. ــُع بالقل الِحْرفــيُّ الصان

ملموســًا،  تقّدمــًا  الخــطُّ  أْحــرَز 
خطوطــًا  ُيبــِرَز  أْن  واســتطاَع 

      كان الّتصويــُر مــن المياديــن المهّمــة التــي أقبــل عليهــا فّنانــو العصــور القديمــة واســتمّر حتــى فــي 
عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية، فاســتفاَد الفّنــان مــن وجــود المــدارس الفنّيــة الهلنســتّية والبيزنطّيــة 

بداَعــه. ــه واإ والساســانّية وأضــاف إليهــا حسَّ

رسٌم وتجسيد:

أبني
 أفكاري:
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الشكل )18(: رسم لفتاة تحمل فاكهة موجودة في قصر 
الحير الغربّي تضع عقد ذو حبات من اللؤلؤ.

1- برأيـك َأفجـأًة ظهـَر الفـنُّ العربـيُّ أم تأثّـر بمــــــا ســــــــبق؟ وّضـح ذلـك مـن خـالل الشـكل )18-17(.
2- استنتج من أين استمّد الفّنانون الرسوم اآلدمّية والحيوانّية؟

3- ما أهمّية فّن النحت؟

أبني
 أفكاري:

الشكل )17(: بحرة األسود المنحوتة في ساحة قصر 
الحمراء في األندلس.

     ظهــر لــوٌن فريــٌد مــن ألــواِن فــنِّ الّتصويــر، طــّوره 
فّنانــو عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية وهــو صــوٌر 
أجــِل  مــن  الكتــِب  فــي  ُرســمْت  الحْجــم  صغيــرُة  فنّيــٌة 
القديمــة  الحضــاراِت  عــن  ورثُــوُه  والتزييــن،  التوضيــح 

والهندّيــة.  كالفارســّية 

فّن التزاويق ..... الُمَنْمَنماُت:

الشكل )19(: منمنمة من كتاب مقامات الحريرّي.
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1- من خالل الشكل )19( حاوْل أْن توّضَح أهّمّيَة هذا الفّن؟
2- ما الهدُف من تعّلم مثل هذا الفّن؟

3- برأيك هل يمكن أن نعّد المنمنماِت وثيقًة يمكن االعتماد عليها؟ لماذا؟  
4- ما الّدوُر الذي أّدْتُه المنمنماُت في تعريِف التراِث السائِد آنذاك؟

أبني
 أفكاري:

     كاَن الفارابيُّ واسَع الثقافِة والمعرفة أْتَقَن ُلغاٍت كثيرًة، 
وبــَرَع فــي الموســيقا، وقــد اختــرَع آلــَة القانــون. وذاَت يــوٍم 
وهــو فــي َبــالِط ســيِف الدولــِة الَحْمدانــيِّ التقــى الموســيقّييَن 
أْن  األميــُر  منــه  فطلــَب  ُيعجْبــُه عزُفهــم،  فلــم  والعازفيــن، 
يعــِزَف مــا ُيريــُد، فأخــرَج مــن جيبــِه ِعيدانــًا وأوتــارًا جمعهــا، 
وعــزَف عليهــا؛ فــإذا كلُّ مــن فــي المجلــس يضحــُك، ثــّم 
فّكهــا، وأعــاَد تركيَبهــا، وعــزَف؛ فــإذا الجميــُع فــي بــكاٍء، 
ثــمَّ فّكهــا ورّكبهــا، وعــزَف فنــاَم جميــُع َمــْن فــي المجلــِس، 

فترَكهــم نيامــًا وخــرج.
    كان ِزْريــاُب إذا أراَد أْن يعلّــم تلميــذًا الموســيقا أمــَره 
بالقعــود علــى وســادٍة، ويصيــَح بأعلــى صوتــه: يــا حّجــام. 
أو يصيــَح: آه، ويمــدَّ صوتَــه؛ فــإْن ســمَع صوتَــه صافيــًا 

ْن وجــَدُه غيــَر ذلــك أبعــَده. قوّيــًا أشــار بتعليمــه، واإ

الموسيقا ..... لغُة العالم:  

الشكل )19(: آلة موسيقّية طبل يعود إلى أوائل 
القرن 7هـ/13م، مصنوع من برونز مصبوب 

ومنقوش، ارتفاعه 65 سم القطر )عند الفوهة( 
٤9 سم، صنع في ديار بكر.

1- أعِط ثالَث صفاٍت إبداعّيًة للفارابّي: أ- مّلم بالموسيقا ب-.......... جـ-.............
2- ما تأثير الموسيقا على الحالة النفسّية لإلنسان؟

ــّم إجــراء مثــل هــذه االختبــارات فــي ــم الموســيقّي زريــاب لطالبــه؟ هــل يت 3- مــا رأيــك باختبــار المعّل
    وقتنا الحالي؟ وّضح ذلك.

أبني
 أفكاري:
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      تمّيــزت الحضــارُة العربّيــُة اإلســالمّية بصفــِة الّتنــّوع النفتاحهــا علــى الثّقافــاِت كّلهــا ســواء أكانــت تلــك 
الثّقافــات ذاَت جــذوٍر قديمــٍة فــي المنطقــة أم كانــت ثقافــاٍت وافــدًة عليهــا كالثقافــة اليونانّيــة والهندّيــة والفارســّية 
وغيِرهــا، وقــد بلغــْت عملّيــة االنفتــاِح الثقافــيِّ ذروَتهــا فــي عملّيــاِت نقــل العلــوم مــن لغــاٍت مختلفــٍة إلــى الّلغــة 

العربّية.

        َبَرعــت الحضــاراُت القديمــُة فــي بــالد الّشــام والرافديــن ومصــَر فــي العلــوم الّطّبّيــة، وتطــّور زمــن 
اإلغريــق مــع ظهــور أبقــراط، وفــي عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية حدثــت النُّقلــة النوعّيــة باعتمــاد 

الممارســة العلمّيــة التجريبّيــة، وبــدأ الطــبُّ يأخــُذ شــْكَله المعــروَف اليــوَم بأعمــال أطّبــاء ُمبدعيــن.

الشكل)20(: دائرة األطّباء.

الدرس
الرابع

الّطّب .. ِمهنٌة إنسانّيٌة:

من اإلبداِع إلى العالمّية
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1- ما الذي أضافْتُه الحضارُة العربّيُة اإلسالمّية لعلِم الّطّب؟
2- برأيك ما أهمّية وجود رئيٍس لألطباء؟

3- صّنف في جدول األطّباء الذين برعوا في كلٍّ من التخّصصات اآلتية:

أبني
 أفكاري:

       كان يوجد رئيٌس لألطّباء ُيجري االمتحاناِت 
ليمنَح رخصًة لممارسِة الطّب، ويأمر كّل طبيٍب 
أْن يحتفــَظ بنســخٍة مــن تذكــرة الــدواء التــي ُيعطيهــا 
للمريــض، لتقديمهــا إلــى رئيــس األطّبــاء ليفحَصهــا 
ويحكم َأ كاَن العالُج ُمّتفقًا والقوانين أم ال؟ وكان 
ينــزل العقــاَب بالطبيــب إذا مــاَت المريــض بســبب 

إهماِلــه أو عــدِم كفايته.
الشكل )21(: أداة لخلع األضراس.

فــي محاولــٍة أخيــرة، فدعــا الكنــديُّ تالمذَتــه الذيــن أخــذوا عنــه الموســيقا، وطلــب إليهــم أْن يعزفــوا 
، واســتنَد، وعندمــا أخــذ يتحّســن طلــَب الكنــديُّ مــن والــد الّصبــّي أن يحــّدَث  لــه، اســترخى الّصبــيُّ
ابَنــه ففعــَل علــى الفــور، ولكــْن مــا إْن توّقفــت الموســيقا حتّــى عــاد الّصبــّي إلــى حالتــه األولــى. ومــن 
ذلــك الحيــن أصبــَح العــالج الموســيقّي مهنــًة مــن مهــِن الرعايــة المســاعدة علــى شــفاِء الحــاالت 

الجســدّية والعاطفّيــة والعقلّيــة.

    حــاول الكنــديُّ بوســاطة الموســيقا عــالَج صبــّي أصيــَب بالشــلل الرباعــّي. كان والــدُه 
قــد فقــَد األمــَل بعــد أْن استشــار ُمعظــَم مشــاهيِر األطّبــاء، فقــّرر الّلجــوء إلــى الكنــدّي فــي

الطب الباطنّي الطب النفسّي األسنان طب العيون الجراحة

4- بَم تفّسر مقولَة »ِدرهم وقاية .... خيٌر من ِقنطاِر ِعالج«. 
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يجــاِد العالقــة بيَنهــا، فقــد اهتّمــت        نشــأ علــُم الفيزيــاء بدراســة اإلنســاِن الطبيعــَة وتفســيِر ظواهِرهــا واإ
الحضــاراُت القديمــُة كحضــارة وادي الرافديــن والنيــل واإلغريــق بهــذا العلــم، وقــْد حافــَظ العلمــاُء العــرُب 
والمســلمون على اســتمرارّية عطاِئِه وعملوا على تطويره، ومن هذا العلم اشــتّقت علوٌم كالفلك والبصرّيات 

والميكانيــك.

1- ما العلوُم التي انبثقْت من علوم الفيزياء؟
2- ما الذي أضافْته عصور الحضارة العربّية اإلسالمّية لعلوم الَفَلك؟ 

     أ-.......... ب-..............
3- قــارْن بيــن الزقّــورة فــي العصــر القديــم وبيــن المرَصــد الفلكــيِّ فــي عصــور الحضــارة العربيـّــة 

حيــث:  مــن  اإلســالمّية 

أبني
 أفكاري:

الفيزياُء ..... البحُث في الطبيعة:

اســتفاَد  الَفَلــك، وقــد  فــي علــم  البابلّيــون والمصرّيــون  بــرَع       
اإلغريــُق مــن ذلــك، واســتمّر هــذا العلــُم حتــى عصــور الحضــارة 
العربّيــة اإلســالمّية إْذ نقــَل المســلمون الكتــَب الفلكّيــة القديمــة عنــد 
اليونــان والفــرس والــروم والســريان، وعملــوا علــى تصحيــح بعــض 
أغالطهــا والّتوّســع فيهــا، وأقامــوا المراصــَد الفلكّيــة فــي ســبيل ذلــك. 

، ثابــُت بــُن قُــّرة. ، والصوفــيُّ وأشــهُر علمــاء الَفَلــك البتّانــيُّ

علُم الَفَلك ..... مداُر الّنجوم والكواكب:

الشكل )22(: مرصد فلكّي يعود لعام 212 هـ/828 م.

المرصد الفلكّي الزقورة

الوظيفة

الشكل

4- كيف تحّقق الخليفُة المأموُن من صّحة ُمحيط األرض؟ 
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والتفســير  المالحظــِة  علــى  العلمــاُء  َعِمــَل     
والتجريــب، فاهتّمــت الحضــاراُت القديمــُة بمســألِة 
واإلبصــار، ووضعــْت مجموعــًة  والرؤيــة  الّضــوء 
آمــَن  وقــد  الموضــوع،  هــذا  حــوَل  النظرّيــات  مــن 
بعــُض األطّبــاِء كإقليــدس وبطليمــوس بــأّن العيــَن 
تبعــُث أشــّعًة ضوئّيــًة تمّكننــا مــن الرؤيــة إلــى أْن 
جــاء العالــُم العربــيُّ الحســُن بــُن الهيثــم فــي القــرن 
ثباِت  العاشر الميالدّي، فَشرَح كيفّيَة عمل العيِن واإ
أّن العيــَن هــي أداٌة الســتقبال اإلضــاءة المعكوســة 
ــد،  عــن األجســام، وليســت مصــدرًا  كمــا كان ُيعَتَق

فاختــرَع القْمــَرَة التــي تعنــي الغرفــَة الُمظلمــة.

الشكل )23(: رسم تخّيلّي للغرفة المظلمة التي اخترعها 
الحسن ابن الهيثم.

1- ما الحقيقُة العلمّيُة التي أثبَتها ابُن الهيثم؟ وبوساطِة أّي علٍم أثبَتها؟
2- برأيك كيف توّصل ابُن الهيثم إلى أّن العيَن تستقبُل اإلضاءة المعكوسة عن األجسام؟

3- بمشــاهدِة الشــكل)23(، اذكــر االختــراَع الــذي قّدَمــُه ابــُن الهيثــم وُيَعــدُّ عمــاَد الحيــاة اإلعالمّيــة
    الحديثة؟

أبني
 أفكاري:

الَبَصرّياُت .... نوُر العين:

       قّدمت الحضاراُت القديمُة قواعَد كثيرًة  لعلِم الميكانيك )علم الِحَيل(، أضاَف إليها علماُء عصور 
ــِن شــاكٍر الذيــن أّلفــوا كتابــًا ُيدعــى  الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية إبداعاِتهــم، ومــن أشــهرهم أوالُد موســى ب

»حيــل بنــي موســى« مــع شــروٍح تفصيلّيــة ورســوٍم توضحّيــة.
ــة مــن علــم الميكانيــك فــي تطــّور صناعــة الســاعات التــي كانــت  ــة العربّي       اســتفاَد العلمــاُء فــي الدول
متنّوعــًة آنــذاك مــا بيــن شمســّية ومائّيــة ورملّيــة، ومــن أشــهرهم ابــُن يونــَس المصــريِّ الــذي اختــرع رّقــاَص 

الّســاعة، وابــُن الّشــاطر الــذي اختــرَع أّول ســاعِة حائــٍط معِدنّيــة ميكانيكّيــة.

علُم الميكانيك .... روُح اآلالت:
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     تقيــم الجمهورّيــة العربّيــة الّســورّية معِرضــًا ســنوّيًا باســم معــِرض الباســل لإلبــداع 
واالختــراِع، ويحضــره وفــٌد مــن المنّظمــة العالمّيــة للملكّيــة الفكرّيــة )الوايبــو( لالّطــالع علــى 

المعروضــات وتقويــم االختراعــات. 

إبداٌع وطنّي:      

1- ما الفائدُة من دراسة الميكانيك، وما مدى ارتباطها بالحياة من حولنا؟
2- ما أهمّية اختراع الساعة؟

3- هل فّكرت يومًا أن تخترع اختراعًا ُيستفاد منه؟ ما هو؟ أين ستعرضه؟

أبني
 أفكاري:

     وضــع العــرُب مؤّلفــاٍت فــي علــوم 
فــي  وأبدعــوا  المختلفــة،  الرياضّيــات 
كّل فــروِع هــذا العلــم والســّيما الجبــر، 
اخترعــوا األرقــاَم العربّيــة 4-3-2-1 
مبــدأ  إلــى  فــي رســمها  ... مســتندين 
المثّلثــاِت،  علــم  أوجــدوا  كمــا  الزوايــا 
علــى  والعــّد  الّصْفــر  واســتخدموا 
الرياضّيــات  علمــاِء  أشــهُر  األصابــع 

الخوارزمــّي. 

الرياضّياُت ..... رياضُة العقِل:

الشكل )2٤(: زوايا األرقام.

1- ما أبرُز فروع علم الرياضّيات؟
2- ما أهمّية الرياضّيات في حياتنا؟

3- ارسم الزوايا في هذه األرقام: 3، 5،9 كم عدُدها؟ وكم نسبُتها في كّل رقم؟
4- فــي كّل يــوم نســتخدم الرياضّيــات فــي حياتنــا اليومّيــة، هــل يمكُنــك وضــُع قائمــٍة بثالثــة أنشــطة تقــوم

    بها باستخدامك لعلم الرياضّيات؟

أبني
 أفكاري:
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قّصة الّطبيُب هوغ دولوكا: 
    فــي عــام 1218م صِحــَب )الحملــة اإلفرنجيــة الخامســة التــي اســتهدفت مصــر( طبيــٌب 

فضُل العرِب على الغرب:

جــّراٌح ُيدعــى هــوغ دولــوكا. وفيهــا ظــّل هــوغ يضّمــد الِجــراح، ويجبــر الكســور مــّدة ثــالَث 
ســنوات توفّــرت خالَلهــا أكثــُر مــن مناســبة للتعــّرف إلــى الجّراحيــن العــرب ورؤيــة براعتهــم وزيــارة 
مستشــفياتهم، فقــد الحــَظ كيــَف ُيغلّــُف األطّبــاُء العــرُب الِجــراَح بِضمــاداٍت ســاخنٍة؟ وكيــف كانــوا 
يعمــدون إلــى تخديــر الجرحــى تخديــرًا عاّمــًا بوســاطة اإلســفنجة المنّومــة قبــَل أن يلجــؤوا إلــى 
الِمبَضــع لبْتــِر َطــَرٍف أو ِخياطــِة ُجــْرٍح بالخيــوط المصنوعــِة مــن أمعــاء الحيوانــات. عندمــا عــاد 
هــوغ إلــى وطِنــِه عــام 1221م ســعى إلــى نْشــِر معارفــه بيــن قومــه، وســَلك مْســَلك العــرِب فــي 
كثيــٍر مــن فنــون المــداواة، ولّمــا مــات هــوغ تــرَك وراءه فــي بولونيــا مدرســًة للجراحــة عملــت بوحــي 

منه، وبما أفاده من طّب العرب وعلومهم. 

1- استخلْص ثالَث حقائَق تاريخّية من النّص.
2- كّل إنســاٍن يطــّور نفَســُه مــن خــالل احتكاكــه بمحيطــه وباآلخريــن، وهــذا مــا قــام بــه الطبيــب هــوغ،

    فما رأُيك فيه؟ َأ إنساٌن ُمنفتٌح هو أم إنساٌن ُمنغلٌق على نفسه؟ 
ــَن لــَك فيمــا بعــْد أّنــك لــم تكــن علــى صــواب هــل تبقــى مصــّرًا علــى موقفــك؟ ــَت َعَمــاًل وتبّي 3- لــو عمْل

    ماذا ستفعل؟
4- بالعودِة إلى مصادِر التعّلم بّين أثَر الحضارِة العربّية وفضَلها في قيام النهضة األوروبّية.

أبني
 أفكاري:
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بــداع التــي تتحــدث عــن الحيــاة الثقافّيــة فــي عصــور الحضــارة       درســت خــالل الوحــدة الرابعــة فكــر واإ
العربّيــة اإلســالمّية، فبّينــت الــدروس كيــف كانــت اإلبدعــات الثقافّيــة، والمظاهــر المعمارّيــة والفنّيــة،  
ــة، كنــت خــالل هــذه الدراســة تبنــي  ــة حّتــى وصــل مــن اإلبــداع إلــى العالمّي وكيــف كانــت الثقافــة الفنّي

أفــكارًا حــول هــذه المواضيــع، اختبــر هــذه األفــكار التــي كونتهــا باإلجابــة عــن التســاؤالت اآلتيــة:
1- ما سبُب عالمّية اللغة العربّية؟

2- ما رأُيك بالّدور الذي أّداُه أبو األسوِد الدؤليِّ للحفاِظ على الّلغة العربّية؟
3- عــْد إلــى مصــادِر الّتعلّــم المتوفّــرة لديــك، وأجــِر مقارنــًة فــي جــدوٍل بيــَن مكتبــِة بيــِت الِحكمــِة ومكتبــِة

    الزهراِء من حيُث أنواُع الكتِب التي َحَوْتها، والمواضيُع التي بحثت فيها.
4- كيف تفّسر العالقَة بين وجود مكتبِة بيِت الحكمِة وتقّدم العلوم؟

5- كيف انعكست أهمّية مكتبة بيت الحكمة في بغداد على بقّية المدن؟
مدينــًة مــا،  مدينــًة  تكــون  كــي  توّفُرهــا  الواجــَب  الشــروَط  وتعــّرِف  الّتعلّــم  مصــادِر  إلــى  عــْد   -6
     مبدعــًة عالمّيــًا، ورّشــح مدينــًة مــن وطنــك الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية لتكــوَن علــى هــذه الالئحــة.
7- تخّيــل نفَســَك أّنــك مهنــدس، وُعــرض عليــك مشــروع بنــاء مدينــة فــي موقــع يحتــوي مبنــى أثرّيــًا، كيــف

    ستوظف البناء األثرّي في بناء مدينتك؟ كيف سيكون شكُل المدينة التي خّططَت لبنائها؟
8- هــل يمكنــك أْن توفّــق بيــن التــراث القديــم واإلبــداع الحديــث وأْن تســتثمَرُه فــي رْفــِد الحركــة الســياحّية؟

    وّضح ذلك بأسلوبك.
9- مــا العالقــُة بيــن الخــّط العربــّي والتصويــر والمنمنمــات والموســيقا ووســائل التواصــل االجتماعّيــة؟                

    أكمل الجدول اآلتي:

أوراق عمل

وسيلة التواصل وسائل التواصل الموجودة في درس ثقافة الفّن

بصرّي فسيفساء

موسيقا 

منمنمات

الخط العربّي
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10- ما الهدُف من إقامة معارض لإلبداع واالختراع؟ عالَم يدّل ذلك؟
11- كّل عالــم مــن العلمــاء الذيــن تعّرفــت إليهــم َبــَرع فــي كثيــٍر مــن المجــاالت، مــا المجــاُل الــذي

      ترى نفَسَك ُممّيزًا فيه؟
12- أحّدد نتائج األحداث التاريخّية العلمّية اآلتية وفَق الجدول:

النتائج: المواقف واألحداث العلمّية

...........................  1- االهتمام بعلم الفلك أّدى إلى

........................... 2- اكتشف الحسن ابن الهيثم آلية الرؤية

........................... ..........................-3

........................... ......................... -4

13- أدرس الفعاليــة الحضاريــة لألحــداث المعينــة علــى الخــط البيانــي اآلتــي واضعــًا النســبة 
المئويــة التــي تراهــا مناســبة لــكل فعاليــة مــع توضيــح رأيــك فــي ســبب اختيــارك لهــذه النســبة؟

حّل مشكلة 
سواد العراق

فتح التعريب
األندلس

حروب الترجمة
اإلفرنج

رأيكرأيكرأيكرأيكرأيك
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شرح مصطلحات وأسماء األعالم واألماكن: وردت حسب تسلسل ورودها في دروس الكتاب.
طقزتمر: نائب السلطنة المملوكّية في بالد الشام، حكم حماة وبعدها حلب خالل األعوام )742-746هـ/1341-1345م(. 

األندلــس: االســم الــذي أطلقــه المســلمون علــى شــبه جزيــرة أيبيريــا عــام 711م، بعــد أن دخلهــا المســلمون بقيــادة طــارق بــن زيــاد وضّموهــا 
للدولــة العربّيــة أثنــاء العصــر األمــوّي واســتمّر وجــود العــرب فيهــا حتّــى ســقوط مملكــة غرناطــة عــام 1492م، وهــي األراضــي التــي ُتشــكُِّل 

تهــا خــالل القــرن الثامــن الميــالدّي امتــدَّت ُوصــواًل إلــى جنــوب فرنســا الُمعاصــرة.  اليــوم إســبانيا والبرتغــال، وفــي ُذروة مجدهــا وقوَّ
الغساســنة: قبيلــة عربّيــة أسســت مملكــة جنوبــي ســورية، وقــد كانــوا حلفــاء لإلمبراطورّيــة البيزنطّيــة، واّتخــذوا مــن الجابيــة عاصمــة سياســّية 

لهــم وهــي تقــع قــرب مدينــة نــوى فــي حــوران. 
ــاذرة: أو اللخميــون مــن قبيلــة لخــم مــن تنــوخ وقــد حكمــوا العــراق قبــل اإلســالم. تحالفــوا مــع الفــرس وقــد اّتخــذ ملوكهــم لقــب »ملــك  المن

العــرب« واتّّخــذوا مــن الحيــرة عاصمــة لهــم. 
المدينة المنّورة: عرفت قبل ظهور اإلسالم باسم يثرب، هاجر إليها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فكانت ثاني أقدس األماكن لدى المسلمين بعد مّكة.

العمرة: زيارة بيت اهلل الحرام، وتكون في أي وقت من أوقات السنة.
خيبر: موقعة انتصرت في الدولة العربّية في المدينة على اليهود في خيبر عام )7ه/628م(.

الشــورى: نظــام سياســّي ظهــر بعــد تأســيس الدولــة العربّيــة فــي المدينــة المنــّورة، يقــوم علــى التشــاور والنظــر فــي قضّيــة مــن القضايــا، أو 
موضــوع مــن الموضوعــات العامــة.

موقعــة مؤتــة: )8ه/629م( تقــع مدينــة مـــؤتة جنــوب الكــرك اليــوم فــي المملكــة األردنّيــة الهاشــمية، جــرت المعركــة بســبب قتــل حاكــم 
الُبصــرى الغّســاني للصحابــي الحــارث بــن عمــر الــذي  أرســله الرســول)صلى اهلل عليــه وســلم( إلــى أميــر ُبصــرى.

سرجون وابنه منصور: تقلدا منصبًا رفيعًا في ديوان المال لدى الدولة العربّية في العصر األموّي.
عبــد الملــك بــن مــروان: الخليفــة األمــوّي الخامــس، ولــد فــي المدينــة المنــّورة، كان لــه دور فــي توطيــد أركان الدولــة العربّيــة فــي العصــر 

األمــوّي وُيعــّد المؤّســس الثانــي لهــذه الدولــة.
معركــة بــالط الشــهداء: )114ه/732م( بموقــع بيــن مدينتــي بواتييــه وتــور الفرنســيتين، كانــت القــّوات العربّيــة بقيــادة والــي األندلــس 
عبــد الرحمــن الغافقــي، بينمــا كانــت قــوات الفرنجــة بقيــادة شــارل مارتــل، انتهــت بانتصــار الفرنجــة وّتوقــف الفتوحــات العربّيــة فــي أوروبــا.

معركــة الــزاب: )132ه/750م( قــرب نهــر الــزاب انتهــت بخســارة الخليفــة األمــوّي مــروان بــن محّمــد، لينتهــي العصــر األمــوّي ويبــدأ 
العصــر العباســّي، لذلــك تعــّد مــن المعــراك الفاصلــة فــي التاريــخ العربــّي.

هــارون الرشــيد: هــارون بــن محّمــد المهــدي بــن أبــي جعفــر المنصــور ولــد فــي الــّري ســنة 149هـــ وتوفــي فــي طــوس 193هـــ هــو الخليفــة 
العباســّي الخامــس. 

ــا تــمَّ للفاطمييــن  الّدولــة الفاطمّيــة: نشــأت فــي واليــة إفريقيــة عــام 300هـــ/912 - 913م، ثــم ُنقــل مركــز الُحكــم إلــى مدينــة المنصوريَّــة، ولمَّ
ضــم مصــر ســنة 358هـــ/969م، أّسســوا مدينــة القاهــرة وجعلوهــا عاصمتهــم، فأصبحــت مصــر المركــز السياســّي لذلــك العصــر، وبقيــت 

كذلــك حتّــى انهيارهــا. نافــس الفاطميــون الحكــم العباســّي الســيما أن حكامهــم اتخــذوا لقــب الخليفــة.
ــد الحســن بــن أبــي الهيجــاء الشــهير ِبلقــب »ناصــر الدولــة« فــي مدينــة الموصــل ِبالجزيــرة  الدولــة الحمدانّيــة: إمــارة أسَّســها أبــو ُمحمَّ

الُفراتيَّــة، وامتــدَّت الحقــًا باتجــاه حلــب وســائر شــمالي بــالد الشَّــام وأقســاٌم مــن جنــوب األناضــول.
البلقاء: إحدى أقدم محافظات األردن، تضم عمان، الزرقاء، مأدبا، والسلط.

أبــو جعفــر المنصــور: عبــد اهلل بــن محّمــد بــن علــّي بــن عبــد اهلل بــن العبــاس، ولــد فــي الحميمّيــة )قــرب معــان فــي األردن( ســنة 95هـــ، 
ثانــي الخلفــاء العباســيين، يعــد المؤســس الحقيقــّي للدولــة العربّيــة فــي العصــر العباســّي، حكــم 22 عامــًا، توفــي ســنة 158هـــ. 

إشــبيلية: تقع جنوب إســبانيا على ضفاف نهر الوادي الكبير، اشــتهرت إشــبيلية بشــكل كبير إّبان حكم المســلمين إلســبانيا في العصور 
الوســطى وكان يطلق عليها أيضًا اســم )حمص( نســبة لنزول جند الشــام فيها أّول مرة.

هشام الثالث: أبو بكر هشام المعتد باهلل )364هـ - 428هـ( آخر خلفاء قرطبة وآخر حكام العصر األموّي في األندلس.
الطنافس: بساط تتداخل فيه الخيوط المّلونة على نحو زخرفة بديعة.

نجــم الديــن حســن الرمــاح: كيميائــّي وقائــد عســكرّي لقــب بالرمــاح لمهارتــه فــي رمــي الرمــح، وهــو أّول مــن وصــف البــارود كمتفّجــر، وأّول 
من صنع واســتخدم الطوربيد، كتب عن الفروســّية واآلالت العســكرّية. 
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هوالكــو: هوالكــو خــان )1217– 1265م( حاكــم مغولــّي احتــل معظــم بــالد جنــوب غــرب آســيا، وتحــت قيادتــه اجتــاح المغــول بغــداد 
عاصمــة الدولــة العربّيــة فــي العصــر العباســّي. 

الحميريين: من القبائل العربّية في جنوب الجزيرة العربّية )اليمن( قامت هذه المملكة في القرن الثاني قبل الميالد عاصمتهم ظفار. 
عمــر بــن عبــد العزيــز:  ثامــن الخلفــاء فــي العصــر األمــوّي، ولــد ســنة 61هـــ فــي المدينــة المنــّورة، ونشــأ فيهــا عنــد أخوالــه مــن آل عمــر 

ابــن الخطــاب فتأثــر بهــم وبمجتمــع الصحابــة فــي المدينــة وكان شــديد اإلقبــال علــى طلــب العلــم.
ــة  البيمارســتان: كلمــة تعنــي مستشــفى، وأصلهــا فارســّي وتعنــي »محــل المريــض«. كانــت البيمارســتانات فــي عصــور الحضــارة العربّي

اإلســالمّية مخصصــة للعــالج وأيضــًا معاهــد لتدريــس الطــب.
األسُبلة: مفردها سبيل وهو وقف لسقي الماء لعابري السبيل والمارة.

المجذوميــن: مــن يصــاب بمــرض الجــذام، وهــو نــوع مــن األمــراض المزمنــة تنجــم عــن بكتيريــا فطرّيــة تصيــب الجلــد، مــن أعراضــه فقــدان 
القــدرة علــى الشــعور باأللــم وتســبب التشــوهات فــي الجلــد.

مصحة: مكان مخصص لمعالجة األمراض.
فاطمة الفهرّية: ابنة محمد الفهرّية القرشّية من تونس، تعود أصولها إلى ذرّية عقبة بن نافع. توفيت عام 880م.

ابن خلدون: عالم عربّي وفيلسوف ومؤرخ وباحث في االجتماع ولد في تونس وتنقل في عدة بلدان منها األندلس ومصر.
حســان بــن ثابــت: شــاعر عربــّي وصحابــّي، وصــار شــاعر الرســول ملسو هيلع هللا ىلص بعــد الهجــرة، توفــي أثنــاء خالفــة علــي بــن أبــي طالــب رضــي 

اهلل عنــه.
أروى بنت عبد المطلب: عّمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص صحابية وشاعرة، توفيت عام 15هـ. 

ــة: هــي ليلــى بنــت عبــد اهلل بــن الرحــال وســميت الرحالــة توفيــت عــام 85 هـــ، مــن أهــم شــاعرات العــرب المتقّدمــات فــي  ــى األخيلّي ليل
الدولــة العربّيــة فــي العصــور الوســطى.

الخنســاء: تماضــر بنــت عمــرو بــن الحــارث الســلمية ولقبهــا الخنســاء، وســبب تلقيبهــا لقصــر أنفهــا وارتفــاع أرنبتيــه، وأكثــر مــا اشــتهرت 
بــه الخنســاء شــعرها وخاّصــة رثاؤهــا ألخويهــا صخــر ومعاويــة. 

ســوق عــكاظ: أحــد األســواق الثالثــة الكبــرى فــي شــبه الجزيــرة العربّيــة وكان يســتمر لمــدة 20 يومــًا مــن أول ذي القعــدة وكان يعــّد ســوقًا 
لــكل البضائــع المادّيــة واألدبّيــة.

النابغــة الذبيانــي: الشــاعر زيــاد بــن معاويــة بــن ضبــاب مــن قبيلــة قريــش مــن بنــي كنانــة ولــد عــام 535م وتوفــي 604م، ُعــرف بالنابغــة 
ألنــه نبــغ بالشــعر، لــه قصيــدة يعدهــا البعــض مــن المعلقــات.

مريــم العجيلّيــة اإلســطرالبّية: عاشــت فــي حلــب فــي القــرن العاشــر الميــالدّي، ذكرهــا ابــن النديــم فــي كتابــه الفهرســت ضمــن أســماء ســتة 
عشــر مهندســًا صنعــوا اآلالت الفلكّيــة.

اإلســطرالب المعقــد: آلــة فلكّيــة قديمــة أطلــق عليــه العــرب ذات الصفائــح وهــو نمــوذج ثنائــي البعــد للقبــة الســماوّية حيــث يظهــر كيــف 
تبــدو الســماء فــي وقــت محــدد عنــد وقــت محــدد وقــد رســمت الســماء علــى وجــه اإلســطرالب بحيــث يســّهل إيجــاد المواضــع الســماوّية عليــه. 

وبعــد إضافــة مريــم اإلســطرالبّية تعديالتهــا عليــه أصبــح ُيعــرف باإلســطرالب المعقــد.
أبو بكر الصولّي: أحد علماء األدب، ُعرف بالشطرنجّي نظرًا لتميزع بهذه اللعبة، من أهّم مؤّلفاته )أدب الكتاب(.

لسان الدين الخطيب: شاعر وكاتب وفقيه ومؤّرخ وفيلسوف وطبيب وسياسّي أندلسّي.
نعيمًا: كلمة تُقال لمن استحم أو قص شعره، وتعني رغد العيش وطيبه.

ابن العوام: أبو زكريا يحيى بن محّمد العوام اإلشبيلّي األندلسّي، ُاشتهر بعلم النبات والحيوان والفلك والطب. 
دونالــد . ر هيــل: مــن أبــرز مؤرخــي التقنيــة فــي التاريــخ اإلســالمّي، شــكلت مؤلفاتــه العلمّيــة مرجعــًا مهّمــًا لدارســي التقنيــة فــي 

عصــور الحضــارة العربّيــة اإلســالمّية.
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عبــد الرحمــن الداخــل: عبــد الرحمــن بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد المللــك األمــوّي، الملقّــب بصقــر قريــش أســس الدولــة العربيــة 
فــي العصــر األمــوّي فــي األندلــس عــام 138ه.

المشــكاة: مــن أهــم أدوات اإلضــاءة التــي ُاســتخدمت فــي العصــور الوســطى، وخاصــة فــي مصــر والشــام، ترجــع أهمّيتهــا ألّنهــا تعكــس 
تطــّور فــّن صناعــة الزجــاج .

الكتان: نبات حولي، يستخدم زيته وبذوره في عّدة صناعات مثل القماش والحبر والورق والصابون.
الطراز: المكان المخصص لصناعة المنسوجات.

القنب: االسم الشائع لنباتات من فصيلة القنب الهندّي تستخدم أليافه في صناعة الورق. 
ناصر خسرو: رحالة وشاعر وفيلسوف فارسّي األصل له كتاب األسفار.

الرحالــة: الرحلــة هــي الســفر بــّرًا أو بحــرًا بنيــة معينــة، وانتشــرت ظاهــرة الرحالــة فــي الدولــة العربّيــة فــي عصــور الحضــارة العربّيــة 
اإلســالمّية، حيــث أثــارت المناطــق الجديــدة التــي ضّمتهــا الدولــة الرغبــة لــدى العديــد فــي الســفر والتنقــل وكتابــة المغامــرات وأوصــاف 

البــالد والســكان، وتعــّد ظاهــرة علمّيــة.
ابن خرداذبة: عبيد اهلل مؤرخ وجغرافّي أشهر كتبه المسالك والممالك توفي 912م.

روجر الثاني: )1095-1154م( أصبح ملك صقلية في عام 1130م.
تطيين الرسائل: ختم الرسائل بالطين الممزوج ببعض المواد وذلك إلغالقها بشكل محكم وحفظ معلوماتها. 

اللغط: أصوات مبهمة غير واضحة. 
أبــو األســود الدؤلــي: ظالــم بــن عمــرو بــن ســفيان الدؤلــي الكنانــي ولــد ســنة 16 ق.ه، وضــع النقــاط علــى األحــرف العربّيــة وشــّكل أحــرف 

المصحــف الكريــم بأمــر مــن الخليفــة علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهلل عنــه توفــي ســنة 69هـــ.
الحكــم بــن عبــد الرحمــن: ولــد ســنة 302هـــ تاســع أمــراء الدولــة العربّيــة فــي العصــر األمــوّي فــي األندلــس وثانــي خلفــاء األندلــس )فــي 

مرحلــة الخالفــة( اشــتهر بعشــقه للعلــم واقتنــاء الكتــب التــي جمعهــا مــن مختلــف األقطــار توفــي ســنة 366هـــ.
لبنــى بنــت عبــد المولــى: كاتبــة )ناســخة( الخليفــة الحكــم المســتنصر بــاهلل العباســّي، نحوّيــة شــاعرة بصيــرة بالحســاب كانــت مســؤولة عــن 

الكتابــة وترجمــة العديــد مــن المخطوطــات. توفيــت ســنة374هـ.
المســتنصر بــاهلل: المنصــور بــن محمــد الظاهــر، خليفــة عباســّي، ولــد عــام 1192م وتوفــي 1243م أشــهر أعمالــه بنــاء المدرســة 

المســتنصرّية فــي بغــداد.
الساسانّية: االسم الذي كان مستخدمًا لإلمبراطورّية الفارسّية الثالثة.

هشــام بــن عبــد الملــك: )71-125هـــ- 690-743م( عاشــر الخلفــاء األموييــن فــي دمشــق، شــّيدت فــي عهــده الكثيــر مــن المنشــآت 
ــة. المعمارّي

ابــن جبيــر: أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر الكنانــي المعــروف بابــن جبيــر األندلســي ولــد فــي بلنســية 540هـــ هــو جغرافــّي، رحالــة، 
كاتــب وشــاعر أهــم مؤلفاتــه تذكــرة باألخبــار عــن اّتفاقــات األســفار.

فسيفســاء: أقــدم الفنــون الّتصويرّيــة ويتــّم تشــكيل لوحــة فسيفســائّية مــن خــالل انتظــام عــدد مــن القطــع الحجرّيــة الصغيــرة الملّونــة بألــوان 
مختلفــة لتشــّكل منظــر معيــن.
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الهلنســتّية: مصطلــح حضــاري يشــير إلــى تمــازج الحضــارة الغربيــة اإلغريقّيــة ذات الطابــع المــادّي مــع الحضــارة الشــرقّية ذات الطابــع 
الروحــي، يبــدأ العصــر الهلينســتي مــع غــزو اإلســكندر للشــرق ســنة 333 ق.م وينتهــي ســنة 64 ق.م .

 الفارابــي: أبــو نصــر محمــد بــن أوزلــغ بــن طرخــان الفارابــي ولــد ســنة 260هـــ فــي فــاراب بإقليــم تركســتان )كازاخســتان اليــوم( وتوفــي ســنة 
339هـــ بــرز فــي كثيــر مــن المجــاالت الســيما الفلســفة والموســيقى.

سيف الدولة الحمداني: 303-356هـ أهم حكام الدولة الحمدانّية في حلب.
زريــاب: 173-243هـــ أبــو الحســن علــي بــن نافــع موســيقي ومطــرب عــرف بعــذب صوتــه مــن بــالد الرافديــن عاصــر الخليفــة العباســّي 

هــارون الرشــيد. ُلّقــب بزريــاب لعذوبــة صوتــه ولــون بشــرته القاتــم الداكــن.
اإلغريق: تسمية يقصد بها سكان األرخبيل اليونانّي )مجموعة جزر( اشتقت من كلمة )Greece( وهو اسم بالد اليونان.

أبقــراط: ولــد ســنة 460 ق.م وتوفــي 377 ق.م هــو أكثــر أطبــاء اليونــان تجديــدًا وشــهرة فــي زمانــه لدرجــة أّنــه لقبــه البعــض بأبــي الطــب، 
هــو صاحــب فكــرة القســم الطبــّي قبــل مزاولــة مهنــة الطــب كان لــه دور كبيــر فــي معالجــة العديــد مــن األمــراض كالجــرب والرمــد والســل 

والصــرع والتهــاب الغــّدة النكافّيــة.
الكنــدي: أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي ولــد ســنة 185هـــ/805م – 256هـــ/873 م عالــم موســوعّي، بــرع فــي الفلــك والفلســفة 

والكيميــاء والفيزيــاء والطــّب والرياضيــات والموســيقى وعلــم النفــس والمنطــق.
البتانــي: محّمــد بــن جابــر بــن ســنان البتانــي ولــد فــي حــّران عــام 854م وتوفــي فــي ســامراء 929م اهتــم، بالفلــك والرياضيــات وبــرع فيهمــا 

لقبــه البعــض ببطليمــوس العــرب.
ــن، قــال بكروّيــة األرض ورصــد ألــوان الكواكــب ورســم  ــي: 291-376هـــ أبــو الحســن بــن عمــر الصوفــي الــرازي أشــهر الفلكيّي الصوف

حركتهــا لــه مؤّلفــات كثيــرة منهــا كتــاب صــور الكواكــب الثمانيــة واألربعيــن.
بطليموس: رياضّي وعالم فلك وجغرافية يونانّي ولد 87م وتوفي قرب اإلسكندرية 150م وهو صاحب كتاب المجسطّي.

ــم: أبــو علــي الحســن بــن الحســن بــن الهيثــم 354- 430هـــ عالــم موســوعّي قــّدم إســهامات كبيــرة فــي الرياضيــات  ــن الهيث الحســن اب
ــات والفيزيــاء وعلــم الفلــك والهندســة وغيرهــا مــن العلــوم، اســتخدم المنهــج العلمــّي فــي تجاربــه وبحوثــه لــه مؤلفــات كثيــرة منهــا  والبصرّي

كتــاب المناظــر وكتــاب تصويبــات علــى المجســطّي.
أبنــاء موســى بــن شــاكر: هــم محمــد وأحمــد والحســن مــن خراســان عاشــوا فــي القــرن التاســع الميــالدّي رياضّيــون وفلكّيــون اشــتغلوا 

بالميكانيــك.
ابــن يونــس: أبــو الحســن علــي بــن أبــي ســعيد عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن يونــس بــن عبــد األعلــى الصدفــّي المصــرّي ولــد بمصــر عــام 

ليــه يعــزو اختــراع بنــدول الســاعة )الرقــاص(. 950م وتوفــي عــام 1009م وهــو عالــم فلكــّي واإ
ابن الشــاطر: أبو الحســن عالء الدين بن علي بن ابراهيم بن محمد بن المطعم األنصارّي المعروف بابن الشــاطر 1304-1375م، 
عالــم فلــك ورياضيــات دمشــقّي صنــع ســاعة شمســّية ســماها »الوســيط« وضعهــا علــى إحــدى مــآذن الجامــع األمــوي وقــام بتصحيــح نظريــة 

بطليموس.
الخوارزمــّي: محمــد بــن موســى الخوارزمــّي ولــد فــي بغــداد عــام 730م أصلــه مــن خــوارزم )تركســتان اليــوم( بــرع فــي مجــال الرياضيــات 

والفلــك، أّســس علــم الجبــر.
األسفنجة المنّومة: هي إسفنجة محشوة بالنباتات المخدرة وغيرها من النباتات تستعمل لتخدير المريض المراد إجراء عمليه له.

المبضع: آلة يشق بها الجلد يستعملها الجراحون )مشرط طبّي(.
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توزيع المنهاج

الحصص المخصصة عنوان الدرس الشهر

2 معرفة المراحل الزمنّية
أيلول

2 حروب التحرير

3 دول وحضارة

2تشرين األول التنظيم اإلدارّي

1 أطماٌع وحروٌب

1 أطماٌع وحروٌب

تشرين الثاني
2 أوراق عمل الوحدة األولى

2 جذوٌر وامتداد

1 شريكٌة في إعماِر الحياة

1 شريكٌة في إعماِر الحياة

كانون األول
1 أعياد واحتفاالت

1 التراث ذاكرة األجداد

2 أوراق عمل الوحدة الثانية

1 علوُم الِفالحِة كانون الثاني

2 علوُم الِفالحِة

شباط
2 من الحاجة إلى اإلبداع

1 تجارة دولّية

1 طرٌق وقوافُل

2 أوراق عمل الوحدة الثالثة

آذار
2 إبداعاٌت ثقافّيٌة

2 مظاهُر معمارّيٌة وفنّيٌة

1 ثقافُة الفنِّ

2 ثقافُة الفنِّ

2نيسان من اإلبداِع إلى العالمّية

1 أوراق عمل الوحدة الرابعة

1 أوراق عمل الوحدة الرابعة أيار


