
01:مذكرة تربویة رقمتـــــــاریخ                            :المادة

  ساعة01:الحجم الساعي)م622م   _   476العالم قبل الرسالة المحمدیة (  :الوحدة

التحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریة:المرحلیةالكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىإمــبـراطــوریــات الــعـالـــم الـقـدیـم:الحصة

ظمة الحكم السائدة قبیل ظھور اإلسالممعرفة أن:الكفاءة القاعدیة

مؤشرالوسائلالمفاھیمالمحتوى / المضامیناإلشكالیة
الكفاءة

* عرف العالم 
قبل ظھور 

اإلسالم تدھورا 
عاما شمل 

مختلف میادین 
الحیاة البشریة 

(السیاسیة 
واالقتصادیة 

والدینیة ....).
فما ھي عوامل -

ھذا التدھور؟ 
وكیف استقبل 

عالم العرب وال
الدعوة اإلسالمیة 

  ؟
ماھي مناطق -

نفوذ 
اإلمبراطوریتین 

الفارسیة 
والبیزنطیة خالل 

القرن السابع 
المیالدي في 

العالم القدیم قبل 
ظھور اإلسالم ؟ 

ودور النظم 
السیاسیة 

واالقتصادیة و 
االجتماعیة 

والدینیة في ذلك 
  ؟

:   عرف العالم / العالم قبل ظھور اإلسالم١
ورا في جمیع المیادین وذلك بسبب عوامل القدیم تدھ

عدیدة:

:/ عوامل تدھور أوضاع العالم٢
سیطرة اإلمبراطوریة البیزنطیة والفارسیة-1
تسلط الملك وحاشیتھ ورجال الدین على األراضي -2

الزراعیة وفرض الضرائب .
تقسم المجتمع إلى طبقات حسب النسب وحرفھم الذي -3

نتج عنھ انحطاط اجتماعي
انتشار الدیانات السماویة المحرفة والدیانات الوثنیة. -4
صراع مذھبي عنیف بسبب االختالف بین العقائد نتج -5

عنھ حروب دامیة واضطھاد دیني .   
اقتصار التعلیم على الطبقة الحاكمة فقط وانتشار الجھل -6

في المجتمع .

ظھور / أنظمة الحكم  السائدة قبیل٣
:اإلسالم

د النظام االستبدادي في كل من اإلمبراطوریة سا  
البیزنطیة والفارسیة حیث للحاكم جمیع السلطات ،ویورث 

السلطة البنھ ، وأستعمل النظام الحاكم وسائل مختلفة 
*للسیطرة على الشعوب مثل: ـ* الجھاز اإلداري المعقد

ونظام الجوسسة  

:/ عالم تسیطر علیھ فارس وبیزنطة ٤

سیطرة اإلمبراطوریة:ي غرب آسیا/  ف1
الفارسیة على العراق و الیمن وأرمینیا              وبالد 

ما وراء النھر...
سیطرة اإلمبراطوریة البیزنطیة :/  في أوروبا الشرقیة2

على آسیا الصغرى وبالد الشام ومصر وشمال بالد 
المغرب وجنوب إیطالیا...

ا، العالم القدیم(إفریقی-
آسیا،أوروبا)

االستبداد(یحكم بمفرده)-
حضارات (شعوب لھا -

منجزات)
الفرس( الساسانیین)-
ق م )753الروم( -

اإلمبراطوریات( تحتل 
مناطق واسعة)

/البیزنطیة( وریثة الرومان)
/الفارسیة(كسرى)

-224(الساسانیة)[
م   ساللة فارسیة، 651

المدائن]
نظم الحكم (كیف تسییر-

السلطة) 
تفویض إلھي(كسرى -

الفرس یقول أن دما إلھیا 
یجري في عروقھ ، 

إمبراطور الصین یلقب نفسھ 
ابن السماء )

حكم وراثي ( األوالد -
واألقارب) 

شاه( لفظ حاكم المغول -
....الھند  )

قیصر( ملك بیزنطة)-
إیوان-
صراع القوى-

الكبرى
طبقیة-
بحر الروم-
ماویة دیانات س-
دیانات وثنیة-
الكھنوت -
ضرائب-

خریطة -
العالم القدیم

نصوص -
ووثائق 
تاریخیة

خریطة -
الدیانات

والحضارات
القدیمة

جداول -
مقارنة

ساللم -
زمنیة. 

معرفة -
أوضاع 

العالم قبل 
اإلسالم

یحدد-
عوامل 
تدھور 

العالم القدیم

أن یعرف -
التلمیذ 
أنظمة 
الحكم 

السائدة 
في العالم.

یستطیع 
تحدید 

المناطق 
التي تحتلھا

بیزنطة 
والفرس

ماھي الحضارات و الدیانات التي ظھرت في آسیا قبل اإلسالم؟عین على خریطة العالم مناطق النفوذ الفارسي -التطبیق
والبیزنطي.



020202:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقم:  تـــــــاريخ:  تـــــــاريخ:  تـــــــاريخالمادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة020202:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعي)))ممم622622622م   _   م   _   م   _   476476476العالم قبل الرسالة المحمدیة (  العالم قبل الرسالة المحمدیة (  العالم قبل الرسالة المحمدیة (  :::الوحدةالوحدةالوحدة
التحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریة:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءةالكفاءةالكفاءة

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىالدول والممالك العربیةالدول والممالك العربیةالدول والممالك العربیة:::الموضوعالموضوعالموضوع

سجیل تواریخھا كفواصل زمنیة وتحوالت كبرىسجیل تواریخھا كفواصل زمنیة وتحوالت كبرىسجیل تواریخھا كفواصل زمنیة وتحوالت كبرىتصنیف األحداث وتتصنیف األحداث وتتصنیف األحداث وت:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

تعتبر آسیا مھد تعتبر آسیا مھد تعتبر آسیا مھد 
الدیانات الدیانات الدیانات 
السماویة السماویة السماویة 
والوثنیة.والوثنیة.والوثنیة.

أین أین أین ---
ظھرت الدیانة ظھرت الدیانة ظھرت الدیانة 

اإلسالمیة؟اإلسالمیة؟اإلسالمیة؟

اذكر أھم اذكر أھم اذكر أھم 
الممالك الممالك الممالك 

التي تعاقبت التي تعاقبت التي تعاقبت 
على شبھ على شبھ على شبھ 

الجزیرة العربیةالجزیرة العربیةالجزیرة العربیة

ماھي وضعیة ماھي وضعیة ماھي وضعیة 
ھ الجزیرة ھ الجزیرة ھ الجزیرة شبشبشب

العربیة العربیة العربیة 
ومكانتھا ومكانتھا ومكانتھا 

سیاسیاسیاسیاسیاسیا
واقتصادیا ؟واقتصادیا ؟واقتصادیا ؟

كیف استقبل كیف استقبل كیف استقبل ---
العرب والعالم العرب والعالم العرب والعالم 

الدعوة الدعوة الدعوة 
اإلسالمیة؟اإلسالمیة؟اإلسالمیة؟

موطن األول للعرب ھي شبھ الجزیرة العربیة التي موطن األول للعرب ھي شبھ الجزیرة العربیة التي موطن األول للعرب ھي شبھ الجزیرة العربیة التي الالال:::/ الموقع/ الموقع/ الموقع١١١

قا الخلیج قا الخلیج قا الخلیج شرشرشر،،،جنوبا المحیط الھندي جنوبا المحیط الھندي جنوبا المحیط الھندي ،،،یحدھا شماال الشام والعراق یحدھا شماال الشام والعراق یحدھا شماال الشام والعراق 

م م م 333العربي أما في الغرب فیحدھا البحر األحمر ، تقدر المساحة ب:العربي أما في الغرب فیحدھا البحر األحمر ، تقدر المساحة ب:العربي أما في الغرب فیحدھا البحر األحمر ، تقدر المساحة ب:

222كلمكلمكلم

:::/ أصل العرب/ أصل العرب/ أصل العرب٢٢٢

ع ]  بالعرب  نسبة إلى جدھم یعرب ابن ع ]  بالعرب  نسبة إلى جدھم یعرب ابن ع ]  بالعرب  نسبة إلى جدھم یعرب ابن –––ج ج ج –––سمي سكان [ش سمي سكان [ش سمي سكان [ش 
قحطان ، انقسموا إلى قسمین:                               قحطان ، انقسموا إلى قسمین:                               قحطان ، انقسموا إلى قسمین:                               

تربیة تربیة تربیة العرب القحطانیون: عاشوا في الجنوب مارسوا التجارة والعرب القحطانیون: عاشوا في الجنوب مارسوا التجارة والعرب القحطانیون: عاشوا في الجنوب مارسوا التجارة و---111
المواشي وبعض الصناعات.المواشي وبعض الصناعات.المواشي وبعض الصناعات.

العرب العدنانیون : عاشوا في الشمال مارسوا التجارة والرعي .العرب العدنانیون : عاشوا في الشمال مارسوا التجارة والرعي .العرب العدنانیون : عاشوا في الشمال مارسوا التجارة والرعي .---222

أھم الممالك العربیة القدیمة/أھم الممالك العربیة القدیمة/أھم الممالك العربیة القدیمة/:::

والعراق) والعراق) والعراق) فلسطینفلسطینفلسطین(((مممققق100010001000---ممم...ققق300030003000منمنمن:::الدولة المعینیةالدولة المعینیةالدولة المعینیة---111

...بلقیسبلقیسبلقیسمممققق150150150الىالىالىمممققق100010001000منمنمن:::السبیئیةالسبیئیةالسبیئیةالدولةالدولةالدولة---222

).).).الیمنالیمنالیمن(((ممم525525525إلىإلىإلىمممققق150150150منمنمن:::حمیرحمیرحمیردولةدولةدولة---333

الىالبحر األحمر)الىالبحر األحمر)الىالبحر األحمر)الفراتالفراتالفراتمنمنمن(((ممم106106106---ممم...ققق500500500:::النبطیةالنبطیةالنبطیةالدولةالدولةالدولة---444

...زنوبیازنوبیازنوبیا)))سوریاسوریاسوریا(((ممم272272272إلىإلىإلىممم111منمنمن:::التدمریةالتدمریةالتدمریةالدولةالدولةالدولة---555

).).).األردناألردناألردن(((ممم600600600إلىإلىإلىممم...ققق300300300منمنمن:::الغساسنةالغساسنةالغساسنةدولةدولةدولة---666

 السیاسیةالسیاسیةالسیاسیة/األوضاع /األوضاع /األوضاع:::

* لم تكن األوضاع مستقرة نتیجة التطاحن بین  القبائل العربیة * لم تكن األوضاع مستقرة نتیجة التطاحن بین  القبائل العربیة * لم تكن األوضاع مستقرة نتیجة التطاحن بین  القبائل العربیة 
خاصة حمیر ومعین والغساسنة والمناذرة.خاصة حمیر ومعین والغساسنة والمناذرة.خاصة حمیر ومعین والغساسنة والمناذرة.

* كانت شبھ الجزیرة العربیة مقسمة إلى ثالث وحدات سیاسیة ھي * كانت شبھ الجزیرة العربیة مقسمة إلى ثالث وحدات سیاسیة ھي * كانت شبھ الجزیرة العربیة مقسمة إلى ثالث وحدات سیاسیة ھي 
قبائل یمنیة ، وقبائل عدنا نیة ، وقبائل یمنیة مھاجرة .قبائل یمنیة ، وقبائل عدنا نیة ، وقبائل یمنیة مھاجرة .قبائل یمنیة ، وقبائل عدنا نیة ، وقبائل یمنیة مھاجرة .

دراسة دراسة دراسة :::ر من أھم وظائفھر من أھم وظائفھر من أھم وظائفھ* نظام الحكم قبلي بمساعدة رؤساء العشائ* نظام الحكم قبلي بمساعدة رؤساء العشائ* نظام الحكم قبلي بمساعدة رؤساء العشائ
أمور الحرب ، والتجارة ....أمور الحرب ، والتجارة ....أمور الحرب ، والتجارة ....

* كانت مكة أقرب القبائل إلى الھدوء ، بھا دار الندوة التي یجتمع * كانت مكة أقرب القبائل إلى الھدوء ، بھا دار الندوة التي یجتمع * كانت مكة أقرب القبائل إلى الھدوء ، بھا دار الندوة التي یجتمع 
فیھ المأل  الذي یضم رؤساء قریش ، للبث في الشؤون العامة .فیھ المأل  الذي یضم رؤساء قریش ، للبث في الشؤون العامة .فیھ المأل  الذي یضم رؤساء قریش ، للبث في الشؤون العامة .

األوضاع االقتصادیة/ األوضاع االقتصادیة/ األوضاع االقتصادیة /:::

سوق عكاظ سوق عكاظ سوق عكاظ :::قى القوافل التجاریة من أشھر األسواق قى القوافل التجاریة من أشھر األسواق قى القوافل التجاریة من أشھر األسواق *كانت مكة ملت*كانت مكة ملت*كانت مكة ملت
.........وسوق ذي المجاز وسوق ذي المجاز وسوق ذي المجاز 

* كان للعرب رحلتان بغیة التجارة: األولي في فصل الشتاء نحو  * كان للعرب رحلتان بغیة التجارة: األولي في فصل الشتاء نحو  * كان للعرب رحلتان بغیة التجارة: األولي في فصل الشتاء نحو  
الیمن و الثانیة في الصیف نحو  الشام.الیمن و الثانیة في الصیف نحو  الشام.الیمن و الثانیة في الصیف نحو  الشام.

انقسم المجتمع إلى ثالث طبقات: انقسم المجتمع إلى ثالث طبقات: انقسم المجتمع إلى ثالث طبقات/األوضاع االجتماعیة/األوضاع االجتماعیة/األوضاع االجتماعیة ::::

/ طبقة األحرار :وھم أبناء القبیلة ینتمون إلى جد واحد ./ طبقة األحرار :وھم أبناء القبیلة ینتمون إلى جد واحد ./ طبقة األحرار :وھم أبناء القبیلة ینتمون إلى جد واحد .111

/ طبقة الموالین : وھم الغرباء عن القبیلة والمحررون من العبید./ طبقة الموالین : وھم الغرباء عن القبیلة والمحررون من العبید./ طبقة الموالین : وھم الغرباء عن القبیلة والمحررون من العبید.222

/ طبقة العبید: تظم الفقراء وأسرى الحروب .../ طبقة العبید: تظم الفقراء وأسرى الحروب .../ طبقة العبید: تظم الفقراء وأسرى الحروب ...333
تمیز العربي بالعصبیة القبلیة المطلقة ، وكانت العالقات بین تمیز العربي بالعصبیة القبلیة المطلقة ، وكانت العالقات بین تمیز العربي بالعصبیة القبلیة المطلقة ، وكانت العالقات بین ---

ب القبائل الضعیفة.ب القبائل الضعیفة.ب القبائل الضعیفة.القبائل قائمة على اإلغارة وسلالقبائل قائمة على اإلغارة وسلالقبائل قائمة على اإلغارة وسل
وتمیز العربي بحبھ للحریة والشجاعة وعرف بالكرم ، ونصرة وتمیز العربي بحبھ للحریة والشجاعة وعرف بالكرم ، ونصرة وتمیز العربي بحبھ للحریة والشجاعة وعرف بالكرم ، ونصرة ---

المظلوم ، ووأد البنات  ، وكانت ھوایتھ المفضلة روایة الشعر .المظلوم ، ووأد البنات  ، وكانت ھوایتھ المفضلة روایة الشعر .المظلوم ، ووأد البنات  ، وكانت ھوایتھ المفضلة روایة الشعر .

تكلم العرب اللغة المعینیة والحمیریة تكلم العرب اللغة المعینیة والحمیریة تكلم العرب اللغة المعینیة والحمیریة :::/االوضاع الثقافیة/االوضاع الثقافیة/االوضاع الثقافیة

العرب البائدةالعرب البائدةالعرب البائدة
(ذكرھم (ذكرھم (ذكرھم 

القرآن: ھود القرآن: ھود القرآن: ھود 
وعاد وثمود وعاد وثمود وعاد وثمود 

(((
العرب العرب العرب 

المستعربةالمستعربةالمستعربة
(أبناء (أبناء (أبناء 

إسماعیل ) إسماعیل ) إسماعیل ) 

جزیرة جزیرة جزیرة ---
العرب العرب العرب 

الحجازالحجازالحجاز---
الممالكالممالكالممالك---
حركة    حركة    حركة    ---

تجاریةتجاریةتجاریة
عبیدعبیدعبید---
سلعسلعسلع---

(سبأ (سبأ (سبأ 
المؤسس)المؤسس)المؤسس)

مأربمأربمأرب---
بلقیسبلقیسبلقیس---

(سلیمان)(سلیمان)(سلیمان)
البتراءالبتراءالبتراء---

قوافلقوافلقوافل---
تنظیم تنظیم تنظیم ------

قبليقبليقبلي
الغساسنةالغساسنةالغساسنة---
المناذرةالمناذرةالمناذرة---
الیمنالیمنالیمن---
قریشقریشقریش---
مكةمكةمكة---
الشامالشامالشام---
الحروبالحروبالحروب---
أیام العربأیام العربأیام العرب---
التحالفاتالتحالفاتالتحالفات---

خریطة خریطة خریطة ---
العالم القدیمالعالم القدیمالعالم القدیم

نصوص نصوص نصوص ---
ووثائق ووثائق ووثائق 
تاریخیةتاریخیةتاریخیة

خریطة  خریطة  خریطة  ---
ش ج ع ش ج ع ش ج ع 
الطبیعیةالطبیعیةالطبیعیة

الخریطة الخریطة الخریطة ---
السیاسیة السیاسیة السیاسیة 

ل : شل : شل : ش
ع ع ع –––ج ج ج 

القرآن القرآن القرآن ---
الكریمالكریمالكریم

یحدد یحدد یحدد ---
موقع شبھ موقع شبھ موقع شبھ 
الجزیرة الجزیرة الجزیرة 

العربیةالعربیةالعربیة

یتعرف یتعرف یتعرف ---
على أصل على أصل على أصل 

العربالعربالعرب

یحدد أھم یحدد أھم یحدد أھم ---
الممالك الممالك الممالك 

التي قامت التي قامت التي قامت 
في شبھ في شبھ في شبھ 
الجزیرة الجزیرة الجزیرة 

العربیةالعربیةالعربیة

یتعرف یتعرف یتعرف ---
على على على 

المجتمع المجتمع المجتمع 



كیف كانت كیف كانت كیف كانت ---
األوضاع األوضاع األوضاع 

الدینیةالدینیةالدینیة

العربیة .العربیة .العربیة .والسینیة ثم جاءت اللغةوالسینیة ثم جاءت اللغةوالسینیة ثم جاءت اللغة
استعمل العرب الخط المسماري ثم األبجدیة الفینیقیة  وبرعوا في استعمل العرب الخط المسماري ثم األبجدیة الفینیقیة  وبرعوا في استعمل العرب الخط المسماري ثم األبجدیة الفینیقیة  وبرعوا في 

الشعر والخطابة والحكم و األمثال .الشعر والخطابة والحكم و األمثال .الشعر والخطابة والحكم و األمثال .
كما أبدعوا في البناء والعمران والھندسة ، أشھرھا سد مأرب ،  كما أبدعوا في البناء والعمران والھندسة ، أشھرھا سد مأرب ،  كما أبدعوا في البناء والعمران والھندسة ، أشھرھا سد مأرب ،  

قصر غمدان المؤلف من عشرین طابقا.قصر غمدان المؤلف من عشرین طابقا.قصر غمدان المؤلف من عشرین طابقا.

ةةة/االوضاع الدینی/االوضاع الدینی/االوضاع الدینی:::
�ϭ��ΔѧѧΗΑΎΛϟ�ΎѧѧϬϧϣ�ˬ�ΎϬϣΎϧѧѧλ ϭ��ΎѧѧϬΗϬϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ϝѧѧΎΑϘϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϠϳΑϗ�ϝѧѧϛϟ�ϭ��ΔѧѧΗΑΎΛϟ�ΎѧѧϬϧϣ�ˬ�ΎϬϣΎϧѧѧλ ϭ��ΎѧѧϬΗϬϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ϝѧѧΎΑϘϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϠϳΑϗ�ϝѧѧϛϟ�ϭ��ΔѧѧΗΑΎΛϟ�ΎѧѧϬϧϣ�ˬ�ΎϬϣΎϧѧѧλ ϭ��ΎѧѧϬΗϬϟ�ΔѧѧϳΑέόϟ�ϝѧѧΎΑϘϟ�ϥѧѧϣ�ΔѧѧϠϳΑϗ�ϝѧѧϛϟ

المتنقلة  .المتنقلة  .المتنقلة  .
*تعتبر مكة أعظم بیوت األصنام في(ش.ج.ع) حیث بلغ عددھا *تعتبر مكة أعظم بیوت األصنام في(ش.ج.ع) حیث بلغ عددھا *تعتبر مكة أعظم بیوت األصنام في(ش.ج.ع) حیث بلغ عددھا 

صنما مثل (ھبل ، الالت ،العرى، مناة...).صنما مثل (ھبل ، الالت ،العرى، مناة...).صنما مثل (ھبل ، الالت ،العرى، مناة...).360360360حول الكعبة حول الكعبة حول الكعبة 
*كما انتشرت النصرانیة الیھودیة في بعض مراكز الحجاز مثل: *كما انتشرت النصرانیة الیھودیة في بعض مراكز الحجاز مثل: *كما انتشرت النصرانیة الیھودیة في بعض مراكز الحجاز مثل: 

...یثرب وخیبریثرب وخیبریثرب وخیبر
*وھناك األحناف الذین اعتقدوا بوحدانیة هللا متبعین تعالیم إبراھیم *وھناك األحناف الذین اعتقدوا بوحدانیة هللا متبعین تعالیم إبراھیم *وھناك األحناف الذین اعتقدوا بوحدانیة هللا متبعین تعالیم إبراھیم 

علیھ السالم .علیھ السالم .علیھ السالم .

المعتقدات:المعتقدات:المعتقدات:
* الوثنیة* الوثنیة* الوثنیة

المجوسیةالمجوسیةالمجوسیة
* المزدكیة* المزدكیة* المزدكیة
* المانویة* المانویة* المانویة

الدیانات الدیانات الدیانات ---
السماویةالسماویةالسماویة
*الیھودیة*الیھودیة*الیھودیة

* النصرانیة* النصرانیة* النصرانیة
نفیةنفیةنفیة*الح*الح*الح

اللغةاللغةاللغة---
الشعرالشعرالشعر---
الخط الخط الخط ---

العربيالعربيالعربي

مخطط مخطط مخطط ---
یوضحیوضحیوضح
طبقات طبقات طبقات 
المجتمعالمجتمعالمجتمع

أنواع أنواع أنواع ---
الكتابة الكتابة الكتابة 
القدیمةالقدیمةالقدیمة

صور صور صور ---
لمكةلمكةلمكة

العربيالعربيالعربي

یدرك یدرك یدرك ---
ثقافة العرب ثقافة العرب ثقافة العرب 

یستنتج أھم یستنتج أھم یستنتج أھم ---
الدیانات الدیانات الدیانات 

التي اتبعھا التي اتبعھا التي اتبعھا 
العربالعربالعرب

عدد أھم أسباب التناحر  والتنافر بین القبائل العربیة .عدد أھم أسباب التناحر  والتنافر بین القبائل العربیة .عدد أھم أسباب التناحر  والتنافر بین القبائل العربیة .---التطبیقالتطبیقالتطبیق
كیف كانت األوضاع الدینیة  لشبھ الجزیرة العربیة؟كیف كانت األوضاع الدینیة  لشبھ الجزیرة العربیة؟كیف كانت األوضاع الدینیة  لشبھ الجزیرة العربیة؟---
ھذه الظروف الصعبة للعلم وشبھ الجزیرة العربیة ماذا كانت تتطلب ؟ھذه الظروف الصعبة للعلم وشبھ الجزیرة العربیة ماذا كانت تتطلب ؟ھذه الظروف الصعبة للعلم وشبھ الجزیرة العربیة ماذا كانت تتطلب ؟---



040404:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعيم)م)م)622622622إلىإلىإلىم م م 476476476عالم قبل الرسالة المحمدیة ( عالم قبل الرسالة المحمدیة ( عالم قبل الرسالة المحمدیة ( الالال:::الوحدةالوحدةالوحدة

متوسطمتوسطمتوسط222:::المستوى المستوى المستوى التحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریة:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىالمغرب قبل اإلسالمالمغرب قبل اإلسالمالمغرب قبل اإلسالم:::الموضوعالموضوعالموضوع

وتأسیسھا حول بعثة خاتم المرسلین.وتأسیسھا حول بعثة خاتم المرسلین.وتأسیسھا حول بعثة خاتم المرسلین.تعمیق المعلوماتتعمیق المعلوماتتعمیق المعلومات:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

ألي ألي ألي ---
احتالل احتالل احتالل 
خضع خضع خضع 

المغرب المغرب المغرب 

أي أي أي ---
یتواجد یتواجد یتواجد 

المغرب المغرب المغرب 
القدیم؟القدیم؟القدیم؟

اعتمدت اعتمدت اعتمدت 
بیزنطة بیزنطة بیزنطة 

على أسباب على أسباب على أسباب 
الحتاللالحتاللالحتالل
المغرب المغرب المغرب 

ماھي؟ماھي؟ماھي؟
ھل ھل ھل ---

خضع كل خضع كل خضع كل 
المغرب المغرب المغرب 
؟؟؟لالحتالللالحتالللالحتالل

اسع المساحة ومتنوع اسع المساحة ومتنوع اسع المساحة ومتنوع المغرب قطر والمغرب قطر والمغرب قطر وموقع المغرب :موقع المغرب :موقع المغرب :---111

حر حر حر غربا ومن البغربا ومن البغربا ومن البالمحیط األطلسي المحیط األطلسي المحیط األطلسي إلىإلىإلىالتضاریس یمتد من مصر شرقا التضاریس یمتد من مصر شرقا التضاریس یمتد من مصر شرقا 
الصحراء الكبرى جنوبا.الصحراء الكبرى جنوبا.الصحراء الكبرى جنوبا.إلىإلىإلىالمتوسط شماال المتوسط شماال المتوسط شماال 

�ϡѧΛ�ϥΎѧϣϭέϟ�ϥϣ�ϝϛ�Ώέϐϣϟ�ϝϼΗΣ�ϰϠϋ�ΏϗΎόΗ�ϡѧΛ�ϥΎѧϣϭέϟ�ϥϣ�ϝϛ�Ώέϐϣϟ�ϝϼΗΣ�ϰϠϋ�ΏϗΎόΗ�ϡѧΛ�ϥΎѧϣϭέϟ�ϥϣ�ϝϛ�Ώέϐϣϟ�ϝϼΗΣ�ϰϠϋ�ΏϗΎόΗ:::أسباب احتاللھأسباب احتاللھأسباب احتاللھ---222

الو ندال والبیزنطیین وذلك لألسباب اآلتیة :الو ندال والبیزنطیین وذلك لألسباب اآلتیة :الو ندال والبیزنطیین وذلك لألسباب اآلتیة :
مممغنى المغرب بالثروات والموقع الھاغنى المغرب بالثروات والموقع الھاغنى المغرب بالثروات والموقع الھا---
في استرجاع أمجاد رومافي استرجاع أمجاد رومافي استرجاع أمجاد روماجو ستنیانجو ستنیانجو ستنیانطموح طموح طموح ---
الرغبة في حمایة حدود الدولة البیزنطیة من أي اعتداء .الرغبة في حمایة حدود الدولة البیزنطیة من أي اعتداء .الرغبة في حمایة حدود الدولة البیزنطیة من أي اعتداء .---
---

�έѧλلم یشمل االحتالل كل المغربلم یشمل االحتالل كل المغربلم یشمل االحتالل كل المغرب:::سیاسة بیزنطةسیاسة بیزنطةسیاسة بیزنطة---333 Σϧ�ϝѧΑ�έѧλ Σϧ�ϝѧΑ�έѧλ Σϧ�ϝѧΑ�ϲѧϓ�ϲѧϓ�ϲѧϓ

�ΕέϭѧΛϟ�ΕέϭѧΛϟ�ΕέϭѧΛϟااانھا نھا نھا ممممستقلة تنطلقمستقلة تنطلقمستقلة تنطلقالمناطقالمناطقالمناطقالشمال الشرقي في حین   كانت بقیة الشمال الشرقي في حین   كانت بقیة الشمال الشرقي في حین   كانت بقیة 
أسلوبین في تثبیت سلطتھم :أسلوبین في تثبیت سلطتھم :أسلوبین في تثبیت سلطتھم :، مما جعل البیزنطیون یعتمدون على ، مما جعل البیزنطیون یعتمدون على ، مما جعل البیزنطیون یعتمدون على 

أسلوب القوة : تطبیق القوة العسكریة .أسلوب القوة : تطبیق القوة العسكریة .أسلوب القوة : تطبیق القوة العسكریة .***
...المغاربة والسیطرة على أمالكھم .المغاربة والسیطرة على أمالكھم .المغاربة والسیطرة على أمالكھم .استغاللاستغاللاستغالل* أسلوب التفقیر : * أسلوب التفقیر : * أسلوب التفقیر : 

ظھرت طبقتین ھما :ظھرت طبقتین ھما :ظھرت طبقتین ھما ::::الوضع الجتماعي الوضع الجتماعي الوضع الجتماعي ---444

المحتكرة للثروات والسلطة.المحتكرة للثروات والسلطة.المحتكرة للثروات والسلطة.األقلیةاألقلیةاألقلیةالطبقة البیزنطیة: وھم الطبقة البیزنطیة: وھم الطبقة البیزنطیة: وھم ---
الخاضعة للظلم.الخاضعة للظلم.الخاضعة للظلم.األغلبیةاألغلبیةاألغلبیةالطبقة المغربیة : وھم الطبقة المغربیة : وھم الطبقة المغربیة : وھم ---

:::أسباب نھایة االحتالل البیزنطيأسباب نھایة االحتالل البیزنطيأسباب نھایة االحتالل البیزنطي---555
* قوة المقاومة المغربیة .* قوة المقاومة المغربیة .* قوة المقاومة المغربیة .

* تفشي الفوضى والفساد في اإلدارة البیزنطیة .* تفشي الفوضى والفساد في اإلدارة البیزنطیة .* تفشي الفوضى والفساد في اإلدارة البیزنطیة .
إفالس الخزینة البیزنطیة بسبب الحروب مع الفرس والمغاربة إفالس الخزینة البیزنطیة بسبب الحروب مع الفرس والمغاربة إفالس الخزینة البیزنطیة بسبب الحروب مع الفرس والمغاربة ***
ظھور اإلسالم وفتوحات بالد المغرب التي استھدفت الوجود البیزنطيظھور اإلسالم وفتوحات بالد المغرب التي استھدفت الوجود البیزنطيظھور اإلسالم وفتوحات بالد المغرب التي استھدفت الوجود البیزنطي***

---

م م م 534534534بیزنطة(بیزنطة(بیزنطة(

م) م) م) 647647647الىالىالى

ق ق ق 146146146الرومان(الرومان(الرومان(

–––م)م)م)439439439إلىإلىإلىم م م 

م م م 439439439(((الو ندالالو ندالالو ندال

م)م)م)534534534إلىإلىإلى
أسلوب القوةأسلوب القوةأسلوب القوة---
أسلوب التفقیرأسلوب التفقیرأسلوب التفقیر---

بحر الرومبحر الرومبحر الروم---
ممالك موریةممالك موریةممالك موریة---

احتالل احتالل احتالل ---
بیزنطيبیزنطيبیزنطي

سیاسة بیزنطیةسیاسة بیزنطیةسیاسة بیزنطیة
األوراساألوراساألوراس---
الونشریسالونشریسالونشریس---
ةةةنننالحضالحضالحض---
ألطافاألطافاألطافا---
ألجدارألجدارألجدار---

خریطة خریطة خریطة ---
العالم القدیمالعالم القدیمالعالم القدیم

خریطة خریطة خریطة 
المغرب المغرب المغرب 

القدیمالقدیمالقدیم

صوص صوص صوص ننن---
ووثائقووثائقووثائق

ساللمساللمساللم---
ةةةزمنیزمنیزمنی

الكتاب الكتاب الكتاب 
...المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة

یحدد یحدد یحدد ---
موقع موقع موقع 

المغربالمغربالمغرب

یتعرف یتعرف یتعرف ---
سباب سباب سباب أأأعلى على على 

االحتالل االحتالل االحتالل 
البیزنطيالبیزنطيالبیزنطي

یبین یبین یبین ---
سیاسة سیاسة سیاسة 

الحتالل الحتالل الحتالل ااا
البیزنطيالبیزنطيالبیزنطي

یتعرف یتعرف یتعرف ---
على حالة على حالة على حالة 
المجتمع .المجتمع .المجتمع .

یستنتج یستنتج یستنتج ---
أھم أسباب أھم أسباب أھم أسباب 

خروج خروج خروج 
االحتاللاالحتاللاالحتالل

505050أجب عن األنشطة التقویمیة ص أجب عن األنشطة التقویمیة ص أجب عن األنشطة التقویمیة ص ---طبیقطبیقطبیقالتالتالت

494949---484848ص ص ص طالع النصوص طالع النصوص طالع النصوص ---



050505:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتـــــــاریخ                             تـــــــاریخ                             تـــــــاریخ                             :::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعيم  )م  )م  )622622622م   _   م   _   م   _   476476476العالم قبل الرسالة المحمدیة (  العالم قبل الرسالة المحمدیة (  العالم قبل الرسالة المحمدیة (  :::الوحدةالوحدةالوحدة
التحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالمرحلیة:المرحلیة:المرحلیة:الكفاءة الكفاءة الكفاءة 

---111---اإلســـــــــــــــالم اإلســـــــــــــــالم اإلســـــــــــــــالم فــجـــــــــــر فــجـــــــــــر فــجـــــــــــر :::الحصة الحصة الحصة 
تعمیق المعلومات وتأسیسھا حول بعثة خاتم المرسلینتعمیق المعلومات وتأسیسھا حول بعثة خاتم المرسلینتعمیق المعلومات وتأسیسھا حول بعثة خاتم المرسلین:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامین                          المحتوى / المضامین                          المحتوى / المضامین                          اإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

بما ذابما ذابما ذا---
تعرف تعرف تعرف 
المرحلةالمرحلةالمرحلة

التي سبقتالتي سبقتالتي سبقت
مولد مولد مولد 

الرسولالرسولالرسول
صلى هللا صلى هللا صلى هللا 

علیھ وسلم.علیھ وسلم.علیھ وسلم.

أین ولد أین ولد أین ولد ---
الرسول الرسول الرسول 
األعظم األعظم األعظم 

صلى هللا صلى هللا صلى هللا 
علیھ وسلم؟ علیھ وسلم؟ علیھ وسلم؟ 

سنة قبل سنة قبل سنة قبل 150150150یمتد حوالي یمتد حوالي یمتد حوالي / العصر الجاھلي :/ العصر الجاھلي :/ العصر الجاھلي :١١١
ة والغضب ة والغضب ة والغضب ـــقصد بالجاھلیة السفقصد بالجاھلیة السفقصد بالجاھلیة السفالبعثة المحمدیة ، ویالبعثة المحمدیة ، ویالبعثة المحمدیة ، وی

والشرك .والشرك .والشرك .

/ آلھة مكة والقبائل المحیطة بھا:/ آلھة مكة والقبائل المحیطة بھا:/ آلھة مكة والقبائل المحیطة بھا:٢٢٢
عرفت مكة نھضة تجاریة ودینیة وتجلت في :عرفت مكة نھضة تجاریة ودینیة وتجلت في :عرفت مكة نھضة تجاریة ودینیة وتجلت في :

بناء الكعبة بناء الكعبة بناء الكعبة ---111

عبادة األصنام إلى جانب عبادة المظاھر الطبیعیة عبادة األصنام إلى جانب عبادة المظاھر الطبیعیة عبادة األصنام إلى جانب عبادة المظاھر الطبیعیة ---222

الدیانة الحنفیةالدیانة الحنفیةالدیانة الحنفیةإتباعإتباعإتباع---333
، ، ، بائل عدیة منھا : ثقیف ، ھوا زنبائل عدیة منھا : ثقیف ، ھوا زنبائل عدیة منھا : ثقیف ، ھوا زنكما تحیط بمكة قكما تحیط بمكة قكما تحیط بمكة ق

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

/ أوضاع مكة التجاري :/ أوضاع مكة التجاري :/ أوضاع مكة التجاري :٣٣٣
كان موقع مكة وسط طریق القوافل بین  مأرب وغزة  كان موقع مكة وسط طریق القوافل بین  مأرب وغزة  كان موقع مكة وسط طریق القوافل بین  مأرب وغزة  

سببا في رواج  تجارة قریش فھي مصدر رزقھا وثرائھا سببا في رواج  تجارة قریش فھي مصدر رزقھا وثرائھا سببا في رواج  تجارة قریش فھي مصدر رزقھا وثرائھا 
وكانت لھا رحلتان نحو الیمن في الشتاء ونحو الشام في وكانت لھا رحلتان نحو الیمن في الشتاء ونحو الشام في وكانت لھا رحلتان نحو الیمن في الشتاء ونحو الشام في 

الصیف إلى جانب إقامة األسواق التجاریة واألدبیة.الصیف إلى جانب إقامة األسواق التجاریة واألدبیة.الصیف إلى جانب إقامة األسواق التجاریة واألدبیة.

أوضاع المدینة الدیني والتجاري:أوضاع المدینة الدیني والتجاري:أوضاع المدینة الدیني والتجاري:///٤٤٤
والخزرج والخزرج والخزرج األوساألوساألوسسكن المدینة ( یثرب ) كل من قبائل سكن المدینة ( یثرب ) كل من قبائل سكن المدینة ( یثرب ) كل من قبائل 

المتناحرتان باإلضافة إلى الیھود ( بنو النضیر ، بنو المتناحرتان باإلضافة إلى الیھود ( بنو النضیر ، بنو المتناحرتان باإلضافة إلى الیھود ( بنو النضیر ، بنو 
قینقاع....) والنصارى ، كما عبدوا سكانھ  األوثان قینقاع....) والنصارى ، كما عبدوا سكانھ  األوثان قینقاع....) والنصارى ، كما عبدوا سكانھ  األوثان 

واشتھرت یثرب بتربیة المواشي وتجارة التمور واشتھرت یثرب بتربیة المواشي وتجارة التمور واشتھرت یثرب بتربیة المواشي وتجارة التمور 

دیانات دیانات دیانات ---
وثنیةوثنیةوثنیة

---�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϳΩ�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϳΩ�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϳΩ
ماویةماویةماویةسسس

الحنفیة الحنفیة الحنفیة ---

آلھة مكةآلھة مكةآلھة مكة---

غزة غزة غزة ---

---�ε ϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗ�ε ϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗ�ε ϳέѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗ

)))555555(((

خریطة        خریطة        خریطة        ---
العالم العالم العالم 
القدیمالقدیمالقدیم

---
نصوص نصوص نصوص 
ووثائق ووثائق ووثائق 
تاریخیةتاریخیةتاریخیة

خریطة خریطة خریطة ---
الدیاناتالدیاناتالدیانات

والحضاروالحضاروالحضار
اتاتات

القدیمةالقدیمةالقدیمة

خریطة خریطة خریطة ---
شبھ شبھ شبھ 

الجزیرة الجزیرة الجزیرة 
العربیةالعربیةالعربیة

جداول جداول جداول ---
مقارنةمقارنةمقارنة

ساللم ساللم ساللم ---
زمنیة. زمنیة. زمنیة. 

یحدد یحدد یحدد ---
المقصود المقصود المقصود 
بالعصر بالعصر بالعصر 
الجاھلي.الجاھلي.الجاھلي.

یتعرف یتعرف یتعرف ---
على على على 

األوضاع األوضاع األوضاع 
الدینیة الدینیة الدینیة 

والتجاریة والتجاریة والتجاریة 
لكل من لكل من لكل من 

مكة مكة مكة 
والمدینة والمدینة والمدینة 

ماذا تعرف عن حیاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم .ماذا تعرف عن حیاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم .ماذا تعرف عن حیاة الرسول صلى هللا علیھ وسلم .---لتطبیقلتطبیقلتطبیقااا



060606:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة020202:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعيم)م)م)622622622إلىإلىإلىم م م 476476476دیة ( دیة ( دیة ( عالم قبل الرسالة المحمعالم قبل الرسالة المحمعالم قبل الرسالة المحمالالال:::الوحدةالوحدةالوحدة

التحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةمرحلیة: مرحلیة: مرحلیة: الكفاءة الالكفاءة الالكفاءة ال

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى---020202---فجر اإلسالم فجر اإلسالم فجر اإلسالم :::الموضوعالموضوعالموضوع

تعمیق المعلومات وتأسیسھا حول بعثة خاتم المرسلین.تعمیق المعلومات وتأسیسھا حول بعثة خاتم المرسلین.تعمیق المعلومات وتأسیسھا حول بعثة خاتم المرسلین.:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

عرف عرف عرف ---

م م م 777القرن القرن القرن 
حدث بارز حدث بارز حدث بارز 
غیر حیاة غیر حیاة غیر حیاة 

في في في البشرالبشرالبشر
جمیع جمیع جمیع 

...المیادین المیادین المیادین 
فیما یتمثل فیما یتمثل فیما یتمثل 

؟؟؟

ربیع ربیع ربیع 121212ولد الرسول ص  یوم االثنین ولد الرسول ص  یوم االثنین ولد الرسول ص  یوم االثنین مولد الرسول (ص):مولد الرسول (ص):مولد الرسول (ص):---111

عبد عبد عبد :::م من أبوین شریفین ھمام من أبوین شریفین ھمام من أبوین شریفین ھما571571571أفریل أفریل أفریل 121212األول من عام الفیل الموافق لـ األول من عام الفیل الموافق لـ األول من عام الفیل الموافق لـ 
آمنة بنت وھب.آمنة بنت وھب.آمنة بنت وھب.هللا بن عبد المطلب وهللا بن عبد المطلب وهللا بن عبد المطلب و

�ϭѧϫϭ�ϩϭѧΑ�ϲϓϭѧΗ�Ιیتیم األبوینیتیم األبوینیتیم األبوین)))صصص(((عاش محمد عاش محمد عاش محمد :::)))صصص(((طفولتھ طفولتھ طفولتھ ---222 ѧϳΣ�ϭѧϫϭ�ϩϭѧΑ�ϲϓϭѧΗ�Ι ѧϳΣ�ϭѧϫϭ�ϩϭѧΑ�ϲϓϭѧΗ�Ι ѧϳΣ

بطن أمھ وتوفیت أمھ وھو في السادسة من عمره فكفلھ جده عبد المطلب ثم بطن أمھ وتوفیت أمھ وھو في السادسة من عمره فكفلھ جده عبد المطلب ثم بطن أمھ وتوفیت أمھ وھو في السادسة من عمره فكفلھ جده عبد المطلب ثم فيفيفي
...في حیاة أمھفي حیاة أمھفي حیاة أمھأرضعتھ حلیمة السعدیةأرضعتھ حلیمة السعدیةأرضعتھ حلیمة السعدیةوووعمھ أبو طالب عمھ أبو طالب عمھ أبو طالب 

:::)))صصص(((صفاتھ وأعمالھ صفاتھ وأعمالھ صفاتھ وأعمالھ ---333
OOO الحسن واألمانة والصدق والبعد عن مجالس اللھو واللغو .الحسن واألمانة والصدق والبعد عن مجالس اللھو واللغو .الحسن واألمانة والصدق والبعد عن مجالس اللھو واللغو .الخلق الخلق الخلق

OOOصنما  قط.صنما  قط.صنما  قط.دددعرف عنھ أنھ لم یعبعرف عنھ أنھ لم یعبعرف عنھ أنھ لم یعب

OOOي الكون.ي الكون.ي الكون.الخلو بنفسھ والتفكیر فالخلو بنفسھ والتفكیر فالخلو بنفسھ والتفكیر ف

OOO.رعي األغنام وممارسة التجارة مع عمھ ثم زوجھ.رعي األغنام وممارسة التجارة مع عمھ ثم زوجھ.رعي األغنام وممارسة التجارة مع عمھ ثم زوجھ

OOOعبة.عبة.عبة.كككالمشاركة في حرب الفجار وحلف الفضول وتجدید بناء الالمشاركة في حرب الفجار وحلف الفضول وتجدید بناء الالمشاركة في حرب الفجار وحلف الفضول وتجدید بناء ال

�ϕΩѧλمن خدیجةمن خدیجةمن خدیجة)))صصص(((زواجھ زواجھ زواجھ ---444 ϟϭ�ΔѧϧΎϣϷΎϛ�ΓΩѧϳϣΣϟ�ϪΗΎϔѧλ ϟ�ϥΎϛ���ϕΩѧλ ϟϭ�ΔѧϧΎϣϷΎϛ�ΓΩѧϳϣΣϟ�ϪΗΎϔѧλ ϟ�ϥΎϛ���ϕΩѧλ ϟϭ�ΔѧϧΎϣϷΎϛ�ΓΩѧϳϣΣϟ�ϪΗΎϔѧλ ϟ�ϥΎϛ��

...غم من فارق السنغم من فارق السنغم من فارق السنرررلعھد دورا في التعرف على خدیجة والزواج منھا باللعھد دورا في التعرف على خدیجة والزواج منھا باللعھد دورا في التعرف على خدیجة والزواج منھا بالواواوا

�ϡϭѧϳ�ϲϓϭ�ϩέϣϋ�ϥϣ�ϥϳόΑέϷ�ϡϭѧϳ�ϲϓϭ�ϩέϣϋ�ϥϣ�ϥϳόΑέϷ�ϡϭѧϳ�ϲϓϭ�ϩέϣϋ�ϥϣ�ϥϳόΑέϷϥϳѧϧΛϻϥϳѧϧΛϻϥϳѧϧΛϻ171717�έϬѧη�ϥѧϣ�έϬѧη�ϥѧϣ�έϬѧη�ϥѧϣ: لما بلغ : لما بلغ : لما بلغ )))صصص(((بعتھ بعتھ بعتھ ---555

�ϲѧϓ�ϡϼѧγϟ�ϪѧϳϠϋ�ϝѧϳέΑΟ�ϙѧϠϣϟ�ΔρѧγϭΑ�ϲΣϭϟ�ϲѧϓ�ϡϼѧγϟ�ϪѧϳϠϋ�ϝѧϳέΑΟ�ϙѧϠϣϟ�ΔρѧγϭΑ�ϲΣϭϟ�ϲѧϓ�ϡϼѧγϟ�ϪѧϳϠϋ�ϝѧϳέΑΟ�ϙѧϠϣϟ�ΔρѧγϭΑ�ϲΣϭϟعلیھ(ص) علیھ(ص) علیھ(ص) نزل نزل نزل ممم611611611رمضان رمضان رمضان 
غار حراء.غار حراء.غار حراء.

: مرت بمرحلتین ھما:: مرت بمرحلتین ھما:: مرت بمرحلتین ھما:مراحل الدعوةمراحل الدعوةمراحل الدعوة---666

���ΕѧѧϣΩمممΔϳέѧѧγϟΔϳέѧѧγϟΔϳέѧѧγϟ�ϥѧѧϣ�ϥѧѧϣ�ϥѧѧϣ611611611ϰѧѧϟ·ϰѧѧϟ·ϰѧѧϟ·613613613ااا�ΔѧѧϠΣέϣϟ�ΔѧѧϠΣέϣϟ�ΔѧѧϠΣέϣϟا/ا/ا/�ΕѧѧϣΩ���ΕѧѧϣΩ��030303�ΕΩѧѧΑ�Εϭϧѧѧγ�ΕΩѧѧΑ�Εϭϧѧѧγ�ΕΩѧѧΑ�Εϭϧѧѧγ

�Ι ѧϳΣ�̂����ϥϳΑέѧϗϷ�ϙΗέϳηϋ�έΫϧ́ϓ�̀�έΛΩϣϟ�Γέϭγ�ϝϭί ϧΑ�Ι ѧϳΣ�̂����ϥϳΑέѧϗϷ�ϙΗέϳηϋ�έΫϧ́ϓ�̀�έΛΩϣϟ�Γέϭγ�ϝϭί ϧΑ�Ι ѧϳΣ�̂����ϥϳΑέѧϗϷ�ϙΗέϳηϋ�έΫϧ́ϓ�̀�έΛΩϣϟ�Γέϭγ�ϝϭί ϧΑ�ωέѧη�ωέѧη�ωέѧηااا�ϝϭѧγέϟ�ϝϭѧγέϟ�ϝϭѧγέϟ)))صصص(((
�ϲѧϓ�ϥϭѧϘΗϠϳ�ϭϧΎѧϛϭ�Ϫѧϧϣ�ϥϳΑέϘϣϟϭ�ϪΗϳΑ�ϲѧϓ�ϥϭѧϘΗϠϳ�ϭϧΎѧϛϭ�Ϫѧϧϣ�ϥϳΑέϘϣϟϭ�ϪΗϳΑ�ϲѧϓ�ϥϭѧϘΗϠϳ�ϭϧΎѧϛϭ�Ϫѧϧϣ�ϥϳΑέϘϣϟϭ�ϪΗϳΑفي تبلیغ الدعوة اإلسالمیة سرا على أھل في تبلیغ الدعوة اإلسالمیة سرا على أھل في تبلیغ الدعوة اإلسالمیة سرا على أھل 

...علیھ من القرآن الكریم علیھ من القرآن الكریم علیھ من القرآن الكریم ما نزلما نزلما نزلدار األرقم لیرشدھم ویتلوا علیھم دار األرقم لیرشدھم ویتلوا علیھم دار األرقم لیرشدھم ویتلوا علیھم 

�ϲϟϭѧΣ�ΕѧϣΩ�ϲϟϭѧΣ�ΕѧϣΩ�ϲϟϭѧΣ�ΕѧϣΩ101010ΕϭϧѧγΕϭϧѧγΕϭϧѧγ:::م م م 622622622إلىإلىإلى613613613الدعوة الجھریة من الدعوة الجھریة من الدعوة الجھریة من ب/ب/ب/

�̂���έϣ̈́ѧѧΗ�ΎѧѧϣΑ�ωΩѧѧλ ΄ϓ�̀�Δѧѧϣϳέϛϟ�Δѧѧϳϵ�ϝϭί ѧѧϧΑ�ΩѧѧΑΗϭ�̂���έϣ̈́ѧѧΗ�ΎѧѧϣΑ�ωΩѧѧλ ΄ϓ�̀�Δѧѧϣϳέϛϟ�Δѧѧϳϵ�ϝϭί ѧѧϧΑ�ΩѧѧΑΗϭ�̂���έϣ̈́ѧѧΗ�ΎѧѧϣΑ�ωΩѧѧλ ΄ϓ�̀�Δѧѧϣϳέϛϟ�Δѧѧϳϵ�ϝϭί ѧѧϧΑ�ΩѧѧΑΗϭووو�ΓϭΩѧѧϋ�ΎѧѧϬΟΎΗϧ�ϥѧѧϣ�ϥΎѧѧϛ�ΓϭΩѧѧϋ�ΎѧѧϬΟΎΗϧ�ϥѧѧϣ�ϥΎѧѧϛ�ΓϭΩѧѧϋ�ΎѧѧϬΟΎΗϧ�ϥѧѧϣ�ϥΎѧѧϛ
�ΓέΟϬϟΎѧΑ�ϪΑΎΣѧλ)األ)األ)األصصص(((قریش للمسلمین وتعذیبھم مما دفع بالرسول  قریش للمسلمین وتعذیبھم مما دفع بالرسول  قریش للمسلمین وتعذیبھم مما دفع بالرسول   Ϸ�ϥΫ�ΓέΟϬϟΎѧΑ�ϪΑΎΣѧλ Ϸ�ϥΫ�ΓέΟϬϟΎѧΑ�ϪΑΎΣѧλ Ϸ�ϥΫϰѧϟ·ϰѧϟ·ϰѧϟ·

م.م.م.622622622سنة سنة سنة یثربیثربیثربوووالحبشةالحبشةالحبشة

عام الفیلعام الفیلعام الفیل

حلیمة حلیمة حلیمة 
السعدیةالسعدیةالسعدیة

شق الصدرشق الصدرشق الصدر

الرعي ( الرعي ( الرعي ( 
حرفة حرفة حرفة 

األنبیاء)األنبیاء)األنبیاء)

اللھو اللھو اللھو 
اللغواللغواللغو

حرب حرب حرب 
الفجار الفجار الفجار 

حلف حلف حلف 
الفضولالفضولالفضول

یثربیثربیثرب

المقربین المقربین المقربین 

أوالد أوالد أوالد 
الرسول الرسول الرسول 

زوجاتھزوجاتھزوجاتھ

خریطة خریطة خریطة ---
العالم القدیمالعالم القدیمالعالم القدیم

القرآن القرآن القرآن 
الكریمالكریمالكریم

جداولجداولجداول

سلم زمنيسلم زمنيسلم زمني

خریطة خریطة خریطة 
شبھ شبھ شبھ 

الجزیرة الجزیرة الجزیرة 
العربیةالعربیةالعربیة

نصوص نصوص نصوص 

وثائق وثائق وثائق 
تاریخیة تاریخیة تاریخیة 

الكتاب الكتاب الكتاب 
المدرسيالمدرسيالمدرسي

عرف عرف عرف تتتییی---
مولد مولد مولد على على على 
خاتم خاتم خاتم 

األنبیاء األنبیاء األنبیاء 
ومنقذ ومنقذ ومنقذ 

البشریةالبشریةالبشریة
یتعرف یتعرف یتعرف ---

على حیاة على حیاة على حیاة 
الرسولالرسولالرسول

من من من )))صصص(((
إلىإلىإلىوالدتھ والدتھ والدتھ 
زواجھ زواجھ زواجھ 

غرس غرس غرس ---
الصفات الصفات الصفات 

النبیلة في النبیلة في النبیلة في 
نفوس نفوس نفوس 

المیذ المیذ المیذ التالتالت
واإلقتداء واإلقتداء واإلقتداء 

بھابھابھا
یدرك یدرك یدرك ---

مراحل مراحل مراحل 
نزول نزول نزول 

الوحي الوحي الوحي 
التعرف التعرف التعرف ---

على على على 
مراحل مراحل مراحل 
الدعوة الدعوة الدعوة 

اإلسالمیةاإلسالمیةاإلسالمیة

التطبیقالتطبیقالتطبیق

555555والشكل ص والشكل ص والشكل ص 525252انقل السلم الزمني ص انقل السلم الزمني ص انقل السلم الزمني ص 
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ساعةساعةساعة010101:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعي)))ممم622622622م   _   م   _   م   _   476476476سالة المحمدیة (  سالة المحمدیة (  سالة المحمدیة (  العالم قبل الرالعالم قبل الرالعالم قبل الر:::الوحدةالوحدةالوحدة

التحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریةالتحقق مما أحدثتھ البعثة المحمدیة من تغییر في تاریخ البشریة:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى]]]ملف تطبیقي  [ تاریخ مكة ، أم القرى ملف تطبیقي  [ تاریخ مكة ، أم القرى ملف تطبیقي  [ تاریخ مكة ، أم القرى :::الموضوعالموضوعالموضوع

یتم فیھ تعزیز مكتسبات لمعلم وتقییمھا ضمن مسعى مشاریع عمل مدرسیة لجمع  واستغالل سندات تعلیمیةیتم فیھ تعزیز مكتسبات لمعلم وتقییمھا ضمن مسعى مشاریع عمل مدرسیة لجمع  واستغالل سندات تعلیمیةیتم فیھ تعزیز مكتسبات لمعلم وتقییمھا ضمن مسعى مشاریع عمل مدرسیة لجمع  واستغالل سندات تعلیمیة:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

متنوعة .متنوعة .متنوعة .

الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
مؤشر مؤشر مؤشر 
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

عند عند عند ---
الصالة یتجھ الصالة یتجھ الصالة یتجھ 

المسلمون المسلمون المسلمون 
جمیعا في جمیعا في جمیعا في 
كل بقاع كل بقاع كل بقاع 

عالم إلى عالم إلى عالم إلى الالال
ة معینة.ة معینة.ة معینة.جھجھجھ

ماھي؟ماھي؟ماھي؟
...مكةمكةمكة

لماذا؟لماذا؟لماذا؟
أین تقع مكة؟أین تقع مكة؟أین تقع مكة؟

لماذا یحج لماذا یحج لماذا یحج 
الناس إلیھا؟الناس إلیھا؟الناس إلیھا؟

:::مكةمكةمكةكلمةكلمةكلمةأصلأصلأصل///111
تعددت اآلراء حول اسم مكة واشتقاقھا من أشھرھا :  تعددت اآلراء حول اسم مكة واشتقاقھا من أشھرھا :  تعددت اآلراء حول اسم مكة واشتقاقھا من أشھرھا :  

أو موضع البیت ، المدینة المقدسة.أو موضع البیت ، المدینة المقدسة.أو موضع البیت ، المدینة المقدسة.المكان المقدس ، موقعالمكان المقدس ، موقعالمكان المقدس ، موقع

:::مكةمكةمكةتاریختاریختاریخ///222
مكةمكةمكةطقةطقةطقةمنمنمنإسماعیلإسماعیلإسماعیلوأبنھوأبنھوأبنھھاجرھاجرھاجرالسالمالسالمالسالمعلیھعلیھعلیھإبراھیمإبراھیمإبراھیماسكناسكناسكن
الحجرالحجرالحجرتضمتضمتضممكعبمكعبمكعبشكلشكلشكلفيفيفيبالحجربالحجربالحجرالعتیقالعتیقالعتیقالبیتالبیتالبیتوبنىوبنىوبنى

تزوجتزوجتزوجالتيالتيالتيجرھمجرھمجرھمقبیلةقبیلةقبیلةمنھامنھامنھاقبائلقبائلقبائلعدةعدةعدةمكةمكةمكةسكنسكنسكنوقدوقدوقداألسوداألسوداألسود
...قریشقریشقریشقبیلةقبیلةقبیلةوأخیراوأخیراوأخیراخزاعةخزاعةخزاعةقبیلةقبیلةقبیلةجاءتجاءتجاءتثمثمثمإسماعیلإسماعیلإسماعیلمنھامنھامنھا

:::مكةمكةمكةءءءأسماأسماأسما///333

عدیدة منھا : النساسة، الناسة،الباسة،أم رحم ،أم القرى، عدیدة منھا : النساسة، الناسة،الباسة،أم رحم ،أم القرى، عدیدة منھا : النساسة، الناسة،الباسة،أم رحم ،أم القرى، 
اطمة، الحرم، صالح،البلد اطمة، الحرم، صالح،البلد اطمة، الحرم، صالح،البلد البیت العتیق، معاد، الحالبیت العتیق، معاد، الحالبیت العتیق، معاد، الح

اآلمین،العرش،القادس، المقدسة،كوثر.....اآلمین،العرش،القادس، المقدسة،كوثر.....اآلمین،العرش،القادس، المقدسة،كوثر.....

:::مكةمكةمكةجغرافیةجغرافیةجغرافیة///444

، تحیط بھا ، تحیط بھا ، تحیط بھا يييموقع مكة على شكل ھالل تقع في بطن الوادموقع مكة على شكل ھالل تقع في بطن الوادموقع مكة على شكل ھالل تقع في بطن الواد
ألمطار  بھا آبار قلیلة ألمطار  بھا آبار قلیلة ألمطار  بھا آبار قلیلة ااالجبال  من كل جھة ، وھي قلیلة لجبال  من كل جھة ، وھي قلیلة لجبال  من كل جھة ، وھي قلیلة ااا

مثل : بئر آدم و بئر خم ... اعتمد سكانھا  على حرفتي مثل : بئر آدم و بئر خم ... اعتمد سكانھا  على حرفتي مثل : بئر آدم و بئر خم ... اعتمد سكانھا  على حرفتي 
الحرارة المرتفعة وتجتاحھ أحیانا الحرارة المرتفعة وتجتاحھ أحیانا الحرارة المرتفعة وتجتاحھ أحیانا الرعي والتجارة نتیجةالرعي والتجارة نتیجةالرعي والتجارة نتیجة

...السیول الجارفةالسیول الجارفةالسیول الجارفة

مركزامركزامركزالتصبحلتصبحلتصبحمكةمكةمكةساعدتساعدتساعدتالتيالتيالتيالعواملالعواملالعوامل///555
:::تجاریاتجاریاتجاریا

موقع مكة وسط طریق القوافلموقع مكة وسط طریق القوافلموقع مكة وسط طریق القوافل---
حج البیت.حج البیت.حج البیت.---
رواج الصناعة بھا( األسلحة، الفخار.....)رواج الصناعة بھا( األسلحة، الفخار.....)رواج الصناعة بھا( األسلحة، الفخار.....)---

: قداسة مكة الدینیة بوجود : قداسة مكة الدینیة بوجود : قداسة مكة الدینیة بوجود الدینیةالدینیةالدینیةمكةمكةمكةمكانةمكانةمكانة///666

ھا في األشھر الحرم.ھا في األشھر الحرم.ھا في األشھر الحرم.لمشرفة التي یحج الناس إلیلمشرفة التي یحج الناس إلیلمشرفة التي یحج الناس إلیاااالكعبة الكعبة الكعبة 

الحجر الحجر الحجر ---
األسوداألسوداألسود

ھاجر ھاجر ھاجر ---
وسارةوسارةوسارة

بئر زمزمبئر زمزمبئر زمزم---

أم القرى أم القرى أم القرى ---

األشھر األشھر األشھر ---
ذو ذو ذو الحرم [الحرم [الحرم [

القعدة.ذوالقعدة.ذوالقعدة.ذو
الحجة.محرمالحجة.محرمالحجة.محرم

.رجب].رجب].رجب]
تجدید بناء تجدید بناء تجدید بناء ---

الكعبة.الكعبة.الكعبة.

نصوص نصوص نصوص ---

ووثائق ووثائق ووثائق 

تاریخیةتاریخیةتاریخیة

الكتاب الكتاب الكتاب ---

المدرسيالمدرسيالمدرسي

خریطة  ش خریطة  ش خریطة  ش ---

ج ع ج ع ج ع 

الطبیعیةالطبیعیةالطبیعیة

الخریطة الخریطة الخریطة ---

السیاسیة السیاسیة السیاسیة 

ل : شل : شل : ش

ع ع ع –––ج ج ج 

لقرآن لقرآن لقرآن ااا---

الكریمالكریمالكریم

لسبورةلسبورةلسبورةااا---

یحدد أصل یحدد أصل یحدد أصل ---
كلمة مكة.كلمة مكة.كلمة مكة.

یتعرف على یتعرف على یتعرف على ---
تاریخ مكة.تاریخ مكة.تاریخ مكة.

یحدد أسماء یحدد أسماء یحدد أسماء ---
...المكرمةالمكرمةالمكرمةمكةمكةمكة

یستطیع أن یستطیع أن یستطیع أن ---
یعرف موقع یعرف موقع یعرف موقع 

مكةمكةمكة
الجغرافيالجغرافيالجغرافي
...والمناخيوالمناخيوالمناخي

یستنتج أسباب یستنتج أسباب یستنتج أسباب ---
أھمیة موقع أھمیة موقع أھمیة موقع 

مكة.مكة.مكة.
یبین مكانة یبین مكانة یبین مكانة ---

مكة الدینیةمكة الدینیةمكة الدینیة

ا أذكرھا.ا أذكرھا.ا أذكرھا.بمكة حرمة ، فھناك عدة أشیاء ال تجوز فیھبمكة حرمة ، فھناك عدة أشیاء ال تجوز فیھبمكة حرمة ، فھناك عدة أشیاء ال تجوز فیھ---التطبیقالتطبیقالتطبیق
ھات صور لمكةھات صور لمكةھات صور لمكة---

یتبعیتبعیتبع



:::المكرمةالمكرمةالمكرمةفي مكةفي مكةفي مكةال یجوزال یجوزال یجوزما ما ما 
ال یجوز قتال من كان حاضر فیھا.ال یجوز قتال من كان حاضر فیھا.ال یجوز قتال من كان حاضر فیھا.---

ال یحل حمل السالح في مكة لغیر ال یحل حمل السالح في مكة لغیر ال یحل حمل السالح في مكة لغیر ---
ضرورةضرورةضرورة

---�ΎϬϳϓ�ͿΎΑ�ϙέηϣϟ�ϥϓΩ�ϡέΣϳ�ΎϬϳϓ�ͿΎΑ�ϙέηϣϟ�ϥϓΩ�ϡέΣϳ�ΎϬϳϓ�ͿΎΑ�ϙέηϣϟ�ϥϓΩ�ϡέΣϳ
یحرم  إخراج ترابھا وأحجارھا یحرم  إخراج ترابھا وأحجارھا یحرم  إخراج ترابھا وأحجارھا ---
ال یجوز تنفیر صیدھا وال طیرھا ال یجوز تنفیر صیدھا وال طیرھا ال یجوز تنفیر صیدھا وال طیرھا ---
ال یجوز دخولھا إال باحترامال یجوز دخولھا إال باحترامال یجوز دخولھا إال باحترام---
---
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ساعةساعةساعة010101:::حجم الساعيحجم الساعيحجم الساعيالالالم)م)م)125812581258م إلى م إلى م إلى 622622622الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

اء الحضارة اإلسالمیةاء الحضارة اإلسالمیةاء الحضارة اإلسالمیةنننببببببمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا معرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا معرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا مرحلیة: مرحلیة: مرحلیة: الكفاءة الالكفاءة الالكفاءة ال

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىنتائج الھجرة من مكة إلى المدینةنتائج الھجرة من مكة إلى المدینةنتائج الھجرة من مكة إلى المدینة:::الموضوعالموضوعالموضوع

...نتائج الھجرة من مكة إلى المدینةنتائج الھجرة من مكة إلى المدینةنتائج الھجرة من مكة إلى المدینةاستخالص استخالص استخالص :::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

بعد بروز بعد بروز بعد بروز ---
الدعوة الدعوة الدعوة 

الجھریة الجھریة الجھریة 
ان ان ان ككككیف كیف كیف 

موقف قبیلة موقف قبیلة موقف قبیلة 
قریش من قریش من قریش من 

اإلسالم؟اإلسالم؟اإلسالم؟
لماذا لماذا لماذا ---

ھاجر ھاجر ھاجر 
الرسول الرسول الرسول 

إلى المدینة إلى المدینة إلى المدینة 
المنورة ؟المنورة ؟المنورة ؟

وماذا ترتب وماذا ترتب وماذا ترتب 
عن الھجرة عن الھجرة عن الھجرة 

النبویة؟النبویة؟النبویة؟

المدینة فرارا المدینة فرارا المدینة فرارا إلىإلىإلىروج الرسول (ص) روج الرسول (ص) روج الرسول (ص) ھي خھي خھي خالھجرة النبویة :الھجرة النبویة :الھجرة النبویة :---111

ومنھا ابتدأ التاریخ الھجري .ومنھا ابتدأ التاریخ الھجري .ومنھا ابتدأ التاریخ الھجري .،،،من أذى قریش وھروبا بدینھ من أذى قریش وھروبا بدینھ من أذى قریش وھروبا بدینھ 

222---ΔϳϣϼѧγϹ�ΓϭϋΩѧϟ�ϥϣ��ε ϳέϗ�ϑ ϗϭϣΔϳϣϼѧγϹ�ΓϭϋΩѧϟ�ϥϣ��ε ϳέϗ�ϑ ϗϭϣΔϳϣϼѧγϹ�ΓϭϋΩѧϟ�ϥϣ��ε ϳέϗ�ϑ ϗϭϣ:::�Ωѧο �ε ϳέѧϗ�Εѧϔϗϭ�Ωѧο �ε ϳέѧϗ�Εѧϔϗϭ�Ωѧο �ε ϳέѧϗ�Εѧϔϗϭ

الدعوة اإلسالمیة وحاربتھا لألسباب اآلتیة : الدعوة اإلسالمیة وحاربتھا لألسباب اآلتیة : الدعوة اإلسالمیة وحاربتھا لألسباب اآلتیة : 

.الخوف من فقدان الزعامة والسلطان على القبائل العربیة.الخوف من فقدان الزعامة والسلطان على القبائل العربیة.الخوف من فقدان الزعامة والسلطان على القبائل العربیة

وأجدادھم ( األصنام)وأجدادھم ( األصنام)وأجدادھم ( األصنام)التمسك بدین آبائھمالتمسك بدین آبائھمالتمسك بدین آبائھم

 النفس لدى زعماء قریش ألن اإلسالم یسوي بین السادة والعبید.النفس لدى زعماء قریش ألن اإلسالم یسوي بین السادة والعبید.النفس لدى زعماء قریش ألن اإلسالم یسوي بین السادة والعبید.عزة عزة عزة

ѧѧλ ϣ�ϥ�ε ϳέѧѧϗ�ϝѧѧϫ�ΩΎѧѧϘΗϋѧѧλ ϣ�ϥ�ε ϳέѧѧϗ�ϝѧѧϫ�ΩΎѧѧϘΗϋѧѧλ ϣ�ϥ�ε ϳέѧѧϗ�ϝѧѧϫ�ΩΎѧѧϘΗϋااا�ΔѧѧϬΟϭ�ϝѧѧϳϭΣΗ�Ωѧѧϧϋ�ΓΩΩѧѧϬϣ�ϡϬΗϧΎѧѧϛϣϭ�ϡϬΣϟ�ΔѧѧϬΟϭ�ϝѧѧϳϭΣΗ�Ωѧѧϧϋ�ΓΩΩѧѧϬϣ�ϡϬΗϧΎѧѧϛϣϭ�ϡϬΣϟ�ΔѧѧϬΟϭ�ϝѧѧϳϭΣΗ�Ωѧѧϧϋ�ΓΩΩѧѧϬϣ�ϡϬΗϧΎѧѧϛϣϭ�ϡϬΣϟ
الحجاج عن مكة .الحجاج عن مكة .الحجاج عن مكة .

:::أسالیب قریش في محاربة الدعوة اإلسالمیةأسالیب قریش في محاربة الدعوة اإلسالمیةأسالیب قریش في محاربة الدعوة اإلسالمیة---333
إغراء الرسول (ص) بالملك والمالإغراء الرسول (ص) بالملك والمالإغراء الرسول (ص) بالملك والمال...

الجنون والتشكیك في نبوتھ .الجنون والتشكیك في نبوتھ .الجنون والتشكیك في نبوتھ .اتھامھ بالسحر واتھامھ بالسحر واتھامھ بالسحر و

.االدعاء أن القرآن الكریم شعرا ولیس تنزیال من هللا  عز وجل.االدعاء أن القرآن الكریم شعرا ولیس تنزیال من هللا  عز وجل.االدعاء أن القرآن الكریم شعرا ولیس تنزیال من هللا  عز وجل

��έѧѧγΎϳ�ϝϭ�ϝϼѧѧΑ�ϲΑΎΣѧѧλ ϟΎϛ�ϥϳϣϠѧѧγϣϟ�ϥѧѧϣ�ϥϳϔόѧѧο Ηγϣϟ�ΏϳΫѧѧόΗ��έѧѧγΎϳ�ϝϭ�ϝϼѧѧΑ�ϲΑΎΣѧѧλ ϟΎϛ�ϥϳϣϠѧѧγϣϟ�ϥѧѧϣ�ϥϳϔόѧѧο Ηγϣϟ�ΏϳΫѧѧόΗ��έѧѧγΎϳ�ϝϭ�ϝϼѧѧΑ�ϲΑΎΣѧѧλ ϟΎϛ�ϥϳϣϠѧѧγϣϟ�ϥѧѧϣ�ϥϳϔόѧѧο Ηγϣϟ�ΏϳΫѧѧόΗ
وقتل بعضھم.وقتل بعضھم.وقتل بعضھم.

 (ص) وأھلھ وأصحابھ اجتماعیا واقتصادیا .وأھلھ وأصحابھ اجتماعیا واقتصادیا .وأھلھ وأصحابھ اجتماعیا واقتصادیا .مقاطعة الرسول (ص) مقاطعة الرسول (ص) مقاطعة الرسول

سالمیةسالمیةسالمیةاإلاإلاإلوةوةوةمحاولة قتل الرسول ( ص)  للتخلص من الدعمحاولة قتل الرسول ( ص)  للتخلص من الدعمحاولة قتل الرسول ( ص)  للتخلص من الدع...

:::أسباب الھجرة النبویةأسباب الھجرة النبویةأسباب الھجرة النبویة---444
. االضطھاد الدیني الذي واجھھ الرسول (ص) وصحبھ .االضطھاد الدیني الذي واجھھ الرسول (ص) وصحبھ .االضطھاد الدیني الذي واجھھ الرسول (ص) وصحبھ

�ΩѧόΑ�Δѧλ ΎΧ�Νέί ѧΧϟϭ�α ϭϷ�ϲѧΗϠϳΑϗ�ϑ έѧρ�ϥѧϣ�ΔόϳΎΑϣϟϭ�ΏϳΣέΗϟ�ΩѧόΑ�Δѧλ ΎΧ�Νέί ѧΧϟϭ�α ϭϷ�ϲѧΗϠϳΑϗ�ϑ έѧρ�ϥѧϣ�ΔόϳΎΑϣϟϭ�ΏϳΣέΗϟ�ΩѧόΑ�Δѧλ ΎΧ�Νέί ѧΧϟϭ�α ϭϷ�ϲѧΗϠϳΑϗ�ϑ έѧρ�ϥѧϣ�ΔόϳΎΑϣϟϭ�ΏϳΣέΗϟ

للھجرة.للھجرة.للھجرة.111111ووو101010بیعة العقبة األولى والثانیة في السنة بیعة العقبة األولى والثانیة في السنة بیعة العقبة األولى والثانیة في السنة 

. اإلذن بالھجرة بنزول الوحي على النبي صلى هللا علیھ وسلم .اإلذن بالھجرة بنزول الوحي على النبي صلى هللا علیھ وسلم .اإلذن بالھجرة بنزول الوحي على النبي صلى هللا علیھ وسلم

:::نتائج الھجرة النبویةنتائج الھجرة النبویةنتائج الھجرة النبویة---555
المسجد النبوي الشریف.المسجد النبوي الشریف.المسجد النبوي الشریف.بناء بناء بناء ***
المؤاخاة بین األنصار والمھاجرین .المؤاخاة بین األنصار والمھاجرین .المؤاخاة بین األنصار والمھاجرین .***
مجتمع منظم في المدینة على أسس جدیدة.مجتمع منظم في المدینة على أسس جدیدة.مجتمع منظم في المدینة على أسس جدیدة.إلىإلىإلىتحول المسلمین تحول المسلمین تحول المسلمین ***
للمجتمع والدولة اإلسالمیة.للمجتمع والدولة اإلسالمیة.للمجتمع والدولة اإلسالمیة.األحكام  والتشریعات األحكام  والتشریعات األحكام  والتشریعات نزول نزول نزول ***

الرسالة الرسالة الرسالة ---
اإلسالمیةاإلسالمیةاإلسالمیة

الھجرةالھجرةالھجرة
غار ثورغار ثورغار ثور

یثربیثربیثرب
ةةةالبیعالبیعالبیع

االضطھاد االضطھاد االضطھاد 
الدینيالدینيالدیني

التشریعات التشریعات التشریعات 
واألحكامواألحكامواألحكام

المھاجرینالمھاجرینالمھاجرین
األنصاراألنصاراألنصار

خریطة خریطة خریطة ---
سیر سیر سیر 

الھجرةالھجرةالھجرة

نصوص نصوص نصوص ---
ووثائقووثائقووثائق

الكتاب الكتاب الكتاب 
...المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة

صور صور صور 
متنوعة متنوعة متنوعة 

تحدید تحدید تحدید ---
مفھوم مفھوم مفھوم 
الھجرةالھجرةالھجرة

التعرف التعرف التعرف ---
على موقف على موقف على موقف 
قریش من قریش من قریش من 

الدعوةالدعوةالدعوة

یستنتج یستنتج یستنتج 
أسالیب أسالیب أسالیب 

قریش في قریش في قریش في 
محاربة محاربة محاربة 
الدعوة الدعوة الدعوة 

اإلسالمیةاإلسالمیةاإلسالمیة
یبین یبین یبین ---

دوافع دوافع دوافع 
ةةةالھجرالھجرالھجر

یدركیدركیدرك
ما ترتب ما ترتب ما ترتب 

عن الھجرة عن الھجرة عن الھجرة 
النبویة النبویة النبویة 

حاضرا حاضرا حاضرا 
ومستقبالومستقبالومستقبال

787878رسم الخریطة ص رسم الخریطة ص رسم الخریطة ص ---التطبیقالتطبیقالتطبیق
ماھي الدروس المستخلصة من الھجرة النبویة ؟ماھي الدروس المستخلصة من الھجرة النبویة ؟ماھي الدروس المستخلصة من الھجرة النبویة ؟---



090909:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

واحدةواحدةواحدةساعةساعةساعة:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعيم)م)م)125812581258م إلى م إلى م إلى 622622622الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

الحضارة اإلسالمیةالحضارة اإلسالمیةالحضارة اإلسالمیةببناءببناءببناءمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھمرحلیة: مرحلیة: مرحلیة: الكفاءة الالكفاءة الالكفاءة ال

متوسطمتوسطمتوسط222:::المستوىالمستوىالمستوىأسس الدولة اإلسالمیةأسس الدولة اإلسالمیةأسس الدولة اإلسالمیة:::الموضوعالموضوعالموضوع

...سالمیةسالمیةسالمیةتحدید مصادر الحكم في الدولة اإلتحدید مصادر الحكم في الدولة اإلتحدید مصادر الحكم في الدولة اإل:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

بعد بعد بعد ---
ھجرة ھجرة ھجرة 

الرسول(الرسول(الرسول(
ص) إلى ص) إلى ص) إلى 

المدینة المدینة المدینة 
ماھي أھم ماھي أھم ماھي أھم 

أعمالھ؟أعمالھ؟أعمالھ؟
اعتمد اعتمد اعتمد ---

الرسول الرسول الرسول 
(ص) في (ص) في (ص) في 

تسییر أمور تسییر أمور تسییر أمور 
ولتھ على ولتھ على ولتھ على 

مصادر مصادر مصادر 
.اذكرھا..اذكرھا..اذكرھا.

أجل أجل أجل من من من 
بناء الدولة بناء الدولة بناء الدولة 
اإلسالمیة اإلسالمیة اإلسالمیة 
كان البد كان البد كان البد 

إحداثإحداثإحداثمن من من 
ثورة في ثورة في ثورة في 

جمیع جمیع جمیع 
المجاالت المجاالت المجاالت 
...فیم تتمثلفیم تتمثلفیم تتمثل

بعد ھجرة بعد ھجرة بعد ھجرة أسس الدولة اإلسالمیة في عھد الرسول (ص):أسس الدولة اإلسالمیة في عھد الرسول (ص):أسس الدولة اإلسالمیة في عھد الرسول (ص):---111

المدینة وقبلھ الصحابة رضوان هللا علیھم بدأت المدینة وقبلھ الصحابة رضوان هللا علیھم بدأت المدینة وقبلھ الصحابة رضوان هللا علیھم بدأت إلىإلىإلىالرسول (ص) من مكة الرسول (ص) من مكة الرسول (ص) من مكة 
ا:ا:ا:مالمح الدولة اإلسالمیة تتجلى في عدة مظاھر منھمالمح الدولة اإلسالمیة تتجلى في عدة مظاھر منھمالمح الدولة اإلسالمیة تتجلى في عدة مظاھر منھ

بناء المسجد : مسجد النبي (ص) فھو مركز دیني وسیاسي وثقافي بناء المسجد : مسجد النبي (ص) فھو مركز دیني وسیاسي وثقافي بناء المسجد : مسجد النبي (ص) فھو مركز دیني وسیاسي وثقافي ***
واجتماعي واقتصادي...واجتماعي واقتصادي...واجتماعي واقتصادي...

حیث أصبح المسلمون أخوة تربطھم حیث أصبح المسلمون أخوة تربطھم حیث أصبح المسلمون أخوة تربطھم :::لمؤاخاة بین األنصار والمھاجرینلمؤاخاة بین األنصار والمھاجرینلمؤاخاة بین األنصار والمھاجرینااا***
رابطة الدین الواحد أو الوحدة الدینیة.رابطة الدین الواحد أو الوحدة الدینیة.رابطة الدین الواحد أو الوحدة الدینیة.

العالقات بین المسلمین وغیر المسلمین (أھل الذمة ) العالقات بین المسلمین وغیر المسلمین (أھل الذمة ) العالقات بین المسلمین وغیر المسلمین (أھل الذمة ) دستور المدینة: لتنظیم دستور المدینة: لتنظیم دستور المدینة: لتنظیم ***
من سكان المدینة المنورة .من سكان المدینة المنورة .من سكان المدینة المنورة .

�ϥέѧϘ�ϥέѧϘ�ϥέѧϘاعتمد الرسول الكریم (ص) على الاعتمد الرسول الكریم (ص) على الاعتمد الرسول الكریم (ص) على ال:::مصادر الحكم اإلسالمي مصادر الحكم اإلسالمي مصادر الحكم اإلسالمي ---222

�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ϯ έϭѧѧηϟϭ�>ΔѧѧϟϭΩϟ�έϭΗѧѧγΩ�@�ϡϳέѧѧϛϟ�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ϯ έϭѧѧηϟϭ�>ΔѧѧϟϭΩϟ�έϭΗѧѧγΩ�@�ϡϳέѧѧϛϟ�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ϯ έϭѧѧηϟϭ�>ΔѧѧϟϭΩϟ�έϭΗѧѧγΩ�@�ϡϳέѧѧϛϟϰѧѧϟ·ϰѧѧϟ·ϰѧѧϟ·�έΎѧѧΑϛ�Ϫѧѧϳϓ�ϙέΎѧѧηϳ�ϡѧѧϛΣ�ϡΎѧѧυϧ�έΎѧѧΑϛ�Ϫѧѧϳϓ�ϙέΎѧѧηϳ�ϡѧѧϛΣ�ϡΎѧѧυϧ�έΎѧѧΑϛ�Ϫѧѧϳϓ�ϙέΎѧѧηϳ�ϡѧѧϛΣ�ϡΎѧѧυϧ
الصحابة رضي هللا عنھم.الصحابة رضي هللا عنھم.الصحابة رضي هللا عنھم.

:::الدولة اإلسالمیةالدولة اإلسالمیةالدولة اإلسالمیةبناءبناءبناء---333
��ϲѧϧϐϟϭ�έѧϳϘϔϟϭ�Γέѧϣϟϭ�ϝΟέϟ�ϥϳΑ�ΓϭΎγϣϟالمظھر االجتماعيالمظھر االجتماعيالمظھر االجتماعي***ϲѧϧϐϟϭ�έѧϳϘϔϟϭ�Γέѧϣϟϭ�ϝΟέϟ�ϥϳΑ�ΓϭΎγϣϟ��ϲѧϧϐϟϭ�έѧϳϘϔϟϭ�Γέѧϣϟϭ�ϝΟέϟ�ϥϳΑ�ΓϭΎγϣϟ��.........�ϯ ϭѧϘΗϟϭ�ϯ ϭѧϘΗϟϭ�ϯ ϭѧϘΗϟϭ

...أساس المفاضلة بین الناس أساس المفاضلة بین الناس أساس المفاضلة بین الناس ھوھوھو

��ΓϭϋΩѧϟالمظھر االقتصاديالمظھر االقتصاديالمظھر االقتصادي***�ΓϭϋΩѧϟ��ΓϭϋΩѧϟ�ϰѧϟ·ϰѧϟ·ϰѧϟ·ϟϭ�ϝѧϣόϟϟϭ�ϝѧϣόϟϟϭ�ϝѧϣόϟ�ΓϭέѧΛϟ�ϙϼΗѧϣ�ϕѧΣϭ�ϝϼѧΣϟ�Ώѧγϛ�ΓϭέѧΛϟ�ϙϼΗѧϣ�ϕѧΣϭ�ϝϼѧΣϟ�Ώѧγϛ�ΓϭέѧΛϟ�ϙϼΗѧϣ�ϕѧΣϭ�ϝϼѧΣϟ�Ώѧγϛ

�ϪѧγϔϧΑ�ΩΎѧϗ�Ιالمظھر العسكريالمظھر العسكريالمظھر العسكري*** ѧϳΣ�ε ϳѧΟϟ�ϥϳϭѧϛΗΑ�ι ��ϡϳέϛϟ�ϝϭγέϟ�ϡΗϫ���ϪѧγϔϧΑ�ΩΎѧϗ�Ι ѧϳΣ�ε ϳѧΟϟ�ϥϳϭѧϛΗΑ�ι ��ϡϳέϛϟ�ϝϭγέϟ�ϡΗϫ���ϪѧγϔϧΑ�ΩΎѧϗ�Ι ѧϳΣ�ε ϳѧΟϟ�ϥϳϭѧϛΗΑ�ι ��ϡϳέϛϟ�ϝϭγέϟ�ϡΗϫ��

سریة .سریة .سریة .474747غزوة وأرسل أصحابھ في غزوة وأرسل أصحابھ في غزوة وأرسل أصحابھ في 272727

�ΩΎѧϬΟϟΎΑ�ϡϬϧϋ�ௌ�ϲοـــللللـلـلـأذن أذن أذن :::تشریع الجھادتشریع الجھادتشریع الجھاد---444 έ�ϪΑΣλ ϭ��ι ��ϝϭγέ�ΩΎѧϬΟϟΎΑ�ϡϬϧϋ�ௌ�ϲο έ�ϪΑΣλ ϭ��ι ��ϝϭγέ�ΩΎѧϬΟϟΎΑ�ϡϬϧϋ�ௌ�ϲο έ�ϪΑΣλ ϭ��ι ��ϝϭγέ

الدفاع عن الدعوة الدفاع عن الدعوة الدفاع عن الدعوة من سورة الحج من أجل الدفاع عن النفس ومن سورة الحج من أجل الدفاع عن النفس ومن سورة الحج من أجل الدفاع عن النفس و393939ل اآلیة ل اآلیة ل اآلیة بنزوبنزوبنزو
�الدفاع الدفاع الدفاع اإلسالمیة وتأمینھا واإلسالمیة وتأمینھا واإلسالمیة وتأمینھا وϡϠѧγϭ�ϪѧϳϠϋ�ௌ�ϰϠѧλ �ϪΗϭί Ϗ�ϥϣϭ�ϥϳϣϭϠυϣϟ�ϥϋ�ϡϠѧγϭ�ϪѧϳϠϋ�ௌ�ϰϠѧλ �ϪΗϭί Ϗ�ϥϣϭ�ϥϳϣϭϠυϣϟ�ϥϋ�ϡϠѧγϭ�ϪѧϳϠϋ�ௌ�ϰϠѧλ �ϪΗϭί Ϗ�ϥϣϭ�ϥϳϣϭϠυϣϟ�ϥϋ

---�Γϭί ѧѧѧϏ�Γϭί ѧѧѧϏ�Γϭί ѧѧѧϏ�ϲѧѧѧϓ�έΩѧѧѧΑ�ϲѧѧѧϓ�έΩѧѧѧΑ�ϲѧѧѧϓ�έΩѧѧѧΑ171717�ϥΎѧѧѧο ϣέ�ϥΎѧѧѧο ϣέ�ϥΎѧѧѧο ϣέ222�ϱέѧѧѧΟϫ�ϱέѧѧѧΟϫ�ϱέѧѧѧΟϫ---�ΓΩѧѧѧόϘϟ�ϱΫ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳΑϳΩΣϟ�Ϡѧѧѧλ�ΓΩѧѧѧόϘϟ�ϱΫ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳΑϳΩΣϟ�Ϡѧѧѧλ�ΓΩѧѧѧόϘϟ�ϱΫ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳΑϳΩΣϟ�Ϡѧѧѧλ

�ϲѧϓ�ωΩϭϟ�ΔΟΣ�ϲѧϓ�ωΩϭϟ�ΔΟΣ�ϲѧϓ�ωΩϭϟ�ΔΟΣ101010ϱέѧΟϫϱέѧΟϫϱέѧΟϫ---ھجري ھجري ھجري 888رمضان رمضان رمضان 202020فتح مكة في فتح مكة في فتح مكة في ---ھجري ھجري ھجري 666
.........

555---�ϡϠѧγϭ�ϪѧϳϠϋ�ௌ�ϰϠλ �ϪΗΎϓϭ�ϡϠѧγϭ�ϪѧϳϠϋ�ௌ�ϰϠλ �ϪΗΎϓϭ�ϡϠѧγϭ�ϪѧϳϠϋ�ௌ�ϰϠλ �ϪΗΎϓϭ:::ϧϟ�ϰѧϠϋ�ν έѧϣϟ�ΩΗѧηϧϟ�ϰѧϠϋ�ν έѧϣϟ�ΩΗѧηϧϟ�ϰѧϠϋ�ν έѧϣϟ�ΩΗѧη�ΩѧόΑ��ι ��ϲѧΑ�ΩѧόΑ��ι ��ϲѧΑ�ΩѧόΑ��ι ��ϲѧΑ

�έϭѧΟ�έϭѧΟ�έϭѧΟϪѧΑέϪѧΑέϪѧΑέ�ϥϳѧϧΛϻ�ϡϭѧϳ�ϥϳѧϧΛϻ�ϡϭѧϳ�ϥϳѧϧΛϻ�ϡϭѧϳ121212�ϊإلىإلىإلىثالثة أشھر من حجة الوداع ، حیث انتقل ثالثة أشھر من حجة الوداع ، حیث انتقل ثالثة أشھر من حجة الوداع ، حیث انتقل  ѧϳΑέ�ϊ ѧϳΑέ�ϊ ѧϳΑέ

من عمرهمن عمرهمن عمره636363م وھو في سن م وھو في سن م وھو في سن 632632632ھجري الموافق ھجري الموافق ھجري الموافق 111111األول األول األول 

المسجدالمسجدالمسجد---
األنصاراألنصاراألنصار---

المھاجرینالمھاجرینالمھاجرین
المدینة المدینة المدینة 

أھل الذمةأھل الذمةأھل الذمة

حجة حجة حجة 
الوداع الوداع الوداع 

بیت مال بیت مال بیت مال 
المسلمینالمسلمینالمسلمین

الشورىالشورىالشورى

الغزوةالغزوةالغزوة

السریةالسریةالسریة

عام لوفودعام لوفودعام لوفود

الجھادالجھادالجھاد

صحیفة صحیفة صحیفة 
المدینةالمدینةالمدینة

جدول جدول جدول ---
ألھم ألھم ألھم 

العبادات العبادات العبادات 

جدول جدول جدول ---
ألھم ألھم ألھم 

الغزوات.الغزوات.الغزوات.

القرآن القرآن القرآن 
الكریمالكریمالكریم

نصوص نصوص نصوص ---
ووثائقووثائقووثائق

ساللمساللمساللم---
ةةةزمنیزمنیزمنی

الكتاب الكتاب الكتاب 
...المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة

معرفة معرفة معرفة ---
أھم أعمال أھم أعمال أھم أعمال 

الرسول الرسول الرسول 
(ص) في (ص) في (ص) في 

المدینة.المدینة.المدینة.

تحدید تحدید تحدید 
مصادر مصادر مصادر 

الحكم الحكم الحكم 
اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

استنتاج استنتاج استنتاج 
عوامل بناء عوامل بناء عوامل بناء 

الدولة الدولة الدولة 
اإلسالمیةاإلسالمیةاإلسالمیة

أن یعرفأن یعرفأن یعرف---
معنى معنى معنى 

الجھاد الجھاد الجھاد 
والھدف والھدف والھدف 

منھمنھمنھ

858585أجب عن األسئلة ص أجب عن األسئلة ص أجب عن األسئلة ص سسسفرض دوري :::::فرض دوري :::::فرض دوري :::::---797979---777777انقل الجدولین ص انقل الجدولین ص انقل الجدولین ص ---التطبیقالتطبیقالتطبیق



101010:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::لحجم الساعيلحجم الساعيلحجم الساعيااام)م)م)125812581258م إلى م إلى م إلى 622622622الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

معرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمرحلیة: مرحلیة: مرحلیة: الكفاءة الالكفاءة الالكفاءة ال

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى---010101---حركة الفتوحات اإلسالمیةحركة الفتوحات اإلسالمیةحركة الفتوحات اإلسالمیة:::الموضوعالموضوعالموضوع

اإلسالمیةاإلسالمیةاإلسالمیةظاھر الحكم ودورھا في التمكین للحضارة ظاھر الحكم ودورھا في التمكین للحضارة ظاھر الحكم ودورھا في التمكین للحضارة الكشف عن مالكشف عن مالكشف عن م:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة
مؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةالوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة

ماذا فعل ماذا فعل ماذا فعل 
المسلمون المسلمون المسلمون 

بعد فتح بعد فتح بعد فتح 
مكة؟مكة؟مكة؟

في أي في أي في أي 
عھدعھدعھد

تمت تمت تمت 
الفتوحات الفتوحات الفتوحات 

خارج خارج خارج 
شبھ شبھ شبھ 

الجزیرة الجزیرة الجزیرة 
العربیة؟العربیة؟العربیة؟
ما الذي ما الذي ما الذي 

جعل جعل جعل 
المسلمون المسلمون المسلمون 

یقومون یقومون یقومون 
بعملیة بعملیة بعملیة 
الفتح الفتح الفتح 

اإلسالمي اإلسالمي اإلسالمي 
؟؟؟

من من من وفاة الرسول (ص) اختار المسلمونوفاة الرسول (ص) اختار المسلمونوفاة الرسول (ص) اختار المسلمونبعد بعد بعد :::مقدمةمقدمةمقدمة
وعرف وعرف وعرف ،،،بة من یخلفھ ویسیر على نھجھبة من یخلفھ ویسیر على نھجھبة من یخلفھ ویسیر على نھجھااابین الصحبین الصحبین الصح

عھدھم بالھد الراشدي والتي عرفت أخطار عدة منھا:عھدھم بالھد الراشدي والتي عرفت أخطار عدة منھا:عھدھم بالھد الراشدي والتي عرفت أخطار عدة منھا:
*حروب الردة ( مانعي الزكاة) * أدعیاء النبوة كمسیلمة *حروب الردة ( مانعي الزكاة) * أدعیاء النبوة كمسیلمة *حروب الردة ( مانعي الزكاة) * أدعیاء النبوة كمسیلمة 
الكذاب*ثورة سكان الشام ومصر*الفتنة الكبرى بعد مقتل الكذاب*ثورة سكان الشام ومصر*الفتنة الكبرى بعد مقتل الكذاب*ثورة سكان الشام ومصر*الفتنة الكبرى بعد مقتل 

ات الدینیة.......ات الدینیة.......ات الدینیة.......عثمان رضي هللا عنھ*ظھور الحركعثمان رضي هللا عنھ*ظھور الحركعثمان رضي هللا عنھ*ظھور الحرك

:بعد فتح مكة واصل من جاء :بعد فتح مكة واصل من جاء :بعد فتح مكة واصل من جاء الفتوحات اإلسالمیةالفتوحات اإلسالمیةالفتوحات اإلسالمیة///111

بعد الرسول الكریم(ص) عملیة نشر اإلسالم في بعد الرسول الكریم(ص) عملیة نشر اإلسالم في بعد الرسول الكریم(ص) عملیة نشر اإلسالم في 
الھند شرقا الھند شرقا الھند شرقا إلىإلىإلىاألمصار حتى وصلت في العھد األموياألمصار حتى وصلت في العھد األموياألمصار حتى وصلت في العھد األموي

واألندلس غربا.واألندلس غربا.واألندلس غربا.

ما یأتي:ما یأتي:ما یأتي::::أسباب الفتوحات اإلسالمیةأسباب الفتوحات اإلسالمیةأسباب الفتوحات اإلسالمیة///222

نشر الدعوة اإلسالمیةنشر الدعوة اإلسالمیةنشر الدعوة اإلسالمیة***
میةمیةمیةتوسیع رقعة الدولة اإلسالتوسیع رقعة الدولة اإلسالتوسیع رقعة الدولة اإلسال***
تقویة المسلمین بمؤمنین جددتقویة المسلمین بمؤمنین جددتقویة المسلمین بمؤمنین جدد***
تحریر اإلنسان من الجھل والعبودیةتحریر اإلنسان من الجھل والعبودیةتحریر اإلنسان من الجھل والعبودیة***

...كسب موارد مالیة جدیدة لبیت مال المسلمینكسب موارد مالیة جدیدة لبیت مال المسلمینكسب موارد مالیة جدیدة لبیت مال المسلمین***

333ΩϼѧѧΑϭ�ϕέѧѧόϟ�ϲѧѧϓ�ΔϳϣϼѧѧγϹ�ΕΎѧѧΣϭΗϔϟ�έϳѧѧγ��ΩϼѧѧΑϭ�ϕέѧѧόϟ�ϲѧѧϓ�ΔϳϣϼѧѧγϹ�ΕΎѧѧΣϭΗϔϟ�έϳѧѧγ��ΩϼѧѧΑϭ�ϕέѧѧόϟ�ϲѧѧϓ�ΔϳϣϼѧѧγϹ�ΕΎѧѧΣϭΗϔϟ�έϳѧѧγ��
�ϝѧϛ�Ηѧϓ�ϡѧΗ�ϝѧϛ�Ηѧϓ�ϡѧΗ�ϝѧϛ�Ηѧϓ�ϡѧΗالجزیرة العربیةالجزیرة العربیةالجزیرة العربیة:بعد فتح شبھ :بعد فتح شبھ :بعد فتح شبھ الشام ومصرالشام ومصرالشام ومصر

�ϥѧѧϣ�˯ί ѧѧΟϭ�Ύѧѧϳϧϳϣέϭ�ϕέѧѧόϟϭ�ϡΎѧѧηϟϭ�α έΎѧѧϓ�ΩϼѧѧΑ�ϥѧѧϣ�ϥѧѧϣ�˯ί ѧѧΟϭ�Ύѧѧϳϧϳϣέϭ�ϕέѧѧόϟϭ�ϡΎѧѧηϟϭ�α έΎѧѧϓ�ΩϼѧѧΑ�ϥѧѧϣ�ϥѧѧϣ�˯ί ѧѧΟϭ�Ύѧѧϳϧϳϣέϭ�ϕέѧѧόϟϭ�ϡΎѧѧηϟϭ�α έΎѧѧϓ�ΩϼѧѧΑ�ϥѧѧϣ
ϭ�ΎѧѧϳϘϳέϓϭ�ΎѧѧϳϘϳέϓϭ�ΎѧѧϳϘϳέϓ�ϡΎѧѧηϟΎΑ�ϙϭѧѧϣέϳϟ�Δѧѧϛέόϣ����ϙέΎѧѧόϣϟ�ϡѧѧϫ�ϥѧѧϣ�ϡΎѧѧηϟΎΑ�ϙϭѧѧϣέϳϟ�Δѧѧϛέόϣ����ϙέΎѧѧόϣϟ�ϡѧѧϫ�ϥѧѧϣ�ϡΎѧѧηϟΎΑ�ϙϭѧѧϣέϳϟ�Δѧѧϛέόϣ����ϙέΎѧѧόϣϟ�ϡѧѧϫ�ϥѧѧϣ

والقادسیة  وفتح اإلسكندریة ........والقادسیة  وفتح اإلسكندریة ........والقادسیة  وفتح اإلسكندریة ........

الخالفةالخالفةالخالفة

الشورىالشورىالشورى
حرب الردةحرب الردةحرب الردة

أدعیاء النبوةأدعیاء النبوةأدعیاء النبوة

الفتنة الكبرىالفتنة الكبرىالفتنة الكبرى

الحركات الحركات الحركات 
الدینیةالدینیةالدینیة

الخوارجالخوارجالخوارج
الشیعةالشیعةالشیعة

العبودیةالعبودیةالعبودیة

بالد الشامبالد الشامبالد الشام

بالد فارسبالد فارسبالد فارس

خرائطخرائطخرائط---

صورصورصور---

نصوصنصوصنصوص---

جداولجداولجداول---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
درسيدرسيدرسيالمالمالم

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف على یتعرف على یتعرف على 
العھد الراشديالعھد الراشديالعھد الراشدي

یستنتج دوافع یستنتج دوافع یستنتج دوافع 
الفتح اإلسالميالفتح اإلسالميالفتح اإلسالمي

یرصد مراحل یرصد مراحل یرصد مراحل 
الفتوحاتالفتوحاتالفتوحات

العھد العباسيالعھد العباسيالعھد العباسيھـ     ھـ     ھـ     132132132العھد األموي             العھد األموي             العھد األموي             ھـ   ھـ   ھـ   414141العھد الراشدي                      العھد الراشدي                      العھد الراشدي                      ھـ   ھـ   ھـ   111111دولة الرسول(ص)دولة الرسول(ص)دولة الرسول(ص)ھـ ھـ ھـ 010101

ـــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــ*ـــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــ*ـــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــ****ھـھـھـ656656656
بغدادبغدادبغدادم م م 750750750دمشقدمشقدمشقم  م  م  661661661المدینةالمدینةالمدینةم    م    م    632632632المدینة    المدینة    المدینة    ممم622622622

ممم125812581258

939393سم الخریطة ص سم الخریطة ص سم الخریطة ص ارارار---222واحفظھواحفظھواحفظھ909090دون الجدول ص دون الجدول ص دون الجدول ص ---111:::التطبیقالتطبیقالتطبیق

اذكر أھم توصیات الرسول (ص) في حجة الوداع اذكر أھم توصیات الرسول (ص) في حجة الوداع اذكر أھم توصیات الرسول (ص) في حجة الوداع ---333



111111:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::لساعيلساعيلساعيالحجم االحجم االحجم ام)م)م)125812581258م إلى م إلى م إلى 622622622الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

معرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمرحلیة: مرحلیة: مرحلیة: الكفاءة الالكفاءة الالكفاءة ال

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى---000222---حركة الفتوحات اإلسالمیةحركة الفتوحات اإلسالمیةحركة الفتوحات اإلسالمیة:::الموضوعالموضوعالموضوع

ا في التمكین للحضارة اإلسالمیةا في التمكین للحضارة اإلسالمیةا في التمكین للحضارة اإلسالمیةالكشف عن مظاھر الحكم ودورھالكشف عن مظاھر الحكم ودورھالكشف عن مظاھر الحكم ودورھ:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة
مؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةالوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة

كیف وصل كیف وصل كیف وصل 
اإلسالم إلى اإلسالم إلى اإلسالم إلى 

بالد بالد بالد 
المغرب .المغرب .المغرب .

دام فتح دام فتح دام فتح 
المغرب المغرب المغرب 

زمن طویل زمن طویل زمن طویل 
لماذا في لماذا في لماذا في 

رأیك؟ رأیك؟ رأیك؟ 

---استغرق فتح المغرب أكثر من خمسین سنةاستغرق فتح المغرب أكثر من خمسین سنةاستغرق فتح المغرب أكثر من خمسین سنة:::مقدمةمقدمةمقدمة///

عفان إلى غایة عفان إلى غایة عفان إلى غایة من عھد الخلیفة الراشدي عثمان بن من عھد الخلیفة الراشدي عثمان بن من عھد الخلیفة الراشدي عثمان بن بدایةبدایةبدایة
لألسباب اآلتیة:لألسباب اآلتیة:لألسباب اآلتیة:---الخلیفة األموي الولید بن عبد الملكالخلیفة األموي الولید بن عبد الملكالخلیفة األموي الولید بن عبد الملك

مقاومة األمازیغ للفتح اإلسالمي العتقادھم بأنھم مقاومة األمازیغ للفتح اإلسالمي العتقادھم بأنھم مقاومة األمازیغ للفتح اإلسالمي العتقادھم بأنھم ...111
...غزاةغزاةغزاة

المشاكل السیاسیة التي عرفتھا الدولة اإلسالمیة بعد المشاكل السیاسیة التي عرفتھا الدولة اإلسالمیة بعد المشاكل السیاسیة التي عرفتھا الدولة اإلسالمیة بعد ...222
...نننااامقتل الخلیفة الراشدي عثمان بن عفمقتل الخلیفة الراشدي عثمان بن عفمقتل الخلیفة الراشدي عثمان بن عف

. الوجود البیزنطي في بالد المغرب.. الوجود البیزنطي في بالد المغرب.. الوجود البیزنطي في بالد المغرب.333

وبة تضاریس بالد المغرب وبة تضاریس بالد المغرب وبة تضاریس بالد المغرب . صع. صع. صع444

:::بالد المغرببالد المغرببالد المغرباإلسالمي لاإلسالمي لاإلسالمي لأسباب الفتح  أسباب الفتح  أسباب الفتح  ///

نشر اإلسالم وطرد البیزنطیین وكسب مورد جدید نشر اإلسالم وطرد البیزنطیین وكسب مورد جدید نشر اإلسالم وطرد البیزنطیین وكسب مورد جدید ...111
...لبیت مال المسلمینلبیت مال المسلمینلبیت مال المسلمین

توسیع رقعة الدولة اإلسالمیة وحمایة حدودھا توسیع رقعة الدولة اإلسالمیة وحمایة حدودھا توسیع رقعة الدولة اإلسالمیة وحمایة حدودھا ...222
الغربیة.الغربیة.الغربیة.

.تحریر المغاربة من االحتالل البیزنطي والجھل .تحریر المغاربة من االحتالل البیزنطي والجھل .تحریر المغاربة من االحتالل البیزنطي والجھل 333
...والعبودیةوالعبودیةوالعبودیة

مرت عملیة فتح مرت عملیة فتح مرت عملیة فتح :::مي لبالد المغربمي لبالد المغربمي لبالد المغربمراحل الفتح اإلسالمراحل الفتح اإلسالمراحل الفتح اإلسال

بالد المغرب بثالث مراحل ھي:بالد المغرب بثالث مراحل ھي:بالد المغرب بثالث مراحل ھي:

ھـ): ھـ): ھـ): 505050ھـ إلى ھـ إلى ھـ إلى 282828مرحلة االستطالع واالكتشاف (مرحلة االستطالع واالكتشاف (مرحلة االستطالع واالكتشاف (...111
�ΎѧѧѧѧϬΑ�ϡϭѧѧѧѧϘϳ�ϥΎѧѧѧѧϛ�ΓέέѧѧѧѧϛΗϣ�ΔϳϋϼρΗѧѧѧѧγ�ΕϼѧѧѧѧϣΣ�ΎѧѧѧѧϬΑ�ϡϭѧѧѧѧϘϳ�ϥΎѧѧѧѧϛ�ΓέέѧѧѧѧϛΗϣ�ΔϳϋϼρΗѧѧѧѧγ�ΕϼѧѧѧѧϣΣ�ΎѧѧѧѧϬΑ�ϡϭѧѧѧѧϘϳ�ϥΎѧѧѧѧϛ�ΓέέѧѧѧѧϛΗϣ�ΔϳϋϼρΗѧѧѧѧγ�ΕϼѧѧѧѧϣΣ
�Δѧѧϓέόϣϟ�Ρέѧѧγ�ϲѧѧΑ�ϥѧѧΑ�ௌ�ΩѧѧΑϋ���ϝѧѧΛϣ�ϥϭϣϠѧѧγϣϟ�Δѧѧϓέόϣϟ�Ρέѧѧγ�ϲѧѧΑ�ϥѧѧΑ�ௌ�ΩѧѧΑϋ���ϝѧѧΛϣ�ϥϭϣϠѧѧγϣϟ�Δѧѧϓέόϣϟ�Ρέѧѧγ�ϲѧѧΑ�ϥѧѧΑ�ௌ�ΩѧѧΑϋ���ϝѧѧΛϣ�ϥϭϣϠѧѧγϣϟ

المنطقة وسكانھا ، ثم یعودون إلى مصر.المنطقة وسكانھا ، ثم یعودون إلى مصر.المنطقة وسكانھا ، ثم یعودون إلى مصر.

222...���ϲѧѧϘϳϘΣϟ�Ηѧѧϔϟ�ΔѧѧϠΣέϣ���ϲѧѧϘϳϘΣϟ�Ηѧѧϔϟ�ΔѧѧϠΣέϣ���ϲѧѧϘϳϘΣϟ�Ηѧѧϔϟ�ΔѧѧϠΣέϣ505050�˰ѧѧϫ�˰ѧѧϫ�˰ѧѧϫϰѧѧϟ·ϰѧѧϟ·ϰѧѧϟ·868686ѧѧΑ��˰ѧѧϫѧѧΑ��˰ѧѧϫѧѧΑ��˰ѧѧϫ دأھا دأھا دأھا

�Δϧѧγ�ϥϭέѧϳϘϟ�ΔѧϧϳΩϣ�Ϫѧγϳγ΄ΗΑ�ϊ ѧϔϧ�ϥѧΑ�ΔΑϘϋ�Δϧѧγ�ϥϭέѧϳϘϟ�ΔѧϧϳΩϣ�Ϫѧγϳγ΄ΗΑ�ϊ ѧϔϧ�ϥѧΑ�ΔΑϘϋ�Δϧѧγ�ϥϭέѧϳϘϟ�ΔѧϧϳΩϣ�Ϫѧγϳγ΄ΗΑ�ϊ ѧϔϧ�ϥѧΑ�ΔΑϘϋ505050�˰ѧϫ�˰ѧϫ�˰ѧϫ

ھـ.ھـ.ھـ.868686وتنتھي بعزل حسان بن النعمان سنة وتنتھي بعزل حسان بن النعمان سنة وتنتھي بعزل حسان بن النعمان سنة 

��˰ѧϫ�ΔѧϳϟϭΗΑ�ΕΩѧΑ�˰ѧϫ�ѧϫ˰�101101101ھـ إلى ھـ إلى ھـ إلى 868686مرحلة التنظیم (مرحلة التنظیم (مرحلة التنظیم (...333�ΔѧϳϟϭΗΑ�ΕΩѧΑ���ΔѧϳϟϭΗΑ�ΕΩѧΑ��
�Ώέѧѧϐϣϟ�ΩϼѧѧΑ�έϭѧѧϣ�έϳѧѧλ ϧ�ϥѧѧΑ�ϰѧѧγϭϣ�Ώέѧѧϐϣϟ�ΩϼѧѧΑ�έϭѧѧϣ�έϳѧѧλ ϧ�ϥѧѧΑ�ϰѧѧγϭϣ�Ώέѧѧϐϣϟ�ΩϼѧѧΑ�έϭѧѧϣ�έϳѧѧλ ϧ�ϥѧѧΑ�ϰѧѧγϭϣϰѧѧϟ·ϰѧѧϟ·ϰѧѧϟ·�Ηѧѧϓ�ΔѧѧϳΎϏ�Ηѧѧϓ�ΔѧѧϳΎϏ�Ηѧѧϓ�ΔѧѧϳΎϏ

األندلس .األندلس .األندلس .

عثمان بن عثمان بن عثمان بن ---
عفانعفانعفان

الدولة الدولة الدولة ---
األمویةاألمویةاألمویة

الولید بن الولید بن الولید بن ---
عبد لملكعبد لملكعبد لملك

غغغاألمازیاألمازیاألمازی---
الفتنة الفتنة الفتنة ---

الكبرىالكبرىالكبرى

البیزنطیینالبیزنطیینالبیزنطیین---
بیت مال بیت مال بیت مال ---

المسلمینالمسلمینالمسلمین
العبودیةالعبودیةالعبودیة

عبد بن أبي عبد بن أبي عبد بن أبي ---
سرحسرحسرح

عقبة بن عقبة بن عقبة بن ---
نافعنافعنافع

حسان بن حسان بن حسان بن ---
النعمانالنعمانالنعمان

القیروانالقیروانالقیروان---
موسى بن موسى بن موسى بن ---

نصیرنصیرنصیر
األندلساألندلساألندلس---

ة ة ة طططیییخرخرخر---
الفتح الفتح الفتح 

اإلسالمي اإلسالمي اإلسالمي 
للمغربللمغربللمغرب

سلم سلم سلم ---
زمنيزمنيزمني

نصوصنصوصنصوص---

جداولجداولجداول---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف على یتعرف على یتعرف على ---
موقفموقفموقف

المغاربة من المغاربة من المغاربة من 
اإلسالم عند اإلسالم عند اإلسالم عند 
بدایة الفتح.بدایة الفتح.بدایة الفتح.

استنتاج أھم استنتاج أھم استنتاج أھم ---
أسباب فتح أسباب فتح أسباب فتح 

بالد المغرب بالد المغرب بالد المغرب 

یتتبع یتتبع یتتبع ---
مراحل الفتح مراحل الفتح مراحل الفتح 

اإلسالمي اإلسالمي اإلسالمي 
لبالد المغربلبالد المغربلبالد المغرب

وأحفظھ.وأحفظھ.وأحفظھ.959595أنقل الجدول ص أنقل الجدول ص أنقل الجدول ص ---التطبیقالتطبیقالتطبیق
ما نتائج الفتح اإلسالمي لبالد المغرب؟ما نتائج الفتح اإلسالمي لبالد المغرب؟ما نتائج الفتح اإلسالمي لبالد المغرب؟---



111111:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعيم)م)م)125812581258لى لى لى م إم إم إ622622622الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

معرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمرحلیة: مرحلیة: مرحلیة: الكفاءة الالكفاءة الالكفاءة ال
توسط     توسط     توسط     ممم222:::المستوىالمستوىالمستوى---111---التطور اإلداري والسیاسي للدولة اإلسالمیةالتطور اإلداري والسیاسي للدولة اإلسالمیةالتطور اإلداري والسیاسي للدولة اإلسالمیة:::الموضوعالموضوعالموضوع

ودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةوتطورھاوتطورھاوتطورھاالكشف عن مظاھر الحكمالكشف عن مظاھر الحكمالكشف عن مظاھر الحكمة:ة:ة:الكفاءة القاعدیالكفاءة القاعدیالكفاءة القاعدی

مؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةالوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة

عرف عرف عرف 
العھد العھد العھد 

الراشدي الراشدي الراشدي 
أخطار أخطار أخطار 
عدیدة عدیدة عدیدة 
أھمھا أھمھا أھمھا 
الفتنة الفتنة الفتنة 

...الكبرىالكبرىالكبرى
إلى ماذا إلى ماذا إلى ماذا 
أدى ذلك؟أدى ذلك؟أدى ذلك؟

صراع قدیم بین أبناء صراع قدیم بین أبناء صراع قدیم بین أبناء وھيوھيوھي:::النزاع على الخالفةالنزاع على الخالفةالنزاع على الخالفة///١١١
العمومة من قبیلة قریش قبل اإلسالم وبعده بین بني أمیة  بن العمومة من قبیلة قریش قبل اإلسالم وبعده بین بني أمیة  بن العمومة من قبیلة قریش قبل اإلسالم وبعده بین بني أمیة  بن 

عبد شمس وعمھ ھاشم بن عبد مناف، وبرز بوضوح ھذا عبد شمس وعمھ ھاشم بن عبد مناف، وبرز بوضوح ھذا عبد شمس وعمھ ھاشم بن عبد مناف، وبرز بوضوح ھذا 
ھـ حیث ھـ حیث ھـ حیث 353535الخالف بعد مقتل الخلیفة الراشدي عثمان بن عفان الخالف بعد مقتل الخلیفة الراشدي عثمان بن عفان الخالف بعد مقتل الخلیفة الراشدي عثمان بن عفان 

نتج عنھ معارك طاحنة بین المسلمین ، انتھى بتنازل الحسن بن نتج عنھ معارك طاحنة بین المسلمین ، انتھى بتنازل الحسن بن نتج عنھ معارك طاحنة بین المسلمین ، انتھى بتنازل الحسن بن 
على دماء على دماء على دماء یة بن أبي سفیان حفاظایة بن أبي سفیان حفاظایة بن أبي سفیان حفاظاعلي عن الخالفة لمعاوعلي عن الخالفة لمعاوعلي عن الخالفة لمعاو

المسلمین ، وبذلك تأسست الدولة األمویة.المسلمین ، وبذلك تأسست الدولة األمویة.المسلمین ، وبذلك تأسست الدولة األمویة.

تنتسب إلى أمیة بن عبد شمس بن تنتسب إلى أمیة بن عبد شمس بن تنتسب إلى أمیة بن عبد شمس بن :::تأسیس الدولة األمویةتأسیس الدولة األمویةتأسیس الدولة األمویة///٢٢٢
عبد مناف أحد زعماء قریش في الجاھلیة ، نشأت دولتھم  سنة عبد مناف أحد زعماء قریش في الجاھلیة ، نشأت دولتھم  سنة عبد مناف أحد زعماء قریش في الجاھلیة ، نشأت دولتھم  سنة 

م على ید معاویة بن أبي سفیان الذي كان م على ید معاویة بن أبي سفیان الذي كان م على ید معاویة بن أبي سفیان الذي كان 661661661ھـ الموافق لـ ھـ الموافق لـ ھـ الموافق لـ 414141
ھد الخلیفة عثمان بن عفان وقد تعاقب على ھد الخلیفة عثمان بن عفان وقد تعاقب على ھد الخلیفة عثمان بن عفان وقد تعاقب على والیا على الشم في عوالیا على الشم في عوالیا على الشم في ع

خلیفة أشھرھم : معاویة بن أبي سفیان خلیفة أشھرھم : معاویة بن أبي سفیان خلیفة أشھرھم : معاویة بن أبي سفیان 141414حكم الدولة األمویة حكم الدولة األمویة حكم الدولة األمویة 
.سقطت .سقطت .سقطت .........عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزیز العادل عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزیز العادل عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزیز العادل 

...ممم750750750ھـ الموافق لـ ھـ الموافق لـ ھـ الموافق لـ 132132132دولتھم سنة دولتھم سنة دولتھم سنة 

تمتد من تركستان شرقا إلى حصون تمتد من تركستان شرقا إلى حصون تمتد من تركستان شرقا إلى حصون :::/ مجالھا  الجغرافي/ مجالھا  الجغرافي/ مجالھا  الجغرافي٣٣٣
...غرباغرباغرباوالى شمال أفریقیا واألندلسوالى شمال أفریقیا واألندلسوالى شمال أفریقیا واألندلسالقسطنطینیة شماال القسطنطینیة شماال القسطنطینیة شماال 

:::/ تنظیم الدولة األمویة/ تنظیم الدولة األمویة/ تنظیم الدولة األمویة۶۶۶
تحول مركز الخالفة  من المدینة إلى دمشق تحول مركز الخالفة  من المدینة إلى دمشق تحول مركز الخالفة  من المدینة إلى دمشق :::اإلدارياإلدارياإلداريالجانب الجانب الجانب ---

* إحداث دواوین عدیدة  مثل : * إحداث دواوین عدیدة  مثل : * إحداث دواوین عدیدة  مثل : 
الرسائل والبرید الجند والخراج الخطابة الحسبة المظالم ....الرسائل والبرید الجند والخراج الخطابة الحسبة المظالم ....الرسائل والبرید الجند والخراج الخطابة الحسبة المظالم ....

* تقسیم الدولة إلى  والیات وعلى رأسھا والي.* تقسیم الدولة إلى  والیات وعلى رأسھا والي.* تقسیم الدولة إلى  والیات وعلى رأسھا والي.
اإلدارة والعملة.اإلدارة والعملة.اإلدارة والعملة.* تعریب * تعریب * تعریب 

تحول الحكم من شوري إلى وراثي حیث تحول الحكم من شوري إلى وراثي حیث تحول الحكم من شوري إلى وراثي حیث :::الجانب السیاسي الجانب السیاسي الجانب السیاسي 
أجبر المسلمون على مبایعة یزید بن معاویة .أجبر المسلمون على مبایعة یزید بن معاویة .أجبر المسلمون على مبایعة یزید بن معاویة .

للدولة األمویة جیشان دائم واحتیاطي  كما للدولة األمویة جیشان دائم واحتیاطي  كما للدولة األمویة جیشان دائم واحتیاطي  كما :::الجانب العسكريالجانب العسكريالجانب العسكري
اعتنت باألسطول البحري .اعتنت باألسطول البحري .اعتنت باألسطول البحري .

قریشقریشقریش---

معركة معركة معركة 
الجملالجملالجمل

معركة معركة معركة 
صفینصفینصفین

المظالمالمظالمالمظالم

الحسبةالحسبةالحسبة

التعریبالتعریبالتعریب

جیش دائم جیش دائم جیش دائم 
احتیاطياحتیاطياحتیاطيووو

---
ة ة ة طططیییخرخرخر

لعالم لعالم لعالم ااا
اإلسالماإلسالماإلسالم

ي ي ي 

سلم سلم سلم ---
زمنيزمنيزمني

---
نصوصنصوصنصوص

جداولجداولجداول---
الكتاب الكتاب الكتاب ---

المدرسالمدرسالمدرس
ييي
---

السبورةالسبورةالسبورة
ھیكل ھیكل ھیكل ---

تنظیمي تنظیمي تنظیمي 
لشجرة لشجرة لشجرة 
الدولة الدولة الدولة 
األمویةاألمویةاألمویة

یتعرف على یتعرف على یتعرف على ---
بدایات بدایات بدایات 

الصراع على الصراع على الصراع على 
...الخالفةالخالفةالخالفة

یتعرف على یتعرف على یتعرف على ---
الدولة األمویةالدولة األمویةالدولة األمویة

یكتشف یكتشف یكتشف 
المظھر المظھر المظھر 
اإلداري اإلداري اإلداري 

والسیاسي والسیاسي والسیاسي 
والعسكري والعسكري والعسكري 

األمویةاألمویةاألمویةللدولةللدولةللدولة

وأحفظھ.وأحفظھ.وأحفظھ.919191أنقل الجدول ص أنقل الجدول ص أنقل الجدول ص ---التطبیقالتطبیقالتطبیق
لمقصود بالمفاھیم اآلتیة : الجزیة والفيء العشور و الغنیمة والحسبة.لمقصود بالمفاھیم اآلتیة : الجزیة والفيء العشور و الغنیمة والحسبة.لمقصود بالمفاھیم اآلتیة : الجزیة والفيء العشور و الغنیمة والحسبة.اااما ما ما ---



121212:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعي)))ممم125812581258م إلىم إلىم إلى622622622الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

معرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمرحلیة: مرحلیة: مرحلیة: الكفاءة الالكفاءة الالكفاءة ال
متوسطمتوسطمتوسط222:::المستوىالمستوىالمستوى---222---التطور اإلداري والسیاسي للدولة اإلسالمیةالتطور اإلداري والسیاسي للدولة اإلسالمیةالتطور اإلداري والسیاسي للدولة اإلسالمیة:::الموضوعالموضوعالموضوع

ودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةوتطورھاوتطورھاوتطورھاالكشف عن مظاھر الحكمالكشف عن مظاھر الحكمالكشف عن مظاھر الحكم:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

لم تدوم لم تدوم لم تدوم 
فترة الحكم فترة الحكم فترة الحكم 

مدةمدةمدةاألموي األموي األموي 
طویلة إلى طویلة إلى طویلة إلى 
ماذا یعود ماذا یعود ماذا یعود 

ذلك في ذلك في ذلك في 
؟؟؟رأیكرأیكرأیك

الخلفاء المتأخرین من بني أمیة الخلفاء المتأخرین من بني أمیة الخلفاء المتأخرین من بني أمیة بسبب ضعف شخصیةبسبب ضعف شخصیةبسبب ضعف شخصیةمقدمة:مقدمة:مقدمة:///١١١
وتنافسھم على السلطة وحقد الموالي نتیجة تعصب األمویین للعرب وتنافسھم على السلطة وحقد الموالي نتیجة تعصب األمویین للعرب وتنافسھم على السلطة وحقد الموالي نتیجة تعصب األمویین للعرب 

ھـ ھـ ھـ 132132132استطاع العباسیون أن یفتكوا السلطة من بني أمیة سنة استطاع العباسیون أن یفتكوا السلطة من بني أمیة سنة استطاع العباسیون أن یفتكوا السلطة من بني أمیة سنة ،،،

...م م م 750750750///

بن عبد المطلب عم بن عبد المطلب عم بن عبد المطلب عم العباسالعباسالعباستنتسب إلى تنتسب إلى تنتسب إلى :::عباسیةعباسیةعباسیةالدولة الالدولة الالدولة النسبنسبنسب///٢٢٢

...م م م 125812581258ھـ /ھـ /ھـ /656656656الرسول (ص)سقطت دولتھم سنة الرسول (ص)سقطت دولتھم سنة الرسول (ص)سقطت دولتھم سنة 

لم تعرف الدولة العباسیة حدود ثابتة لم تعرف الدولة العباسیة حدود ثابتة لم تعرف الدولة العباسیة حدود ثابتة :::/ مجالھا  الجغرافي/ مجالھا  الجغرافي/ مجالھا  الجغرافي٣٣٣
لجھة الغربیة ( األندلس  وشمال أفریقیا ).لجھة الغربیة ( األندلس  وشمال أفریقیا ).لجھة الغربیة ( األندلس  وشمال أفریقیا ).اااخاصة من خاصة من خاصة من 

مرت بمرحلتین أساسیتین: مرت بمرحلتین أساسیتین: مرت بمرحلتین أساسیتین: :::العباسیةالعباسیةالعباسیةمراحل تطور الدولة مراحل تطور الدولة مراحل تطور الدولة ///۶۶۶

یعرف بالعصر الذھبي للدولة یبدأ من التأسیس  إلى یعرف بالعصر الذھبي للدولة یبدأ من التأسیس  إلى یعرف بالعصر الذھبي للدولة یبدأ من التأسیس  إلى :::دور القوة دور القوة دور القوة ---

م .م .م .847847847نھایة عھد الخلیفة المتوكل سنة نھایة عھد الخلیفة المتوكل سنة نھایة عھد الخلیفة المتوكل سنة 
دور الضعف :تمیز بتداول الحكم بین األتراك والفرس  إلى غایة دور الضعف :تمیز بتداول الحكم بین األتراك والفرس  إلى غایة دور الضعف :تمیز بتداول الحكم بین األتراك والفرس  إلى غایة ---

م.م.م.125812581258سقوطھا على ید المغول سنة سقوطھا على ید المغول سنة سقوطھا على ید المغول سنة 

:::تنظیم الدولة العباسیةتنظیم الدولة العباسیةتنظیم الدولة العباسیة///۵۵۵
تحول مركز الخالفة إلى بغداد ( دار السالم) * تحول مركز الخالفة إلى بغداد ( دار السالم) * تحول مركز الخالفة إلى بغداد ( دار السالم) * الجانب اإلداري : الجانب اإلداري : الجانب اإلداري : ---

استحداث منصب الوزیر وقاضي القضاة.استحداث منصب الوزیر وقاضي القضاة.استحداث منصب الوزیر وقاضي القضاة.
...میا إلى مركز الخالفة في بغدادمیا إلى مركز الخالفة في بغدادمیا إلى مركز الخالفة في بغدادالدولة إلى دویالت تابعة اسالدولة إلى دویالت تابعة اسالدولة إلى دویالت تابعة اسانقسامانقسامانقسام***
الجانب السیاسي: ظل الحكم وراثي ملكي شمل والجیش العباسي الجانب السیاسي: ظل الحكم وراثي ملكي شمل والجیش العباسي الجانب السیاسي: ظل الحكم وراثي ملكي شمل والجیش العباسي ---

على الفرسان والمشاة والنشابون إلى جانب التركیز على األسطول على الفرسان والمشاة والنشابون إلى جانب التركیز على األسطول على الفرسان والمشاة والنشابون إلى جانب التركیز على األسطول 
...البحري وتكون الجیش من العرب والفرس واألتراكالبحري وتكون الجیش من العرب والفرس واألتراكالبحري وتكون الجیش من العرب والفرس واألتراك

BBB///ھـ ھـ ھـ 656656656سقطت سنة سقطت سنة سقطت سنة :::أسباب سقوط الدولة العباسیةأسباب سقوط الدولة العباسیةأسباب سقوط الدولة العباسیة

المغول ألسباب اآلتیة: المغول ألسباب اآلتیة: المغول ألسباب اآلتیة: م على ید م على ید م على ید 111258258258

تداول النفوذ الفارسي والتركي على السلطة تداول النفوذ الفارسي والتركي على السلطة تداول النفوذ الفارسي والتركي على السلطة ...111

لدولة العباسیة جغرافیا مما سھل استقالل بعض األقالیم لدولة العباسیة جغرافیا مما سھل استقالل بعض األقالیم لدولة العباسیة جغرافیا مما سھل استقالل بعض األقالیم ااااتساع اتساع اتساع ...222
...عنھاعنھاعنھا

الصراع والتآمر على الخالفة مثل ما وقع بین األمین والمأمون الصراع والتآمر على الخالفة مثل ما وقع بین األمین والمأمون الصراع والتآمر على الخالفة مثل ما وقع بین األمین والمأمون ...333
أوالد ھارون الرشید .أوالد ھارون الرشید .أوالد ھارون الرشید .

...يييالھجومات الصلیبیة على العالم اإلسالمالھجومات الصلیبیة على العالم اإلسالمالھجومات الصلیبیة على العالم اإلسالم...444

المواليالمواليالموالي---

األندلساألندلساألندلس

دول دول دول 
شمال شمال شمال 
أفریقیاأفریقیاأفریقیا

ھارون ھارون ھارون 
الرشیدالرشیدالرشید

قاضي قاضي قاضي 
القضاةالقضاةالقضاة

الھجوماالھجوماالھجوما
ت ت ت 

الصلیبیةالصلیبیةالصلیبیة

ة ة ة طططیییخرخرخر
لعالم لعالم لعالم ااا

اإلسالماإلسالماإلسالم
ي ي ي 

سلم سلم سلم ---
زمنيزمنيزمني

---
نصوصنصوصنصوص

جداولجداولجداول---
الكتاب الكتاب الكتاب ---

المدرسالمدرسالمدرس
ييي
---

السبورةالسبورةالسبورة
ھیكل ھیكل ھیكل ---

تنظیمي تنظیمي تنظیمي 
لشجرة لشجرة لشجرة 
الدولة الدولة الدولة 

عباسیةعباسیةعباسیةالالال

یتعرف یتعرف یتعرف ---
الدولة الدولة الدولة علىعلىعلى

العباسیةالعباسیةالعباسیة
ل ل ل ومراحومراحومراح

تطورھاتطورھاتطورھا

یكتشف یكتشف یكتشف 
المظھر المظھر المظھر 
اإلداري اإلداري اإلداري 

والسیاسي والسیاسي والسیاسي 
والعسكري والعسكري والعسكري 

للدولة للدولة للدولة 

وأحفظھ.وأحفظھ.وأحفظھ.919191أنقل الجدول ص أنقل الجدول ص أنقل الجدول ص ---التطبیقالتطبیقالتطبیق



131313مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعيم)م)م)125812581258م إلى م إلى م إلى 622622622الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

معرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیة:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 
متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى---111---للدولة اإلسالمیةللدولة اإلسالمیةللدولة اإلسالمیةالحضاريالحضاريالحضاريالتطور التطور التطور :::الموضوعالموضوعالموضوع

ودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةوتطورھاوتطورھاوتطورھاالكشف عن مظاھر الحكمالكشف عن مظاھر الحكمالكشف عن مظاھر الحكم:::یةیةیةالكفاءة القاعدالكفاءة القاعدالكفاءة القاعد

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

عرفت عرفت عرفت 
العھود العھود العھود 

التي التي التي 
تعاقبت تعاقبت تعاقبت 

علىعلىعلى
المسلمین المسلمین المسلمین 

عدة عدة عدة 
تطورات تطورات تطورات 
حضاریةحضاریةحضاریة

في جمیع في جمیع في جمیع 
المجاالت المجاالت المجاالت 

فیم فیم فیم 
؟؟؟تتمثلتتمثلتتمثل

:::/المظھر السیاسي/المظھر السیاسي/المظھر السیاسي١١١
المسلمون نظام الخالفة  بعد وفاة الرسول (ص)المسلمون نظام الخالفة  بعد وفاة الرسول (ص)المسلمون نظام الخالفة  بعد وفاة الرسول (ص)عرف عرف عرف :::نظام الحكمنظام الحكمنظام الحكم***

منصب منصب منصب إلىإلىإلىوفي العھد األموي والعباسي تحولت وفي العھد األموي والعباسي تحولت وفي العھد األموي والعباسي تحولت الراشديالراشديالراشديفي العھد في العھد في العھد 
وراثي.وراثي.وراثي.

بعد اتساع الدولة اإلسالمیة أنشأ الخلفاء أجھزة إداریة بعد اتساع الدولة اإلسالمیة أنشأ الخلفاء أجھزة إداریة بعد اتساع الدولة اإلسالمیة أنشأ الخلفاء أجھزة إداریة :::اإلدارةاإلدارةاإلدارة***

لتسییر شؤون المسلمین مثل : الوزارة ، الحاجب ، الوالیات ، الكتاب لتسییر شؤون المسلمین مثل : الوزارة ، الحاجب ، الوالیات ، الكتاب لتسییر شؤون المسلمین مثل : الوزارة ، الحاجب ، الوالیات ، الكتاب 
بیت مال المسلمین ......بیت مال المسلمین ......بیت مال المسلمین ......،،،الجیش ، الحسبةالجیش ، الحسبةالجیش ، الحسبةالشرطة ، القضاء،الشرطة ، القضاء،الشرطة ، القضاء،

:::المظھر االقتصاديالمظھر االقتصاديالمظھر االقتصادي///٢٢٢
اھتموا بھا فأنشأوا دیوان الماء وقاموا ببناء السدود وحفر اھتموا بھا فأنشأوا دیوان الماء وقاموا ببناء السدود وحفر اھتموا بھا فأنشأوا دیوان الماء وقاموا ببناء السدود وحفر :::الزراعةالزراعةالزراعة***

القنوات وادخلوا نظام المدرجات في الجبال وتخطیط الحدائق  وتربیة القنوات وادخلوا نظام المدرجات في الجبال وتخطیط الحدائق  وتربیة القنوات وادخلوا نظام المدرجات في الجبال وتخطیط الحدائق  وتربیة 
الحیوان ...الحیوان ...الحیوان ...

رفوا عدة رفوا عدة رفوا عدة ازدھرت بفضل توفر الموارد األولیة وعازدھرت بفضل توفر الموارد األولیة وعازدھرت بفضل توفر الموارد األولیة وع:::الصناعةالصناعةالصناعة***
والنسیج والسفن والنسیج والسفن والنسیج والسفن صناعات منھا : صناعة الجلود والورق والعطور صناعات منھا : صناعة الجلود والورق والعطور صناعات منھا : صناعة الجلود والورق والعطور 

والورق والزخرفة والحلي ......والورق والزخرفة والحلي ......والورق والزخرفة والحلي ......

بفضل اتساع الدولة اإلسالمیة وسیطرتھا على الطرق بفضل اتساع الدولة اإلسالمیة وسیطرتھا على الطرق بفضل اتساع الدولة اإلسالمیة وسیطرتھا على الطرق :::التجارةالتجارةالتجارة***

التجاریة البریة والبحریة ازدھرت مع كل من الصین والھند وأوروبا التجاریة البریة والبحریة ازدھرت مع كل من الصین والھند وأوروبا التجاریة البریة والبحریة ازدھرت مع كل من الصین والھند وأوروبا 
یر والتمور والعطور والحبوب یر والتمور والعطور والحبوب یر والتمور والعطور والحبوب حیث تبادلوا الذھب والعاج والتوابل والحرحیث تبادلوا الذھب والعاج والتوابل والحرحیث تبادلوا الذھب والعاج والتوابل والحر

دور كبیردور كبیردور كبیر..واستعملوا في تعامالتھم الصكوك والحواالت وكان للتجارة ..واستعملوا في تعامالتھم الصكوك والحواالت وكان للتجارة ..واستعملوا في تعامالتھم الصكوك والحواالت وكان للتجارة 
...في نشر اإلسالمفي نشر اإلسالمفي نشر اإلسالم

قضى اإلسالم على نظام العبودیة وآخى قضى اإلسالم على نظام العبودیة وآخى قضى اإلسالم على نظام العبودیة وآخى :::المظھر االجتماعيالمظھر االجتماعيالمظھر االجتماعي///٣٣٣

وساوى بین البشر رغم ذلك عرف المجتمع األموي والعباسي طبقات وساوى بین البشر رغم ذلك عرف المجتمع األموي والعباسي طبقات وساوى بین البشر رغم ذلك عرف المجتمع األموي والعباسي طبقات 
مختلفة  ھي:مختلفة  ھي:مختلفة  ھي:اجتماعیةاجتماعیةاجتماعیة

تتكون من الخلیفة والوزراء وقادة الجیش ...تتكون من الخلیفة والوزراء وقادة الجیش ...تتكون من الخلیفة والوزراء وقادة الجیش ...:::حكامحكامحكامطبقة الطبقة الطبقة ال---

تتألف من الفقھاء والعلماء والتجار الكبار ومالك تتألف من الفقھاء والعلماء والتجار الكبار ومالك تتألف من الفقھاء والعلماء والتجار الكبار ومالك :::الطبقة الوسطىالطبقة الوسطىالطبقة الوسطى---

األراضي ...األراضي ...األراضي ...

وتشمل الحرفیین والفالحین والعمال ولتجار ...وتشمل الحرفیین والفالحین والعمال ولتجار ...وتشمل الحرفیین والفالحین والعمال ولتجار ...:::طبقة العامةطبقة العامةطبقة العامة---

صان اإلسالم كرامة المرأة وأظھر شخصیتھا ومن صان اإلسالم كرامة المرأة وأظھر شخصیتھا ومن صان اإلسالم كرامة المرأة وأظھر شخصیتھا ومن :::مكانة المرأةمكانة المرأةمكانة المرأة***
ساء اللواتي تمتعن بمركز ممتاز مثل : السیدة عائشة وأم عمارة ساء اللواتي تمتعن بمركز ممتاز مثل : السیدة عائشة وأم عمارة ساء اللواتي تمتعن بمركز ممتاز مثل : السیدة عائشة وأم عمارة أبرز النأبرز النأبرز الن

علوم والدین واألدب علوم والدین واألدب علوم والدین واألدب حیث اشتھرن بالحیث اشتھرن بالحیث اشتھرن بالدددلرشیلرشیلرشیاااوالسیدة زبیدة زوجة ھارون والسیدة زبیدة زوجة ھارون والسیدة زبیدة زوجة ھارون 
والتاریخ .والتاریخ .والتاریخ .

شوال) وعید شوال) وعید شوال) وعید 111یحتفل المسلمون بعید الفطر(یحتفل المسلمون بعید الفطر(یحتفل المسلمون بعید الفطر(:::األعیاد والتسلیةاألعیاد والتسلیةاألعیاد والتسلیة***

ألول)وبدایة ألول)وبدایة ألول)وبدایة اااربیعربیعربیع121212ذي الحجة) والمولد النبوي الشریف (ذي الحجة) والمولد النبوي الشریف (ذي الحجة) والمولد النبوي الشریف (101010األضحى(األضحى(األضحى(

محرم) كما مارسوا أنواعا كثیرة من الریاضات مثل : محرم) كما مارسوا أنواعا كثیرة من الریاضات مثل : محرم) كما مارسوا أنواعا كثیرة من الریاضات مثل : 111لسنة الھجریة (لسنة الھجریة (لسنة الھجریة (ااا
و ....و ....و ....دددلعلعلعااا، الرمایة ، ، الرمایة ، ، الرمایة ، السباحةالسباحةالسباحةالشطرنج، الشطرنج، الشطرنج، 

الخالفةالخالفةالخالفة
وراثيوراثيوراثي---

الوزارةالوزارةالوزارة

الحاجبالحاجبالحاجب

الكتاب الكتاب الكتاب 
الشرطةالشرطةالشرطة---

القضاءالقضاءالقضاء

دیوان الماءدیوان الماءدیوان الماء

نظام نظام نظام 
لمدرجاتلمدرجاتلمدرجاتااا

الصكوك الصكوك الصكوك 

والحواالتوالحواالتوالحواالت

العبودیةالعبودیةالعبودیة---

الفقھاءالفقھاءالفقھاء

الحرفیین الحرفیین الحرفیین ---

الكتاب الكتاب الكتاب 
رسيرسيرسيالمدالمدالمد

جداولجداولجداول

نصوصنصوصنصوص

صور صور صور 
متنوعةمتنوعةمتنوعة

خریطة خریطة خریطة 
العالم العالم العالم 

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

یتعرف یتعرف یتعرف ---
الدولة الدولة الدولة علىعلىعلى

العباسیةالعباسیةالعباسیة
ومراحل ومراحل ومراحل 
تطورھاتطورھاتطورھا

یكتشف یكتشف یكتشف 
المظھر المظھر المظھر 
اإلداري اإلداري اإلداري 

والسیاسي والسیاسي والسیاسي 
والعسكري والعسكري والعسكري 

للدولة للدولة للدولة 

ماذا قدم المسلمون إلى البشریة  في المیدان العلمي والثقافي.ماذا قدم المسلمون إلى البشریة  في المیدان العلمي والثقافي.ماذا قدم المسلمون إلى البشریة  في المیدان العلمي والثقافي.---التطبیقالتطبیقالتطبیق



151515:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة
ساعةساعةساعة010101:::لساعيلساعيلساعيالحجم االحجم االحجم ام)م)م)125812581258م إلى م إلى م إلى 622622622الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

معرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیة:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 
متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى---222---للدولة اإلسالمیةللدولة اإلسالمیةللدولة اإلسالمیةالحضاريالحضاريالحضاريالتطور التطور التطور :::الموضوعالموضوعالموضوع

ودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةودورھا في التمكین للحضارة اإلسالمیةوتطورھاوتطورھاوتطورھاالكشف عن مظاھر الحكمالكشف عن مظاھر الحكمالكشف عن مظاھر الحكم:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

أفاد أفاد أفاد 
المسلمون المسلمون المسلمون 

البشریة البشریة البشریة 
بعلوم بعلوم بعلوم 
عدیدةعدیدةعدیدة

أذكرھا؟أذكرھا؟أذكرھا؟

وتشملوتشملوتشمل:::/العلوم الدینیة/العلوم الدینیة/العلوم الدینیة111
یحتوي على علم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعلم یحتوي على علم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعلم یحتوي على علم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وعلم :::علوم القرآنعلوم القرآنعلوم القرآن---

ابن كثیر...ابن كثیر...ابن كثیر...–––الزمخشري الزمخشري الزمخشري –––الطبري الطبري الطبري التفسیر أشھر علمائھ: التفسیر أشھر علمائھ: التفسیر أشھر علمائھ: 

وضعت قواعد ومقاییس للتمییز بین الحدیث الصحیح وضعت قواعد ومقاییس للتمییز بین الحدیث الصحیح وضعت قواعد ومقاییس للتمییز بین الحدیث الصحیح علوم الحدیث:علوم الحدیث:علوم الحدیث:---

مسلم...مسلم...مسلم...–––وغیر الصحیح ومن أشھر علمائھ : البخاري وغیر الصحیح ومن أشھر علمائھ : البخاري وغیر الصحیح ومن أشھر علمائھ : البخاري 

ویتناول جمیع المسائل التي تواجھ المسلم في دینھ ودنیاه ویتناول جمیع المسائل التي تواجھ المسلم في دینھ ودنیاه ویتناول جمیع المسائل التي تواجھ المسلم في دینھ ودنیاه :::علوم الفقھعلوم الفقھعلوم الفقھ---

قیم الجوزیة...قیم الجوزیة...قیم الجوزیة...مالك بن أنس ، ابن تیمیة، ابن المالك بن أنس ، ابن تیمیة، ابن المالك بن أنس ، ابن تیمیة، ابن الومن أشھر علمائھ : ومن أشھر علمائھ : ومن أشھر علمائھ : 

ویحتوي على علم النحو والصرف والعروض ویحتوي على علم النحو والصرف والعروض ویحتوي على علم النحو والصرف والعروض :::علوم اللغةعلوم اللغةعلوم اللغة///222

سیبویھ...سیبویھ...سیبویھ...–––والبالغة ومن أشھر العلماء : أبو األسود الدؤلي والبالغة ومن أشھر العلماء : أبو األسود الدؤلي والبالغة ومن أشھر العلماء : أبو األسود الدؤلي 

ویشمل الشعر والنثر باإلضافة إلى التاریخ والجغرافیا ومن ویشمل الشعر والنثر باإلضافة إلى التاریخ والجغرافیا ومن ویشمل الشعر والنثر باإلضافة إلى التاریخ والجغرافیا ومن / اآلداب:/ اآلداب:/ اآلداب:333

ابن خلدون...ابن خلدون...ابن خلدون...–––ابن بطوطة ابن بطوطة ابن بطوطة ---اإلدریسياإلدریسياإلدریسي–––أشھر العلماء: المسعودي أشھر العلماء: المسعودي أشھر العلماء: المسعودي 

لوم الطبیعیة:لوم الطبیعیة:لوم الطبیعیة:/ الع/ الع/ الع444
فبرعوا فیھ وتخصصوا حیث أجروا فبرعوا فیھ وتخصصوا حیث أجروا فبرعوا فیھ وتخصصوا حیث أجروا المسلمون بالطبالمسلمون بالطبالمسلمون بالطباھتم اھتم اھتم :::الطبالطبالطب---

أبو بكرأبو بكرأبو بكرومن أشھر األطباء : ومن أشھر األطباء : ومن أشھر األطباء : عملیات معقدة مثل جراحة األوعیة والمخعملیات معقدة مثل جراحة األوعیة والمخعملیات معقدة مثل جراحة األوعیة والمخ
ابن سینا....ابن سینا....ابن سینا....---الرازيالرازيالرازي

أول مدرسة للصیدلة كانت عند المسلمین ومن أول مدرسة للصیدلة كانت عند المسلمین ومن أول مدرسة للصیدلة كانت عند المسلمین ومن :::الكیمیاء والصیدلةالكیمیاء والصیدلةالكیمیاء والصیدلة---

الرازي...الرازي...الرازي...أبو بكرأبو بكرأبو بكر–––أشھر العلماء : جابر بن حیان أشھر العلماء : جابر بن حیان أشھر العلماء : جابر بن حیان 

ابن سینا...ابن سینا...ابن سینا...–––ومن أشھر العلماء : ابن البیطار ومن أشھر العلماء : ابن البیطار ومن أشھر العلماء : ابن البیطار :::علم النبات والحیوانعلم النبات والحیوانعلم النبات والحیوان---

:::/العلوم العقلیة/العلوم العقلیة/العلوم العقلیة555
: اھتموا بحركات الكواكب وحساب األشھر والسنین ومن أشھر : اھتموا بحركات الكواكب وحساب األشھر والسنین ومن أشھر : اھتموا بحركات الكواكب وحساب األشھر والسنین ومن أشھر الفلكالفلكالفلك---

محمد الفرغالي...محمد الفرغالي...محمد الفرغالي...–––أبو موسى المصري أبو موسى المصري أبو موسى المصري –––العلماء : البیروني العلماء : البیروني العلماء : البیروني 

اذبیة ومن أشھر اذبیة ومن أشھر اذبیة ومن أشھر : اھتموا بالضوء والج: اھتموا بالضوء والج: اھتموا بالضوء والجالفیزیاء والكیمیاءالفیزیاء والكیمیاءالفیزیاء والكیمیاء---

العلماء:الخوارزمي...العلماء:الخوارزمي...العلماء:الخوارزمي...

/ الفنون: / الفنون: / الفنون: 666
: كالمساجد والقصور والحمامات والخانات ... مثل قصر : كالمساجد والقصور والحمامات والخانات ... مثل قصر : كالمساجد والقصور والحمامات والخانات ... مثل قصر العمارةالعمارةالعمارة---

الحمراء...الحمراء...الحمراء...

وشملت المعادن والعمارة والمنسوجات وشملت المعادن والعمارة والمنسوجات وشملت المعادن والعمارة والمنسوجات كالنباتیة والھندسیةكالنباتیة والھندسیةكالنباتیة والھندسیة:::الزخرفةالزخرفةالزخرفة---

لخطوط ...لخطوط ...لخطوط ...واواوا

.........: یتواجدان في القصور برسوم أدبیة وحیوانیة..: یتواجدان في القصور برسوم أدبیة وحیوانیة..: یتواجدان في القصور برسوم أدبیة وحیوانیة..الرسم والنحتالرسم والنحتالرسم والنحت---

دار الحكمةدار الحكمةدار الحكمة

الحدیث الحدیث الحدیث 
النبويالنبويالنبوي

الفقھالفقھالفقھ

اللغة اللغة اللغة 

النحوالنحوالنحو

الروضالروضالروض

البالغةالبالغةالبالغة

الشعر الشعر الشعر 

النثرالنثرالنثر

الصیدلةالصیدلةالصیدلة
لعقلیةلعقلیةلعقلیةاااالعلوم العلوم العلوم 

الجاذبیةالجاذبیةالجاذبیة
الخاناتالخاناتالخانات

الخطالخطالخط

الكتاب الكتاب الكتاب 
المدرسيالمدرسيالمدرسي

جداولجداولجداول

نصوصنصوصنصوص

صور صور صور 
متنوعةمتنوعةمتنوعة

خریطة خریطة خریطة 
العالم العالم العالم 

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

یتعرف یتعرف یتعرف ---
علىعلىعلى

العلوم التي العلوم التي العلوم التي 
أبدعأبدعأبدع
فیھا فیھا فیھا 

مسلمونمسلمونمسلمونالالال

یتعرف یتعرف یتعرف ---
على على على 

العلوم العلوم العلوم 
اللغویة اللغویة اللغویة 

والطبیعیة والطبیعیة والطبیعیة 
التي تفوق التي تفوق التي تفوق 

فیھافیھافیھا
المسلمونالمسلمونالمسلمون

یحصي یحصي یحصي ---
مجاالت مجاالت مجاالت 

تقدم تقدم تقدم 
المسلمینالمسلمینالمسلمین

في مجال في مجال في مجال 
العلوم العلوم العلوم 
العقلیةالعقلیةالعقلیة

یتعرف یتعرف یتعرف ---
على على على 

إبداعات إبداعات إبداعات 
المسلمین المسلمین المسلمین 

في المجال في المجال في المجال 
الفنيالفنيالفني

ضع جدوال ألھم العلوم والعلماء في كل المجاالتضع جدوال ألھم العلوم والعلماء في كل المجاالتضع جدوال ألھم العلوم والعلماء في كل المجاالت---التطبیقالتطبیقالتطبیق

104104104طالع النصوص ص طالع النصوص ص طالع النصوص ص ---



151515:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::الحجم الساعيالحجم الساعيالحجم الساعيم)م)م)125812581258م إلى م إلى م إلى 622622622الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( الدولة اإلسالمیة ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

معرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیةمعرفة أسالیب الحكم المتنوعة وعالقتھا ببناء الحضارة اإلسالمیة:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 
متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىملف تطبیقي حول < تطور الحواضر اإلسالمیة >ملف تطبیقي حول < تطور الحواضر اإلسالمیة >ملف تطبیقي حول < تطور الحواضر اإلسالمیة >:::الموضوعالموضوعالموضوع

التعرف على أھم الحواضر اإلسالمیة ودورھاالتعرف على أھم الحواضر اإلسالمیة ودورھاالتعرف على أھم الحواضر اإلسالمیة ودورھا:::عدیةعدیةعدیةالكفاءة القاالكفاءة القاالكفاءة القا

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

تعاقب تعاقب تعاقب 
على على على 

الدولة الدولة الدولة 
اإلسالمیةاإلسالمیةاإلسالمیة

عدة عدة عدة 
عھود عھود عھود 

ولكل عھد ولكل عھد ولكل عھد 
عاصمة عاصمة عاصمة 

خاصة بھ خاصة بھ خاصة بھ 
اذكر اذكر اذكر 

العھود العھود العھود 
اإلسالمیةاإلسالمیةاإلسالمیة
وعاصمة وعاصمة وعاصمة 

كل منھاكل منھاكل منھا

:::مفھوم الحضارة مفھوم الحضارة مفھوم الحضارة ///١١١
والمجاالتوالمجاالتوالمجاالتجمیع المیادینجمیع المیادینجمیع المیادینھي التقدم والرقي واالزدھار في ھي التقدم والرقي واالزدھار في ھي التقدم والرقي واالزدھار في 

وشملت المساجد والقصور واألضرحة وشملت المساجد والقصور واألضرحة وشملت المساجد والقصور واألضرحة :::العمارة اإلسالمیةالعمارة اإلسالمیةالعمارة اإلسالمیة///٢٢٢

........................والرباطان والتحصینات العسكریة والمنازل الخاصةوالرباطان والتحصینات العسكریة والمنازل الخاصةوالرباطان والتحصینات العسكریة والمنازل الخاصة

:::وتتمثل فيوتتمثل فيوتتمثل في:::أھم الحواضر اإل سالمیةأھم الحواضر اإل سالمیةأھم الحواضر اإل سالمیة///٣٣٣

كانت تسمى یثرب قبل ھجرة الرسول (ص) كانت تسمى یثرب قبل ھجرة الرسول (ص) كانت تسمى یثرب قبل ھجرة الرسول (ص) :::ةةةالمدینة المنورالمدینة المنورالمدینة المنور...111

اسما منھا : طیبة ،المسكینة ، اسما منھا : طیبة ،المسكینة ، اسما منھا : طیبة ،المسكینة ، 292929(ص) بھا(ص) بھا(ص) بھانبينبينبيوھي مدینة الوھي مدینة الوھي مدینة ال
العذراء ، الموفیة، المحببة ، المحبورة ، الناصیة ، العذراء ، الموفیة، المحببة ، المحبورة ، الناصیة ، العذراء ، الموفیة، المحببة ، المحبورة ، الناصیة ، 

كلم من مظاھرھا الحضاریة كلم من مظاھرھا الحضاریة كلم من مظاھرھا الحضاریة 500500500الجابرة.....تبعد عن مكة ب الجابرة.....تبعد عن مكة ب الجابرة.....تبعد عن مكة ب 
مسجد قباء و مسجد الرسول صلى هللا علیھ وسلم.مسجد قباء و مسجد الرسول صلى هللا علیھ وسلم.مسجد قباء و مسجد الرسول صلى هللا علیھ وسلم.

ھي أقدم عاصمة في العالم اتخذھا معاویة بن أبي ھي أقدم عاصمة في العالم اتخذھا معاویة بن أبي ھي أقدم عاصمة في العالم اتخذھا معاویة بن أبي :::دمشقدمشقدمشق...222
مظاھرھا الحضاریة الجامع مظاھرھا الحضاریة الجامع مظاھرھا الحضاریة الجامع سفیان عاصمة لدولتھ من سفیان عاصمة لدولتھ من سفیان عاصمة لدولتھ من 

األموي...األموي...األموي...

في مكان یدعى في مكان یدعى في مكان یدعى ھـھـھـ146146146: شیدھا أبو جعفر المنصور سنة : شیدھا أبو جعفر المنصور سنة : شیدھا أبو جعفر المنصور سنة بغدادبغدادبغداد...333
بغداد بھا أربعة أبواب : باب الكوفة ، باب الشام ، باب بغداد بھا أربعة أبواب : باب الكوفة ، باب الشام ، باب بغداد بھا أربعة أبواب : باب الكوفة ، باب الشام ، باب 

ار السالم ، مدینة ار السالم ، مدینة ار السالم ، مدینة دددخراسان ، باب البصرة یطلق علیھا خراسان ، باب البصرة یطلق علیھا خراسان ، باب البصرة یطلق علیھا 
المنصور ، مدینة السالم...المنصور ، مدینة السالم...المنصور ، مدینة السالم...

ھد الفاطمي من أسمائھا ھد الفاطمي من أسمائھا ھد الفاطمي من أسمائھا أسسھا جوھر الصقلي في العأسسھا جوھر الصقلي في العأسسھا جوھر الصقلي في الع:::القاھرةالقاھرةالقاھرة...444
مظاھرھا الحضاریة الجامع األزھر الشریفمظاھرھا الحضاریة الجامع األزھر الشریفمظاھرھا الحضاریة الجامع األزھر الشریفالمنصوریة منالمنصوریة منالمنصوریة من

.........

: ھي عاصمة األندلس اعتنى بھا عبد الرحمان األول : ھي عاصمة األندلس اعتنى بھا عبد الرحمان األول : ھي عاصمة األندلس اعتنى بھا عبد الرحمان األول قرطبة قرطبة قرطبة ...555
وھي مركز حضاري وثقافي من مظاھرھا جامع قرطبة....وھي مركز حضاري وثقافي من مظاھرھا جامع قرطبة....وھي مركز حضاري وثقافي من مظاھرھا جامع قرطبة....

م بتونس لتكون م بتونس لتكون م بتونس لتكون 674674674ھـ /ھـ /ھـ /545454: بناھا عقبة بن نافع عام : بناھا عقبة بن نافع عام : بناھا عقبة بن نافع عام القیروانالقیروانالقیروان...666
مظاھرھا مظاھرھا مظاھرھا یة لعملیة فتح المغرب أھم یة لعملیة فتح المغرب أھم یة لعملیة فتح المغرب أھم قاعدة عسكریة خلفقاعدة عسكریة خلفقاعدة عسكریة خلف

الحضاریة الجامع الكبیر...الحضاریة الجامع الكبیر...الحضاریة الجامع الكبیر...

المساجدالمساجدالمساجد
لقصورلقصورلقصور

األضرحةاألضرحةاألضرحة
الرباطانالرباطانالرباطان

یثرب( بن یثرب( بن یثرب( بن 
كانیة بن كانیة بن كانیة بن 

مھالئیل بن مھالئیل بن مھالئیل بن 
آرم بن عبید آرم بن عبید آرم بن عبید 

بن عوص بن عوص بن عوص 
بن آرم بن بن آرم بن بن آرم بن 

سام بن سام بن سام بن 
نوح)نوح)نوح)

القاھرة( القاھرة( القاھرة( 
قاھرة المدن قاھرة المدن قاھرة المدن 

بني بني بني 
العباس)العباس)العباس)

القیروانالقیروانالقیروان

عقبة بن عقبة بن عقبة بن 
نافعنافعنافع

الكتاب الكتاب الكتاب 
المدرسيالمدرسيالمدرسي

نصوصنصوصنصوص

صور صور صور 
متنوعةمتنوعةمتنوعة

خریطة خریطة خریطة 
العالم العالم العالم 

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

یدرك یدرك یدرك 
مفھوم مفھوم مفھوم 

الحضارة الحضارة الحضارة 

یتعرف یتعرف یتعرف ---
علىعلىعلى

العمارة العمارة العمارة 
اإلسالمیةاإلسالمیةاإلسالمیة

یتتبع تطوریتتبع تطوریتتبع تطور
حواضر حواضر حواضر 

المدن المدن المدن 
اإلسالمیة اإلسالمیة اإلسالمیة 

وأھم وأھم وأھم 
مظاھرھا مظاھرھا مظاھرھا 
الحضاریةالحضاریةالحضاریة

كون ملفا مختصرا حول مدینة القیروان مدعما ذلك بالصوركون ملفا مختصرا حول مدینة القیروان مدعما ذلك بالصوركون ملفا مختصرا حول مدینة القیروان مدعما ذلك بالصور---التطبیقالتطبیقالتطبیق



161616:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::حجم الساعيحجم الساعيحجم الساعيالالالم)م)م)126912691269م إلى م إلى م إلى 647647647المغرب  اإلسالمي ( المغرب  اإلسالمي ( المغرب  اإلسالمي ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة الوطنیة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة الوطنیة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة الوطنیة واالنتماء:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىالمغرب والیة إسالمیةالمغرب والیة إسالمیةالمغرب والیة إسالمیة:::الموضوعالموضوعالموضوع

�ϲѧϓ�ϩέѧηϧϭ�Ϫѧϭϟ�ϝѧϣΣϭ�ϡ�ϲѧϓ�ϩέѧηϧϭ�Ϫѧϭϟ�ϝѧϣΣϭ�ϡ�ϲѧϓ�ϩέѧηϧϭ�Ϫѧϭϟ�ϝѧϣΣϭ�ϡاكتشاف مكونات الشخصیة الوطنیة من حیث عالقة أسالفنا باإلسالاكتشاف مكونات الشخصیة الوطنیة من حیث عالقة أسالفنا باإلسالاكتشاف مكونات الشخصیة الوطنیة من حیث عالقة أسالفنا باإلسال:::دیةدیةدیةالكفاءة القاعالكفاءة القاعالكفاءة القاع
وأوروبا عبر صقلیة واألندلسوأوروبا عبر صقلیة واألندلسوأوروبا عبر صقلیة واألندلسأفریقیاأفریقیاأفریقیا

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

كان للفتح كان للفتح كان للفتح 
اإلسالمي اإلسالمي اإلسالمي 

لبالد لبالد لبالد 
المغرب المغرب المغرب 
أسباب أسباب أسباب 
عدیدة عدیدة عدیدة 
بینھا.بینھا.بینھا.

استغرق استغرق استغرق 
فتح فتح فتح 

المغرب المغرب المغرب 
وقتا وقتا وقتا 

طویال طویال طویال 
لماذا في لماذا في لماذا في 

رأیك.رأیك.رأیك.

بدأ الفتح اإلسالمي لبالد المغرب في عھد بدأ الفتح اإلسالمي لبالد المغرب في عھد بدأ الفتح اإلسالمي لبالد المغرب في عھد :::المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي///111

البدایةالبدایةالبدایةأما أما أما لالستطالعلالستطالعلالستطالععمرو بن العاص حیث أرسل عقبة بن نافع عمرو بن العاص حیث أرسل عقبة بن نافع عمرو بن العاص حیث أرسل عقبة بن نافع 

ھـ  بقیادة عبد هللا بن ھـ  بقیادة عبد هللا بن ھـ  بقیادة عبد هللا بن 272727صر كانت  سنة صر كانت  سنة صر كانت  سنة الفعلیة للحمالت على أفریقیا مالفعلیة للحمالت على أفریقیا مالفعلیة للحمالت على أفریقیا م
فان  حیث انتصر على فان  حیث انتصر على فان  حیث انتصر على أبي سرح في عھد الخلیفة الراشدي عثمان بن عأبي سرح في عھد الخلیفة الراشدي عثمان بن عأبي سرح في عھد الخلیفة الراشدي عثمان بن ع

م .م .م .647647647سنة سنة سنة الحاكم البیزنطيالحاكم البیزنطيالحاكم البیزنطي

بعد ما دعمھ معاویة بعد ما دعمھ معاویة بعد ما دعمھ معاویة أفریقیاأفریقیاأفریقیاھـ تمكن عقبة بن نافع من فتح ھـ تمكن عقبة بن نافع من فتح ھـ تمكن عقبة بن نافع من فتح 505050وفي سنة وفي سنة وفي سنة 
بن أبي سفیان بعشرة أالف جندي وأصبح عقبة والیا علیھا .بن أبي سفیان بعشرة أالف جندي وأصبح عقبة والیا علیھا .بن أبي سفیان بعشرة أالف جندي وأصبح عقبة والیا علیھا .

: لتثبیت دعائم الدولة اإلسالمیة في المغرب : لتثبیت دعائم الدولة اإلسالمیة في المغرب : لتثبیت دعائم الدولة اإلسالمیة في المغرب تأسیس القیروانتأسیس القیروانتأسیس القیروان///222

نافع بتأسیس مدینة القیروان سنة نافع بتأسیس مدینة القیروان سنة نافع بتأسیس مدینة القیروان سنة وترك حامیة للحراسة قام عقبة بنوترك حامیة للحراسة قام عقبة بنوترك حامیة للحراسة قام عقبة بن

ھـ وأصبحت بذلك القیروان نواة لوالیة جدیدة ھي المغرب اإلسالميھـ وأصبحت بذلك القیروان نواة لوالیة جدیدة ھي المغرب اإلسالميھـ وأصبحت بذلك القیروان نواة لوالیة جدیدة ھي المغرب اإلسالمي505050
...

والیا والیا والیا 191919تعاقب على والیة المغرب تعاقب على والیة المغرب تعاقب على والیة المغرب :::ر الوالیةر الوالیةر الوالیةاااعھد الوالة ودعھد الوالة ودعھد الوالة ود///333

حسان بن حسان بن حسان بن –––أبو المھاجر دینار أبو المھاجر دینار أبو المھاجر دینار ---عقبة بن نافععقبة بن نافععقبة بن نافع---منھم: معاویة بن حدیج منھم: معاویة بن حدیج منھم: معاویة بن حدیج 
قیروان ھي دار الوالیة على قیروان ھي دار الوالیة على قیروان ھي دار الوالیة على موسى بن نصیر..... وكانت الموسى بن نصیر..... وكانت الموسى بن نصیر..... وكانت ال–––نعمان نعمان نعمان 

یتمتع بسلطة مطلقة ( قیادة یتمتع بسلطة مطلقة ( قیادة یتمتع بسلطة مطلقة ( قیادة رأسھا الوالي المعین من الخلیفة حیث كانرأسھا الوالي المعین من الخلیفة حیث كانرأسھا الوالي المعین من الخلیفة حیث كان
تقسیم الغنائم....)تقسیم الغنائم....)تقسیم الغنائم....)---الجیوشالجیوشالجیوش

وجد بعد والیة حسان بن النعمان وكان معروفا بضریبة وجد بعد والیة حسان بن النعمان وكان معروفا بضریبة وجد بعد والیة حسان بن النعمان وكان معروفا بضریبة / الخراج:/ الخراج:/ الخراج:444

الرؤوس والعقار ...الرؤوس والعقار ...الرؤوس والعقار ...

كان القاضي یعین من طرف الخلیفة مھمتھ النظر في كان القاضي یعین من طرف الخلیفة مھمتھ النظر في كان القاضي یعین من طرف الخلیفة مھمتھ النظر في / القضاء:/ القضاء:/ القضاء:555

كاوي الرعیة.كاوي الرعیة.كاوي الرعیة.ششش

القاضيالقاضيالقاضي
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | || | || | |
المحتسب                        الفقیھ               صاحب المظالمالمحتسب                        الفقیھ               صاحب المظالمالمحتسب                        الفقیھ               صاحب المظالم

( القضایا المستعصیة)( القضایا المستعصیة)( القضایا المستعصیة)األمور الدینیة)األمور الدینیة)األمور الدینیة)((((األمور الدنیویة)(األمور الدنیویة)(األمور الدنیویة)

لبربر لبربر لبربر اااعلى على على اعتمدوااعتمدوااعتمدوافي البدایة كان یتكون من العرب ثم في البدایة كان یتكون من العرب ثم في البدایة كان یتكون من العرب ثم :::الجیش الجیش الجیش ///666

ومن الموالي (العجم) كما أقاموا الحصون والرباطات والقواعد البحریة.ومن الموالي (العجم) كما أقاموا الحصون والرباطات والقواعد البحریة.ومن الموالي (العجم) كما أقاموا الحصون والرباطات والقواعد البحریة.

أنصب على تعلیم البربر المسلمین قواعد اللغة والدین أنصب على تعلیم البربر المسلمین قواعد اللغة والدین أنصب على تعلیم البربر المسلمین قواعد اللغة والدین / التعلیم :/ التعلیم :/ التعلیم :777

اإلسالمي وبقیة العلوم.اإلسالمي وبقیة العلوم.اإلسالمي وبقیة العلوم.

المغرب المغرب المغرب 
إلسالميإلسالميإلسالميااا

الثغورالثغورالثغور

عھد الوالةعھد الوالةعھد الوالة

دار الوالیةدار الوالیةدار الوالیة

الخراجالخراجالخراج

القضاءالقضاءالقضاء

المواليالمواليالموالي

قواعدقواعدقواعد
اللغةاللغةاللغة

نصوصنصوصنصوص
تاریخیةتاریخیةتاریخیة

سندات سندات سندات 
تعلیمیةتعلیمیةتعلیمیة

سلم زمنيسلم زمنيسلم زمني

خریطة خریطة خریطة 
الفتح الفتح الفتح 

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

السبورة السبورة السبورة 

الكتاب الكتاب الكتاب 
المدرسي المدرسي المدرسي 

222ججج

یتعرف یتعرف یتعرف ---
بدایات بدایات بدایات علىعلىعلى

فتح المغربفتح المغربفتح المغرب

یدركیدركیدرك
أھمیة أھمیة أھمیة 
تأسیس تأسیس تأسیس 
مدینة مدینة مدینة 
انانانالقیروالقیروالقیرو

یتعرف یتعرف یتعرف 
على على على 

المغرب المغرب المغرب 
كوالیة كوالیة كوالیة 
إسالمیةإسالمیةإسالمیة

یتعرفیتعرفیتعرف---
علىعلىعلى

التنظیمالتنظیمالتنظیم
اإلداري اإلداري اإلداري 
للمغرب للمغرب للمغرب 
اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

222الجزء الجزء الجزء 080808أجب عن األسئلة ص أجب عن األسئلة ص أجب عن األسئلة ص التطبیقالتطبیقالتطبیق



111777:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::م الساعيم الساعيم الساعيالحجالحجالحجم)م)م)126912691269م إلى م إلى م إلى 647647647المغرب  اإلسالمي ( المغرب  اإلسالمي ( المغرب  اإلسالمي ( :::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة الوطنیة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة الوطنیة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة الوطنیة واالنتماء:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىفي نشر اإلسالمفي نشر اإلسالمفي نشر اإلسالمالمغربالمغربالمغربدوردوردور:::الموضوعالموضوعالموضوع

�ϩέѧηϧϭ�Ϫѧϭϟ�ϝѧϣΣϭ�ϡϼѧγϹΎΑ�Ύϧϓϼѧγ�Δѧϗϼϋ�Ι:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة ѧϳΣ�ϥѧϣ�Δѧϳϧρϭϟ�Δϳλ Χηϟ�ΕΎϧϭϛϣ�ϑ ΎηΗϛ�ϩέѧηϧϭ�Ϫѧϭϟ�ϝѧϣΣϭ�ϡϼѧγϹΎΑ�Ύϧϓϼѧγ�Δѧϗϼϋ�Ι ѧϳΣ�ϥѧϣ�Δѧϳϧρϭϟ�Δϳλ Χηϟ�ΕΎϧϭϛϣ�ϑ ΎηΗϛ�ϩέѧηϧϭ�Ϫѧϭϟ�ϝѧϣΣϭ�ϡϼѧγϹΎΑ�Ύϧϓϼѧγ�Δѧϗϼϋ�Ι ѧϳΣ�ϥѧϣ�Δѧϳϧρϭϟ�Δϳλ Χηϟ�ΕΎϧϭϛϣ�ϑ ΎηΗϛ
وأوروبا عبر صقلیة واألندلسوأوروبا عبر صقلیة واألندلسوأوروبا عبر صقلیة واألندلسفي أفریقیا في أفریقیا في أفریقیا 

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

بعد فتح بعد فتح بعد فتح 
بالد بالد بالد 

المغرب المغرب المغرب 
ت ت ت اتجھاتجھاتجھ

أنظارأنظارأنظار
المسلمین المسلمین المسلمین 

مع من مع من مع من 
أسلم من أسلم من أسلم من 
المغاربة المغاربة المغاربة 

فتح فتح فتح إلىإلىإلى
الجزء الجزء الجزء 

الشمالي الشمالي الشمالي 
من البحر من البحر من البحر 
المتوسط المتوسط المتوسط 
كیف كان كیف كان كیف كان 

ذلك؟ذلك؟ذلك؟

أوروبا لنشر أوروبا لنشر أوروبا لنشر إلىإلىإلىاألنظاراألنظاراألنظارثم اتجھت ثم اتجھت ثم اتجھت ممم710710710ة ة ة فتح المغرب سنفتح المغرب سنفتح المغرب سن:::مقدمة مقدمة مقدمة 

على بیزنطة من الناحیة الغربیة .على بیزنطة من الناحیة الغربیة .على بیزنطة من الناحیة الغربیة .وااللتفافوااللتفافوااللتفافاإلسالم بھا اإلسالم بھا اإلسالم بھا 

:::العوامل التي ساعدت فتح األندلس وأوروباالعوامل التي ساعدت فتح األندلس وأوروباالعوامل التي ساعدت فتح األندلس وأوروبا///111

 الظروف السیئة التي كانت تعیشھا أوربا تحت حكم القوط الظروف السیئة التي كانت تعیشھا أوربا تحت حكم القوط الظروف السیئة التي كانت تعیشھا أوربا تحت حكم القوط
...الغربیینالغربیینالغربیین

منذ العصور الوسطى حیث منذ العصور الوسطى حیث منذ العصور الوسطى حیث في أوربافي أوربافي أورباسیادة النظام اإلقطاعيسیادة النظام اإلقطاعيسیادة النظام اإلقطاعي
تحول غالبیة الشعب إلى عبید وخدم لألمراء والنبالء.تحول غالبیة الشعب إلى عبید وخدم لألمراء والنبالء.تحول غالبیة الشعب إلى عبید وخدم لألمراء والنبالء.

 الروح القتالیة العالیة لدى المجاھدین والرغبة الجامحة في الروح القتالیة العالیة لدى المجاھدین والرغبة الجامحة في الروح القتالیة العالیة لدى المجاھدین والرغبة الجامحة في
...االستشھاد من أجل نشر الدین االستشھاد من أجل نشر الدین االستشھاد من أجل نشر الدین 

م م م 711711711ألف جندي سنة ألف جندي سنة ألف جندي سنة 121212زیادزیادزیادقصدھا طارق بن قصدھا طارق بن قصدھا طارق بن :::فتح األندلسفتح األندلسفتح األندلس///222

وفي وادي لكة اشتبك مع لذریق  ملك القوط فھزمھ وألتحق بھ أمیره وفي وادي لكة اشتبك مع لذریق  ملك القوط فھزمھ وألتحق بھ أمیره وفي وادي لكة اشتبك مع لذریق  ملك القوط فھزمھ وألتحق بھ أمیره 

ى ى ى م حتم حتم حت714714714موسى بن نصیر وأتما معا فتح األندلس  ولم تصل سنة موسى بن نصیر وأتما معا فتح األندلس  ولم تصل سنة موسى بن نصیر وأتما معا فتح األندلس  ولم تصل سنة 
...جبال البیریني الفاصل بین غالیا واألندلسجبال البیریني الفاصل بین غالیا واألندلسجبال البیریني الفاصل بین غالیا واألندلسإلىإلىإلىوصل الجیش اإلسالمي وصل الجیش اإلسالمي وصل الجیش اإلسالمي 

واصل القائد عنبسة بن سحیم فتح واصل القائد عنبسة بن سحیم فتح واصل القائد عنبسة بن سحیم فتح :::]]]یا [ فرنسایا [ فرنسایا [ فرنسامحاولة فتح غالمحاولة فتح غالمحاولة فتح غال///333

المنطقة الجنوبیة الشرقیة من فرنسا ثم واصل عبد الرحمان الغافقي فتح المنطقة الجنوبیة الشرقیة من فرنسا ثم واصل عبد الرحمان الغافقي فتح المنطقة الجنوبیة الشرقیة من فرنسا ثم واصل عبد الرحمان الغافقي فتح 
الشمال حتى مدینة تولوز حیث فشل الشمال حتى مدینة تولوز حیث فشل الشمال حتى مدینة تولوز حیث فشل إلىإلىإلىوتوغلوتوغلوتوغللغربیة لغربیة لغربیة اااالمنطقة المنطقة المنطقة 

م لألسباب اآلتیة :م لألسباب اآلتیة :م لألسباب اآلتیة :732732732)سنة )سنة )سنة الشھداءالشھداءالشھداء(بالط (بالط (بالط یواتیھیواتیھیواتیھالمسلمون في معركة المسلمون في معركة المسلمون في معركة 

خالفات بین قادة الجیش خالفات بین قادة الجیش خالفات بین قادة الجیش ---

الھجومالھجومالھجوموإھمالوإھمالوإھمالانشغال المسلمین بجمع الغنائم انشغال المسلمین بجمع الغنائم انشغال المسلمین بجمع الغنائم ---

دمشقدمشقدمشقاالسالمیةاالسالمیةاالسالمیةالخالفةالخالفةالخالفةبعد مسافة فرنسا عن مركز بعد مسافة فرنسا عن مركز بعد مسافة فرنسا عن مركز ---

مواصلة الجھود إلخراج مواصلة الجھود إلخراج مواصلة الجھود إلخراج إطارإطارإطارفي في في :::فتح صقلیة وجنوب ایطالیافتح صقلیة وجنوب ایطالیافتح صقلیة وجنوب ایطالیا///444

لبة  لبة  لبة  ااالبیزنطیین  من المراكز المھددة لسالمة بالد اإلسالم ، استولى األغلبیزنطیین  من المراكز المھددة لسالمة بالد اإلسالم ، استولى األغلبیزنطیین  من المراكز المھددة لسالمة بالد اإلسالم ، استولى األغ

م م م 842842842تحوا مسینا عام تحوا مسینا عام تحوا مسینا عام 666، ف، ف، فإیطالیاإیطالیاإیطالیاثم جنوب ثم جنوب ثم جنوب 827827827على صقلیة سنة على صقلیة سنة على صقلیة سنة 

م كما م كما م كما 870870870م وم وم و846846846وبعض المدن األخرى ،  وھددوا روما مرتین سنتي وبعض المدن األخرى ،  وھددوا روما مرتین سنتي وبعض المدن األخرى ،  وھددوا روما مرتین سنتي 

...م م م 848848848لسیون بفتح جزر البالیار في لسیون بفتح جزر البالیار في لسیون بفتح جزر البالیار في دددقام األنقام األنقام األن

نشر اإلسالم في إفریقیا وكان ذلك نشر اإلسالم في إفریقیا وكان ذلك نشر اإلسالم في إفریقیا وكان ذلك تمكن المغاربة من تمكن المغاربة من تمكن المغاربة من :::إفریقیاإفریقیاإفریقیافتح فتح فتح ///555

.........عن طریق التجارة والمصاھرة مع سكان إفریقیاعن طریق التجارة والمصاھرة مع سكان إفریقیاعن طریق التجارة والمصاھرة مع سكان إفریقیا

األندلس األندلس األندلس ---
ھ ھ ھ شبشبشب---

جزیرة جزیرة جزیرة 
ابیریاابیریاابیریا

القوطالقوطالقوط---

طارق بن طارق بن طارق بن ---
زیادزیادزیاد

غالیاغالیاغالیا---

بالد الغالبالد الغالبالد الغال---

الرباطالرباطالرباط---

العصور العصور العصور ---
الوسطىالوسطىالوسطى

الثغورالثغورالثغور---

نصوصنصوصنصوص
تاریخیةتاریخیةتاریخیة

سندات سندات سندات 
تعلیمیةتعلیمیةتعلیمیة

سلم زمنيسلم زمنيسلم زمني

خریطة خریطة خریطة 
الفتح الفتح الفتح 

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي
ألوروباألوروباألوروبا

السبورة السبورة السبورة 

الكتاب الكتاب الكتاب 
المدرسي المدرسي المدرسي 

222ججج

یتعرف یتعرف یتعرف ---
علىعلىعلى

العوامل العوامل العوامل 
التي التي التي 

ساعدت ساعدت ساعدت 
على فتح على فتح على فتح 

أوروباأوروباأوروبا

تتبع مراحل تتبع مراحل تتبع مراحل 
فتح األندلسفتح األندلسفتح األندلس

یستنتج أھم یستنتج أھم یستنتج أھم 
أسباب فشل أسباب فشل أسباب فشل 

المسلمین المسلمین المسلمین 
في فتح في فتح في فتح 

غالیا غالیا غالیا 
وأوروباوأوروباوأوروبا

یتعرفیتعرفیتعرف---
علىعلىعلى

المناطق المناطق المناطق 
اااالتي فتحھالتي فتحھالتي فتحھ
المغاربة المغاربة المغاربة 

...252525ارسم خریطة لطرق التجاریة في إفریقیا ص ارسم خریطة لطرق التجاریة في إفریقیا ص ارسم خریطة لطرق التجاریة في إفریقیا ص ---التطبیقالتطبیقالتطبیق

272727---262626طالع النصوص ص طالع النصوص ص طالع النصوص ص ---



111888:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::لساعيلساعيلساعيالحجم االحجم االحجم ام)م)م)126912691269إلى إلى إلى ممم647647647(((المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي:::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء :::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 
متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىدول المغرب المستقلة < الدولة الرستمیة >دول المغرب المستقلة < الدولة الرستمیة >دول المغرب المستقلة < الدولة الرستمیة >:::الموضوعالموضوعالموضوع

التمییز بین أسباب الوحدة والتشتت في استقرار المنطقة وأثرھا على التقدم الحضاريالتمییز بین أسباب الوحدة والتشتت في استقرار المنطقة وأثرھا على التقدم الحضاريالتمییز بین أسباب الوحدة والتشتت في استقرار المنطقة وأثرھا على التقدم الحضاري:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةالوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة

بعد أن فتح بعد أن فتح بعد أن فتح 
المسلمون المسلمون المسلمون 
دددالعرب بالالعرب بالالعرب بال

لمغرب لمغرب لمغرب ااا
أصبح أصبح أصبح 
بعة بعة بعة اااوالیة توالیة توالیة ت

...لھلھلھ
ھل بقي ھل بقي ھل بقي ---

المغرب المغرب المغرب 
اإلسالمي اإلسالمي اإلسالمي 

یتبع یتبع یتبع 
الخالفة الخالفة الخالفة 

العباسیة؟العباسیة؟العباسیة؟

الرحمان بن رستم الفارسي الرحمان بن رستم الفارسي الرحمان بن رستم الفارسي دددنسب إلى مؤسسھا عبنسب إلى مؤسسھا عبنسب إلى مؤسسھا عبـــتتت:::سب الدولةسب الدولةسب الدولة/ن/ن/ن111

م.م.م.776776776ھـ الموافق ھـ الموافق ھـ الموافق 160160160اإلباضي الخارجي تأسست سنة اإلباضي الخارجي تأسست سنة اإلباضي الخارجي تأسست سنة 

حركة حركة حركة قامتقامتقامتالمنصور المنصور المنصور أبو جعفرأبو جعفرأبو جعفرفي عھد الخلیفة العباسي في عھد الخلیفة العباسي في عھد الخلیفة العباسي نشأتھا:نشأتھا:نشأتھا:///222

أستطاعأستطاعأستطاعاإلمام اإلباضي أبو الخطاب الذي اإلمام اإلباضي أبو الخطاب الذي اإلمام اإلباضي أبو الخطاب الذي بالمغرب تزعمھابالمغرب تزعمھابالمغرب تزعمھااستقاللیة استقاللیة استقاللیة 
مما دفع نائبھ عبد الرحمان مما دفع نائبھ عبد الرحمان مما دفع نائبھ عبد الرحمان ، ، ، لكنھ انھزم وقتل لكنھ انھزم وقتل لكنھ انھزم وقتل ،،،لبدایةلبدایةلبدایةاااالقیروان في القیروان في القیروان في إخضاعإخضاعإخضاع
دددحیث اعتصم بجبال تیھرت وبعحیث اعتصم بجبال تیھرت وبعحیث اعتصم بجبال تیھرت وبع(الجزائر)(الجزائر)(الجزائر)المغرب األوسطالمغرب األوسطالمغرب األوسطإلىإلىإلىالتراجع التراجع التراجع 

لرحمان وبایعتھ القبائل المغربیة اإلباضیة لرحمان وبایعتھ القبائل المغربیة اإلباضیة لرحمان وبایعتھ القبائل المغربیة اإلباضیة اااانسحاب الجیش العباسي نزل عبد انسحاب الجیش العباسي نزل عبد انسحاب الجیش العباسي نزل عبد 

...ھـھـھـ160160160إلمامة سنة إلمامة سنة إلمامة سنة اااببب

یة للجزائر یة للجزائر یة للجزائر الوسطى الداخلالوسطى الداخلالوسطى الداخلاألجزاءاألجزاءاألجزاء:  شملت معظم :  شملت معظم :  شملت معظم /الموقع الجغرافي/الموقع الجغرافي/الموقع الجغرافي333

عن عن عن مستقلةمستقلةمستقلةإسالمیةإسالمیةإسالمیةبما في ذلك الھضاب وبعض الواحات وھي أول دولة بما في ذلك الھضاب وبعض الواحات وھي أول دولة بما في ذلك الھضاب وبعض الواحات وھي أول دولة 
قامت بالجزائر والمغرب ككل .قامت بالجزائر والمغرب ككل .قامت بالجزائر والمغرب ككل .الخالفة العباسیةالخالفة العباسیةالخالفة العباسیة

:::لدولة الرستمیةلدولة الرستمیةلدولة الرستمیةاااخصائصخصائصخصائص///444

فھو یصلي بالناس ویسیر الدولة على قواعد الشریعة فھو یصلي بالناس ویسیر الدولة على قواعد الشریعة فھو یصلي بالناس ویسیر الدولة على قواعد الشریعة باإلمامباإلمامباإلمامم م م كككلحالحالحاااالقب لقب لقب ---
اإلسالمیة.اإلسالمیة.اإلسالمیة.

ھد في الحیاة متشبھین بالخلفاء ھد في الحیاة متشبھین بالخلفاء ھد في الحیاة متشبھین بالخلفاء زززوالوالوالطة في العیش طة في العیش طة في العیش ااابالبسبالبسبالبساألئمةاألئمةاألئمةتمیز تمیز تمیز ---
...الراشدینالراشدینالراشدین

والقضاءوالقضاءوالقضاءیختصون في شؤون المال یختصون في شؤون المال یختصون في شؤون المال وزراءوزراءوزراءلتسییر لتسییر لتسییر ااافي في في األئمةاألئمةاألئمةیساعد یساعد یساعد ---
...اإلماماإلماماإلمامفقة فقة فقة اااوالشرطة ووالة یعینھم شیوخ القبائل بمووالشرطة ووالة یعینھم شیوخ القبائل بمووالشرطة ووالة یعینھم شیوخ القبائل بمو

:::/ حضارة الدولة/ حضارة الدولة/ حضارة الدولة555

ازدھرت الزراعة والتجارة خاصة في العاصمة تیھرت التي كانت ازدھرت الزراعة والتجارة خاصة في العاصمة تیھرت التي كانت ازدھرت الزراعة والتجارة خاصة في العاصمة تیھرت التي كانت ---
......بتربیة الحیوان..بتربیة الحیوان..بتربیة الحیوان..اھتموااھتموااھتمواجاریة كما جاریة كما جاریة كما القوافل التالقوافل التالقوافل التالتقاءالتقاءالتقاءمركز مركز مركز 

المساجد المساجد المساجد لعلماء وقد كانت لعلماء وقد كانت لعلماء وقد كانت ااالعلم ولعلم ولعلم ولـلـلـاألئمةاألئمةاألئمةنشطت الحركة الثقافیة لتشجیع نشطت الحركة الثقافیة لتشجیع نشطت الحركة الثقافیة لتشجیع ---
لنحو، لنحو، لنحو، اااالتفسیر، الفقھ ،التفسیر، الفقھ ،التفسیر، الفقھ ،:::علمي من أھم العلوم علمي من أھم العلوم علمي من أھم العلوم إشعاعإشعاعإشعاعمراكزمراكزمراكز

أبو أبو أبو –––الشیخ أبو سھل الشیخ أبو سھل الشیخ أبو سھل –––الوھاب الوھاب الوھاب ددد: أفلح بن عب: أفلح بن عب: أفلح بن عبأشھر مفكریھاأشھر مفكریھاأشھر مفكریھاالبالغة....البالغة....البالغة....
األعرج...األعرج...األعرج...عبیدعبیدعبید

لمساجد وكثرت األسواق لمساجد وكثرت األسواق لمساجد وكثرت األسواق اااالعمران فشیدوا القصور والعمران فشیدوا القصور والعمران فشیدوا القصور ونشطت حركة نشطت حركة نشطت حركة ---
ھرت الصناعة الیدویة..ھرت الصناعة الیدویة..ھرت الصناعة الیدویة..دددزززااار ور ور وجججوالمتاوالمتاوالمتا

رة رة رة ھھھلبیزنطیة منصلبیزنطیة منصلبیزنطیة منصاااوووالفارسیةالفارسیةالفارسیةوقد كانت حضارتھم مزیجا من الحضارة وقد كانت حضارتھم مزیجا من الحضارة وقد كانت حضارتھم مزیجا من الحضارة ---
في بوتقة واحدة ھي اإلسالم.في بوتقة واحدة ھي اإلسالم.في بوتقة واحدة ھي اإلسالم.

هللا هللا هللا عبدعبدعبدبقیادة أبوبقیادة أبوبقیادة أبوالفاطمیینالفاطمیینالفاطمیینسقطت على ید سقطت على ید سقطت على ید :::/أسباب سقوطھا /أسباب سقوطھا /أسباب سقوطھا 666

ك بسبب :ك بسبب :ك بسبب :م وذلم وذلم وذل909909909---ھـ ھـ ھـ 296296296سنة سنة سنة الشیعي الشیعي الشیعي 

...المتأخرینالمتأخرینالمتأخریناألئمةاألئمةاألئمةضعف ضعف ضعف ووولدعوة الشیعیةلدعوة الشیعیةلدعوة الشیعیةاااظھور ظھور ظھور ---

...خلیةخلیةخلیةااالدلدلداااتتتاااالفتن واإلضطرابالفتن واإلضطرابالفتن واإلضطرابوووالنزاع على السلطةالنزاع على السلطةالنزاع على السلطة---

...وعدم تكوین جیش نظامي محترفوعدم تكوین جیش نظامي محترفوعدم تكوین جیش نظامي محترفوميوميوميكككزھا الحزھا الحزھا الحاااجھجھجھبساطة بساطة بساطة ---

...بروز النزعة القبلیةبروز النزعة القبلیةبروز النزعة القبلیةووومتنافرةمتنافرةمتنافرةعناصرعناصرعناصرل الدولة على ل الدولة على ل الدولة على ااااشتماشتماشتم---

الحركة الحركة الحركة ---
المذھبیة المذھبیة المذھبیة 

اإلمامةاإلمامةاإلمامة

الخوارجالخوارجالخوارج

الشیعةالشیعةالشیعة

اإلباضیةاإلباضیةاإلباضیة

ة ة ة طططیییخرخرخر---
للمغربللمغربللمغرب

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

خریطة خریطة خریطة 
دول دول دول 

المغرب المغرب المغرب 
اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

سلم سلم سلم ---
زمنيزمنيزمني

نصوصنصوصنصوص---

جداولجداولجداول---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف على یتعرف على یتعرف على ---
نسب الدولة  نسب الدولة  نسب الدولة  

وظروف نشأتھاوظروف نشأتھاوظروف نشأتھا

یحدد مجالھا یحدد مجالھا یحدد مجالھا ---
الجغرافيالجغرافيالجغرافي

ستنتج أھم ستنتج أھم ستنتج أھم ---
خصائصھاخصائصھاخصائصھا

یتعرف على یتعرف على یتعرف على 
ارتھاارتھاارتھاحضحضحض

یحدد عوامل یحدد عوامل یحدد عوامل 
سقوطھا على ید سقوطھا على ید سقوطھا على ید 

الفاطمیینالفاطمیینالفاطمیین

......343434---323232لم الزمني ص لم الزمني ص لم الزمني ص سسسرسم الرسم الرسم ال---لتطبیقلتطبیقلتطبیقااا
؟؟؟لخالفة العباسیةلخالفة العباسیةلخالفة العباسیةااالمغرب عن لمغرب عن لمغرب عن انفصال دول اانفصال دول اانفصال دول اب ب ب أسباأسباأسباھي ھي ھي اااممم---



191919:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::ساعيساعيساعيالحجم الالحجم الالحجم الم)م)م)126912691269إلى إلى إلى ممم647647647(((المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي:::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء :::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 
>>>إلدریسیةإلدریسیةإلدریسیةدول المغرب المستقلة < الدولة ادول المغرب المستقلة < الدولة ادول المغرب المستقلة < الدولة ا:::الموضوعالموضوعالموضوع

التمییز بین أسباب الوحدة والتشتت في استقرار المنطقة وأثرھا على التقدم الحضاريالتمییز بین أسباب الوحدة والتشتت في استقرار المنطقة وأثرھا على التقدم الحضاريالتمییز بین أسباب الوحدة والتشتت في استقرار المنطقة وأثرھا على التقدم الحضاري:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمتوى / المضامینتوى / المضامینتوى / المضامینالمحالمحالمحاإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

تأسیس تأسیس تأسیس بعد بعد بعد 
الدولة الدولة الدولة 

الرستمیة الرستمیة الرستمیة 
بالمغرب بالمغرب بالمغرب 

األوسط من األوسط من األوسط من 
الذي حكم الذي حكم الذي حكم 
المغرب المغرب المغرب 
؟؟؟األقصى األقصى األقصى 

وما عالقتھم وما عالقتھم وما عالقتھم 
بالرستمیینبالرستمیینبالرستمیین

إدریس األكبر من ذریة إدریس األكبر من ذریة إدریس األكبر من ذریة نسب إلى مؤسسھا نسب إلى مؤسسھا نسب إلى مؤسسھا ـــتتت:::/نسب الدولة/نسب الدولة/نسب الدولة111

الحسن بن علي بن أبي طالب كرم هللا وجھ وھي أول دولة الحسن بن علي بن أبي طالب كرم هللا وجھ وھي أول دولة الحسن بن علي بن أبي طالب كرم هللا وجھ وھي أول دولة 
...رب األقصى ذات مذھب شیعيرب األقصى ذات مذھب شیعيرب األقصى ذات مذھب شیعيظھرت بالمغظھرت بالمغظھرت بالمغ

یعتبر إدریس األكبر من بین الفارین من بطش یعتبر إدریس األكبر من بین الفارین من بطش یعتبر إدریس األكبر من بین الفارین من بطش :::نشأتھانشأتھانشأتھا///222
العباسین حیث اتجھ نحو المغرب األقصى واستجارة أمیر مدینة العباسین حیث اتجھ نحو المغرب األقصى واستجارة أمیر مدینة العباسین حیث اتجھ نحو المغرب األقصى واستجارة أمیر مدینة 

ولیلي حیث أعجب األمیر المغربي بنبل وعلم وتقوى إدریس ولیلي حیث أعجب األمیر المغربي بنبل وعلم وتقوى إدریس ولیلي حیث أعجب األمیر المغربي بنبل وعلم وتقوى إدریس 
األكبر وكاشفھ برغبتھ في تأسیس دولة فتنازل عن إمارتھ األكبر وكاشفھ برغبتھ في تأسیس دولة فتنازل عن إمارتھ األكبر وكاشفھ برغبتھ في تأسیس دولة فتنازل عن إمارتھ 

---ھـ ھـ ھـ 172172172مغرب األقصى أمیرا علیھا سنة (مغرب األقصى أمیرا علیھا سنة (مغرب األقصى أمیرا علیھا سنة (فبایعتھ قبائل الفبایعتھ قبائل الفبایعتھ قبائل ال

م) واتخذ من مدینة ولیلي عاصمة لدولتھ بعدھا تحولت إلى م) واتخذ من مدینة ولیلي عاصمة لدولتھ بعدھا تحولت إلى م) واتخذ من مدینة ولیلي عاصمة لدولتھ بعدھا تحولت إلى 788788788

...ممم808808808---ھـ ھـ ھـ 192192192مدینة فاس سنة مدینة فاس سنة مدینة فاس سنة 

:::خصائصھاخصائصھاخصائصھا///333

.كان نظام الحكم وراثیا في العائلة اإلدریسیة.كان نظام الحكم وراثیا في العائلة اإلدریسیة.كان نظام الحكم وراثیا في العائلة اإلدریسیة

 والسیاسیة والسیاسیة والسیاسیة الدینیةالدینیةالدینیةكان األمیر اإلدریسي یمثل السلطة كان األمیر اإلدریسي یمثل السلطة كان األمیر اإلدریسي یمثل السلطة
 للدولة وقاضي للدولة وقاضي للدولة وقاضي وزیر وكاتبوزیر وكاتبوزیر وكاتببمساعدة مجلس یتكون من بمساعدة مجلس یتكون من بمساعدة مجلس یتكون من

...القضاة وصاحب البیت وقائد الشرطةالقضاة وصاحب البیت وقائد الشرطةالقضاة وصاحب البیت وقائد الشرطة

 والیات یشرف علیھا والة من والیات یشرف علیھا والة من والیات یشرف علیھا والة من إلىإلىإلىإداریاإداریاإداریاتم تقسیم الدولة تم تقسیم الدولة تم تقسیم الدولة
األسرة اإلدریسیة وبعض الشیوخ القبائل المغربیةاألسرة اإلدریسیة وبعض الشیوخ القبائل المغربیةاألسرة اإلدریسیة وبعض الشیوخ القبائل المغربیة

 حكومتھا غیر مركزیة بمعنى كل أمیر مستقل بإدارة حكومتھا غیر مركزیة بمعنى كل أمیر مستقل بإدارة حكومتھا غیر مركزیة بمعنى كل أمیر مستقل بإدارة
الحرب....الحرب....الحرب....وإشھاروإشھاروإشھارإمارتھ مثل جبایة الخراج إمارتھ مثل جبایة الخراج إمارتھ مثل جبایة الخراج 

انتعشت الزراعة والرعي كما ازدھرت انتعشت الزراعة والرعي كما ازدھرت انتعشت الزراعة والرعي كما ازدھرت :::تھاتھاتھاحضارحضارحضار///444
التجارة بین المغرب واألندلس والصحراء والرستمین التجارة بین المغرب واألندلس والصحراء والرستمین التجارة بین المغرب واألندلس والصحراء والرستمین 

واألغالبةوكانت العاصمة فاس مركزا تجاریا ھاما واألغالبةوكانت العاصمة فاس مركزا تجاریا ھاما واألغالبةوكانت العاصمة فاس مركزا تجاریا ھاما 
كما اھتم األدارسة بالعمران فأسوا مدینة فاس وجامعة القرویین كما اھتم األدارسة بالعمران فأسوا مدینة فاس وجامعة القرویین كما اھتم األدارسة بالعمران فأسوا مدینة فاس وجامعة القرویین 

...التي قصدھا الكثیر من الطالب من جمیع البقاع التي قصدھا الكثیر من الطالب من جمیع البقاع التي قصدھا الكثیر من الطالب من جمیع البقاع 

عبدعبدعبدبقیادة أبوبقیادة أبوبقیادة أبوالفاطمیینالفاطمیینالفاطمیینت على ید ت على ید ت على ید سقطسقطسقط:::أسباب سقوطھاأسباب سقوطھاأسباب سقوطھا///555

م وذلك بسبب :م وذلك بسبب :م وذلك بسبب :999232323---ھـ ھـ ھـ 311311311سنة سنة سنة هللا الشیعي هللا الشیعي هللا الشیعي 
تقسیم الدولة إلى عدد من اإلمارات المستقلة المتناحرةتقسیم الدولة إلى عدد من اإلمارات المستقلة المتناحرةتقسیم الدولة إلى عدد من اإلمارات المستقلة المتناحرة---
كثرة الفتن والتعصب القبلي والصراع على السلطةكثرة الفتن والتعصب القبلي والصراع على السلطةكثرة الفتن والتعصب القبلي والصراع على السلطة---
وقوع الدولة بین عدوین بني أمیة باألندلس وبني العباس في وقوع الدولة بین عدوین بني أمیة باألندلس وبني العباس في وقوع الدولة بین عدوین بني أمیة باألندلس وبني العباس في ---

الشرقالشرقالشرق

الشیعةالشیعةالشیعة---

لحسن بن لحسن بن لحسن بن ااا
عليعليعلي

إدریسإدریسإدریس
األكبراألكبراألكبر

ولیليولیليولیلي

فاسفاسفاس

غیر غیر غیر 
مركزیةمركزیةمركزیة

جبایة جبایة جبایة 
الخراجالخراجالخراج
اإلمامةاإلمامةاإلمامة

الخوارج الخوارج الخوارج 

الشیعةالشیعةالشیعة
اإلباضیةاإلباضیةاإلباضیة

ة ة ة طططیییخرخرخر---
للمغربللمغربللمغرب

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

خریطة خریطة خریطة 
دول دول دول 

المغرب المغرب المغرب 
اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

سلم سلم سلم ---
زمنيزمنيزمني

---
نصوصنصوصنصوص

جداولجداولجداول---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف یتعرف یتعرف ---
نسب نسب نسب على على على 

الدولة  الدولة  الدولة  
وظروفوظروفوظروف

نشأتھانشأتھانشأتھا

ستنتج أھم ستنتج أھم ستنتج أھم ---
خصائصھاخصائصھاخصائصھا

یستنتج أھم یستنتج أھم یستنتج أھم 
المظاھر المظاھر المظاھر 

الحضاریة الحضاریة الحضاریة 
للدولة للدولة للدولة 

اإلدریسیةاإلدریسیةاإلدریسیة

یحدد یحدد یحدد 
عوامل عوامل عوامل 

سقوطھا سقوطھا سقوطھا 
على ید على ید على ید 

الفاطمیینالفاطمیینالفاطمیین
......363636لم الزمني صلم الزمني صلم الزمني صسسسرسم الرسم الرسم ال---التطبیقالتطبیقالتطبیق

373737أجب عن النشاط التقویمي ص أجب عن النشاط التقویمي ص أجب عن النشاط التقویمي ص ---



202020:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::لساعيلساعيلساعيالحجم االحجم االحجم ام)م)م)126912691269إلى إلى إلى ممم647647647(((المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي:::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء :::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىاألغلبیة >األغلبیة >األغلبیة >دول المغرب المستقلة < الدولة دول المغرب المستقلة < الدولة دول المغرب المستقلة < الدولة :::الموضوعالموضوعالموضوع

ستقرار المنطقة وأثرھا على التقدم الحضاريستقرار المنطقة وأثرھا على التقدم الحضاريستقرار المنطقة وأثرھا على التقدم الحضاريالتمییز بین أسباب الوحدة والتشتت في االتمییز بین أسباب الوحدة والتشتت في االتمییز بین أسباب الوحدة والتشتت في ا:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةالوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة

بعد أن بعد أن بعد أن 
تكونت تكونت تكونت 
الدولة الدولة الدولة 

الرستمیة الرستمیة الرستمیة 
بالمغرب بالمغرب بالمغرب 

األوسط  ثم األوسط  ثم األوسط  ثم 
اإلدریسیة اإلدریسیة اإلدریسیة 
بالمغرب بالمغرب بالمغرب 
األقصى األقصى األقصى 
ماذا حل ماذا حل ماذا حل 
بالمغرب بالمغرب بالمغرب 

األدنى في األدنى في األدنى في 
ظل ظل ظل 

الخالفة الخالفة الخالفة 
العباسیة.العباسیة.العباسیة.

الذي الذي الذي بن األغلببن األغلببن األغلبإبراھیمإبراھیمإبراھیمسھا سھا سھا نسب إلى مؤسنسب إلى مؤسنسب إلى مؤســـتتت:::/نسب الدولة/نسب الدولة/نسب الدولة111

كان أمیرا على مدینة طبنة   (بسكرة وما جاورھا) في عھد كان أمیرا على مدینة طبنة   (بسكرة وما جاورھا) في عھد كان أمیرا على مدینة طبنة   (بسكرة وما جاورھا) في عھد 
م.م.م.800800800ھـ الموافق ھـ الموافق ھـ الموافق 184184184سنةسنةسنةد  د  د  یییھارون الرشھارون الرشھارون الرش

ثورة األمازیغ على والي ثورة األمازیغ على والي ثورة األمازیغ على والي استغل إبراھیم بن األغلب استغل إبراھیم بن األغلب استغل إبراھیم بن األغلب :::ااانشأتھنشأتھنشأتھ///222

تولیتھ تولیتھ تولیتھ العباسي ھارون الرشید بالعباسي ھارون الرشید بالعباسي ھارون الرشید بالخلیفة الخلیفة الخلیفة مطالبامطالبامطالباالقیروان الجائرالقیروان الجائرالقیروان الجائر
ألف ألف ألف )))404040الدولة أربعین (الدولة أربعین (الدولة أربعین (على أن یدفع لخزینة على أن یدفع لخزینة على أن یدفع لخزینة المغرب األدنىالمغرب األدنىالمغرب األدنى

سنویا بشرط أن یجعل الوالیة في ذریتھ فوافق الرشید على سنویا بشرط أن یجعل الوالیة في ذریتھ فوافق الرشید على سنویا بشرط أن یجعل الوالیة في ذریتھ فوافق الرشید على دینار دینار دینار 
ذلك بھدف الوقوف في وجھ الدولة اإلدریسیة في المغرب واألمویة ذلك بھدف الوقوف في وجھ الدولة اإلدریسیة في المغرب واألمویة ذلك بھدف الوقوف في وجھ الدولة اإلدریسیة في المغرب واألمویة 

...في األندلسفي األندلسفي األندلس

:::ألغلبیةألغلبیةألغلبیةلدولة الدولة الدولة ااااخصائصخصائصخصائص///333
الحكومة األغلبیة تابعة لبني العباس اسمیا فقط .الحكومة األغلبیة تابعة لبني العباس اسمیا فقط .الحكومة األغلبیة تابعة لبني العباس اسمیا فقط .

وغیر مقید وغیر مقید وغیر مقید ھھھوالقضاء مستقل عنوالقضاء مستقل عنوالقضاء مستقل عن،،،یس الحكومة باألمیریس الحكومة باألمیریس الحكومة باألمیریلقب رئیلقب رئیلقب رئ
...بمذھب معینبمذھب معینبمذھب معین

وزراء وزراء وزراء إلىإلىإلىووزیران مفوضان باإلضافة ووزیران مفوضان باإلضافة ووزیران مفوضان باإلضافة ا ا ا تتكون الحكومة من أمیرتتكون الحكومة من أمیرتتكون الحكومة من أمیر
منھم صاحب الخراج وصاحب البرید وقائد الجیش ومقدم منھم صاحب الخراج وصاحب البرید وقائد الجیش ومقدم منھم صاحب الخراج وصاحب البرید وقائد الجیش ومقدم 

األسطولاألسطولاألسطول

:::/ حضارة الدولة / حضارة الدولة / حضارة الدولة 444

الحضارة ازدھارا كبیرا فنشطت الحركة العلمیة الحضارة ازدھارا كبیرا فنشطت الحركة العلمیة الحضارة ازدھارا كبیرا فنشطت الحركة العلمیة ازدھرت ازدھرت ازدھرت 
الصناعیة والفالحیة  ، كما عملت على نشر تعالیم الصناعیة والفالحیة  ، كما عملت على نشر تعالیم الصناعیة والفالحیة  ، كما عملت على نشر تعالیم والتجاریة ووالتجاریة ووالتجاریة و

الحكومة الحكومة الحكومة كانت كانت كانت اإلسالم واللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة ، وقداإلسالم واللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة ، وقداإلسالم واللغة العربیة والثقافة اإلسالمیة ، وقد
األغلبیة  من أقوى الحكومات آنذاك لحفظھا األمن وحسن األغلبیة  من أقوى الحكومات آنذاك لحفظھا األمن وحسن األغلبیة  من أقوى الحكومات آنذاك لحفظھا األمن وحسن 

، كما سیطر األسطول األغلبي على ، كما سیطر األسطول األغلبي على ، كما سیطر األسطول األغلبي على لرعیة لرعیة لرعیة اااسیاستھا الدولة وسیاستھا الدولة وسیاستھا الدولة و
الطة...من الطة...من الطة...من ففتحوا صقلیة وسردینیا ومففتحوا صقلیة وسردینیا ومففتحوا صقلیة وسردینیا ومالمتوسط المتوسط المتوسط البحرالبحرالبحرحوضحوضحوض

...............واإلمام سحنون واإلمام سحنون واإلمام سحنون أشھر علمائھا : أسد بن الفراتأشھر علمائھا : أسد بن الفراتأشھر علمائھا : أسد بن الفرات

:::/أسباب سقوطھا /أسباب سقوطھا /أسباب سقوطھا 555

ممم909909909---ھـ ھـ ھـ 296296296سنة سنة سنة الفاطمیینالفاطمیینالفاطمیینسقطت على ید سقطت على ید سقطت على ید 

الحركة الحركة الحركة ---
المذھبیة المذھبیة المذھبیة 

جامع الزیتونةجامع الزیتونةجامع الزیتونة

المذھب المذھب المذھب 
المالكي المالكي المالكي 

والشافعي والشافعي والشافعي 
والحنفي والحنفي والحنفي 
والحنبليوالحنبليوالحنبلي

مفوضانمفوضانمفوضان

صاحب صاحب صاحب 
الخراجالخراجالخراج

صاحب صاحب صاحب 
البریدالبریدالبرید

أسد بن أسد بن أسد بن 
الفراتالفراتالفرات

ة ة ة طططیییخرخرخر---
للمغربللمغربللمغرب

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

خریطة خریطة خریطة 
دول دول دول 

المغرب المغرب المغرب 
اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

سلم سلم سلم ---
زمنيزمنيزمني

نصوصنصوصنصوص---

جداولجداولجداول---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف على یتعرف على یتعرف على ---
نسب الدولة  نسب الدولة  نسب الدولة  

وظروف نشأتھاوظروف نشأتھاوظروف نشأتھا

ستنتج أھم ستنتج أھم ستنتج أھم ---
خصائصھاخصائصھاخصائصھا

یتعرف على یتعرف على یتعرف على 
حضارتھاحضارتھاحضارتھا

یحدد عوامل یحدد عوامل یحدد عوامل 
سقوطھا على ید سقوطھا على ید سقوطھا على ید 

الفاطمیینالفاطمیینالفاطمیین

......---383838لم الزمني صلم الزمني صلم الزمني صسسسرسم الرسم الرسم ال---تطبیقتطبیقتطبیقالالال
...الزیریةالزیریةالزیریةوووالحمادیةالحمادیةالحمادیةوووالدولة الفاطمیةالدولة الفاطمیةالدولة الفاطمیةكل من : كل من : كل من : ذا تعرف عنذا تعرف عنذا تعرف عناااممم---



212121:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::الساعيالساعيالساعيالحجم الحجم الحجم م)م)م)126912691269إلى إلى إلى ممم647647647(((المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي:::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء :::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى>>>فاطمیة فاطمیة فاطمیة الالال< الدولة < الدولة < الدولة وحدة وحدة وحدة دول المغرب المدول المغرب المدول المغرب الم:::الموضوعالموضوعالموضوع

ت حضاریةت حضاریةت حضاریة: تتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منجزا: تتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منجزا: تتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منجزاالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةالوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة

تعرض تعرض تعرض 
الشیعة إلى الشیعة إلى الشیعة إلى 
االضطھاداالضطھاداالضطھاد
والقتل من والقتل من والقتل من 

طرف طرف طرف 
الدولة الدولة الدولة 

العباسیة العباسیة العباسیة 
مما جعلھم مما جعلھم مما جعلھم 
یفرون إلى یفرون إلى یفرون إلى 

المغرب المغرب المغرب 
اإلسالمي اإلسالمي اإلسالمي 

لنشر لنشر لنشر 
دعوتھم دعوتھم دعوتھم 

بشكل بشكل بشكل 
سري سري سري 

وبعیدا عن وبعیدا عن وبعیدا عن 
بني بني بني 

العباسالعباسالعباس
ماذا نتج ماذا نتج ماذا نتج 
عن ذلك؟عن ذلك؟عن ذلك؟

لزھراء لزھراء لزھراء إلى فاطمة اإلى فاطمة اإلى فاطمة اتنتسب تنتسب تنتسب :::/نسب الدولة/نسب الدولة/نسب الدولة111
...الشیعة الشیعة الشیعة والفاطمیون من والفاطمیون من والفاطمیون من بنت النبي (ص) بنت النبي (ص) بنت النبي (ص) 

إلىإلىإلىالعلویینالعلویینالعلویینبسبب تعرض بسبب تعرض بسبب تعرض :::نشأتھانشأتھانشأتھا///222
الدعوة سرا الدعوة سرا الدعوة سرا إلىإلىإلىالعباسي دفعھم ذلك العباسي دفعھم ذلك العباسي دفعھم ذلك االضطھاداالضطھاداالضطھاد

وخاصة المغرب وخاصة المغرب وخاصة المغرب في أنحاء العالم اإلسالمي في أنحاء العالم اإلسالمي في أنحاء العالم اإلسالمي 
وكان من أنشط دعاتھم أبو عبد هللاوكان من أنشط دعاتھم أبو عبد هللاوكان من أنشط دعاتھم أبو عبد هللاإلسالمي اإلسالمي اإلسالمي 

إقامةإقامةإقامةالشیعي الذي أستطاع بدھائھ وقوة حجتھ الشیعي الذي أستطاع بدھائھ وقوة حجتھ الشیعي الذي أستطاع بدھائھ وقوة حجتھ 
الجزائریة الجزائریة الجزائریة میة بسیوف قبیلة كتامةمیة بسیوف قبیلة كتامةمیة بسیوف قبیلة كتامةدولة فاطدولة فاطدولة فاط

حیث استطاع القضاء على األغالبة بتونس حیث استطاع القضاء على األغالبة بتونس حیث استطاع القضاء على األغالبة بتونس 
م الموافق م الموافق م الموافق 909909909بمشاركة قبیلة صنھاجة سنة بمشاركة قبیلة صنھاجة سنة بمشاركة قبیلة صنھاجة سنة 

...ھـھـھـ296296296
/ حضــــــارة الدولة: / حضــــــارة الدولة: / حضــــــارة الدولة: 333

نظام الحكم ملكي وراثي انحصر في أسرة نظام الحكم ملكي وراثي انحصر في أسرة نظام الحكم ملكي وراثي انحصر في أسرة كان كان كان 
 المھدي كانت العاصمة المھدیة ثم  المھدي كانت العاصمة المھدیة ثم  المھدي كانت العاصمة المھدیة ثم عبید هللاعبید هللاعبید هللا

شجع الخلفاء شجع الخلفاء شجع الخلفاء االقتصاد:االقتصاد:االقتصاد:...أصبحت القاھرة أصبحت القاھرة أصبحت القاھرة 
یت الصناعة بعنایة فائقة فتقدمت یت الصناعة بعنایة فائقة فتقدمت یت الصناعة بعنایة فائقة فتقدمت الزراعة وحظالزراعة وحظالزراعة وحظ

صناعة التعدین والمنسوجات والخزف صناعة التعدین والمنسوجات والخزف صناعة التعدین والمنسوجات والخزف 
والزجاج جانب التجارة فقد كانت بالدھم جسرا والزجاج جانب التجارة فقد كانت بالدھم جسرا والزجاج جانب التجارة فقد كانت بالدھم جسرا 
بین الشرق والغرب العمران: ترك الفاطمیون بین الشرق والغرب العمران: ترك الفاطمیون بین الشرق والغرب العمران: ترك الفاطمیون 

والقاھرة وجامع والقاھرة وجامع والقاھرة وجامع المھدیةالمھدیةالمھدیة:::آثارا عدة منھا مدنآثارا عدة منھا مدنآثارا عدة منھا مدن
: عملوا : عملوا : عملوا ...العلوم...العلوم...العلوم......آشیرآشیرآشیراألزھر والمنصوریة األزھر والمنصوریة األزھر والمنصوریة 

بالعلم بالعلم بالعلم واھتمواواھتمواواھتمواالشیعي الشیعي الشیعي على نشر المذھب على نشر المذھب على نشر المذھب 
والعلماء ومن مآثرھم الجامع األزھر الشریفوالعلماء ومن مآثرھم الجامع األزھر الشریفوالعلماء ومن مآثرھم الجامع األزھر الشریف

بیت الحكمة بمصربیت الحكمة بمصربیت الحكمة بمصرووو---أكبر جامعة إسالمیةأكبر جامعة إسالمیةأكبر جامعة إسالمیة---
الفیزیائي الحسن بن الفیزیائي الحسن بن الفیزیائي الحسن بن :::من أشھر علمائھممن أشھر علمائھممن أشھر علمائھم،،،

.........الھیثم والشاعر ابن ھانئ األندلسيالھیثم والشاعر ابن ھانئ األندلسيالھیثم والشاعر ابن ھانئ األندلسي

حركة حركة حركة ---
التشیع التشیع التشیع 

الفاطمیون الفاطمیون الفاطمیون ---

ظھور ظھور ظھور ---
الدعوة الدعوة الدعوة 
الفاطمیةالفاطمیةالفاطمیة

المھدیة  المھدیة  المھدیة  

آشیرآشیرآشیر

كتامة كتامة كتامة 

صنھاجةصنھاجةصنھاجة

جوھر جوھر جوھر 
الصقليالصقليالصقلي

أبو عبد هللا أبو عبد هللا أبو عبد هللا 
الشیعيالشیعيالشیعي

ة ة ة طططیییخرخرخر---
للمغربللمغربللمغرب

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

سلم زمنيسلم زمنيسلم زمني---

نصوصنصوصنصوص---

جداولجداولجداول---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف یتعرف یتعرف ---
علىعلىعلى

نسب نسب نسب 
الدولة  الدولة  الدولة  

وظروف وظروف وظروف 
نشأتھانشأتھانشأتھا

یتعرفیتعرفیتعرف
على على على 
مظاھرمظاھرمظاھر

حضارتھاحضارتھاحضارتھا

434343ارسم الخریطة ص ارسم الخریطة ص ارسم الخریطة ص ---التطبیقالتطبیقالتطبیق



222222:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::الساعيالساعيالساعيالحجم الحجم الحجم م)م)م)126912691269إلى إلى إلى ممم647647647(((المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي:::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى>>>زیریة زیریة زیریة الالال< الدولة < الدولة < الدولة وحدة وحدة وحدة دول المغرب المدول المغرب المدول المغرب الم:::الموضوعالموضوعالموضوع

ت حضاریةت حضاریةت حضاریةتتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منجزاتتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منجزاتتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منجزا:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

فتح فتح فتح بعد بعد بعد 
الفاطمیین الفاطمیین الفاطمیین 

ووولمصر لمصر لمصر 

انتقال الخلیفة انتقال الخلیفة انتقال الخلیفة 
الفاطميالفاطميالفاطمي

.........إلیھاإلیھاإلیھا
من حكم من حكم من حكم 
المغرب المغرب المغرب 

اإلسالمي في اإلسالمي في اإلسالمي في 
تلك المرحلةتلك المرحلةتلك المرحلة
من التاریخ من التاریخ من التاریخ 
اإلسالمي؟ اإلسالمي؟ اإلسالمي؟ 

مؤسسھا بلكین  بن مؤسسھا بلكین  بن مؤسسھا بلكین  بن إلى إلى إلى تنتسب تنتسب تنتسب :::/نسب الدولة/نسب الدولة/نسب الدولة111

...ي ي ي زیري بن مناد الصنھاجزیري بن مناد الصنھاجزیري بن مناد الصنھاج

عندما قرر المعز لدین هللا الفاطمي عندما قرر المعز لدین هللا الفاطمي عندما قرر المعز لدین هللا الفاطمي :::نشأتھانشأتھانشأتھا///222

مصر وقع اختیاره على بلكین بن زیري بن مصر وقع اختیاره على بلكین بن زیري بن مصر وقع اختیاره على بلكین بن زیري بن إلىإلىإلىالرحیل الرحیل الرحیل 
، ، ، الفاطمیینالفاطمیینالفاطمیینمناد لیكون حاكما للمغرب اإلسالمي باسم مناد لیكون حاكما للمغرب اإلسالمي باسم مناد لیكون حاكما للمغرب اإلسالمي باسم 
الفاطمیینالفاطمیینالفاطمیینلكن سرعان ما أستقل بدولتھ وانفصل عن لكن سرعان ما أستقل بدولتھ وانفصل عن لكن سرعان ما أستقل بدولتھ وانفصل عن 

...ممم972972972ھـ الموافق ھـ الموافق ھـ الموافق 361361361سنة سنة سنة 

/ حضــــــارة الدولة: / حضــــــارة الدولة: / حضــــــارة الدولة: 333
بمساعدة والة أھم بمساعدة والة أھم بمساعدة والة أھم الحكم ملكي وراثيالحكم ملكي وراثيالحكم ملكي وراثينظامنظامنظامكان كان كان 

–––وھران وھران وھران –––تلمسان تلمسان تلمسان –––آشیر آشیر آشیر –––والیاتھم : المسیلة والیاتھم : المسیلة والیاتھم : المسیلة 
طرابلس ... عرفت الزراعة في عھدھم طرابلس ... عرفت الزراعة في عھدھم طرابلس ... عرفت الزراعة في عھدھم –––المھدیة المھدیة المھدیة 

انتشارا واسعا كما اھتموا بالصناعة خاصة األسلحة انتشارا واسعا كما اھتموا بالصناعة خاصة األسلحة انتشارا واسعا كما اھتموا بالصناعة خاصة األسلحة 
بناء األساطیل البحریة وحصنوا بناء األساطیل البحریة وحصنوا بناء األساطیل البحریة وحصنوا وووواألدوات الحربیة واألدوات الحربیة واألدوات الحربیة 

الرخاء الرخاء الرخاء المدن ، مما عاد على المجتمع بالرفاھیة والمدن ، مما عاد على المجتمع بالرفاھیة والمدن ، مما عاد على المجتمع بالرفاھیة و
......االقتصادي واالجتماعي. االقتصادي واالجتماعي. االقتصادي واالجتماعي. 

سقوطھا : سقوطھا : سقوطھا : ///444
تضررت الدولة الزیریة على ید قبائل بني ھالل القادمة تضررت الدولة الزیریة على ید قبائل بني ھالل القادمة تضررت الدولة الزیریة على ید قبائل بني ھالل القادمة 

من مصر بتحریض من الفاطمیین ھذا ما ساعد من مصر بتحریض من الفاطمیین ھذا ما ساعد من مصر بتحریض من الفاطمیین ھذا ما ساعد 

ھـ ھـ ھـ 405405405الموحدین على إنھاء الوجود الزیري سنة الموحدین على إنھاء الوجود الزیري سنة الموحدین على إنھاء الوجود الزیري سنة 

ممم101410141014الموافق الموافق الموافق 

المعز لدین هللالمعز لدین هللالمعز لدین هللا

القاھرةالقاھرةالقاھرة

آشیرآشیرآشیر

كتامة كتامة كتامة 

صنھاجةصنھاجةصنھاجة

ھالل ھالل ھالل بني بني بني 

الموحدینالموحدینالموحدین

ة ة ة طططیییخرخرخر---
للمغربللمغربللمغرب

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

سلم زمنيسلم زمنيسلم زمني---

نصوصنصوصنصوص---

جداولجداولجداول---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف علىیتعرف علىیتعرف على---
نسب الدولة  نسب الدولة  نسب الدولة  

وظروف وظروف وظروف 
نشأتھانشأتھانشأتھا

یتعرفیتعرفیتعرف---
على على على 
مظاھرمظاھرمظاھر

حضارتھاحضارتھاحضارتھا

یتتبع أسباب یتتبع أسباب یتتبع أسباب 
سقوطھاسقوطھاسقوطھا

454545انقل السلم الزمني ص انقل السلم الزمني ص انقل السلم الزمني ص ---التطبیقالتطبیقالتطبیق



232323:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادة المادة المادة 

ساعةساعةساعة010101:::الساعيالساعيالساعيالحجمالحجمالحجمم)م)م)126912691269إلى إلى إلى ممم647647647(((المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي:::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء :::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى>>>الحمادیةالحمادیةالحمادیة< الدولة < الدولة < الدولة وحدة وحدة وحدة دول المغرب المدول المغرب المدول المغرب الم:::الموضوعالموضوعالموضوع

ت حضاریةت حضاریةت حضاریةتتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منجزاتتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منجزاتتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منجزا:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

فتح فتح فتح بعد بعد بعد 
الفاطمیین الفاطمیین الفاطمیین 

لمصر لمصر لمصر 

انتقال انتقال انتقال 
الخلیفة الخلیفة الخلیفة 
الفاطميالفاطميالفاطمي

إلیھاإلیھاإلیھا
من حكم من حكم من حكم 
المغرب المغرب المغرب 

اإلسالمي اإلسالمي اإلسالمي 
في تلك في تلك في تلك 
المرحلةالمرحلةالمرحلة

من التاریخ من التاریخ من التاریخ 
اإلسالمي؟ اإلسالمي؟ اإلسالمي؟ 

بلكین  بلكین  بلكین  حماد بن حماد بن حماد بن مؤسسھا مؤسسھا مؤسسھا إلى إلى إلى تنتسب تنتسب تنتسب :::/نسب الدولة/نسب الدولة/نسب الدولة111
...ھاجي ھاجي ھاجي بن زیري بن مناد الصنبن زیري بن مناد الصنبن زیري بن مناد الصن

بالجزائر تأسست سنة بالجزائر تأسست سنة بالجزائر تأسست سنة إمارةإمارةإمارةتعد ثالثتعد ثالثتعد ثالث:::نشأتھانشأتھانشأتھا///222
حیث كان حماد بن بلكین حیث كان حماد بن بلكین حیث كان حماد بن بلكین م م م 101010141414الموافق الموافق الموافق ھـ ھـ ھـ 405405405

والیا على الشرق الجزائري وبدأ نجمھ یبرز  بعدما والیا على الشرق الجزائري وبدأ نجمھ یبرز  بعدما والیا على الشرق الجزائري وبدأ نجمھ یبرز  بعدما 
تأسیس تأسیس تأسیس إلىإلىإلىقضى على تمرد قبیلة زناتة ، مما دفعھ قضى على تمرد قبیلة زناتة ، مما دفعھ قضى على تمرد قبیلة زناتة ، مما دفعھ 

م بجبال المعاضید شرق المسیلة التي م بجبال المعاضید شرق المسیلة التي م بجبال المعاضید شرق المسیلة التي 100710071007القلعة عام القلعة عام القلعة عام 
...م م م 101410141014سیس دولتھ سنة سیس دولتھ سنة سیس دولتھ سنة كانت بدایة لتـأكانت بدایة لتـأكانت بدایة لتـأ

:::/ حضــــــارة الدولة/ حضــــــارة الدولة/ حضــــــارة الدولة333
والةوالةوالةوووبمساعدة وزراءبمساعدة وزراءبمساعدة وزراءنظام الحكم ملكي وراثينظام الحكم ملكي وراثينظام الحكم ملكي وراثيكان كان كان 

، اھتموا بالجانب االقتصادي أھم المدن ، اھتموا بالجانب االقتصادي أھم المدن ، اھتموا بالجانب االقتصادي أھم المدن وقادة الجیش وقادة الجیش وقادة الجیش 
القلعة  والناصریة .. وأولوا اھتمام بالجانب العمراني القلعة  والناصریة .. وأولوا اھتمام بالجانب العمراني القلعة  والناصریة .. وأولوا اھتمام بالجانب العمراني 
كالمساجد والمدن والقصور ..تخرج من مدارسھا عبد كالمساجد والمدن والقصور ..تخرج من مدارسھا عبد كالمساجد والمدن والقصور ..تخرج من مدارسھا عبد 

والمھندس اإلیطالي لیوناردو دي فنشي والمھندس اإلیطالي لیوناردو دي فنشي والمھندس اإلیطالي لیوناردو دي فنشي المؤمن بن علي المؤمن بن علي المؤمن بن علي 
.. ... ... .

ھـ ھـ ھـ 547547547م الموافق م الموافق م الموافق 115311531153سقطت سنة سقطت سنة سقطت سنة :::سقوطھاسقوطھاسقوطھا///444

بسبب الزحف الھاللي والفتن الداخلیة والحروب مع بسبب الزحف الھاللي والفتن الداخلیة والحروب مع بسبب الزحف الھاللي والفتن الداخلیة والحروب مع 
جیرانھا.جیرانھا.جیرانھا.

قلعة بني قلعة بني قلعة بني 
حمادحمادحماد

الناصریةالناصریةالناصریة

حماد بن حماد بن حماد بن 
بلكین بلكین بلكین 

قبیلة زناتةقبیلة زناتةقبیلة زناتة

یوسف بن یوسف بن یوسف بن 
تاشفین تاشفین تاشفین 

لیوناردو لیوناردو لیوناردو 
دي فنشيدي فنشيدي فنشي

ة ة ة طططیییخرخرخر---
للمغربللمغربللمغرب
ييياإلسالماإلسالماإلسالم

سلم زمنيسلم زمنيسلم زمني---

نصوصنصوصنصوص---

صورصورصور---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف یتعرف یتعرف ---
علىعلىعلى

نسب الدولة  نسب الدولة  نسب الدولة  
وظروف وظروف وظروف 

نشأتھانشأتھانشأتھا

یتعرفیتعرفیتعرف---
على على على 
مظاھرمظاھرمظاھر

حضارتھاحضارتھاحضارتھا

یتتبع أسباب یتتبع أسباب یتتبع أسباب 
سقوطھاسقوطھاسقوطھا

للدولة الحمادیةللدولة الحمادیةللدولة الحمادیةزمني زمني زمني أنجــــــــــــز سلم أنجــــــــــــز سلم أنجــــــــــــز سلم ---التطبیقالتطبیقالتطبیق



242424:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::الساعيالساعيالساعيالحجمالحجمالحجمم)م)م)126912691269إلى إلى إلى ممم647647647(((المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي:::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط                  متوسط                  متوسط                  222:::المستوىالمستوىالمستوى>>>مرابطیةمرابطیةمرابطیةالالال< الدولة < الدولة < الدولة وحدة وحدة وحدة دول المغرب المدول المغرب المدول المغرب الم:::الموضوعالموضوعالموضوع

جزات حضاریةجزات حضاریةجزات حضاریةتتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منتتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  منتتبع تطور المغرب اإلسالمي من خالل  من:::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

بعد أن بعد أن بعد أن 
ظلت منطقة ظلت منطقة ظلت منطقة 

المغرب المغرب المغرب 
اإلسالمي اإلسالمي اإلسالمي 

مجزأة إلى مجزأة إلى مجزأة إلى 
دول دول دول 

مستقلة مستقلة مستقلة 
تخضع تخضع تخضع 
أحیانا أحیانا أحیانا 

للفاطمیین للفاطمیین للفاطمیین 
وأحیانا وأحیانا وأحیانا 
أخرى أخرى أخرى 

لألندلس .لألندلس .لألندلس .
ظھرت من ظھرت من ظھرت من 

جدید جدید جدید 
محاولة محاولة محاولة 
لتوحیدلتوحیدلتوحید

المنطقة المنطقة المنطقة 
على ید على ید على ید 

من؟من؟من؟

ة في المغرب ة في المغرب ة في المغرب ظھرت الدولة المرابطیظھرت الدولة المرابطیظھرت الدولة المرابطی:::التأسیسالتأسیسالتأسیس///111

األقصى ویعتبر یوسف بن تاشفین اللمتوني الصنھاجي األقصى ویعتبر یوسف بن تاشفین اللمتوني الصنھاجي األقصى ویعتبر یوسف بن تاشفین اللمتوني الصنھاجي 

م الموافق م الموافق م الموافق 106210621062ھو المؤسس الفعلي للدولة سنة ھو المؤسس الفعلي للدولة سنة ھو المؤسس الفعلي للدولة سنة 

ھـ وعاصمتھا مراكش  وقد شملت المغرب ھـ وعاصمتھا مراكش  وقد شملت المغرب ھـ وعاصمتھا مراكش  وقد شملت المغرب 446446446
...األقصى واألندلساألقصى واألندلساألقصى واألندلس

:::حضارتھاحضارتھاحضارتھا///222
مجلس الفقھاء مجلس الفقھاء مجلس الفقھاء بمساعدة بمساعدة بمساعدة نظام الحكم ملكي وراثينظام الحكم ملكي وراثينظام الحكم ملكي وراثيكان كان كان 

شفین بالغنى شفین بالغنى شفین بالغنى ، وعرف حكم یوسف بن تا، وعرف حكم یوسف بن تا، وعرف حكم یوسف بن تاواألعیان واألعیان واألعیان 
خاصة التجاري كما خاصة التجاري كما خاصة التجاري كما االقتصادياالقتصادياالقتصاديواالنتعاشواالنتعاشواالنتعاشوالثروة والثروة والثروة 

والثقافیةوالثقافیةوالثقافیةوبالحركة العلمیةوبالحركة العلمیةوبالحركة العلمیةاھتموا بالعمران  اھتموا بالعمران  اھتموا بالعمران  

سقطت على ید الموحدین سنة سقطت على ید الموحدین سنة سقطت على ید الموحدین سنة :::/ سقوطھا/ سقوطھا/ سقوطھا333

ھـھـھـ530530530م الموافق م الموافق م الموافق 114611461146

رابطیةرابطیةرابطیةالمالمالم

الرباط الرباط الرباط 
یوسف بن یوسف بن یوسف بن 

تاشفین تاشفین تاشفین 
مراكشمراكشمراكش

األندلساألندلساألندلس

الفقھاء الفقھاء الفقھاء 
واألعیانواألعیانواألعیان

معركة معركة معركة 
الزالقةالزالقةالزالقة

ممم108610861086

ة ة ة طططیییخرخرخر---
للمغربللمغربللمغرب

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

سلم زمنيسلم زمنيسلم زمني---

نصوصنصوصنصوص---

جداولجداولجداول---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف علىیتعرف علىیتعرف على---
ظروف ظروف ظروف 
نشأتھانشأتھانشأتھا

یتعرفیتعرفیتعرف---
على على على 
مظاھرمظاھرمظاھر

حضارتھاحضارتھاحضارتھا

یتتبع أسباب یتتبع أسباب یتتبع أسباب 
سقوطھاسقوطھاسقوطھا

ماذا تعرف عن الدولة الموحدیة ؟ماذا تعرف عن الدولة الموحدیة ؟ماذا تعرف عن الدولة الموحدیة ؟---التطبیقالتطبیقالتطبیق



252525:::مذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقممذكرة تربویة رقمتاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة

ساعةساعةساعة010101:::حجم الساعيحجم الساعيحجم الساعيالالالم)م)م)126912691269إلى إلى إلى ممم647647647(((المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي:::الوحدةالوحدةالوحدة

تمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماءتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقوم مرتبط بالھویة واالنتماء:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 

متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوى>>>وحدیةوحدیةوحدیةمممالالال< الدولة < الدولة < الدولة وحدة وحدة وحدة دول المغرب المدول المغرب المدول المغرب الم:::الموضوعالموضوعالموضوع

خالل  منجزات حضاریةخالل  منجزات حضاریةخالل  منجزات حضاریةتتبع تطور المغرب اإلسالمي من تتبع تطور المغرب اإلسالمي من تتبع تطور المغرب اإلسالمي من :::الكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیةالكفاءة القاعدیة

مؤشر مؤشر مؤشر الوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة
الكفاءةالكفاءةالكفاءة

أخذت دولة أخذت دولة أخذت دولة 
المرابطین المرابطین المرابطین 

في الضعف في الضعف في الضعف 
والتقھقر  والتقھقر  والتقھقر  

بسبب بسبب بسبب 
عوامل عدة عوامل عدة عوامل عدة 
منھا بروز منھا بروز منھا بروز 

حركة حركة حركة 
سیاسیة سیاسیة سیاسیة 
ودینیة ودینیة ودینیة 
جدیدة جدیدة جدیدة 

تزعمھا تزعمھا تزعمھا 
محمد بن محمد بن محمد بن 
تومرت تومرت تومرت 

وعبد وعبد وعبد 
المؤمن بن المؤمن بن المؤمن بن 
على كیف على كیف على كیف 

؟؟؟كان ذلككان ذلككان ذلك

:::تمھیدتمھیدتمھید---

یة أول دولة وحدت المغرب العربي یة أول دولة وحدت المغرب العربي یة أول دولة وحدت المغرب العربي تعتبر الدولة الموحدتعتبر الدولة الموحدتعتبر الدولة الموحد
تحت حكم أبنائھ وشملت األندلس وبعض جزر البحر تحت حكم أبنائھ وشملت األندلس وبعض جزر البحر تحت حكم أبنائھ وشملت األندلس وبعض جزر البحر 

...المتوسطالمتوسطالمتوسط

:::تأسیسھاتأسیسھاتأسیسھا---111
یعتبر محمد بن تومرت الزعیم الروحي للدولة بینما عبد یعتبر محمد بن تومرت الزعیم الروحي للدولة بینما عبد یعتبر محمد بن تومرت الزعیم الروحي للدولة بینما عبد 

المؤمن بن على ھو موطد أركان الدولة ومؤسسھا الحقیقي المؤمن بن على ھو موطد أركان الدولة ومؤسسھا الحقیقي المؤمن بن على ھو موطد أركان الدولة ومؤسسھا الحقیقي 
الذي قضى على دولة المرابطین ودخل العاصمة مراكش الذي قضى على دولة المرابطین ودخل العاصمة مراكش الذي قضى على دولة المرابطین ودخل العاصمة مراكش 

ھـ ثم المھدیة واألندلس ، حیث استعاد ھـ ثم المھدیة واألندلس ، حیث استعاد ھـ ثم المھدیة واألندلس ، حیث استعاد 541541541م/ م/ م/ 114611461146سنةسنةسنة

...الحوض المتوسطالحوض المتوسطالحوض المتوسطعلى على على مممسیطرتھسیطرتھسیطرتھةةةربربرباااالمغالمغالمغ

:::حضارتھمحضارتھمحضارتھم---222

كان الحكم ملكي وراثي في عائلة عبد المؤمن بن علي كان الحكم ملكي وراثي في عائلة عبد المؤمن بن علي كان الحكم ملكي وراثي في عائلة عبد المؤمن بن علي 
وبني زیان وبني زیان وبني زیان والئھا للموحدین مثل بني مرینوالئھا للموحدین مثل بني مرینوالئھا للموحدین مثل بني مرینوأعلنت القبائلوأعلنت القبائلوأعلنت القبائل
ازدھر اقتصاد الموحدین فقاموا بمسح ازدھر اقتصاد الموحدین فقاموا بمسح ازدھر اقتصاد الموحدین فقاموا بمسح وبني حفص ،وبني حفص ،وبني حفص ،
ناء السدود وتنشیط األسواق وتنظیمھا،كما ناء السدود وتنشیط األسواق وتنظیمھا،كما ناء السدود وتنشیط األسواق وتنظیمھا،كما األراضي وباألراضي وباألراضي وب

أوروبا أوروبا أوروبا األندلس األندلس األندلس ي عھدھم رواجا كبیرا معي عھدھم رواجا كبیرا معي عھدھم رواجا كبیرا معفففشھدت التجارة شھدت التجارة شھدت التجارة 
وبالد السودان ،وأولوا عنایة كبیرة بالتعلیم من وبالد السودان ،وأولوا عنایة كبیرة بالتعلیم من وبالد السودان ،وأولوا عنایة كبیرة بالتعلیم من والمشرقوالمشرقوالمشرق

، الجغرافي ، الجغرافي ، الجغرافي أشھر العلماء: الفیلسوف بن طفیل ، ابن رشد أشھر العلماء: الفیلسوف بن طفیل ، ابن رشد أشھر العلماء: الفیلسوف بن طفیل ، ابن رشد 
اإلدریسي والمؤرخ المراكشي...اإلدریسي والمؤرخ المراكشي...اإلدریسي والمؤرخ المراكشي...

:::أسباب سقوطھاأسباب سقوطھاأسباب سقوطھا---333

:::ھـ نتیجةھـ نتیجةھـ نتیجة668668668الموافق الموافق الموافق ممم126126126999سقطت سنةسقطت سنةسقطت سنة

م/ م/ م/ 121212121212األخطار الخارجیة أھمھا معركة العقاب األخطار الخارجیة أھمھا معركة العقاب األخطار الخارجیة أھمھا معركة العقاب ---

ھـ التي انھزموا فیھ على ید الصلیبین.ھـ التي انھزموا فیھ على ید الصلیبین.ھـ التي انھزموا فیھ على ید الصلیبین.609609609

واإلضطرابات الداخلیة التي نتج عنھا ظھور دویالت ھي واإلضطرابات الداخلیة التي نتج عنھا ظھور دویالت ھي واإلضطرابات الداخلیة التي نتج عنھا ظھور دویالت ھي ---
الحفصیة في تونس والزیانیة بالجزائر والمرینیة بالمغرب الحفصیة في تونس والزیانیة بالجزائر والمرینیة بالمغرب الحفصیة في تونس والزیانیة بالجزائر والمرینیة بالمغرب 

األقصى.األقصى.األقصى.

وحدیةوحدیةوحدیةالمالمالم

حصن حصن حصن 
العقابالعقابالعقاب

رت رت رت ابن تومابن تومابن توم

عبد المؤمن عبد المؤمن عبد المؤمن 
بن علي بن علي بن علي 

توحید توحید توحید 
المغرب المغرب المغرب 
واألندلسواألندلسواألندلس

األندلساألندلساألندلس

الصلیبینالصلیبینالصلیبین

اإلضطرابااإلضطرابااإلضطرابا
ت الداخلیةت الداخلیةت الداخلیة

ة ة ة طططیییخرخرخر---
للمغربللمغربللمغرب

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

سلم زمنيسلم زمنيسلم زمني---

نصوصنصوصنصوص---

جداولجداولجداول---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف یتعرف یتعرف ---
علىعلىعلى

الدولة الدولة الدولة 
الموحدیةالموحدیةالموحدیة

یتتبع یتتبع یتتبع 
ظروف ظروف ظروف 

قیامھاقیامھاقیامھا

یتعرفیتعرفیتعرف---
على على على 
مظاھرمظاھرمظاھر

حضارتھاحضارتھاحضارتھا

یتتبع أسباب یتتبع أسباب یتتبع أسباب 
سقوطھاسقوطھاسقوطھا

...545454---535353---525252وطالع النصوص ص وطالع النصوص ص وطالع النصوص ص 515151ارسم خریطة الدولة الموحدیة ص ارسم خریطة الدولة الموحدیة ص ارسم خریطة الدولة الموحدیة ص ---التطبیقالتطبیقالتطبیق



222666مذكرة تربویة رقم:مذكرة تربویة رقم:مذكرة تربویة رقم:تاریختاریختاریخ:::المادةالمادةالمادة
ساعةساعةساعة010101:::الساعيالساعيالساعيالحجمالحجمالحجم)))ممم126912691269إلى إلى إلى ممم647647647(((المغرب اإلسالميالمغرب اإلسالميالمغرب اإلسالمي:::الوحدةالوحدةالوحدة

وم مرتبط بالھویة واالنتماءوم مرتبط بالھویة واالنتماءوم مرتبط بالھویة واالنتماءــــــتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمقتمثل مسؤول للدین اإلسالمي كمق:::المرحلیةالمرحلیةالمرحلیةالكفاءة الكفاءة الكفاءة 
متوسط     متوسط     متوسط     222:::المستوىالمستوىالمستوىملف تطبیقي حول  المدن اإلسالمیة في المغربملف تطبیقي حول  المدن اإلسالمیة في المغربملف تطبیقي حول  المدن اإلسالمیة في المغرب:::الموضوعالموضوعالموضوع

ΔѧѧѧϳΩϋΎϘϟ�Γ˯ΎѧѧϔϛϟΔѧѧѧϳΩϋΎϘϟ�Γ˯ΎѧѧϔϛϟΔѧѧѧϳΩϋΎϘϟ�Γ˯Ύѧѧϔϛϟ:::ΗΟϻϭ�ϱΩΎѧѧλ Ηϗϻ�έϭѧѧѧρΗϟΗΟϻϭ�ϱΩΎѧѧλ Ηϗϻ�έϭѧѧѧρΗϟΗΟϻϭ�ϱΩΎѧѧλ Ηϗϻ�έϭѧѧѧρΗϟ�έϭѧѧѧρΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϲϣϼѧѧγϹ�ΏέѧѧѧϐϣϠϟ�ϲϓΎѧѧѧϘΛϟϭ�ϲϋΎѧѧѧϣ�έϭѧѧѧρΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϲϣϼѧѧγϹ�ΏέѧѧѧϐϣϠϟ�ϲϓΎѧѧѧϘΛϟϭ�ϲϋΎѧѧѧϣ�έϭѧѧѧρΗ�ϝϼѧѧѧΧ�ϥѧѧѧϣ�ϲϣϼѧѧγϹ�ΏέѧѧѧϐϣϠϟ�ϲϓΎѧѧѧϘΛϟϭ�ϲϋΎѧѧѧϣ
الحواضر والعمران  والفنونالحواضر والعمران  والفنونالحواضر والعمران  والفنون

مؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةمؤشر الكفاءةالوسائلالوسائلالوسائلالمفاھیمالمفاھیمالمفاھیمالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامینالمحتوى / المضامیناإلشكالیةاإلشكالیةاإلشكالیة

كان للمدن كان للمدن كان للمدن 
المغربیة دورا المغربیة دورا المغربیة دورا 

كبیرا في الحیاة كبیرا في الحیاة كبیرا في الحیاة 
السیاسیة السیاسیة السیاسیة 

واالقتصادیة واالقتصادیة واالقتصادیة 
والثقافیة بین والثقافیة بین والثقافیة بین 

ذلكذلكذلك

تأسست في عھد الدولة تأسست في عھد الدولة تأسست في عھد الدولة :::تیھرتتیھرتتیھرت–––111
في موقع منیع وحصین في الغرب في موقع منیع وحصین في الغرب في موقع منیع وحصین في الغرب الرستمیة الرستمیة الرستمیة 

الجزائري تتمیز بتربتھا الخصبة ومركز الجزائري تتمیز بتربتھا الخصبة ومركز الجزائري تتمیز بتربتھا الخصبة ومركز 
التقاء القوافل التجاریة وھي بعیدة عن التقاء القوافل التجاریة وھي بعیدة عن التقاء القوافل التجاریة وھي بعیدة عن 

السیطرة األغلبیة شاركت عدة قبائل بربریة السیطرة األغلبیة شاركت عدة قبائل بربریة السیطرة األغلبیة شاركت عدة قبائل بربریة 
في بنائھا منھا : لمایة  ولواتة ورجالة في بنائھا منھا : لمایة  ولواتة ورجالة في بنائھا منھا : لمایة  ولواتة ورجالة 

....أطلق  علیھا بالعراق الصغیر.أطلق  علیھا بالعراق الصغیر.أطلق  علیھا بالعراق الصغیر...ونفزاوة.ونفزاوة.ونفزاوة.

هللاهللاهللابناھا الخلیفة عبیدبناھا الخلیفة عبیدبناھا الخلیفة عبید::::::المھدیةالمھدیةالمھدیة–––222

قرب قرب قرب المتوسط المتوسط المتوسط المھدي على شاطئ البحر المھدي على شاطئ البحر المھدي على شاطئ البحر 
تونس تتمیز بقصورھا ومساجدھا والواسعة تونس تتمیز بقصورھا ومساجدھا والواسعة تونس تتمیز بقصورھا ومساجدھا والواسعة 

كانت ذات موقع حصین .كانت ذات موقع حصین .كانت ذات موقع حصین .

مركز تجاري ھام یربط بین مركز تجاري ھام یربط بین مركز تجاري ھام یربط بین :::سجلماسةسجلماسةسجلماسة---333

تیھرت والصحراء قال عنھا المقدسي < أنھا تیھرت والصحراء قال عنھا المقدسي < أنھا تیھرت والصحراء قال عنھا المقدسي < أنھا 
صحیحة الھواء كثیرة التمور واألعناب صحیحة الھواء كثیرة التمور واألعناب صحیحة الھواء كثیرة التمور واألعناب 

والفواكھ، بھا معادن الذھب والفضة شبیھة والفواكھ، بھا معادن الذھب والفضة شبیھة والفواكھ، بھا معادن الذھب والفضة شبیھة 
لبصرة في كثرة التمر>.لبصرة في كثرة التمر>.لبصرة في كثرة التمر>.بمدینة ابمدینة ابمدینة ا

الحاضرةالحاضرةالحاضرة

العراقالعراقالعراق

البربرالبربرالبربر

الرستمیةالرستمیةالرستمیة

المھدیةالمھدیةالمھدیة

ة ة ة طططیییخرخرخر---
للمغربللمغربللمغرب

اإلسالمياإلسالمياإلسالمي

نصوصنصوصنصوص---

الكتاب الكتاب الكتاب ---
المدرسيالمدرسيالمدرسي

السبورةالسبورةالسبورة---

یتعرف على دور یتعرف على دور یتعرف على دور ---
المدن المغربیة في المدن المغربیة في المدن المغربیة في 

نشر الحیاة نشر الحیاة نشر الحیاة 
االقتصادیة االقتصادیة االقتصادیة 

واالجتماعیة واالجتماعیة واالجتماعیة 
والثقافیة والثقافیة والثقافیة 

غرناطةغرناطةغرناطة---ورقلةورقلةورقلة---آشیرآشیرآشیر–––: بجایة : بجایة : بجایة المدنالمدنالمدنابحث عنابحث عنابحث عن---التطبیقالتطبیقالتطبیق

طالع مشاھیر الثقافة في العھد الحما ديطالع مشاھیر الثقافة في العھد الحما ديطالع مشاھیر الثقافة في العھد الحما دي---
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