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الّصفحُة

قائمُة اْلمحتوياِت



ب�سِم اهلِل الرحمِن الرحيِم

مُة اْلُمَقدِّ
فِّ ال�ّشابِع كتاَب “ الّتاريِخ  الذي ُروعَي  رنا اأْن نقّدَم لأبنائنا الطلبِة في ال�شّ َي�شُّ
في تاأليِفه اإعطاُء الّدوِر الفاعِل والرئي�ِس للّطالِب لكونِه محوَر العمليِة التعليميِة 
 , حياتِه  في  يحتاُجها  التي  ال�شروريَة  المهاراِت  اإك�شابِه  اأجِل  مْن  والتعلميِة 
ُز مهارَة التفكيِر الناقِد والعمَل  فجاَء الكتاُب حافاًل بالأن�شطِة والأ�شئلِة التي ُتعزِّ
وطنيًة  اأكانت  �شواٌء  الإيجابيِة  والتجاهاِت  القيِم  وتنميَة   , التعاونيَّ الجماعيَّ 
لميِّ مَع الآخرين  اأْم,  اأخالقّيًة مَع التاأكيِد على غر�ِس قيِم الت�شاُمِح والتعاُي�ِس ال�شِّ
ِف , واإبراِز هذِه القيِم في ح�شارِتنا العربيِة الإ�شالمّيِة التي  ِب والّتطرُّ ونبِذ التع�شُّ

�شّمْت �شعوًبا واأمًما متعددًة.
والجزُء   , والّثانيُة  الأولى  الوحدُة  ِفيه  الأّوُل   : جزاأيِن  في  الكتاُب  هذا  جاَء 

الّثاني احتوى على الوحدتيِن الّثالثَةِ والّرابعِة .
فيها  فتحّدثنا  الأردنِّ   في  القديمَة  “ الح�شارات  الأولى  الوحدُة  وتناوَلِت 
وعْن   , القديمِة  الح�شاراِت  بع�ِس  قياِم  في  واأثرِه  الجغرافيِّ  الأردنِّ  موِقع  عْن 
اأر�ِس الأردنِّ وهي ح�شاراُت  ثالِث ح�شاراٍت عربيٍة قديمٍة هاّمٍة ن�شاأَْت على 

الـُموؤابييَن والَعمونييَن والأنباِط. 
ُرها “ , َتحّدَثْت عْن فترٍة    والوحدُة الثانيُة وهي “ ن�شاأُة الّدولِة الأَمويِّة وتطوُّ

هاّمٍة مْن التاريِخ العربي الإ�شالميِّ .
ا�شتكماٌل  فيها  للدولِة الأموّيِة   الح�شاريُّة  “ المظاهُر  الّثالثُة وهي  والوحدُة 

لدرا�شِة هذِه الدولِة من حيُث الجوانُب الح�شارّيُة .



الّتاريِخ  براِز  لإ جاَءْت  الأمويِّ   الع�شِر  في  الأردنُّ   “ الّرابعُة  والوحدُة 
الح�شاريِّ لالأردنِّ خالَل هذِه الفترِة

والتربوية  التعليمية  الأهداف  الكتاب  هذا  يحقق  اأن  اهلل  نرجو  واأخيًرا, 
المن�شودة.



 الح�ضاراُت القديمُة في الأردنِّ 

الِوْحَدُة اأُلْوَلى 1

وِرِة .	• �شْف ما ت�شاهُدُه في ال�شّ
ِف اإلى الح�شاراِت القديمِة؟	• براأيَك ما اأهميُة درا�شِة الآثاِر المادّيِة في الّتعرُّ



يُتوَقُع مَن الّطالِب بعَد درا�سِة هذِه الوحدِة والقياِم بالواجباِت والأن�سطِة الواردِة فيها اأْن يكوَن 
قادراً على اأْن :

 ي�شتوعَب المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة .

ه منُذ اأقدِم الع�شوِر .  ُيحّلَل اأثَر موقِع الأردنِّ في قياِم الح�شاراِت القديمِة على اأر�شِ

 ُيبّيَن عوامَل ن�شاأِة الح�شاراِت القديمِة في الأردنِّ .

.  يتعّرَف اإلى الح�شاراِت ,الـُموؤابّيِة والَعُموِنّيِة والنَّبِطّيِة الّتي قاَمْت على اأر�ِس الأردنِّ

 يتعّرَف اإلى اأهمِّ المعالِم الأثرّيِة العائدِة لح�سارِة  الـُموؤابّييَن والَعمونيين والأنباِط في الأردنِّ 

 ُيبّيَن اأهمَّ المظاهِر الح�شارّيِة عنَد الـُموؤاِبيين والَعمونيين والأنباِط .

وَر والخرائَط وي�شتنتَج الحقائَق والأفكاَر .  ُيحّلَل الن�شو�َس والأ�شكاَل وال�شّ

َمها  الـُموؤاِبيوَن والَعموّنيون والأنباُط . نجازاِت الح�شاريَة الّتي قدَّ  ُيثّمَن الإ

ن�سانّيِة .  ُيقّدَر م�شاهمَة الـُموؤابييَن والَعمونييَن والأنباِط في الح�سارِة الإ

 ُيقّدَر اأهمّيَة الأردنِّ على خريطِة ال�ّشياحِة العالميِة .

ن�شانّيِة .  ُيحافَظ على اآثاِر وطِنِه ال�شاهدِة على ُرِقيِّ الح�شارِة الإ

ُة للِوْحَدِة تاَجاُت الَعامَّ النِّ
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موقُع الأردنِّ واأثُره يف قياِم الّدرُس اأَلّوُل
احل�ساراِت القدميِة

الأردنُّ اأحــُد مواطِن الح�شاراِت الأُولى في العالِم , ولموقِعه الممّيِز وبيئتِه المتنوعِة 
اأكبُر الأثِر في قياِم تلَك الح�شاراِت وازدهاِرها . 
 اأوًل : موقُع الأردنِّ المتو�سِط بيَن قاّراِت العالِم القديِم 

يقــُع الأردنُّ فــي قارِة اآ�شيــا , وُيّكوُن مَع ِفل�شطيــَن الجزَء الجنوبيَّ مْن بــالِد ال�ّشاِم , 
َيا ,اإِفريقيا ,اأوروبا (اأتاَح اأْن يكوَن حلقَة  ولموقِعه المتّو�شِط بيَن قاراِت العالِم القديِم ) اآ�شِ
ــَر و�شواحِل �شبِه الجزيرِة  ــٍل ونقَطَة التقاٍء بيــَن الح�شاراِت القديمِة في العراِق وِم�شْ َو�شْ

العربّيِة والبحِر الأبي�ِس المتو�ّشِط .
تاأّمِل الخريطَة الآتيَة, ُثّم اأجْب عّما يليها :

øjóaGôdG …OGh

ΩÉ°ûdG OÓH

Éjó«d

¿Éfƒ«dG¿ÉehôdG

π«ædG …OGh
êÉWôb

á«Hô©dG Iôjõ÷G

Ëó≤dG ⁄É©dG äGQÉ°†M ™bGƒe

 …OGh

óæ°ùdG

 …OGh

ƒ¡¨fGƒg
 …OGh

»°ùJ ≠fÉj

 …OGh

èæµdG

ال�ّشكُل ) 1-1 (: مواقُع الح�شاراِت في العالِم القديِم.

• ــاراُت الــقــديــمــُة 	 ــس ــ� ــح ــا ال م
المجاورُة لبالِد ال�ّساِم؟

• ُن منها بالُد 	 ما الّدوُل الّتي تتكوَّ
ال�ّساِم حاليًّا ؟ 
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يََّة التجارة في قيام الح�سارات القديمة. اأََهمِّ

  وقــوُع الأردنِّ علــى الّطــرِق الّتجاريِة 
الـُمهّمــِة كاَن لــُه الأثر في قيــاِم الح�شاراِت 
القديمــِة كالأَُدْوِمّيــِة والـُموؤَاِبّيــِة والَعُموِنيَّــِة 
عرفتهــا  التــي  الطــرُق  وهــذه  والنََّبطيــِة, 
الح�شــاراُت القديمــُة ربَطْت �شبــَه الجزيرِة 
العربيِة والعراَق و�شــرَق اإفريقيا والهنَد بدوِل 
ــِط, ولأهميــِة موقع  البحــِر الأبي�ــسِ المتو�شِّ
ــا في حلــِف الـُمدِن  الأردنُّ كاَن جــزًءا مهمًّ
ْيكاُبوِلي�ــسِ ( فــي الع�شريــن  الّتجاريّــِة ) الدِّ

اليونانيِّ والّرومانيِّ .
 انظِر الخريطَة المجاورَة.

يْكابُوِلي�ِص ِحْلُف الدِّ
م�شطلــٌح يونانــيٌّ يعني الـُمــدَن الع�شرَة , اأُطِلــَق على حلٍف تجــاريٍّ قام بحمايِة 
 طــرِق الّتجــارِة فــي بــالِد ال�ّشــاِم من غــاراِت البــدِو و�شــمَّ ُمدًنــا هــي  : ِفيالِدْلِفيا

) َعّمــاُن ( , وِدرعــا , وِجرا�شا )جر�ُس ( , وَبي�شاُن فــي ِفَل�شطيَن و ُب�شرى في �شوريا ,  
وِجــدارا ) اأمُّ قي�ــسٍ ( , وبيــال )طبقُة فحٍل ( , واإربُد ) اأََرِبيــال ( ,  وبيَت را�ُس , واأبيال 

)الُقَوْيِلَبُة ( .

ال�ّشكُل ) 1-2 ( : ُطرُق الّتجارِة القديمِة.

¿óY

AÉ©æ°U

ÜQCÉe
äƒe ô°†M

ádÓ°U

§≤°ùe
áµe

ÜÌj
 ¿óe
ídÉ°UÒ°ü≤dG

¿Gƒ°SCG

ájQóæµ°SC’G
IõZ

á∏jCG

AGÎÑdG

¢Só≤dG
iô°üH

≥°ûeO ôeóJ

á«cÉ£fG Ö∏M

¿GôM
π°UƒŸG

Qƒ°TCG

á«bƒ∏°S

∫óæ÷G áehO

AÉª«J

IÒ◊G

øeôµdG

¿Éà°ùªcôJ

øjhõb ôëH

…óæ¡dG §«ëŸG

∞FÉ£dGIóL

…ô``̀H ≥```̀jô```̀W

…ôëH  ≥`̀jô`̀W

ájQÉŒ ¿óe

 ا�ستخرْج مَن النّ�صِّ مدَن الحلِف الّتي تقُع  في الأردنِّ .	•



10

. ال�ّشكُل ) 1-3 ( : الخرِيطُة الطبيعّيُة لالأردنِّ

 oájOÉÑdG

oÜÉ°†¡dGh

 oá q«bô°ûdG 

 o≥WÉæŸG

oá«∏¡ q°ùdG

 oäÉ©ØJôŸG

 oá q«∏Ñ÷G

 QGƒZC’G

…OGhh

 náHô nY 

    ثانيًا : اأثُر مظاهِر الت�ساري�ِص في قياِم الح�ساراِت القديمِة في الأردنِّ
ِع الكبيــِر مْن جباٍل واأوديــٍة و�شهوٍل واأغواٍر        تمّيــزْت مظاهــُر الت�شاري�ــسِ بالتنوُّ
وبــواٍد , وكان ِل�شل�شلِة المرتفعاِت الجبلّيِة اّلتي تمتُد من �شماِل الأردنِّ اإلى جنوبِه والّتي 
تمّيــَزْت بالـُمناِخ المعتدِل , ووفرِة المياِه الجاريِة عبــَر اأنهاٍر دائمٍة واأوديٍة مو�شميٍة دوُر 

ن�شاِن قديًما وممار�شِة اأولى ن�شاطاتِه مْن �شيٍد  وَجْمٍع للّثماِر. في ا�شتقراِر الإ
ِف اإلى اأهــمِّ المظاهِر الّت�شاري�شّيِة في الأردنِّ تاأّمــِل الخريطَة الآتيَة, ُثمَّ اأجْب  وللتعــرُّ

عّما يليها: 

 اأيْن تقُع اأخف�ُص بُقعٍة على الياب�سِة في العالَِم ؟	•

 اذكْر اأ�سماَء �سال�سَل جبليٍّة في الأردنِّ .	•



11

ن�شاِن في الأغواِر الأردنّيِة. ال�ّشكُل ) 1-4 ( : عوامُل ا�شتقراِر الإ

ن�شــاِن نحَو ال�شتقراِر وظهوِر الُقــرى الّزراعّيِة  ِل الإ وعنــد اكت�شــاِف الّزراعِة وتحوُّ
كانــت َمنِطقُة الأغــواِر ووادي عربَة البيئَة المنا�شبَة لقياِم ح�شــاراِت تلَك الفترِة ,  تاأّمِل 

ال�ّشكَل الآتَي : 

ا�شتقراِر  عوامُل 
ــــاِن  ــــش ــــ� ن الإ
فــي الأغـــــواِر 
ــــــِة ــــــّي الأردن

المياُه الوفيرُة

التربُة الِخ�شبُة

الـُمناُخ الدافُئ 
�شتاًء 

اأ�شهــُر المواقِع اّلتي 
هذِه  فيها  توافــَرْت 
اأبي  العوامــُل قريــُة 
وُتليــالُت  حامــٍد 

الُغ�شوِل

وفــي َمنِطقــِة وادي َعربَة �شاهمت وفــرُة الّنحا�س في ظهوِر مواقــَع ح�شاريٍّة تعوُد 
للع�شِر الَحجريِّ الّنحا�شيِّ ) 3750 -3200 ق.م ( , فقْد ُعِثَر في وادي َفْيناَن جنوَب 
الأردنِّ على العديِد مْن اأفراِن �شهِر الّنحا�ِس , واأثبَتِت الحفرياُت الأثريُّة وجوَد مخلفاٍت 
ح�شاريّــٍة تعوُد لع�شوِر ما قبــَل الّتاريِخ في العديِد مَن المواقِع فــي البوادي واله�شاِب 

ال�ّشرقّيِة الأردنّيِة.
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هْل تعلُم :
اأّن الحفريــاِت الأثرّيَة الّتي اأجرَيْت فــي بع�ِس البوادي الأردنّيِة ك�شَفْت عْن وجوِد اآثاِر 
يِد وجمَع الثماِر  ُبحيراٍت قديمٍة ا�شتقّرْت حوَلهــا جماعاٌت ب�شريٌّة مار�َشْت ِحرفَة ال�شّ
يِد الحجرّيِة , واأبرُز هذِه  في ع�شوِر ما قبَل الّتاريِخ , اإْذ ُعثَر على العديِد مْن اأدواِت ال�شّ

المواقِع  وادي الَح�شا , وبحيرُة الأزرِق. 

توافُر َمعِدِن الّنحا�ِس , الأوديُة والأنهاُر , الّتربُة الِخ�شبُة , الـُمناُخ الدافُئ , الُبحيراُت 
القديمُة , المياُه المتوافرُة , المناُخ الـُمعتدُل.

البوادي واله�ساُب ال�سرقيُّةالأغواُر ووادي عربَةالمرتفعاُت الجبليُة

 مْن خالِل درا�سِتك لعوامِل قياِم الح�ساراِت في الأردنِّ ، امالأ الجدوَل الآتَي 
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1- َعّرْف َما َيِلي:
يكاُبوِلي�ِس , وادي َفيناَن , الع�شَر الحجريَّ النُّحا�شيَّ .        حلَف الدِّ

2- بّيْن اأ�شباَب ما يلي :
ن�شاِن القديِم في َمنِطقِة الأغواِر الأردنّيِة .  اأ - ا�شتقراِر الإ

ه . ب-�شاهَم الموقُع الجغرافيُّ لالأردنِّ في قياِم الح�شاراِت على اأر�شِ
ْهِر النُّحا�ِس في منطقِة وادي فينان جنوِب الأردنِّ . جـ- وجوِد اأفراِن �شَ

3- امالأ الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت الـُمنا�شبِة :

ال�سُم القدميُ لهاال�سُم احلايلُّ للمدينِة الأردنيِّة

عّماُن

ِجرا�شا

اأمُّ قي�ٍس

طبقُة فحٍل

اأََرِبيال
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 احل�سارُة الـُموؤاِبّيُة الّدرُس الثاني
) 1200-332 ق .م (

, قدوَم مجموعٍة مَن القبائِل  �شهَدْت منطقُة �شرِق نهِر الأردنِّ خالَل الع�شِر الحديديِّ
العربيــِة المهاجرِة مْن �شبِة الجزيــرِة العربيِة , وقْد نجَحْت هذِه القبائُل في اإقامِة عدٍد مَن 

اِبّيُة . الممالِك على اأر�ِس الأردنِّ مْن بيِنها المملكُة الـُموؤ
اأوًل: الموطُن والنّ�ساأُة

    ن�شــاأَِت المملكُة الـُموؤاِبّيــُة على اأر�ِس الأردنِّ 
خالَل الع�شِر الحديــديِّ ) 1200-332 ق .م ( , 
بعَد هجرِة القبائــِل العربيِة مْن �شبــِه الجزيرِة العربُيِة 
ب�شبِب الجفاِف وندرِة المياِه والمراعي, وقِد امتّدْت 
هذِه المملكــُة بيَن وادي الـُموجب �شماًل , ووادي 
ها المملكُة الَعُمونّيُة مَن  الَح�شا جنوًبا , وكاَنْت تحدُّ

ال�ّشماِل , والأَُدوِمّيُة مَن الجنوِب .
انظــِر الخريطَة في ال�ّشكِل المجــاوِر , ُثمَّ اأجْب 

عّما يلي :
•  ما اأ�سباُب هجرِة القبائِل مَن الجزيرِة العربيِّة ؟	

ْتها مملكُة ُموؤاَب ؟	• ما المناطُق التي �سمَّ

بَِّة وِذيبان  اُب قديًما با�شِم َماآَب , و�شّمْت كالًّ مَن الكرِك ووادي الـموِجِب والرَّ ُعرَفْت ُموؤ
بَِّة ) رّبَة ُموؤاَب( عا�شمًة للُموؤابيِّيَن , وقْد توالى على ُحكِم مملكِة  وُح�شبــاَن , وكانْت مدينُة الرَّ

ُع  . اَب عدٌد مَن الملوِك منهم الملُك ِمي�شَ ُموؤ

 ال�ّشكُل)1-5( : خريطٌة لمواقِع
 المملكِة الـُموؤابيِة.
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والملــُك ِمي�شــُع )870 – 840ق.م( هــَو ِمــْن  
اأ�شهِر ملــوِك الـُموؤابييَن, وقــْد دّوَن اإنجازاِتِه واأعمالِه 
َفْت  على َم�شّلٍة بازلتّيٍة ُعرَفْت بـَم�شّلِة مي�شَع , وقِد اكُت�شِ
هذِه الـَم�شّلــُة في بلدِة ِذيباَن جنــوَب مدينِة ماأدبا عاَم 
1868م , وهــَي اأهمُّ وثيقٍة مكتوبــٍة بالَخطِّ الـُموؤابيِّ 
زّوَدْتنا بمعلوماٍت َقّيمٍة عِن الـُموؤابييَن , وهَي الآَن في 
ُمتحِف اللُّوفِر بباري�َس , وفي ُمتحِف الجامعِة الأردنّيِة 

ن�شخٌة طبُق الأ�شِل عْن هذِه الـَم�شّلِة .
• ْر وجوَد َم�سّلِة ِمي�سَع في ُمتحِف اللُّوفِر بباري�َص . 	   ف�سِّ

ِف اإلى اأهِم اإنجازاِت الملــِك مي�شَع تاأّمِل  وللتعــرُّ
ال�ّشكل الآتَي, ُثمَّ اأجَب عّما يليِه:

ال�ّشكُل ) 1-6 ( : َم�شلَُّة ِمي�شَع.

َع. ال�ّشكُل)1-7( : اأهمُّ اإنجازات الملِك ِمي�شَ

اأهــــــــــــــمُّ 
ـــازاِت  ـــج اإن
الملِك ِمي�شَع

1- اّتخَذ مــْن )ِذيباَن( عا�شمًة له, لح�شانــِة موقِعها, ولأّنها 
محاطٌة بال�ّشهوِل الخ�شبِة وتوافِر المراعي فيها. 

َدهــا , واأقــاَم الأ�شواَر   3- بنــى الـُمــدَن و�شقَّ الطــرَق ومهَّ
والتح�شيناِت الّدفاعّيَة والأبراَج والق�شوَر.

ْت اإلى ماأدبا  ــَع حدوَد المملكــِة الـُموؤابّيِة حتى امتــدَّ 2- و�شَّ
�شماًل.

براأيك ما اأهمُّ اإنجازاِت الملِك ِمي�سَع؟ بّرْر اإجابتََك ؟	•

اَب الآخريَن.	• ناق�ْص:كاَن لتدويِن الملِك ِمي�سَع اأعماله على َم�سلٍَّة اأثٌر في �سهرتِه دوَن ملوِك ُموؤ

 الم�ّسلُة 
عموٌد اأثريٌّ من الحجر طويٌل وم�شتطيُل 
ال�ّشــكِل, َنق�ــسَ عليــه الملــوُك قديمًا 

اإنجازاِتهم ال�ّشيا�شّيَة والع�شكرّيَة.
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هْل تعلُم :
ــَع وّفَر الأمَن المائيَّ في مملكِة موؤاَب ؛ لأّنــُه اأمَر بحفِر الآباِر والقنواِت  اأنَّ الملــَك ِمي�شَ

والبرِك فقاَل » ليحفْر كلُّ رجٍل منكم بئًرا داخَل بيتِه«.
 ما اأهّميُّة اأْن ناأخَذ اليوَم بن�سيحِة الملِك ِمي�سَع ونحفَر اآباًرا للمياِه في بيوِتنا ؟	•

اقترْح حلوًل اأخرى للتغلُِّب على م�سكلِة �ُسحِّ المياِه في الأردنِّ .	•
ثانيًا: الحياُة القت�ساديُّة

�شاهــَم الموقُع المتو�شُط للمملكِة الـُموؤابّيــِة بيَن ح�شاراِت العالِم القديِم في ازدهاِر 
ِف اإلى مظاهر هــذا الن�ساِط القت�سادي ،   ِع اأن�سطِتهــا. وللتعرُّ الحيــاِة القت�سادّيِة وتنوُّ

تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

ابيّيَن الحياُة القت�ساديُّة عنَد الـُموؤ

الّزراعُة
الـمــوؤابّيــوَن  َعـمــِل 
فزرُعــوا  بالزراعــِة, 
العنــَب والــّزيُتــــَوَن 
الم�شاطَب  وبَنــــــوا 
علـــى  الـــــّزراعيـــَة 
وَربَّوا  المرتفعــاِت, 
الموا�شــَي والخيوَل, 
َع  حّتى اأنَّ الملَك ِمي�شَ
عاِة. عّيــَن رئي�ًشــا للرُّ

ناعُة ال�سّ
ــوَن  ــّي ــوؤاب ــُم ـــ �ــشــنــَع ال
الــّزراعــّيــَة,    الأدواِت 
ــنــاعــَة  ــــوا �ــش ــــرُف وع
ـــــِت الـــّزيـــتـــوِن,  زي
وفّيِة  والمن�شوجاِت ال�شُّ
اِت  الــَمـَعدَّ ,و�شنــاعَة 
الـحـربّيِة مـْن �شـيــوٍف 
ــاٍت  ــرب وِحـــــراٍب وَع

ع�شكرّيٍة وِرماٍح.

التّجارُة

الّتجـارّيَة  الّطرَق  الـُموؤابّيوَن  َن  اأَمَّ
طريِق  عْن  باأرا�شـيهـم  َة  المـارَّ
هذِه  طوِل  على  الّتح�شيناِت  بناِء 
اإلى  تجارُتهم  فو�شَلْت  رِق,  الطُّ
�شواطِئ البحِر الأبي�ِس المتو�ّشِط .

ــاجــُروا  ــي ت ــت ــــمُّ الــمــوادِّ الّ واأه
والــمــعــادَنُ  المن�شوجاُت  بها 

والمنتجاُت الّزراعيُة والَحَيوانّيُة.
ال�ّشكُل )1-8( : مظاهُر الحياِة القت�شادّيِة عنَد الـُموؤابييَن.
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  . عاِة   للرُّ رئي�ًسا  ِمي�َسَع  الملِك  تعييَن  ْر  	••ف�سِّ

؟ التّجاريِّة  ُطرِقهم  اإلى حمايِة  الـُموؤابّييَن  دفَع  الّذي  ما  	••براأيك، 

ابّيِة. ال�ّشكُل)1-9( : مظاهُر الح�شارِة الـُموؤ

ابيِّة   ثالثًا: مظاهُر الح�سارِة الـُموؤ
ِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه: ِف اإلى المظاهِر المتنوعِة للح�شارة الموؤابيِة تاأمَّ للتعرُّ

؟	• ابيَّ  َعالَم  يدلُّ وجوُد طبقِة المعلميَن في المجتمِع الـُموؤ
ابيون الحجَر البازلتيَّ في النُّقو�ِص والِعمارِة.	• ْر : ا�ستخدم الـُموؤ  ف�سِّ

. اَب ملكيٌّ  ِوراثيٌّ نظاُم الحكِم في ُموؤ

َعَبــَد الـُموؤابّيــوَن الأ�شنــاَم , وِمْن اأ�شهــِر الآلهِة عنَدهم 
)َكُمْو�ُس( وهو اإلُه الحرِب .

ابّيَة وهَي العربّيُة القديَمُة . تعّدَدْت  تحّدَث الـُموؤابّيوَن الّلغَة الـُموؤ
ابيِّ , كالّطبقِة الحاكمِة وطبقِة الع�شكريّين  طبقاُت المجتمِع الـُموؤ
دارّيين وطبقــِة الِمعلميَن , وطبقِة التُّجــاِر واأ�شحاِب  وطبقــًة الإ

رِف. الِحَ

تاأثــَرِت الح�شارُة الـُموؤابّيــُة بالح�شاراِت المجــاورِة, فا�شتخدَم 
الـُموؤابّيــوَن في النقو�ِس والعمارِة الحجَر البازلتيَّ لكثرِة توافرِه في 
( وا�شتخدُموا  اأرا�شيهــم , وا�شتخدُموا الحجَر الكل�شــيَّ )الجيريَّ

ل�شالّيَة , وكانت مقابُرهم جماعّيًة. في َمداِفَنهم التوابَيَت ال�شَّ

الّنظاُم

 ال�ّشيا�شيُّ

الّديانُة

الحياُة 
الجتماعّيُة 

والّلغُة 

الفنُّ 
والِعمارُة

مظاهُر الح�سارِة الـُموؤابيِّة
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1-عّرْف ما يلي:
اَب, ِمي�شَع.       ِذيباَن, َربََّة ُموؤ

2- َبّيْن اأ�شباب َما يلي:
   اأ - اّتخَذ الملُك مي�شُع من ِذيباَن عا�شمًة له.

ابّييَن. ّلُة مي�شَع اأهمَّ وثيقٍة مكتوبٍة و�شَلْت اإلينا مْن زمِن الـُموؤ  ب- ُتعدُّ َم�شَ
 جـ- ا�شتخدَم الـُموؤابّيوَن الحجَر البازلتيَّ في النقو�ِس والِعمارِة.

ا يلي: 3- اذكْر ِمثاليِن لكلٍّ مـمَّ
ابيَِّة.    اأ - ممالَك مجاورٍة للمملكِة الـُموؤ

ابّيٍة.  ب- �شناعاٍت ُموؤ
. ابيِّ  جـ- طبقاِت المجتمِع الـُموؤ

َع ح�شَب الجدوِل الآتي: 4- �شّنْف اإنجازاِت الملِك ِمي�شَ

اإجنازاٌت ُعمرانيٌّةاإجنازاٌت ع�سكريٌّةاإجنازاٌت �سيا�سيٌّة
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 احل�سارُة الَعُموِنّيُةالّدرُس الّثالُث
 1500– 850 ق. م

اأن�شــاأَ الَعمونّيــوَن مملكَتهــم فــي المنطقــِة 
الواقعــِة مــا بيــَن نهــِر الّزرقــاِء �شمــاًل ووادي 
الـُموِجِب جنوًبــا , ويعوُد �شبُب ا�شتقراِرهم في 
هذِه المنطقِة لـوفرِة مياِهها  , وخ�شوبِة ُتربِتها , 
ى  اإ�شافًة لوقوِعها على الطريِق الّتجاريِّ الـُم�شمَّ

ريَق الـُملوكيَّ . الطَّ
• ما الأن�سطُة القت�ساديُّة الّتي مار�َسها الَعُمونيّوَن 	

اأوًل : الموطُن والنّ�ساأُة 
اأقاَم الَعمونّيــوَن عا�شمَتهم » َربََّة َعَموَن وتعني

 ) داَر الـُمْلِك ( حوَل منابِع نهِر الّزرقاِء في جبِل القلعِة  
) عّمــاَن حاليًّا ( لخ�شوبِة تربِتهــا , ولمروِر الطريِق 
الـُملوكــيِّ مْن خالِلهــا وكاَنــْت تمتــاُز بح�شاَنِتها 
الطبيعّيــِة ف�شاهَم ذلَك فــي ا�شتقراِرهــا القت�شاديِّ 
ِل  ِف اإلى موقِع مملكِة َعُموَن , تاأمَّ وتطوِرها . وللتعرُّ
الخريطَة في ال�ّشكِل الـُمجاوِر , ُثّم اأجْب عّما يلي :

• ِر دولِتهم 	 كيَف اأ�سهَم موقُع مملكِة َعُموَن في تطوُّ

وازدهاِرها القت�ساديِّ   ؟ 
ال�ّشكُل )1-10(: خريطُة موقِع المملكِة الَعُمونّيِة.
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 الطريُق الـُملوكيُّ 
هو الطريُق الّذي �شلكْتــُه قديًما القوافُل 
َر والجزيرِة العربّيِة  الّتجارّيــُة القادمُة مْن ِم�شْ
اإلــى بــالِد ال�ّشاِم , ُمــروًرا مْن خليــِج العقبِة 
ا ِبَربَِّة  على البحِر الأحمِر ُتجــاَه ال�ّشماِل مارًّ
َعْمــَوَن اإلى دم�شَق؛ ُثّم اأعــاَد الّروماُن ترميَم 
ى “طريِق ُتَراَجاَن”. هذا الطريِق تحَت ُم�شمَّ
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ثانيًا: اأهمُّ اآثاِر مملكِة َعُموَن
برُج “رجِم الملفوِف” اّلــذي يقُع في جبِل عّماَن 
هــَو مْن اأهمِّ المواقِع الّتي تعوُد لعهــِد الَعُمونّييَن , كما 
ترَك الَعُمونّيوَن ُنقو�ًشا ُمختِلفًة على الحجارِة والـَمعِدِن 
اِر كقارورة تلِّ �شيراَن, وكاَنُت غالبيُة الكتاباِت  والَفخَّ
َن عليها  فــِة محفــورًة علــى الأختاِم اّلتــي ُدوِّ الـُمكت�شَ
اأ�شمــاُء الملوِك واألقاُب كباِر رجــاِل الدولِة وديانُتهم .  

ْر: نق�َص الَعُمونيّون كتاباِتهم على الحجارِة والـَمعادِن . ف�سَّ

ال�ّشكُل )1-11(: برُج » رجِم الملفوِف«.

يراَن.    ال�ّشكُل )1-12(:  قارورُة تلِّ �شِ

هْل تعلُم :
َف حّتى الآَن , وهي قارورُة ُبُرونِزيٌّة  يراِن اأو�شُح واأطوُل نق�ٍس َعموِنيِّ اكُت�شِ  اأّن قارورَة تلِّ �شِ
عليهــا كتابــاٌت َعمونّيٌة من ثمانيــِة اأ�شطٍر تحمُل اأ�شمــاَء ثالثِة اأجياٍل من ملــوِك الَعمونّييَن , 
اكُت�شَفْت هذِه القارورُة اأثناَء بناِء كليِة الهند�شِة في الجامعِة الأردنيِة , وهي مْن اأهمِّ الّن�شو�ِس 
الَعمونّيــِة؛ لأّنها زّودتنا باأ�شماِء ثالثٍة من الملوِك الَعمونييــن, وباأنَّ نظاَم الحكِم عنَدهم كاَن 

ملكيًّا وراثيًّا , وُتعر�ُس هذه القارورُة  حاليًّا في الـُمتحِف الوطنيِّ لالآثاِر في جبِل القلعِة .

: َعِمــَل عّمي نــاداُب , َمِلُك  ترجمــُة النَّق�ــصِ
الَعمونّييَن. ابُن ه�شيَل اإيل , َمِلِك الَعمونّيين. 
ابــُن عّمي ناداَب , َمّلَك الَعمونيين الحديقَة 
والجنائَن والقناَة والخــّزاَن , يفرُح ويبتهُج 

لأياٍم عديدٍة  و�شنيَن عديدٍة .

يــراَن وترجمَتُه ,  ُثمَّ  تاأّمْل نق�َس قــارورِة تلِّ �شِ
اأجْب عن الأ�شئلِة التي تليه

• في 	 �سائًدا  كاَن  الّذي  الحكِم  نظاِم  طبيعُة  ما 
مملكِة َعُموَن ؟

• الملُك 	 اأقاَمها  الّتي  الُعمرانيُّة  المنَجزاُت  ما 
الَعمونيُّ مْن خالِل النَّق�ِص ؟

•  اذكْر اأ�سماَء ثالثٍة مْن ملوِك الَعمونيّيَن .  	
• ما اأهّميُّة قارورِة تلِّ �ِسيراَن ؟  	
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ال�ّشكُل )1-13( : المظاهُر الح�شارّيُة لمملكِة َعُموَن.

ثالثًا : المظاهُر الح�ساريُّة لمملكِة َعُموَن 
ِف اإلى اأهــمِّ  مظاهِر ح�شارِة مملكُة عُموَن المتنوعِة, انظِر ال�ّشكَل الآتَي , ُثمَّ  للتعرُّ

اأجْب عّما يليه: 

ا�شتفاَد الَعمونّيوَن من ُخ�شوبــِة الأر�س وتوافِر المياِه في َمنطقِتهم في 
الّزراعِة, فبَنوا الآباَر واأبراَج الحرا�شِة للمزارِع ؛  فزاَد ذلَك مْن اإنتاِجهم  

لمحا�شيِل  الزيتوِن والعنِب, والّتيِن, والقمِح , وال�شعيِر .

�شاهــَم موقــُع مملكِة الَعُمونّييَن علــى خطِّ القوافِل الّتجارّيــِة بيَن ِم�شَر 
وال�ّشاِم في تطّوِر الّتجارِة لديهم , خا�شًة مَع الح�شارِة الـِم�شرّيِة الفرعونّيِة 
والح�شارِة الِفيِنيقّيِة والَكْنَعانّيِة والَباِبلّيِة , ومَن ال�ّشلِع اّلتي كاُنوا ُيتاجروَن 

بها  المن�شوجاُت , والُمَنتجاُت الّزراعّيُة والَحَيوانّيُة . 

ِب (  عبَد الَعمونّيوَن عدداً من الآلهة منها:  “ُع�ْشَتاُر , ومالكوُم ) اإلهُه الخ�شْ
, واإيُل  ومار�ُشوا عــاداٍت مختلفٍة كالّدفِن في الكهوِف,  وو�شعوا مرفقاٍت 
جنائزيّــِة مَع الـَمْيــِت كالمجوهرات والأ�شلحِة وذلــك لإيماِنهم بالحياِة بعَد 

الموِت .  

الّزراعُة

ناعُة  ال�شّ

الّتجارُة

الّديانُة

• ِر الّزراعِة عنَد الَعمونيّيَن .	  بيّْن اأهميَة بناِء الآباِر واأبراِج الحرا�سِة في تطوُّ
•  ما اأهمُّ الـَمعادِن الّتي �سنَع منها الَعمونيّوَن اأدواِتهم ؟	

�شنَع الَعمونّيوَن الأدواِت الَفّخارّيَة باأ�شكاٍل ِبدائّيٍة , و�شنُعوا الخناجَر 
وروؤو�ــسَ ال�ّشهاِم من الُبُروْنــِز , واأدواِت الزينــِة والأ�شاوَر والخالخَل 

والخواتَم من الحديِد والبرونِز .
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1-عّرْف ما يلي :
يراَن , المرفقاِت الجنائزيَّة , رجَم الملفوِف       َربََّة َعُموَن , قارورَة تلِّ �شِ

2- اأكمِل الفراَغ في الجمل الآتيِة :
   اأ  - مْن م�شادِر معلوماِتنا عْن مملكِة َعُموَن:...................و:...............

 ب -و�شَع الَعمونّيوَن مَع الـَميِت اأدواٍت مثَل : :............و:...............
 جـ - اهتمَّ الَعمونّيوَن بالّزراعِة , فقاُموا ببناِء  : :..............و:...............

  د  - يحدُّ مملكَة َعُموَن مجموعٌة مَن الأنهاِر هي:...........و:...............
3- اذكْر اأ�شباَب ما ياأتي :

    اأ - اختياِر الَعمونّييَن مكاَن مملكِتهم .
  ب- بناِء الَعمونّييَن الأبراَج في اأرا�شيهم .

يراَن اأهمَّ نق�ٍس َعُمونيٍّ .   جـ- اعتباِر قارورِة تلِّ �شِ
4- �شّنِف المظاهَر الح�شاريَّة الَعمونّيَة تبعًا لمجالتها ح�شَب الجدوِل الآتي :

نُع اخلناجِر ، بناُء اأبراِج احلرا�سِة ، مالُكوُم ، الّطريُق  ُع مرفقاٍت جنائزيٍّة مَع الـَمْيِت ، �سُ َو�سْ

الـُملوكيُّ ، بناُء الآباِر ، اأدواُت الزينِة والأ�ساوِر . 

الّزراعُة

الّتجارُة

ناعُة ال�شّ

الّديانُة
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الّدرُس الّرابُع 
احل�سارُة النََّبطيَُّة) 600 ق.م-106م(

وُر   اأوًل: النّ�ساأُة والتّطُّ
الأنباُط مَن القبائِل العربيِة الّتي هاجَرْت مَن اليمِن اإلى �سماِل 
الجزيرِة العربّيِة, وا�شتقُروا جنوَب الأردنِّ اإلى جانِب الأدوِمّييَن , 
خرَة(  قيَم« )وتعني ال�شّ وا عا�شمَتهم »الرَّ فاأن�شاأُوا مملكَتهم و�شمَّ

واّلتي اأ�شبَحْت ُتعَرُف )بالِبْتَرا( بالّلغِة الُيونانّيِة . 
. اال�سِم  بهذا  عا�سمتَهم  االأنباِط  ت�سميِة  �سبَب  	•ف�ّسْر 

ْت حدوُدها في فترِة ازدهاِرها  تطّوَرْت مملكُة الأنباِط، وامتدَّ
ْت اأجزاًء مْن �شوريا وامتدَّ  حّتى �شمَلْت �شماَل الجزيرِة العربّيِة والأرا�شي الأردنّيِة جمِيعها , و�شمَّ

يناَء غرًبا. نفوُذها حّتى مدينِة دم�شَق �شماًل   وِفَل�شطيَن و�شحراَء �شِ
كِل الـُمجاوِر ,  انظِر الخريطَة في ال�شَّ

ُثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة الآتيِة : 

• في 	 االأنباِط  مملكِة  امتداَد  تتبَِّع 
اأوِج ازدهاِرها.

•  حّدْد موقَع الِبْترا على الخريطِة.	
• اذكْر اأ�سماَء اأهمِّ المدِن الّتي امتّد 	

اإليها نفوُذ مملكِة االأنباِط.

ال�ّشكُل) 1-14( : خريطُة امتداِد مملكِة الأنباِط.
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الِبْتَرا: عا�سمُة مملكِة الأنباِط 
وهــي مدينــٌة محفــورٌة  في 
اأهمِّ معالـِمها:  خِر, ومْن  ال�شّ
يــُر  والدَّ والَخزنــُة  يــُق  ال�شِّ

والـَمْحَكمُة وغيُرها.
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هل تعلْم :
اأنَّ مدينــة الِبترا هي مركٌز مهمٌّ مــْن مراكِز الّتراِث العالمّي, وقِد اختيَرْت في العاِم 2007 
بِع، و�ساهم ذلك في ازدياِد الن�ساِط ال�سياحيِّ في  نيا ال�سَّ م بو�سفها واحدًة مْن عجائِب الدُّ

. الأردنِّ

بالرُّجوِع اإلى كتاِب “الح�سارِة النَّبِطيِّة” لموؤلفِه زيدون المحي�سن، اأْو اأحِد الكتِب المتوافرِة في 
مكتب��ِة مدر�سِتك اكتْب تقريًرا عْن مدينٍة واحدٍة م��ْن مدِن االأنباِط )البترا، بُ�سرى، اأمِّ الجماِل، مدائِن 

ِف. ُه اأماَم زمالئك في ال�سّ �سالٍح، الُعال(، ثُمَّ اعر�سْ

ها: ِرها ومْن اأهمِّ �ساهَمْت مجموعٌة مَن العوامِل في ن�ساأِة مملكِة الأنباِط وتطوُّ
1-  وقوُعها على الّطرِق الّتجاريِة القادمِة مَن الجزيرِة العربّيِة حّتى �شواحِل البحِر المتو�ّشِط .

2- ح�شانُة موقِع العا�شمِة ) الِبْترا ( بيَن الجباِل .
3- وجــوُد العديِد من الواحاِت الّزراعّيِة اّلتي تتوافُر فيها المياُه والينابيُع ,اأّدى اإلى ازدهاِر 

الّن�ساِط الّزراعيِّ فيها .
ُنوا  و�ساعَدْت هذِه العوامُل في قّوِة الأنباِط ال�ّسيا�سّيِة والّتجاريِة؛ فتو�ّسَعْت دولُتهم، واأمَّ

طرَقهِم التجاريَة, وَحَموها من �شيطرة اليوناِن والروماِن والفراعنِة الم�شريين.

• ْر �سبَب تطلُِّع الّدوِل المجاورِة لل�ّسيطرِة على مملكِة االأنباِط.	  ف�سِّ
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ثانيًا: نظاُم الُحكِم
كاَن نظــاُم الحكِم عنَد الأنباِط ملكيًّا وراثيًّا، ومْن 

اأ�شهِر ملوِكهم:
1-الحــارُث الّثانــي )100– 95 ق.م (  و�شَلــِت 
الدولــُة في عهــِده اإلى درجــٍة كبيرٍة مــَن القّوِة 

والزدهاِر و�ُشّكْت اأّوُل نقوٍد َنَبِطّيٍة في عهِده .
ُل )95 – 88 ق.م ( ت�شــّدى لليهوِد  2-ُعَبــاَدُة الأوَّ

وق�شى عليهم بعــَد محاولِتهم ال�شّيطرَة على مناطِق جلعــاَد وَعموَن وُموؤاَب , و�شّمها 
اإلى مملكتِه , وامتّدْت �شيطرُته على مناطِق الُجولِن وُحوراَن .

3-الحــارُث الّثالــُث )87  – 62 ق.م (  امتــّد نفوُذ الأنباِط في عهِده �سمــاًل حّتى مدينِة 
دم�شــَق اّلتْي �َشكَّ فيها نقــوًدا تحمُل �شورَته تخليًدا لدخولِه دم�شــَق , وحارَب اليهوَد 

وانت�شَر عليهم. 
4-الحارُث الّرابُع ) 9 ق.م –  40 م( تمّيَزْت فترُة حكِمه الطويِل بالزدهاِر والّرخاِء فلُّقَب 
هــذا الملــُك بالـُمِحبِّ ل�سعبِه ، وبلَغــْت مملكُة الأنباِط في عهِده اأق�ســى اّت�ساٍع لها اإِذ                            

امتّد نفوُذها مْن دم�شَق �شماًل اإلى  مدائِن �شالٍح جنوًبا .

ال�ّشكُل) 1-15(: ُعملٌة نبطّيٌة.
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ثالثًا: انهياُر مملكة االأنباِط
ا�ستمّرت �سيطرُة الأنباِط على طرِق 
الّتجارِة العالمّيِة اإلى اأِن اكت�شَف الّروماُن 
طرًقــا تجاريًّة جديــدًة دوَن المروِر عبَر 
اأرا�سي الأنبــاِط؛ فاأّدى ذلَك اإلى تدهُوِر 
القت�شــاِد النَّبطــيِّ ,  فحــاوَل الملــُك 
ربُّ اإيل الثاني اآخُر ملــوِك الأنباِط انقاَذ 
مملكِتــه وال�شتفادَة من الّطرِق الّتجارّيِة 
في �شمــاِل بــالِد ال�ّشاِم , فنقــَل عا�شمَة 
الّدولــِة اإلى ُب�شــرى ال�ّشــاِم , وا�شتخدَم 
الأنباُط طريَق وادي ال�ّسرحاِن، فظهَرْت 
ُمــدٌن تجاريّــٍة جديدٌة للأ نبــاِط كمدينِة 

اأُمِّ الجمــاِل , اإل اأنَّ الأمبراطــوَر الّرومانيَّ ُتراَجاَن اأخ�شَع المملكــَة النبطّيَة له عاَم 106م 
و�شّمها اإلى الإمبراطورّيِة الّرومانّيِة تحَت ا�شِم “الوليِة العربّيِة” , وظّلْت تحَت �شيطِرتهم 

�شالمّيِة. حّتى الفتوحاِت الإ

ال�ّشكُل ) 1-16 ( : اآثاُر مدينِة اأمُّ الجماِل
اأمُّ الجماِل مدينٌة نبطّيــٌة تقُع اإلى ال�ّشرِق مْن مدينِة المفرِق, 
ًة ل�شتراحِة قوافِل  و�ُشّمَيــْت بهذا ال�شِم لأّنها كاَنــْت َمحطَّ

لِة بالب�شائِع. الجماِل الـُمحمَّ

اأ�سباَب انهياِر مملكِة الأنباِط.
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1-عّرْف ما يلي: 
      الأنباَط ، الّرقيَم .

ِح العوامَل اّلتي �ساعَدْت في ن�سوِء مملكِة الأنباِط. 2- و�سّ

3- بّيْن اأ�شباب ماياأتي:
 اأ- ُلّقَب الملُك الحارُث الّرابُع بـ  الـُمِحبِّ ل�شعِبِه«.

 ب- الملُك َربُّ اإيل الثاني َنَقَل عا�شمَة الدولِة الّنبطّيِة اإلى مدينِة ُب�شرى.

ْل بيَن الَعموِد الأّوِل وما ينا�شُبه في الَعموِد الثاني: 4- �شِ
َع حدوَد الّدولِة حّتى و�شَل اإلى ُحوراَن.       الملُك عبادُة الأّوُل                                 و�شَّ

ْت اأّوُل نقوٍد َنَبِطّيٍة في عهِده.       الملُك الحارُث الثالُث                             �ُشكَّ
ْت مملكُة الأنباِط في عهِده اإلى دم�سَق.                                           الملُك الحارُث الثاني                              امتدَّ

             
5- ما العوامُل الّتي �ساعَدْت على انهياِر مملكِة الأنباِط؟ 
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الّدرُس الخامُس
ِة  مظاهُر احل�سارِة النََّبطيَّ

تنّوَعــْت مظاهــُر الح�سارِة عنــَد الأنباِط في �سّتــى المجالِت القت�سادّيــِة والجتماعّيِة 
والُعمرانّيِة.

اأوًل : الحياُة القت�ساديُّة
1- التّجارُة 

 ا�ستفاَد الأنباُط مَن الموقِع الُجغرافيِّ لمملكِتهم، فلعُبوا دوَر الو�سيِط الّتجاريِّ بيَن كلِّ مْن 
جنــوِب الجزيرِة العربّيِة وبالِد ما بيِن الّنهريِن )العــراِق( وموانى البحِر المتو�ّشِط, فحّقُقوا 
اأرباًحــا طائلًة نتيجَة فر�ِس الّر�شوِم على الب�شائِع الماّرِة عبــَر اأرا�شيهم, واأقاُموا العديَد مْن 

اأبراِج المراقبِة لتوفيِر الأمِن وحمايِة الّطرِق الّتجاّريِة.
اُر والَمعــادُن والزيوُت كزيِت  ُرها الأنبــاُط : الَفخَّ  ومــْن اأهــمِّ ال�ّسلِع  اّلتــي كاَن ُي�سدِّ

ــم وزيِت الزيتوِن وكذلَك  ْم�شِ ال�شِّ
الملُح والَقــاُر) الأ�شفلُت ( اّلذي 
كاّن ُي�شتخــَرُج مَن البحــِر الَميِِّت 
ُر اإلى م�شَر  بكمياٍت كبيرٍة, وُي�شدَّ
ل�شتخداِمــه فــي تحنيــِط الَموتى 
فِن , وكاُنوا ي�شتورُدوَن    وطالِء ال�شُّ
الجزيــرِة  جنــوِب  مــْن  الُبخــوَر 
العربيِة والّتوابَل واللوؤلوؤَ مَن الهنِد 

يِن. والحريَر مَن ال�شّ
ِل الخريطَة اأعاله, ُثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتالية: تاأمَّ

رِق الّتجاريِّة للأنباِط. ال�ّشكُل )1-17 (: خريطُة الطُّ
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االأنباُط؟ عليها  �سيطَر  الّتي  والبحريِّة  البريِّة  رِق  الطُّ اأهمَّ  	•تتَّبْع 
االأنباُط؟ عليها  �سيطَر  الّتي  البحريِّة  الموانى  اأهمِّ  اإلى  	•اأ�سْر 

االأنباِط؟  مملكِة  مَع  تجاريٌّة  لها عالقاٌت  كاَن  الّتي  وِل  الدُّ اأهمُّ  	•ما 
م�سَر؟ اإلى  كبيرٍة  بكمياٍت  َر  دِّ �سُ وِلماذا  القاُر؟  	•ما 

ِل الح�شاريِّ بيَن الّدوِل. ي�شاعُد الّتباُدُل التجاريُّ والَمحّطاُت الّتجاريُّة في تعزيِز التوا�شُ

2 -الّزراعُة
، فتغلَُّبوا على   بــرَع الأنبــاُط في هند�ســِة الــّريِّ
�ُشحِّ الأمطــاِر, وا�شتغلُّوا �شفوَح الجباِل والينابيَع 

المجاورَة مْن خالِل :
اأ- بنــاِء القنــواِت الَحجرّيِة والأنابيــِب الَفّخاريَِّة  
رِب وتجميِع الميــاِه مَن الّتالِل  لنقِل ميــاِه ال�شُّ

خرّيِة وتوجيِهها نحَو الحقوِل . ال�شَّ
خوِر والحجارِة تجنًُّبا لنجراِف التُّرّبِة. ب-  بناِء ال�ّشال�شل بال�شُّ

جـ- حفــِر الآباِر وبناِء ال�ّشدوِد والبرِك لجمِع مياِه الأمطــاِر وا�شتخداِمها في ال�ّشرِب 
والّزراعِة .

مــاِن واأنواٍع         �ساعــَدْت هــذِه الأعمــاُل الأنباَط على زراعــِة العنِب والزيتوِن والرُّ
ِم . ْم�شِ مختلفٍة مَن الحبوِب كالقمِح وال�ّشعيِر وال�شِّ

ال�ّشكُل ) 1-18 (: قنواُت المياِه النبطّيِة.
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 هل تعلْم :
ِم )الخــروع( بكثرٍة  في اأرا�سيهــم ، وا�ستخدَم الطبيُب  اأنَّ الأنبــاَط زرُعوا �سجــرَة الَبْل�سَ
ومــاِن رمًزا  جالينو�ــسُ هــذِه النبتــَة بو�شفها  عقــاراً طبيًّــا , واّتخَذها بع�ــسُ الأباطرِة الرُّ

لنت�شاراِتهم.
 ف�ّسْر اهتماَم االأنباِط ببناِء الم�ساريِع الّزراعيِة.

ناعُة 3- ال�سّ
ناعُة عنــَد الأنبــاِط وتمّكُنوا  ازدَهــرِت ال�سّ
مْن ت�شديِر معظــِم �شناعاِتهم اإلى الخارِج , 

ومنها :
ــاِر: الّتــي تمَيَزْت بدقــِة ال�شناعِة  اأ - �سناعــُة الَفخَّ
ــاُر الّنبطيُّ  وجماِل الّزخــارِف , وي�شبُه الَفخَّ

الفّخاَر الأَدوِميَّ في �شكِله وزخارِفه .
ــَة والحديَد  ب - التعديــُن و�َســكُّ الُعْمَلــِة : ا�ستخــرَج الأنباُط النُّحا�ــسَ والّذهَب والف�سّ

وا ُعملَتهم مَن الف�شِة. نِع اأدواِتهم, و�َشكُّ وا�شتخدُموها في �شُ
جـ- �سناعُة الُحِليِّ والمجوهراِت والمالب�ِص والُجلوِد والُعطوِر. 

اريِّة النّبطيِّة  في مناطَق مختلفٍة من العالَم   ف�ّسْر: عثَر علماُء الآثاِر على الكثيِر مَن القطِع الَفخَّ
مثِل : م�سَر،واإيطاليا ، والجزيرِة العربيِة.

ال�ّشكُل) 1-19(: ِجراُر الَفّخاِر النَّبطّيِة.
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ثانيًا: الحياُة الجتماعيُّة
َن المجتمُع النَّبطيُّ مْن طبقاٍت اجتماعَيٍة متعددٍة هَي : تكوَّ

1- الطبقُة الُعليا
ت�شــمُّ الطبقَة الحاكمــَة وكباَر التُّجاِر و�شيوَخ القبائِل وممّثلــي الملِك في المحّطاِت 

الّتجاريِّة.
2- الطبقُة الُو�ْسطى

ناِع . غاَر التُّجاِر وال�شُّ ت�شمُّ الجنوَد والفالحيَن و�شِ
3- الأجانُب

هم ممثلو التُّجاِر الأجانِب.
4- العبيُد

هم غيُر الأحراِر لم تكْن لهم حقوٌق �شيا�شّيٌة اأو اقت�شادّيٌة.  

ثالثًا : الحياُة الّدينيُّة
انت�رَشْت عبادُة الأ�سناِم عنَد الأنباِط ، فعبُدوا 
الآلهَة ذا ال�رشى والّلَت ) اآلهَة عرِب اجلزيرِة (، 
لَه اإيزي�َس, وكاَنْت عبادُة هذِه الآلهِة  وعبُدوا الإ

وماِن. يّنَي والرُّ منت�رشًة عنَد امِل�رشْ
وبنى الأنباُط املعابَد ومْن اأ�سهِرها    معبُد 
ريِح  الأُ�ُسوِد املُجنَّحِة يف اِلبْتا ومعبُد ِخربِة الذَّ

، ومعبُد ِخربِة التَُّنوِر وق�رُش الِبْنِت.

ريِح: تقُع َقــرَب وادي الَح�شا,  ِخربــُة الذَّ
وِتيجاِن  بالّزخــارِف  معبُدهــا  ويتمّيــُز 
الأعمدِة الّتي تحمُل زواياها منحوتاٍت 
َل هذا المعبُد في  لروؤو�ِس الأ�شوِد, تحوَّ
الفترِة الِبيزنطّيِة اإلــى كني�شٍة , ُثمَّ اأ�شبَح 

ة في الفترِة الأَموّيِة. مَن المواقِع الُمهمَّ
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رابًعا : الّلغُة والكتابُة
وُعِثَ   ، الآراِميِّ الأ�سِل  ذاِت  الّنبطّيِة  بالأحرِف  وكتُبوا  العربّيَة،  الّلغَة  الأنباُط  َث  حتدَّ
, كنق�ِس النََّمارِة يف ُحوراَن, واحلروُف الّنبطّيُة هي  على نقو�ٍس لُهْم مكتوبٍة باخَلطِّ الّنبطيِّ

. َر عْنها اخَلطُّ العربيُّ مَن الأ�شوِل الّتي تطوَّ

خام�ًسا : فنُّ الِعمارِة  
ازدهَرِت الِعمارُة وفنُّ النَّحِت كثرًيا عنَد الأنباِط وبرُزوا  فيه، وقِد اّتبَع الأنباُط اأ�سلوَبنِي 

يف ت�شييِد َعمائِرهم هما :
خِر الطبيعيِّ 1- الحفُر في ال�سَّ

طاٍت مر�شومٍة ُم�شبًقا مثُل حفِر  ُذ هذا احلفُر مَن الأعلى اإلى الأ�شفِل بناًء على ُمطَّ ُينفَّ
يِر واملَدرِج وغرِيها مَن املعامِل الّنبطّيِة .  اخلزنِة والدَّ

 2- البناُء الُحرُّ
)العقبِة(،  اأيلَة  يف  الّطينيِّ  وِب  الطُّ مثَل  املنطقِة،  يف  املتوافرَة  املوادَّ  الأنباُط  ا�ستعمَل 
َفِت الأر�سياُت  واحلجارِة البازلتّيِة يف ُحوراَن، وانت�رَش ا�ستخداُم اجلِّ�سِّ يف البناِء ، وُر�سِ
على  الأمثلِة  اأبرِز  ومْن   ، اِء  ْيِف�سَ بالُف�سَ واأحياًنا  ِن  املَُلوَّ َخاِم  بالرُّ وُزخِرَفْت  باحلجارِة، 

ا. البناِء احُلرِّ ق�رُش الِبْنِت يف مدينِة الِبْتَ
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وَر الآتيَة ومْن خلِل احلواِر داخَل املجموعاِت اأجْب عِن الأ�سئلِة الواردِة. َتاأّمِل ال�سُّ

يُق الَخزنُةال�سِّ

يُر الدَّ
وٌر لأهمِّ معالِم الِبْترا. ال�ّشكُل )1-20 (: �شُ

م�ساكُن االأنباِط

الَمْدرُج

• ف�ّسْر ت�سميَة الخزنِة بهذا ال�سِم .	
•  و�سح اأهميَّة ال�ّسيِق في مدينِة الِبْتَرا. 	
•  ما الّدوُر الّذي تلعبُه الِبْترا حاليًّا في دعِم القت�ساِد الوطنيِّ ؟	

باّلتعاُوِن مَع معّلِمَك اأْو اأ�رشِتك نّظْم زيارًة ملدينِة الِبْتا للّطلِع على معامِلها  الرائعِة ، 
ذاعِة املدر�سّيِة. ُه يف الإ ُثمَّ اكتْب تقريًرا حوَل الّزيارِة لتعر�سَ
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1- عّرْف ماياأتي:
ريِح , الخزنَة , القاَر , اإيزي�َس , ق�شَر البنِت . اأُمَّ الجماِل , ِخربَة الذَّ

2- بّيْ اأ�شباَب ما ياأتي:
ها.    اأ - كاَن الأنباُط في غايِة الّثراِء مقارنًة مَع الأقواِم المحيطِة بهم في الفترِة نف�سِ

َد الآلهُة عنَد الأنباِط.  ب- ّتعدُّ
ناعــِة والّتجارِة  ،  3- ازدهــَر الّن�ســاُط القت�ساديُّ عنَد الأنباِط فــي مجالِت الّزراعِة وال�سّ

ا�شتنتْج اأ�شباَب هذا الزدهاِر ومظاهَره , لكلِّ جانٍب ُثّم امالأ الجدوَل .

ِراجلانُب القت�ساديُّ  مظاهُر التطّوِراأ�سباُب التطوُّ

الّزراعُة

الّتجارُة

ناعُة ال�شّ

. َن منها املجتمُع النَّبِطيُّ 4- ما الّطبقاُت الجتماعّيُة الّتي تكوَّ
5- الِعمارُة مْن اأهمِّ مظاهِر تطّوِر احل�شارِة الّنبطّيِة:

ِر فنِّ الِعمارِة عنَد الأنباِط .      اأ -  ا�ستنتِج العوامَل اّلتي �ساعَدْت على تطوُّ
  ب - اذكْر اأمثلًة على فنِّ الِعمارِة النِّبطّيِة.
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1- َعّرْف َما َيِلي:
قيَم ،  ْيَكاُبوِلي�ــسِ ، الّطريَق الُملوكيَّ ، مالُكوَم، وادَي الُموِجِب ، الأنباَط ، الرَّ حلَف الدِّ

اأُمَّ الجماِل .

2- اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة :
تترّكُز خاماُت النُّحا�ِس في جنوِب الأردنِّ في َمنطقِة .........................  اأ - 

 ب - مْن اأبرِز مواقِع الُقرى الّزراعّيِة القديمِة في الأردنِّ ............ و ............
ى......................... وماُن اإن�شاَء الّطريِق الملوكيِّ تحَت ُم�شمَّ  جـ- اأعاَد الرُّ

اِبّييَن ......................... كاَن نظاُم الحكِم عنَد الُموؤ  د - 
ابّيِة ......................... ناعاِت الُموؤ  هـ- مْن اأهمِّ ال�شّ

 و -  مَن الب�سائِع الّتي كاَنْت ت�ستورُدها مملكُة الأنباِط 1-.......2-.......3-.......

3- بّيْن اأ�شباَب ماياأتي :
   اأ  -  قياِم الح�شاراِت القديمِة على اأر�ِس الأردنِّ .

ب  - و�شِع الَعمونيوَن مرفقاٍت جنائزيِة مَع الَموتى .
ابّييَن الّتح�شيناِت والحامياِت على طوِل الّطريِق الّتجاريِّ . جـ -  اإقامِة الُموؤ

ناعِة الّنبطيَِّة.   د  - ازدهاِر ال�شّ
  هـ- اهتماِم الأنباِط ببناِء ال�ّسل�سِل والُمدرجاِت الّزراعّيِة.



36

4-ان�شِب المواقَع الآتيَة اإلى الح�شارِة الّتي قاَمْت فيها من خالِل الجدوِل الآتي :

ْل بيَن الَمجموعتيِن الآتيتَيِن : 5- �شِ

َربَُّة َعموَن ، الكرُك ، بُ�رصى ، ِذيباُن ، مدائُن �سالٍح ، ِخربُة الّذريِح  جبُل القلعِة . 

ابّيُةالح�شارُة الَعمونّيُة الح�شارُة الّنبطّيُةالح�شارُة الُموؤ

يراَنالأنباُط قارورُة تلِّ �شِ

َعالَعمونّيوَن ّلُة ِمْي�شَ َم�شَ

ق�شُر الِبْنِتالُموؤابّيوَن
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التقوميُ الّذاتيُّ

َقّيــْم تعلَُّمَك ح�شَب ما جاَء في الوحدِة الأُولى مْن خــالِل الجدوِل الآتي بو�شِع اإ�شارِة
 )√( اأماَم العبارِة الّتي تنا�شُب تعلَُّمَك. 

جيٌدجيٌدمتو�شٌطامِلعيارالّرْقُم
ممتاٌزجداً

اأر�ِس 1 على  القدميِة  احل�ساراِت  قياَم  اأُف�رّشُ 
. الأردنِّ

ابّينَي  والَعمونّينَي 2 اأعنّيُ مواقَع ح�ساراِت املُوؤ
والأنباِط على خريطِة بلِد ال�ّساِم .

وَعموَن, 3 اَب,  موؤ مملكِة:  عا�شمَة  اأ�شّمي 
والأنباِط .

تلِّ 4 وقارورِة  مي�شَع  ّلِة  َم�شَ اأهمّيَة  اأعرُف 
رياَن. �سِ

الأردنِّ 5 ح�ساراِت  يف  املُدِن  اأهمَّ  اأعّدُد 
القدميِة .

ِذيباَن, 6 َعموَن,  َربَِّة  مْن  كلٍّ  مواقَع  اأحّدُد 
. الِبرتا, اأمِّ اجلماِل, على خريطة الأردنِّ

اأفهُم نتائَج اجِلدِّ واملثابرِة يف حياتي لتحقيِق 7
الّنجاِح.



ُرها ن�ضاأُة الّدولِة الأَموّيِة وتطوُّ

الوحدُة الّثانيُة 2

يِت الدولُة الأَمويُّة بهذا ال�سِم ؟	•  لماذا �سمِّ

 عّدِد القاّراِت الّتي امتّدْت اإليها حدوُد الّدولِة الأَمويِّة .	•
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الِب بعَد درا�سِة هذِه الوحدِة والقياِم بالواجباِت والأن�سطِة الواردِة فيها اأْن يكوَن  يُتوقَُّع مَن الطَّ
قادًرا على اأْن :

 ي�شتوعَب المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة .
 يتعّرَف كيفيَة انتقاِل الخالفِة اإلى الأَمويّيَن وظروَف قياِمها . 

دارِة في الّدولِة الأَمويِّة.  يعّدَد اأهمَّ مظاهِر نظاِم الحكِم والإ
. َح دوَر الُولِة في تثبيِت الُحكِم الأَمويِّ  يو�شّ

ها في الّدولِة الأَمويِّة.  يتّعرَف اإلى اأهمِّ الموؤ�ش�شاِت الإدارّيِة ومهامِّ
 يبّيَن نتائَج حركِة تعريِب الّدواويِن وتعريِب الّنقوِد واأثِرها على الّدولِة الأمويِّة .

 يتعّرَف مظاهَر اهتماِم الأَمويّيَن بالجي�ِس والبحريِّة.
ْعِف الّدولِة الأَموّيِة ُثمَّ اإلى �شقوِطها. ْت اإلى �شَ  ُيبّيَن العوامَل الّتي اأدَّ

 يكت�شَب المهاراِت الواردَة في الوحدِة .
وَر والخرائَط وي�شتنتَج الحقائَق والأفكاَر .  يحّلَل الّن�شو�َس والأ�شكاَل وال�شّ

 ُيتقَن اأ�شاليَب الِحواِر والتفاُو�َس .
�شالِم والّلغِة العربّيِة في اأماكَن وا�شعٍة مَن العالِم.  ُيثّمَن دوَر الأَموّييَن في ن�شِر الإ

ُة للِوْحَدِة تاَجاُت الَعامَّ النِّ
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 قياُم الّدولِة الأَموّيِةالّدرُس اأَلّوُل              
)41-132هـ/661 - 750 م (

ُقوا اإنجازاٍت  �شالمّيِة, والأَموّيوَن حقَّ ُتمّثُل الّدولُة الأَموّيُة مرحلًة هاّمًة مْن تاريِخ الح�شارِة الإ
كبيرًة لأنهم ن�شروا الإ�شالَم والّلغَة العربّيَة , واأ�شهُموا بن�شيٍب وافٍر مَن الح�شارِة في مياديِن 

دارِة . ال�ّشيا�شِة والعلِم والإ
. الأَمويِّة  الّدولِة  تاريِخ  درا�سِة  اأهّميَّة   : 	••ف�ّسْر 

اأوًل : ن�ساأُة الّدولِة الأَمويِّة
قاَمِت الّدولُة الأَمويُّة �شنَة 41 هـ/ 661م , بعَد تناُزِل 
الح�شِن بِن عليِّ بِن اأبي طالٍب لمعاويَة بِن اأبي �ُشفياَن عن 
الخالفِة – ر�شــي اهلل عنهما -, وهَو العــاُم الّذي اأَطلَق 
عليــِه الم�شلموَن عاَم الَجماعِة ؛ لأّن وحدَة الأمِة عادْت 
اإليها بعَد انق�شِامها اأواخَر عهِد خالفِة عثماَن بِن عّفاَن-
ر�شــَي اهلُل عنه- ومَع نهايــِة الخالفِة الرا�شــدِة بالخليفِة 
عليِّ بِن اأبِي طالٍب - ر�شَي اهلُل عنُه- وبدِء ُحكِم معاويَة 
بــن اأبي �شفياَن- ر�شَي اهلُل عنــُه- قامِت الدولُة الأمِويُة, 
�ُس الّدولِة الأموية, واأّوُل خلفائها, نقَل  فمعاويُة هَو موؤ�شِّ
عا�شمــَة الخالفــِة اإلى دم�شق, وعمل مــدة خالفته على 

توطيِد اأركانهِا وحفِظ ا�شتقراِرها .
اأثُر وحدِة الكلمِة على قّوِة الّدولِة وا�ستقراِرها  ؟ 	•براأيَك، ما 

عاُم الَجماعِة )41 هـ/ 661م(
هــو العــاُم اّلذي تنــاَزَل 
فيــه الح�شــُن بــُن علــيِّ بِن 
اأبــي طالٍب لمعاويــَة بِن اأبي 
�شفيــاَن عِن الخالفــِة , رغبًة 
في توحيِد كلمِة الم�شلميَن, 
بعَد النق�شــاِم اّلذي حلَّ في 
الّدولــِة مــَع نهايــِة الخالفِة 
الّرا�شدِة . و�ُشّمي بهذا ال�شِم 
لإجمــاِع الم�شلميــَن علــى 

خليفٍة واحٍد.
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ثانيًا : ن�سَب الخلفاِء الأَمويّيَن 
ينت�شُب الأَمويّوَن اإلى اأَُميََّة بِن عبِد �شم�ٍس , وبنو اأُميََّة فرٌع مْن قبيلِة قري�ٍس, تاأّمل 

ال�ّشكُل الآتَي الذي ُيبّيُ اأهمَّ اخللفاِء الأموّيَي.

ال�ّشكل)2-1(: اأهمُّ خلفاِء بني اأُميَة.

ع���ب���د م���ن���اف
ع���ب���د ���ش��م�����س

�أم������������ي������������ة

ع��ب��د�ل��ع��زي��ز

�سح������رب لعا �

ن �شفيا بو �حل��ك��م�أ
 مروان بن احلكم معاوية

عمر بن عبد 

ه�ساميزيد الثاين�سليمانالوليدالعزيز

 يزيد عبد امللك بن مروان

 معاوية الثاين

حم����������م����������د

الأمِن  واإ�ساعِة  الّدولِة  تنظيِم  يف  اأ�سهُموا  خليفًة،  ع�رْشََة  اأربَع  الأَمويََّة  اخللفَة  توّلى 
ح�سارّيٍة  كر�سالٍة  �سلِم  الإ لن�رِش  �سلمّيِة  الإ الفتوحاِت  حركَة  وقاُدوا   ، فيها  وال�ستقراِر 

للعامِل اأجمَع. 
كِل الآتي,  ُثّم ُقْم بتعبئِة اجلدوِل الّذي يليه : ِل اخَلطَّ الّزمنيَّ يف ال�شَّ تاأمَّ

656هـ132هـ41هـ11هـ

�شالمّيِة. ال�ّشكُل )2-2(: يمّثُل مراحَل الخالفِة الإ

ـــُة الــّرا�ــشــدُة  اخلـــالفـــُة الــعــبــا�ــشــّيــُةاخلـــالف ـــــُة الأَمــــــوّيــــــُة ـــــالف اخل
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ال�ّشكُل )2-3(: اأهمُّ خلفاِء الّدولِة الأَمويِّة.

الحدُث التّاريخيُّ المهمُّالعاُم
11 هـ
41 هـ

132 هـ
656 هـ

ما احلدُث الّتاريخيُّ املُهمُّ الّذي حدَث يف الأَعواِم الآتيِة:

    برَز عدٌد من خلفاِء الّدولِة الأَموّيِة مّمِن اتَّ�شُفوا بالعلِم واحلكمِة وال�ّشجاعِة والعدِل. 
ِل ال�ّشكَل الآتي, ُثمَّ اأجْب عّما يليِه:  ِف اإلى اأهمِّ هوؤلِء اخللفاِء تاأمَّ وللتعرُّ

عمُر بُن عبِد العزيِز
بعـــدِلِه,  ُعـــِرَف 
وُح�شِن  وزهــِدِه, 
ــِقــِه وكــاَنــْت  ُخــُل
ــَه  ــب ــش ــه اأ� ــرُت ــي ــش �
الخــلفاِء  ب�شيــرِة 

الّرا�شديِن .

عبُد الملِك بُن مرواَن
العلِم,  وا�شَع  كاَن 
ــجــاأ�ــِس  ــَت ال ــاب ث
ال�ّشــــدائِد,  عنــَد 
الجيـــو�َس  يقـوُد 
عـــّرَب   , ــه  بنف�شِ
الُعْمَلَة والّدواويَن, 
وُلــــّقــــَب بــاأَبــي 

الملوِك.

الوليُد بُن عبِد الملِك
ــُة  ــّدول بــلــَغــِت ال
الأَمويُّة في عهدِه 
مْن  ِعها  تو�شُّ اأوَج 
الفتوحاُت  حيُث 
والــــُعــــمــــراُن 
والـــــــّرخـــــــاُء 

. القت�شاديُّ

معاويُة بُن اأبي �سفياَن
�شحــابيٌّ واأحــُد 
كّتــاِب الوحــِي, 
موؤ�ش�ــسُ  وهــَو 
الأَمويّــِة  الّدولــِة 
ـَر بالِحـــْلِم  ـِ ـُه ا�شِت
والّدهاِء,  والعفِو 
ــِرَب  َم�شْ وكاَن 

الَمثِل في ذلَك .

ــِة ــويّ الأَم ــِة  ــّدول ال خلفاِء  ـــرُز  اأب

براأيك، لماذا اأُطِلَق على الخليفِة ُعمَر بِن عبِد العزيِز خام�ُص الخلفاِء الّرا�سديَن ؟	•
بال�ستعانِة بال�ّسكِل )2-1( ناِق�ْص �سبَب ت�سِميَِة عبِد الملِك بِن مرواَن باأبي الُملوِك .   	•
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1- عّرْف ما يلي :
عاَم اجلَماعِة، اأبا امللوك.

اذكْر �شبًبا واحًدا لكلِّ مّما ياأتي:  -2
  اأ  -  ت�شميِة عاِم)41(هـ بعاِم الجماعِة .

َب عمُر بُن عبِد العزيِز بخام�ِس الخلفاِء الّرا�شديَن. ب-  ُلقِّ

اأكمِل الفراَغ يف اجلمِل الآتيِة :  -3
موؤ�َش�ُس الّدولِة الأموّيِة هو الخليفُة....................... اأ - 

ب - داَمْت ِخالفُة بني اأُميََّة ................. �شنة
جـ- اّتخَذ الأَموّيوَن عا�شمًة جديدًة لهم ِهَي ...........

ولِة الأَموّيِة ................ عدُد خلفاِء الدَّ د - 
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الّدرُس الّثاني

دارة   نظاُم احُلْكِم والإ

اأوًل: الخالفُة وِوليُة العهِد 
معاويُة  قاَم  الأموّيَي,  اإلى  اخلالفُة  انتقَلِت  عندما 
ابُن اأبي �ُشفياَن قبَل نهايِة حكِمه بتعيِي ابنِه يزيَد وليًّا 
للعهِد ليكوِن خليفًة مْن بعِده, رغبًة منُه يف ا�شتقراِر 
الدولِة وابقاِء احلكم يف البيِت الأَمويِّ , فظهَر بذلَك 
اأُميََّة  بني  عليِه خلفاُء  �شاَر  الّذي  العهِد  ِوليِة  مفهوُم 

اإلى نهايِة عهِدهم .
•  براأيــَك ، ما دوافُع معاويــَة بِن اأبي �سفيــاَن ل�ستحداِث 	

وليِة العهِد؟

فاِت, كاأْن يكوَن   َحَر�َس الأَمويّوَن عنَد اختياِر اأولياِء عهِدهم باأْن ُيراُعوا فيهم بع�َس ال�شّ
ويلُّ العهِد بالًغا را�شًدا , ولدْيِه خربٌة ع�شكرّيٌة ,ومل ينتهِج الأَمويّوَن نهًجا ثابًتا يف ِوليِة العهِد, 

فكاَن ُيْعَهُد لبٍن اأِو اأٍخ اأو ابِن عمٍّ , لكنَّها مْل تخرْج عْن نطاِق البيِت الأَمويِّ .

ِوليُة الَعْهِد
لطاَن,  وال�شُّ مارَة  الإ تعني  الوليُة 
والعهــُد يعنــي الو�شيــَة , ووليُّ 
العهِد عبــارٌة تدلُّ على ال�ّشخ�ِس 
اّلــذي يخُلــُف الحاكــَم ويرُث 
ملَكُه اأو ينوُب عْنَه بعَد وفاِتِه في 

وِن الّدولِة. اإدارِة �شوؤ

هْل تعلُم :
ه   اأنَّ الخليفــَة �ُشليماَن بَن عبِد الملِك )96هـ - 99هـ( اأو�شى بالخالفِة مْن بعِده لبِن عمِّ
ُعمــَر بِن عبــِد العزيِز ؛ لأّن عمَر - رحمــُه اهلُل - ُعِرَف بالّتقوى والــورِع , فتميََّز حكُمه 

بالعدِل والّرخاِء وال�شتقراِر .
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ثانيًا: نظاُم اإدارِة الولياِت
كاَن اخلليفُة الأَمويُّ يديُر �شوؤوَن احُلكِم مَن العا�شمِة دم�شَق, وينوُب عنه الولُة يف 
ُع الّدولِة الأَموّيِة �رشًقا  اأّدى تو�سُّ بوَن بالأمراِء(، وقْد  ولِة )وُيلقَّ التابعِة للدَّ اإدارِة الولياِت 
ليعوَد  واأْن  كلها,  الوليِة  �شوؤوِن  اإدارَة  للوايل  ُيفّو�َس  اأْن  اإلى  اخلليفُة  يلجاأَ  لأْن  وغرًبا 

ِة جًدا.  للخليفِة اإل يف الأموِر الهامَّ
ِف اإلى اأبرِز َمهامِّ الوايل وم�شوؤولياِته انظِر ال�ّشكَل الآتَي: وللتعرُّ

قيادُة الجيو�ِس والحفاُظ 
على اأمِن الوليِة

الإ�شراُف على اأموِر 
الق�شاِء والَخراِج

الإمامِة في 
الِة ال�شّ

ت�شييُر 
اِج الُحجَّ

ولِة الأَموّيِة اأبرُز مهامِّ الوالي في الدَّ

ال�ّشكُل ) 2-4 (: اأبرُز َمهامِّ الوالي في الّدولِة الأَمويِّة.

 ،ُ ها ال�ّساُم، والعراُق، وِم�رشْ َمِت الّدولُة الأّموّيُة اإلى عدٍد مَن الولياِت من اأهمِّ    ُق�سِّ
ٍة مثِل: الولِء  واليمُن, وكاَن اختياُر الولِة يف الّدولِة الأَموّيِة يتمُّ بناًء على �شفاٍت ُمهمَّ
لِء الولِة قادٌة ع�سكريّوَن كاَن لهم  ، والقّوِة واحلزِم، وُح�ْسِن الّتدبرِي، برَز مْن هوؤ ال�ّسيا�سيِّ
دوٌر كبرٌي يف بناِء الّدولِة وفتوحاِتها ، فمْن اأبرِزهم : عمُرو بُن العا�ٍس يف م�رَش ، ومو�سى 
ابُن ن�سرٍي يف الأندل�ِس ، واحَلّجاُج بُن يو�سَف الثقفيُّ يف العراِق وعقبُة بن نافٍع وح�ساُن 

ِل النَّ�سَّ الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه : ابُن النُّعمان يف �شمال اإفريقيا. تاأمَّ
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الحّجاُج بُن يو�سَف الثقفيُّ )41هـ/661م- 95هـ/714م(:
ولِة , ا�شتِهَر   مــْن اأ�شهــِر الولِة في الّدولِة الأَموّيِة واإليِه يرِجُع الف�شُل فــي توطيِد اأركاِن الدَّ
بالقــّوِة والَحزِم , وّلُه الخليفُة عبُد الملِك على الِحَجاِز ُثمَّ العراِق , واعتمَد عليه الخليفُة 

الوليُد بُن عبِد الملِك بعَد اأبيه.
دوَد  ا لُه , واأ�شلــَح ال�شُّ ــَم الّتجــارَة وبَنــى مدينَة وا�شٍط فــي العراِق واتَّخَذها مقــرًّ  نظَّ
ع الفالحيَن على  والّقنــواِت الّتي تحمُل ميــاَه دجلَة والفراِت اإلى اأطراِف العــراِق , و�شجَّ

الّزراعِة بتوزيِع الِبَذاِر عليهم .  

الف�شُل بيَن الّنا�ِس 
في الُخ�شوماِت.

واِج والَمواريِث  الَنظُر في ق�شايا الزَّ
والأوقاِف و�شوؤوِن اليتامى والأرامِل.

الَنظُر في الُمعامالِت الّتجارّيِة 
التي تتمُّ في الأ�شواِق.

ولِة الأمويَِّة مهامُّ القا�شي في الدَّ

ثالثًا: الق�ساُء   
اهتمَّ خلفاُء بني اأُمّيَة وولُتهم بالق�شاِء, وكان ي�شتلُم  الق�شاَء اأكُث الّنا�ِس علًما واأف�شُلهم 

كَل الآتَي : ِف اإلى مهامِّ القا�سي انظِر ال�سَّ �سريًة وُخُلًقا. وللتعرُّ

 ال�ّشكُل ) 2-5 ( : مهامُّ القا�شي في الّدولِة الأَمويِّة.

؟	• اِج بِن يو�سَف الثقفيِّ داريِّة والقت�ساديِّة للحجَّ نجازاِت ال�ّسيا�سيِّة والإ  ما اأبرُز الإ

وِن الوليِة واأحواِل  ًها يف الّديِن َنزيًها عارًفا ب�شوؤ وعلى القا�شي اأْن يكوِن عادًل متفقِّ
طِة. الّنا�ِس، وقْد جمَع بع�ُس الُق�ساِة بنَي وظيفَتي الق�ساِء وال�رشُّ

ِف اإلى نزاهِة الُق�ساِة يف ذلَك الع�رِش ، اقراأ الّن�سَّ الآتي، ُثمَّ اأجْب عّما يليِه:  وللتعرُّ
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ومْن اأهمِّ ما متيََّز به الق�ساُء يف الع�رِش الأَمويِّ ما ياأتي:
1- اعتمَد القا�شي في اأحكاِمه على الكتاِب وال�ّشنِة والجتهاِد , فالمذاهُب الفقهّيُة الأربعُة 

لم تكْن قْد ظهَرت بعُد.
ِف,  ا بال�ّشيا�شِة , فكاَن الق�شاُء م�شتقاًل , والقا�شي له ُمطَلُق الت�شرُّ 2- لــْم يكِن الق�شاُء متاأثرًّ

وكلمُته نافذٌة .

بع�ُس الق�شاِة ل ياأخذوَن على الق�شاِء اأجًرا ؛ لأنَّهم اعتبُروا الق�شاَء ِعلًما والعلُم ل ُيباُع 
ُع بِه لوجِه اهلِل. وُروَي اأنَّ الوليَد بَن عبِد الملِك األحَّ على قا�شي دم�شَق ُزْرَعَة بِن  واإّنما ُيتبرَّ
َثــْوٍب حّتى اأعطاُه مزرعًة مَع خدِمها واآلِتها فقال: »اأقبُلها منك, واأُ�شهُدَك اأنَّ الثلث منها 
فــي �شبيِل اهلِل, والّثلَث الثانَي ليتاَمى قوِمي وم�شاكيِنهم, والّثلَث الّثالَث لرجٍل �شالٍح يقوُم 

ي الحقَّ فيها.«  عليها وُيوؤدِّ

براأيَك، ما اأثُر نزاهِة القا�سي في تحقيِق الَعدالِة وا�ستقراِر الُمجتمِع ؟	•

ما المذاهُب الفقهيُّة الأربعُة؟ 	•
ولِة.	• ْح : اأهميَّة ا�ستقالِل الق�ساِء في الدَّ و�سّ
رطِة ؟	• ف�ّسْر: لماذا جمَع بع�ُص الق�ساِة بيَن وظيفتَي الق�ساِء وال�سُّ

هْل تعلُم :
 اأنَّ قا�شــَي م�شَر �شليَم بــَن عنٍز اّلذي عّيَنُه معاويُة بُن اأبي �ُشفيــاَن- هو اأّوُل َمِن ا�شتحدَث 
م اإليه اأ�شخا�ــسٌ في ميراٍث, ُثمَّ اأنكُروا حكَمه,  ال�ّشجــالِت لتدويِن الأحكاِم, فقْد تخا�شَ
َن  ى بيَنهم وكَتب كتاًبا بق�شائِه واأ�شهَد عليــه,  فكاَن بذلَك اأّوَل مْن دوَّ ورجُعــوا اإليه فق�شَ

اأحكاَمه مَن الُق�شاِة في الع�شِر الأَمويِّ .
ِدُرها الق�ساُة ؟	•  براأيك ما اأهميُة تدويِن الأحكاِم الّتي يُ�سْ
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رابًعا: المظالُم
كاَنْت هناَك هيئٌة ُعلَيا للنَّظِر يف املظامِل يراأ�ُسها قا�سي املظامِل اّلذي ُتعَر�ُس عليه الق�سايا 
ه اأو الوايل اأو َمْن ينوُب  املرفوعُة �سدَّ كباِر رجاِل الّدولِة ، ويتولّى هذا املن�سَب اخلليفُة نف�سُ
َواأّوُل مْن فعَل ذلَك  اأحواِل املظلومنَي ،  للنَّظِر يف  ا  اأفرَد الأَمويّون يوًما خا�سًّ عنه، وقْد 
ه يف امل�سجِد ُماًطا بالأَعواِن  اخلليفُة عبُد امللِك بُن مرواَن، وكاَن قا�سي املظامِل َيعقُد جمل�سَ

هوِد. والُق�شاِة والُفقهاِء والُكّتاِب وال�شُّ
وِر في الع�سِر الحديِث؟	• ما الموؤ�س�ساُت الّتي تقوُم بهذا الدَّ
ما الفرُق بيَن القا�سي وقا�سي الَمظالِم .	•

ولِة.	• لطِة في الدَّ مْن الُمهمِّ اأْن يكوَن قا�شي المظالِم مْن اأ�شحاِب ال�شُّ

�ساد�ًسا: الِحَجابَُة
ُته تنظيُم دخوِل الّنا�ِس على اخلليفِة ُمراعًيا  احلاجُب من�سٌب ُمِهمٌّ يف ق�رِش اخلليفِة ، َمَهمَّ
يف ذلَك َمقاماِتهم وحاجاِتهم , واخلليفُة معاويُة بُن اأبي �ُشفياَن هو اأّوُل َمِن اّتخَذ احُلّجاَب 

لتنظيِم دخوِل الّنا�ِس عليِه ومنِع ازدحاِمهم على الأبواِب.
ِب الّحاجِب.	• بيّْن اأهّميَّة َمن�سِ

ُب ( خام�ًسا: عامُل ال�ّسوِق ) الُمْحتَ�سِ
 ، وِق  ال�سُّ اأحواِل  ُد  تفقُّ ُته  ، وَمهمَّ الأَموْيِ  الع�رِش  وِق يف  ال�سُّ ا�ستمَرْت وظيفُة عامِل 

ُد مْن �سحِة املَكاييِل واملوازيِن، ومنُع الحتكاِر والِغ�سِّ والّتلُعِب بالأ�سعاِر .  والتاأكُّ

وِق  في الع�سِر الحديِث.	• داريَّة الّتي تقوُم بدوِر عامِل ال�سُّ �سمِّ بع�َص الموؤ�س�ساِت الإ
ْح اأثَره في ارتفاِع الأ�سعاِر.  	• ما المق�سوُد بالحتكاِر؟ و�سّ
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1- عّرْف ما يلي :
وِق ، مدينَة وا�سٍط . ِوليَة العهِد، قا�سَي املَظامِل، احلاجَب ، عامَل ال�سُّ

فاِت الّتي َحر�َس خلفاُء بني اأُمّيَة على توافِرها يف ويلِّ العهِد؟ 2- ما اأهمُّ ال�شّ

3-   اأ - اذكْر اأبرَز َمهامِّ الوايل يف الّدولِة الأَمويَِّة. 
       ب- اأعِط اأمثلًة على اأ�شماِء عدٍد مَن الُولِة يف الّدولِة الأَمويَِّة .

4- ما مميزاُت الق�ساِء يف الع�رِش الأَمويِّ ؟

5- امالأ الفراَغ مبا ينا�شبُه يف اجلدوِل الآتي:   

ُب الَمهامُّالَمْن�سِ

القا�شي

قا�شي المظالِم

ُب( وِق )الُمحت�شِ عامُل ال�شُّ

الحاجُب
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الّدرُس الّثالُث 
الّدواويُن

اأوًل: اأنواُع الدواويِن
َي اهلُل عنُه - هو اأّوُل مْن اأن�شاأَ الّدواويَن يف  اِب - ر�شِ اخلليفُة الّرا�شديُّ عمُر بُن اخلطَّ
�سلِم كِديواِن اجُلنِد وديواِن اخَلراِج ، ومَع اّت�ساِع الّدولِة يف الع�رِش الأَمويِّ ازداّدْت  الإ
دارّيِة يف الّدولِة  فاأن�شاأ اخلليفُة  احلاجُة اإلى ا�شتحداِث دواويَن جديدٍة لتنظيِم الأموِر الإ

َي اهلُل عنُه - دواوين اأخرى هَي: معاويُة بن اأبي �شفياَن - ر�شِ
1ــ ديواُن الّر�سائِل

الولِة  مَع  احلاكم  ُمرا�سلِت  على  الإ�رشاُف  ُته  َمهمَّ  
خمتلِف  يف  ولنَي  وامل�سوؤ املُوظفنَي  وِكباِر  اجلي�ِس  وقادِة 

الولياِت.
2- ديواُن الخاتَِم

اأِو  الأحمِر  مِع  بال�شَّ واإل�شاُقها  الّر�شائِل  َطيُّ  ُته  وَمهمَّ  
الّطنِي ، حفاًظا على �رِشّيِة ُمتواها وعدِم تزويِر اأوامِر 

احلاكم اأِو الّطالِع عليها . 
مِع الأَحمِر  ؟	• براأيَك، لماذا اأمَر الحاكم معاويُة بَخْتِم ر�ساِئله بال�سَّ

3- ديواُن البريِد
�سائِل والأخباِر بنَي العا�سمِة  والِولياِت،  �ِس لنقِل الرَّ �رشاُف على الربيِد املخ�سَّ ُته الإ َمهمَّ

فمْن مهامِّ �شاحِب الربيِد مراقبُة الُولِة. 

الديواُن
,ومعناُه  ٌب  ُمعرَّ فار�شيٌّ  لفُظُه 
العربّيــِة المــكاُن الذي  فــي 
ُتجَمُع فيه الكتُب وال�ّشجالُت 
الــذي ُيحَفــُظ  اأو المو�شــع 
فيِه كلِّ مايتعلــُق بالحكِم ِمْن 

الأعماِل اأو الأمواِل.
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، اأكمِل اجلدوَل الآتَي :  بناًء على درا�سِتَك عن اأهمِّ الّدواويِن يف الع�رِش الأَمويِّ

ُة الّديواِنالخليفُة الّذي اأن�ساأُها�سُم الّديواِن ما يقابُله مْن موؤ�س�ساٍت في َمهمَّ
الع�سِر الحديِث

ديواُن الّر�شائِل

ديواُن البريِد

ديواُن الخاَتِم

ثانيًا : تعريُب الّدواويِن
اللُّغاِت الأجنبّيَة ,  ولِة الأَمويِّة كِديواِن اخَلراِج َت�شتعِمُل  اأهمُّ الدواويِن يف الدَّ َبِقَيْت 
َ ، حّتى جاَء عهُد  كالفار�سيِة يف العراِق، والُيونانَيِة يف ال�ّساِم، والِقْبِطّيِة والُيونانّيِة يف ِم�رشْ
اخلليفِة عبِد امللِك بِن مرواَن )65-85هـ / 685- 704 م (, اّلذي اأَمَر بتحويِل ُلغِة 
الّدواويِن اإلى العربّيِة بدًءا من عاِم ) 78هـ / 698م ( دعًما لّلَغِة العربّيِة ورفًعا ملركِزها، 
لتكوَن الّلغَة الّر�شمّيَة الوحيدَة يف جميِع الّدواويِن يف الّدولِة , واأَمَر باإعادِة تنظيِم الّدواويِن 

و�شبِط اأعماِلها .
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ــــــاُد عـــدِد  ازدي
ـــــرِب فــي  ـــــع ال
دارِة . منا�شِب الإ

انت�شــاُر الإ�شـالِم 
على نطاٍق وا�شٍع, 
وازدياُد اإقباِل غيِر 
تعلُّم  على  العرِب 

الّلغِة العربّيِة . 

مَن  عدٍد  ظهوُر 
ــْن  ــاِب وم ــت ــُك ال
عبُد  ــهــِرهــم  اأ�ــش
الحميِد الكاِتِب.

اأ�شـبَحِت الّلـغُة 
العربّيُة هـَي الّلغَة 
في  ــَة  ــمــّي ــش ــّر� ال
اإدارِة الدواِويِن .

نتائُج تعريِب الّدواويِن

ِف اإلى اأهمِّ نتائِج تعريِب الّدواويِن , تاأّمِل ال�ّشكَل ُثمَّ اأجْب عّما يليه من اأ�شئلٍة : وللتعرُّ

ال�ّشكُل)2-6(: نتائُج تعريِب الّدواويِن.

ناق�ْص اأثَر تعريِب الّدواويِن على الّلغِة العربيِّة .	•

�سالِم .	• ما الَعالقُة بيَن تعريِب الّدواويِن وانت�ساِر الإ

• براأيــَك ، ما النتائُج الّتي ترتَّبَْت علــى ا�ستخداِم اللُّغاِت غيِر العربيِّة في اإدارِة الّدواويِن َقبَل تولي 	
عبِد الملِك بِن مرواَن الحكم.
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تاأّمْل �سورَة الّديناِر الّذهِبيِّ اّلذي �رشَبه اخلليفُة 
عبُد امللِك بُن مرواَن يف ال�ّسكِل الآتي، ُثمَّ اأجْب 

عّما يلي :

• ما العبارُة الّتي ُكِتبَْت على الّديناِر الأَمويِّ في 	
ورِة ؟ ال�سّ

• ف�ّســْر : تَُعــدُّ الُعْمَلــُة مــْن رمــوِز ال�ستقالِل 	
ال�ّسيا�سيِّ لّلدولِة .

ثالثًا : تعريُب النُّقوِد
هبَيِة  مويّــُة تتعاّمُل بالّدنانــرِي الذَّ َبِقَيــِت الّدولــُة الأَ
يَّــِة ال�ّشا�شانّيِة حّتى عهد  الِبيَزنِطيَّــِة , والّدراهــِم الِف�شّ
اخلليفُة عبــِد امللِك بِن مرواَن عــاَم )74هـ, 694م( 
فعمــُل اخلليفــُة علىتعريِب النقــوِد, ليكــوَن للّدولِة 
ُة بها, ومنُذ ذلــَك الوقِت مل َيُعِد الّنقُد  ُعْمَلُتهــا اخلا�شّ
�سلمــيُّ حتَت �سيطرِة الّنقــوِد الِبيزنطيَِّة اأو الفار�سّيِة  الإ

ول ترتبُط باأ�شعاِرها ول باأوزاِنها.

ُة : كَّ ال�سِّ
اأِو  هــي الَخْتــُم علــى الّدنانيــِر 
الّدراهِم الُمتعاَمِل بها بيَن الّنا�ِس 
بطابٍع مــْن حديــٍد ُينَق�ــسُ عليه 

َوٌر. اآياٌت قرانّيٌة و�شُ

ها: ونتَج عْن تعريِب النُّقوِد فوائُد عديدٌة مْن اأهمِّ
1- اإيجاُد نظاٍم نقديٍّ اإ�سلميٍّ عربيٍّ ُم�ستقلٍّ عِن التاأثرياِت الأجنبّيِة .

، ومنَعِت الِغ�سَّ والّتلُعَب باأوزاِنها.  2-  حّقَقِت الُعْمَلُة اجلديدُة ال�ستقراَر املايلَّ
َدِت املعاملِت ال�رّشعّيَة املرتبطَة بالّنقوِد كالّزكاِة . 3- وحَّ

. ال�ّشكُل )2-7(: ديناٌر اأَمويٌّ
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1- عّرْف ما يلي :
حركَة الّتعريِب, ال�ّشّكَة, ديواَن اخلامِت . 

2- اذكْر �شبًبا واحًدا لكلٍّ مّما ياأتي:
  اأ- اإن�شاِء ديواِن اخلامِت .
ب-اإن�شاِء ديواِن الربيِد .

جـ- قياِم عبِد امللِك بِن مرواَن بتعريِب الّدواويِن .

3- اأكمِل الفراَغ يف اجلمِل الآتيِة :
ُة ديواِن الر�شائِل هَي .......................   اأ - َمَهمَّ

ب - كاَنِت الّلغُة امل�ستخدمُة يف دواويِن العراِق.............. ويف دواويِن م�رَش..............

4- عّدْد اأهمَّ النتائِج املُتِتبِة على تعريِب الّدواويِن .

�شالمّيِة ؟ 5- ما اأثُر تعريِب الُعْمَلِة على احل�شارِة العربية والإ
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الّدرُس الّرابُع
اجلي�ُش والبحرّيُة 

اأعظِم  حتقيِق  مْن  عهِدهم  يف  الّدولُة  ومتّكنِت   ، والبحرّيِة  باجلي�ِس  الأَموّيوَن  اهتمَّ 
. �شالميِّ جنازاِت والفتوحاِت يف الّتاريِخ الإ الإ

اأوًل: الجي�ُص
َع  َن اجلي�ُس الأَمويُّ مِن العرِب اإّل اأنَّ تو�شُّ تكوَّ
ال�شتعانِة  اإلى  دفّعهم  الفتوحاِت  يف  الأَموّيَي 
اجلي�ِس  اإلى  للن�سماِم  املفتوحِة  البلِد  ّكاِن  ب�سُ

ِك والُفر�ِس وغرِيهم . كالرببِر والتُّ
لقادتِه  والّطاعِة  بالّنظاِم  الأَمويُّ  اجلي�ُس  ُعِرَف 
والرباعِة يف القتاِل, وقد تاأَلََّف اجلي�ُس مَن الأق�شاِم 

الآتيِة :
1-  الفر�ساُن )الخيّالُة(

كانت كتائُبهم متتاُز ب�رشعِة احلركِة واملناورِة، 
ال�ّشكُل )2-8( : ر�شم ٌتو�شيحٌي لفار�ٍس 

َمن الع�شِر الأموّي.

اِتهم الهجوُم واللتفاُف حوَل العُدّو واملطاردُة وال�ستطلُع . ومْن َمَهمَّ
ْر اهتماَم العرِب بتربيِة الخيوِل.	• ف�سِّ

الُة ) الُم�ساُة ( َجّ 2-  الَرّ
ميتازوَن باجلُراأَِة والثَّباِت يف القتاِل، ويقُع عليِهم عْبُء ال�سطداِم املبا�رِش مَع العدوِّ .
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ماُة )النَّ�سابُّة( 3- الرُّ
هاِم  بال�سِّ بالتا�ُسِق  املعارُك  تبداأُ  وغالًبا   ، ال�ّسهاِم  لرمِي  الأقوا�َس  يحملوَن  الّذيَن  هم 

يقاِع اأكرِب اخل�شائِر يف الأعداِء . لإ
 

. ال�ّشكُل ) 2-9(: التق�شيُم الُخما�شيُّ للجي�ِس الأمويِّ

انظِر ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

الَمْيَمنَُة
)القتاُل 

وحمايُة القلِب(

 

قلُب  الجي�ِص 

)تحَت اإمرِة
)  القائِد العامِّ

الَمْي�سَرُة
)القتاُل 

وحمايُة القلِب(

المقّدمُة 
)ال�شتطالُع 
وال�شتباُك مع 

) العدوِّ

�ساقُة الجي�ِص
ُن  حتياُط والموؤ )الإ

والأ�شلحُة والتمري�ُس(

ناق�ْص اأهّميَّة اللتفاِف حوَل القائِد في المعركِة .	•
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اأهمُّ الأ�شلحِة في 
الجي�سِ الأَمِوّي

اأ�شلحُة الوقايِة 
والّدفاِع

رُع والُخوذُة  الدِّ
يقاُن  والأذرُع وال�شِّ
والأكفُّ الحديّديُة

اآلُت الح�شاِر 
والأ�شلحُة الّثقيلُة

الَمْنَجنيُق 
والّدباَبُة و�ُشّلُم 

الح�شاِر

اأ�شلحُة القتاِل
الخفيفِة

القو�ُس وال�ّشيُف 
والّرمُح

. ال�ّشكُل) 2-10(: اأهمُّ الأ�شلحِة في الجي�ِس الأَمويِّ

ال�ّشكُل) 2-11(: الَمْنَجنيُق.

الَمْنَجنيُق
اآلــــٌة قــديمـــٌة مــــْن اآلِت 
ا�شتخدمْت  التــي  الح�شــار 
فــي الجيو�ــسِ وهــَي ترمي    
اأ�شواِر  الثقيلَة على  الحجارَة 
لهدِمها  والح�شــوِن  القالِع 

واقتحاِمها.

الّدبابُة
ذاُت  ــرٌة  ــي كــب عــربــٌة 
فِي  يحتمي  عــجالٍت 
داخِلها الحّفاروَن اأثناء 
َعمليات نْقــِب اأ�شــواِر 

القالِع وهدِمها.

انظِر  ها  اأهمِّ ِف  ولتعرُّ والّدفاعّيِة.  القتالّيِة  الأ�شلحِة  مَن  متلفًة  اأنواًعا  الأَمويّون  ا�شتخَدَم 
ال�ّشكَل الآتَي:
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ثانيًا: البحريُّة ) الأُ�سطوُل ( 
ِع  تو�شُّ اإلى  �شالمّيُة  الإ الفتوحاُت  ْت  اأدَّ
الّدولِة, فاأ�شبَح لها �شواحُل طويلٌة على البحاِر 
امل�سلموَن  ففّكَر  والأحمر،  املتو�ّسِط  كالبحِر 
يف بناِء اأ�شطوٍل بحريٍّ حلمايِة هذِه ال�ّشواحِل 
اخلالفِة  زمَن  ذلَك  وكاَن  عنها,  والّدفاِع 
�شفياَن  اأبي  بُن  معاويُة  تولْى  عنَدما  الّرا�شدِة 
ال�ّشاِم  وعنَدما ا�شتلَم احلكم َعِمَل على تدعيِم 

الّدفاِع عِن ال�ّشواحِل وذلَك مْن خالِل :
عن  املتكّررِة  الِبيَزْنطّيِة  الهجماِت  دِّ  �سَ  -1

�شواحِل ال�ّشاِم. 
2-  اإ�شالِح داِر �شناعِة ال�ّشفِن يف عّكا .
3- حماولِة فتِح الق�شطنطينيِة بًرا وبحًرا .

4- فتِح بع�ِس اجُلزِر يف البحِر املتو�سِط كجزيرِة ُرْوِد�َس واأَْرواَد.
نَعِت ال�ّشفُن  ِع الّدولِة الأَموّيِة ازداَد عدُد �شفِن الأ�شطوِل وُدْوُر �شناعِتها , ف�شُ ومَع تو�شُّ
�شكندريِة مْن  اأ�شناِفها واأحجاِمها, وغَدْت موانُئ تون�َس والإ البحريُّة والّتجارّيُة ب�شّتى 
اأهمِّ القواعِد البحريِّة لالأمويَّي. ومْن نتائِج فتِح الأمويي لالأندل�ٍس ازدياُد قّوِة الأ�شاطيِل 
كاَن حتَت  اأْن  بعَد  الأمويِّ  الأ�سطوًل  �سيطرة  املتو�ّسُط حتَت  البحُر  اأ�سبَح  الأموّيِة حّتى 

. �شيطرِة الأ�شطوِل الِبْيَزْنِطيِّ

ال�ّشكُل ) 2-12 ( ر�شٌم تو�شيحيٌّ 
. ل�شفينٍة مَن الأ�شطول الأَمويِّ

الأ�سطوُل: هو مجموعٌة من ال�سفن ِالم�ستخَدمِة 
لأغرا�ص ٍتجاريٍّة  اأو حربيٍّة.

ُثمَّ  الأمويِّة,  البحرّيِة  قادِة  لبع�ِس  اأ�شماٍء  عْن  ابحْث  الَعنكبوتّيِة  ال�ّشبكِة  اإلى  بالّرجوِع 
. فِّ هم على لوحٍة داخَل ال�شّ اعر�شْ
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1- ما املق�سوُد مبا يلي:
باَبِة . اخلمي�ِس،  الأ�سطوِل ، املَْنَجنيِق ، الدَّ

2-    اأ -  ما اأ�شباُب بناِء البحرّيِة الأموّيِة ؟
ِعها .        ب – ناق�ْس اأثَر تطّوِر البحرّيِة الأموّيِة يف زيادِة قّوِة الّدولِة وتو�شُّ

3- �شّنِف الأ�شلحَة الآتيَة ح�شَب اجلدوِل الآتي:
باَبُة. رُع، ال�ّسيُف، القو�ُس، اخُلوَذُة، املَْنَجِنيُق، الدَّ الّرمُح، �ُسلَُّم احل�ساِر، الدِّ

اأ�سلحٌة دفاعيٌّة ووقائيٌّةاأ�سلحٌة ثقيلٌةاأ�سلحٌة خفيفٌة
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الّدرُس الخامُس 
الفتوحاُت الأَموّيُة

َن املُ�سلموَن مْن فتِح كلٍّ مْن بلِد ال�ّساِم والعراِق وبلِد  مل   مي�ِس الع�رُش الّرا�سديُّ اإل وقْد متكَّ
�سلَم فيها، ولـّما انتقلِت اخللفُة اإلى الأّموّينَي تابَع خلفاُء بني اأُمّيَة هذِه  فار�َس وم�رَش، ن�رشوا الإ

الفتوحاِت يف اآ�شيا واإْفِريِقيَّا واأوروبا.

غرى  اأوًل : الفتوحاُت الأمويُّة في اآ�ِسيَا ال�سُّ
غرى    فتَح امل�سلموَن اأجزاًء مْن اآ�سيا ال�سُّ
، ُثمَّ وا�سَل الأَموّيوَن  يف الع�رِش الّرا�ســديِّ
وا خلطِر  دَّ الفتوحاِت يف هذِه املَنِطقِة وت�سَ
الّدولــِة الِبْيَزنطّيــِة مــْن خــالِل مــا ُعِرَف 
وائــِف وال�ّشواِتــي, ومْن  بحمــالِت ال�شَّ
اأبرِز مــا متَّ حتقيُقه يف هذِه الفــتِة ا�ستعادُة 

ال�ّشيطرِة على اأرمينيَّا وفتِح جزيرَتي ُرْوِد�َس 
واأرواَد يف البحِر املتو�ّسِط .

• انظــِر الخريطَة فــي ال�ّســكِل ) 13-2 ( 	
غرى  واذكِر الّدولــَة الّتي تُمثّــُل اآ�ِسيَا ال�سُّ

اليوَم .
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غرى. ال�ّشكُل ) 2-13( : موقُع اآ�شيا ال�شُّ

وائُف وال�ّسواتي   ال�سّ
حمالٌت ع�شكريٌّة ُعِرفْت في الع�شِر الأموّي, 
ُتهــِا تنفيُذ ثالِث غزواٍت �شنويًّا اثنتاِن في  َمهمَّ
َيــْت بال�شوائــِف , وثالثــٌة في  مِّ يــِف ف�شُ ال�شّ

َيْت �شاتيًة . ال�ّشتاِء و�ُشمَّ
رَت الغــزواُت على �شاتيٍة  - لمــاذا اقُت�شِ

واحدٍة في ف�شِل ال�ّشتاِء ؟
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النّاُر الإغريقيُّة  
مــاّدٌة ِنفطّيــٌة مرّكبٌة ابتكَرهــا اليوناُن , 
فِن الُمعادَيِة   حراِق ال�شُّ وا�شتخدُموهــا لإ
لهــم, وتتمّيــُز باأّنهــا تطفو علــى الماِء 
وتنت�شــُر ب�شرعٍة , ول ُيوؤّثــُر فيها الماُء , 

وي�شُعُب التغلُُّب عليها .
لْتها هذِه الّناُر  	••مــا الخطورُة الّتي �شكَّ

على �ُشفِن الأُ�شطوِل الأمويِّ ؟ 

امل�سلمنَي منُذ  ُحُلًما راوَد  الِبْيَزنطّيِة(  الّدولِة  الق�سطنطينّيِة )عا�سمِة  فتُح  لقْد كاَن         
عّدِة  فوّجَة  املدينِة  فتَح  حاوَل  اخللفَة  معاويُة  توّلى  ولـّما   ، ال�ّساِم  بلِد  فتِح  ا�ستكماِل 
ُلها يف عاَم )49هـ/669 م(، اإّل اأنَّ هذِه احلملَة مل تقتحِم املدينِة ب�سبِب  حمالٍت كاَن اأوَّ

ح�شانِتها وَمناعِة اأ�شواِرها.
ف�ّسْر: اإ�سراَر الأَمويّيَن على فتِح مدينِة الق�سطنطينيِّة .	•

ما ا�سُم مدينِة الق�سطنطينيِّة  في الع�سر الحديِث؟	•

هْل تعلُم :
حاَبِة منهم اأبو اأيوٍب  اأنَّ الحملــَة الأُولى لفتِح الق�شطنطينّيِة �شارَك فيها عدٌد مْن كبــاِر ال�شّ

الأن�شاريُّ الّذي َمِر�َس ُثمَّ ماَت اأثناء ح�شاِر المدينِة فُدِفَن عنَد اأ�شواِرها .

• حابِة 	  عالَم تدلُّ م�ساركُة عدٍد مْن كباِر ال�سّ
في هذِه الحملِة ؟

اأر�شَل اخلليفُة معاويُة - ر�شُي اهلُل عنُه-  
ا وبحًرا    برًّ الق�شطنطينّيِة  ثانيًة حل�شاِر  حملًة 
عاَم )54هـ/674م( , اإّل اأنَّ هذِه احلملَة مل 
الِبْيَزنطّينَي  ا�ستخداِم  ب�سبِب  اأهداَفها  حُتّقْق 

غريقّيَة . الّناَر الإ
• ما�سبُب  ف�سِل حمــالِت الأمويين على مدينِة 	

الق�سطنطينيِّة؟
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ِف على �سرِي احلملِة الأمويِّة الّثانيِة على الق�سطنطينّيِة تاأمِل اخلريطَة الآتيَة، ُثمَّ  وللتعرُّ
اأجْب عما يليها :   

á«cÉ£fG

Ö∏M

á«æ«£æ£°ù≤dGá£fõ«H

ájQóæµ°SC’G

áæjóŸG

áµe

¢Só≤dG

≥°ûeO

π°UƒŸG

ال�ّشكُل ) 2-14(: خريطٌة تبّيُن �شيَر الحملِة الأموّيِة الّثانيِة اإلى الق�شطنطينّيِة.

 تتّبْع �سيَر الحملِة الأمويِّة الثّانيِة اإلى الق�سطنطينيِّة في خالفِة معاويَة بِن اأبي �سفياَن . 	•

 ما ا�سُم البحِر الّذي �سلَكُه الأَمويّوَن تُجاَه الق�سطنطينيِّة ؟	•

اأر�سَل    عاَد الأَمويّون ملحاولِة فتِح الق�سطنطينّيِة يف خلفِة �سليماَن بِن عبِد امللِك اّلذي 
 ، امللِك  عبِد  بِن  َم�ْسَلَمَة  �سقيِقه  بقيادِة  املدينِة  حل�ساِر  �سخًما  جي�ًسا  )98هـ,715م(  عاَم 
غريقّيَة  واأُ�شطوًل حل�شاِرها مِن البحِر , وقْد اأَّدى طوُل احل�شاِر وا�شتخداُم البيزنطيَي الّناَر الإ
يف البحِر وحلوُل ال�ستاِء وحدوُث املجاعِة وانت�ساُر الأمرا�ِس ، اإلى ان�سحاِب اجلي�ِس الأمويِّ 

عِن املدينِة يف عهِد اخلليفِة عمَر بِن عبِد العزيِز .

  ما الأ�سباُب �ساعَدت على ف�سِل الحملِة الأمويِّة الثّالثِة في فتِح الق�سطنطينيِّة ؟	•
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ال�ّشكُل ) 2-15 (: خريطٌة تبّيُن حمالِت الأَّموّييَن على بالِد ما وراَء الّنهِر.

ابحْث: َمن فتَح مدينَة الق�سطنطينّيِة؟ ويف اأيِّ ع�رٍش متَّ ذلَك؟ 

 ثانيًا : الفتوحاُت الأمويُّة في بالِد ما وراَء النهِر 
وا�شَل الأَموّيوَن جهوَد اخللفاِء الّرا�شديِن يف 
 , دولِتهم  اإلى  ها  و�شمِّ النهِر  وراَء  ما  بالِد  فتِح 
فقْد اأعاِد معاويُة بُن اأبي �شفياَن فتَح العديِد مْن 

مدِن بالِد ما وراَء النَّهِر .
وعنَدما توّلى الوليُد بُن عبِد امللِك اخللفَة عنّيَ 

القائَد قتيبَة بَن م�شلٍم الباهليَّ والًيا على ُخرا�شاَن بَي عامَي ) 86- 96هـ/ 705- 714م ( , 
فتمّكن مْن اإخ�ساِع العديِد مَن املُدِن الُكربى مثِل ) ُبخاَرى , و�َشَمْرَقْنَد , وُخواِرْزَم , وَط�ْشقْنَد (  
ِي, تاأّمِل اخلريطَة يف ال�ّشكِل الآتي, ُثمَّ اأجْب  حّتى و�شَل اإلى مدينِة )كا�شغَر( على حدوِد ال�شّ

عّما يليها :

بالُد ما وراَء النَِّهر  
م�شطلٌح اأطلّقُه الموؤّرخوَن على الَمنِطقِة 
الواقعِة اإلى ال�شــرِق مْن نهِر ِجْيُحَون في 
َيــا الُو�ْشطى ) ُتْرِك�ْشتاَن ( واّلذي يمتدُّ  اآ�شِ

يِن . �شرًقا حّتى حدوِد ال�شّ
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هْل تعلُم :
يِن )يوانَغ  اأنَّ قتيبــَة بَن م�شلٍم عندما و�شــَل اإلى مدينِة )كا�شغَر( ال�شينّيِة بَلــَغ اإمبراطوَر ال�شّ
مبراطوُر وعاًء كبيًرا مملوًءا  يِن, فاأر�شَل اإليه الإ جونــغ( اأنَّ قتيبَة قْد اأق�شِم اأْن َيطاأَ اأر�ــسَ ال�شّ
يِن ليطاأَُه قتيبُة بقدَميِه ويبرَّ بق�شِمه , مَع مبلٍغ كبيٍر مَن الماِل تعبيًرا عْن قبوِله  بتراِب مَن  ال�شّ

دفَع الجزيِة للم�شلميَن , فقبَل قتيبُة الجزيَة ووطئ التراَب .
مبرطوِر الّتراَب والأمواَل اإلى قتيبَة؟ وعالَم يدلُّ َقبوُل قتيبَة ذلَك ؟ عالَم يدلُّ اإر�شاُل الإ

تتّبْع خطَّ �سيِر فتوحاِت قتيبَة بِن م�سلٍم، واذكِر المدَن الّتي فتَحها .  	•

ما القاعدُة الرئي�سُة الّتي انطلَقْت منها فتوحاُت الأَمويَيَن تُجاَه بالِد ما وراَء النّهِر؟ 	•

نِد   ثالثًا : الفتوحاُت الأمويُّة في بالِد ال�سِّ
َه اخلليفُة الوليُد بُن عبِد امللِك الوايَل على َمْكراَن يف الهنِد وهَو ممُد بُن القا�سِم  وجَّ
الثقفيُّ لفتِح بالِد ال�ّشْنِد ) الباك�شتاِن اليوَم ( عاَم )89هـ/ 707م( , فتمّكَن مْن فتِح 

ْنِد وُتعَرُف اليوَم )بكرات�سي( ، و)امِلْلَتاِن( .  ) الديبِل ( عا�سمِة ال�سِّ
ْنِد .	• تتّبْع على الخريطِة ال�سابقِة �سيَر جي�ِص محمِد بِن القا�سِم لفتِح بالِد ال�سِّ

رابًعا : فتُح الأمويّيَن ُجرَجاَن وَطبَِر�ْستَاََن 
ى  وّجَه اخلليفُة �سليماُن بُن عبِدامللِك والَيُه على العراِق يزيَد بَن املَُهلَِّب لفتِح ما تبقَّ
َه هذا القائُد عاَم )97هـ/716م( نحَو جنوِب بحِر ُقْزِوْيَن  ِمَن املناطِق ال�رّشقّيِة ، فتوجَّ

�ْشَتاَن . وافتتَح ُكالًّ مْن ُجْرجاَن وَطرَبِ
 تتبّْع على الخريطِة ال�سابقِة �سيَر جي�ِص يزيِد بِن الُمهلَِّب نحَو جنوِب بحِر الَخَزِر ) ُقْزِويَْن (.	•
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خام�ساً : الفتوحاُت الأَمويَُّة في ال�سماِل الإفريقيِّ :
يف  َ ِم�ــرشْ فتــَح  املُ�سلمــوَن  اأمتَّ    
الع�رِش الرا�سـديِّ �سنَة )21هـ/642م(, 
لطــِة تتاَبَعِت   وبعَد جمــيِء الأموّيــنَي لل�سُّ
احلملُت ُتــاِه املغرِب، فاأر�ســَل معاويُة 
ابــُن اأبــي �شفيــاَن القائــَد عقبَة بــَن نافٍع 
الفهــريَّ لفتِح بــلِد املغــرِب ومواجهِة 
اخلطِر اِلْبيَزنِطــيِّ , وخالَل تلَك الفرتِة متَّ 
هــا ُبْرَقُة  فتــَح العديِد مــَن املدِن وِمْن اأهمِّ
وَطَراُبْل�ُس، وبنى عقبُة مدينَة الَقريواِن �سنَة 
)50هـ/670م( لتكوَن قاعدًة لنطالِق 

اجليو�ِس الأموّيِة ُتاَه املغرِب ، ُثمَّ تابَع عقبُة بُن نافٍع فتوحاِته حّتى �سواحِل املحيِط الأطل�سيِّ .

انظِر اخلريطَة يف ال�ّشكل الآتي, ُثمِّ اأجْب عّما يليها:

ال�ّشكُل ) 2- 16 ( : مدينُة الَقْيَرواِن.

(1) ™aÉf øH áÑ≤Y

(2) ™aÉf øH áÑ≤Y

º«ë°S øH ¬°ùÑæY

¿Éª©ædG øH ¿É°ùM

∂dÉe øH íª°ùdG

OÉjR øH ¥QÉW

Ò°üf øH ≈°Sƒe

Ò°üf øH ≈°Sƒe øH õjõ©dGóÑY

ábôH

äô°S

IóÑd¢ù∏HGôW

¿Gõa

¢ùHÉb

¿GhÒ≤dG

áLÉWôbáHÉæY

Éµ
«°

SQ
ƒc

¬
«f

Qƒ
c

¬bQƒ«e

É≤dÉe¬µd

¬«∏«Ñ°TG

øjÎæ°T

¬jôª∏b

√OQÉe

¬fƒeôb

¬∏£«∏W

IóFÉŸGIÒÑ∏W

ájÉeG

ábÎ°SG

¬fƒ∏ÑæH

¬£bô°S

√OQ’
¿ƒjQG

RƒdƒJ

¬fƒ«H

hOQƒH

¬«JGƒH

¢ùfÉ°S
Rô‚’

¿ƒéHGO

¿ôcÉ°T

¿ƒ°SÉe

¿ƒæjG

Iôµ°ùH á°ùÑJ
ájÉéH

IOƒ¡JäôgÉJ

ájƒ∏ŸG

äÉªZG

áéæW

≈°übC’G Üô¨ŸG

(ä
Éª

∏¶
dG

 ô
ë

H)
 »

°ù
∏W

C’
G §

«ë
ŸG

§°SƒàŸG ôëÑdG
á«∏≤°U

¢ùfƒJ

¬∏jhR

»≤aÉ¨dG øªMôdG óÑY

ال�ّشكُل ) 2-17(: خريطٌة تبّيُن �شيَر الفتوحاِت الأموّيِة في اإفريقيا واأوروبا.
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  ما الّدولُة الّتي واجَهْتها الجيو�ُص الأمويُّة عنَد فتِح �سماِل اإفريقيا ؟	•
  تتبّْع �سيَر فتوحاِت عقبَة بِن نافٍع، واذكْر اأهمَّ الُمدِن الّتي فتَحها .	•

 تابَع ُولُة املغرِب الفتَح الأمويَّ ملدِن املغرِب على يِد ُزهرِي بِن قي�ٍس الَبَلويِّ وح�ّساَن 
اِك�ُس(  ا املغرُب الأق�سى )َمرَّ بِن النُّعماِن اّلذي فتَح مدينَة َقْرَطاَجنََّة وبنى مدينَة ُتون�َس، واأمَّ

رْيٍ بفتِح مدينِة َطْنَجَة . فقِد ا�ستكمَل فتَحه مو�سى بُن ُن�سَ
�ساد�ساً : الفتوحاُت الأمويُّة في اأوروبا 

�سلِم فيها ،   فاأر�سَل  تطلََّع الأمويّوَن لفتِح الأندل�ِس ولن�رِش الإ
مو�سى بُن ُن�سرٍي حملًة بقيادِة طريِف بِن مالٍك ثّم متّكُنِت احلملُة 
مَن الّنزوِل على اجلزيرِة املعروفِة با�سمِه اليوَم )جزيرِة َطريٍف(، 
فا�شتطلِع اأو�شاَع البالِد ُثمَّ عرَب طارُق بُن زياٍد   اإلى الأندل�ِس ونزَل 
عنَد �شفِح )جبل طارٍق( ُثمَّ َزَحَف �شماًل, وعنَد مدينِة )�َشُذوَنَة( 
�شنَة )92هـ/ 711م(,  َة  َلكَّ وادي  �شباينِّ يف  الإ اجلي�ِس  مَع  التقى 
مدينِة  فتِح  مْن  زياٍد  بُن  �سباِن، ومتّكَن طارُق  الإ مقاومُة  فانهاَرْت 

ُقرطبَة وُطَليِطَلَة .

الأندل�ُص
اأطلَقــُه  الّــذي  ال�شــُم 
الم�شلمــوَن علــى �شبــِه 
جزيــرِة اإيبيريــا ) اإ�شبانيا 
اّلتي  اليــوَم(  والبرتغــال 
�سباُن القوُط  حكمهــا الإ

�شالميِّ . قبَل   الفتِح الإ

ُل اليوَم بيَن اإفريقيا واأوروبا ؟	• ما ا�سُم الم�سيِق الّذي يف�سِ

َن. �شالميِّ اإلى الآ  ما زاَلِت العديُد مَن المعالِم الجغرافيِة الإ�شبانيَِّة تحمُل اأ�شماُء قادِة الفتِح الإ
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عرَب مو�سى بُن ُن�سرٍي اإلى الأندل�ِس �سنَة )94هـ/712م( وا�شتطاَع مَع طارِق بِن زياٍد 
اأْن يفتِح مدينتي )اإ�شبيلّيَة وبر�شلونَة( �شنَة )95هـ/713م( ، ومتّكَن عبُد العزيِز بن مو�سى 

بن ن�سرِي بجي�ٍس اآخَر مْن فتِح مدينتي البريِة وغرناطَة .
تتبّع على الخريطِة ال�سابقِة �سيَر جي�ِص القائِد طارِق بِن زياٍد عنَد دخوِل الأندل�ِص.	•
ما المدُن الّتي فتَحها مو�سى بُن نُ�سيٍر وابنُه عبُد العزيِز ؟    	•

املدِن،  باقي  فتَح  الأندل�ِس  ُولُة  تابَع  ُثّم 
)ناِرُبونَة  فتَح  اخَلولينُّ  مالٍك  بُن  فال�شمُح 
ومتكن  721م(،  )102هـ,  �شنَة  وُتوُلوَز( 
ْوَنَة(  )َقْرَق�شُ فتَح  الكلبيُّ من   بُن �ُشحيٍم  عنب�شُة 
)الروِن( جنوَب فرن�شا  نهِر  اأعايل  اإلى  وو�شَل 

�شنَة )107هـ/725م( .
• ف�ّسْر: كاَنْت قيــادُة الجيو�ِص والقياُم بالفتوحاِت 	

مْن اأبرِز مهامِّ الُولِة في الع�سِر الأَمويِّ . 

الغافقيِّ  الرحمِن  عبِد  الوايل  عهِد  ويف 
الأرا�شي  يف  َل  التوغُّ الأمويوَن  ا�شتطاَع 
الفرن�شيِة والو�شوِل اإلى مدينِة )ُبوُرُدو( , ومنها 

معركُة بالِط ال�سهداِء )114هـ،732م(
مــْن اأ�شهــِر معــارِك الفتــِح الإ�شالميِّ في 
الأندل�ــس وقّعْت بيــَن الجي�ــس الأموي 
بقيــادِة عبــِد الرحمــِن الغافقــيِّ وجي�ِس 
الفرنجِة بقيادِة )�شارِل مارتل( على اأر�ِس 
)بواتييــَه( الفرن�شيِة , �شّماهــا الم�شلموُن 
بلَط ال�سهــداِء لأن اأر�َس المعركِة كانت 
�شاحــًة ُمبّلطــًة بالحجــارِة ولكثــرِة َمــِن 
ا�شت�شِهــَد فيها مَن الُم�شلميــَن , وُي�شمّيها 

الغرُب معركَة )بواتييَه( .
ّر  	••براأيّك مــا النتيجُة المتوقَّعــُة لو انت�شّ
الجي�ــس الأموي علــى الفرنجــِة في هذِه 

المعركِة.
اإلى مدينِة )ُبواِتييَه(، حيُث وقَعِت املعركُة ال�سهريُة )بلُط ال�سهداِء( بنَي اجلي�ِس الأمويِّ 
 , الأمويِّ اجلي�ِس  بهزميِة  وانتَهْت  )114هـ/732م(  �شنَة  رم�شاَن  يف  الفرجنيِّ  واجلي�ِس 

ِع الأمويِّ ُتاِه غرِب اأوروبا . َع حدٌّ للتو�سُّ فُو�سِ
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اكتْب  نتنت،  الإ على  البحِث  ُمركاِت  اأحِد  اأو  املدر�سِة  مكتبِة  اإلى  العودِة  خلِل  مْن   
ُه اأماَم زملئَك . تقريًرا عِن القائِد عبِد الرحمِن الغافقيِّ ومعركِة بلِط ال�ّسهداِء ، ُثمَّ اعر�سْ

�سابعاً : نتائُج الفتوحاِت الأمويِِّة 
ْت مَن الأندل�ِس و�شواطِئ  1- و�شَلِت الدولُة الأمويُّة اإلى اأق�شى اّت�شاٍع جغرايفٍّ لها اإِذ امتدَّ
َيا واإْفِريِقيَّا  اآ�سِ نِي �رشًقا وعلى امتداِد قاّراِت  املحيِط الأطل�سيِّ غرًبا حّتى حدوِد ال�سّ

واأوروبا.
�سلُم يف املناطِق املفتوحِة . 2- انت�رَش الإ

3- انت�رَشِت الّلغُة العربّيُة بنَي �سعوِب البلِد املفتوحِة، وَنَبَغ مْن اأبناِء هذِه ال�سعوِب علماُء 
يف �سّتى نواحي املعرفِة ، وبرَز الّتفاُعُل احل�ساريُّ بنَي امل�سلمنَي وهذِه ال�ّسعوِب .

4- ن�ساأَِت العديُد مِن املدِن اجلديدِة الّتي بناها املُ�سلموَن يف املناطِق املفتوحِة وازدهَرْت 
بعَد ذلَك, واأ�شبَحْت مراكَز ح�شاريًّة وعلمّيًة ُمزَدِهَرًة .

اأرا�ٍس  ودخوِل  اجُلغرايفِّ  الّت�ساِع  نتيجَة  الأَمويِّة  الّدولِة  يف  املالّيُة  املوارُد  اّت�سَعِت   -5
ناعِة والّتجارِة يف البلِد املفتوحِة . زراعّيٍة خ�سبٍة �سمَن حدوِدها ومنوِّ ال�سّ

عيّْن على الخريطِة في ال�ّسكِل ) 2-18( موقَع معركِة بالِط ال�ّسهداِء .	•

• تقــُع قبوُر �سهداِء المعركِة وقائِدهم عبِد الرحمن الغافقــيِّ في الأرا�سي الفرن�سيِّة اليوَم ، فعالَم 	

يدلُّ ذلَك ؟
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1- عّرْف ما يلي : 
غريقّيَة ، بلَد ما وراَء النَّهِر ، �سبَه جزيرِة اإيبرييا ،  وائَف وال�ّسواتَي ، الّناَر الإ ال�سّ

بلَط ال�ّسهداِء ، الَقريواَن .

2-بّيْ اأ�شباَب ما يلي :
    اأ - اإخفاِق  حماولِت الأََموّيَي لفتَح مدينِة الق�شطنطينّيِة .

 ب - بناِء مدينِة القريواِن على يِد ُعقبَة بِن نافٍع .
رٍي حملَة طريِف بِن مالٍك اإلى الأندل�ِس .  جـ - اإر�ساِل مو�سى بِن ُن�سَ

        د - توقَفِت الفتوحاُت الأمويُّة يف فرن�شا عنَد مدينِة )ُبواِتييَه( .
3- اأكمِل الفراَغ يف اجلمِل الآتيِة :

 اأ - و�سَل امل�سلموَن يف فتوحاِتهم �رشًقا حّتى ..................
ْنِد هَو .................. ب- القائُد امل�سلُم اّلذي فتَح بلَد ال�سِّ

جـ- الّدولُة الّتي متّثُل اإقليَم ُخرا�ساَن اليوَم هِي ..................
نِي هَو ..................  د- القائُد امل�سّلُم اّلذي و�سلْت فتوحاُته حّتى حدوِد ال�سّ

المدُن الّتي تمَّ فتُحهاا�سُم الخليفِة الأَمويِّا�سُم القائِد

قتيبُة بُن م�شلٍم الباهليُّ

حممُد بُن القا�شِم الثقفيُّ
يزيُد بُن املُهلَِّب 

َم�ْسَلَمُة بُن عبِد امللِك

حيحِة : جاباِت ال�شّ 4 – امالأ اجلدوَل الآتَي بالإ
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الّدرُس الّسادُس
�سقوُط الّدولِة الأموّيِة

�سلِم  اأجنَزِت الّدولُة الأَمويُّة خلَل فتِة حكِمها اأعماًل هاّمًة كاِن يف مقدمِتها ن�رُش الإ
والّلغِة العربّيِة يف البلِد املفتوحِة ، ونهو�ُس احلياِة القت�سادّيِة والفكريِّة والعلمّيِة ، اإّل اأنَّ 
ْعِف الكامنَة يف ج�شِم الّدولِة اأثََّرْت عليها �شلًبا فاأّدْت يف الّنهايِة اإلى �شقوِطها .  عوامَل ال�شّ

اأوًل: عوامُل �سعِف الّدولِة الأمويِّة
�شاَهمْت عّدُة عوامَل يف اإ�شعاِف الّدولِة الأموّيِة ومْن اأهمِّ هذِه العوامِل:

انق�شاُم البيِت الأَمويِّ : ظهوُر العداِء بَي اأبناِء البيِت الأَمويِّ وان�شغاُلهم بالنق�شاماِت   -1
الّداخلّيِة اأكرُب الأثِر يف اإ�سعاِف اجلي�ِس الأَمويِّ وت�ستيِت ُقواه؛ مّما جعَله يخ�رُش اأماَم 

اجلي�ِس العبا�شيِّ .
ظهوُر احلركاِت املعار�سِة للّدولِة الأَموّيِة.   -2

تدهوُر الأحواِل الجتماعّيِة والقت�شادّيِة اأواخَر الّدولِة الأَمويِّة .  -3
البيِت  لآِل  والّدعوِة  الأموّيِة  الّدولِة  اإ�سقاِط  على  عمَلْت  التي  العبا�سّيِة  الدعوِة  ظهوُر   -4

واأحقيِتهم باخلالفِة.
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اِب و�سقوُط الّدولِة االأَمويِّة  ثانيًا : معركُة الزَّ
 تولّى مرواُن بُن حممٍد ) الثاين ( – اآخُر خلفاِء بني اأُّميََّة – احلكَم �شنَة )127هـ/ 744م( , يف 
غمِ مْن خربتِه الع�شكرّيِة  عَف وانت�شاَر الّدعوِة العبا�شّيِة , وبالرَّ وقٍت كاَنِت الّدولُة ُتعاين فيه ال�شّ
الّدعوَة  اأنَّ  اإّل  اآنذاَك,  الّدولُة  منها  ُتعاين  اّلتي  الّداخلّيِة  الأو�شاِع  اإ�شالَح  داريِّة وحماولتِه  والإ

العبا�سّيَة  انت�رَشْت يف اأجزاٍء وا�سعٍة مَن الّدولِة.
ي لها ، فكانت املواجهُة الأخريُة  حاوَل الأموّيوَن مقاومة الّدعوِة اجلديدِة والتَّ�سدِّ
ِل يف  اِب عنَد نهٍر �سغرٍي بالُقرِب مِن املَْو�سِ بنَي اجلي�سنِي العبا�سيِّ والأَمويِّ يف معركِة الزَّ
النتيجُة هزميَة اجلي�ِس الأمويِّ وانتقاَل اخلالفِة  العراِق عاَم )132هـ/ 750م(, فكانِت 

اإلى العبا�شّيِي .
اِب ؟	• ما النتائُج الّتي ترتّبَْت عن معركِة الزَّ

�سقطت الّدولُة الأموّيُة يف امل�رشِق الإ�سلميِّ �سنَة )132هـ/750م(, اإّل اأنَّها قاَمْت 
يف الأندل�ِس ) اإ�سبانيا اليوَم ( على يِد عبِد الرحمِن بِن معاويَة الثاين املعروِف بعبِد الرحمِن 
ِب )ب�سقِر قري�ٍس( وذلَك يف عهِد اخلليفِة العبا�سيِّ اأبي  الداخِل اأحِد اأحفاِد الأموّينَي املُلقَّ

جعفٍر املن�سوِر.
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1- عّرْف ما ياأتي :
اِب , �شقَر قري�ٍس . معركَة الزَّ

2-بّيْ اأ�شباَب ما ياأتي :
   اأ - ف�سُل املحاولِت الإ�سلحَيِة ملرواَن الثاين يف الدوِلة الأمويِّة.

ا يف �سقوِط الّدولِة الأَموّيِة.  ب - كاَن انق�ساُم البيِت الأَمويِّ عامًل ُمهمًّ
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1- َعّرْف َما َيِلي:
الع�ســَر الأَمويَّ ، ِوليَة العهِد ، تعريَب الّدواويِن ، تعريَب النُّقوِد ، الخمي�َس، بلَط 

َة , الأندل�َس . كَّ هداِء , بالَد ما وراَء النهِر, ال�شِّ ال�شُّ

2-امــالأ الجــدوَل الآتَي اّلــذي يمّثُل فتوحــاِت القــادِة الم�شلميَن في الع�شــِر الأَمويِّ 
بالمعلوماِت المنا�شبِة :

القاّرُة التي تقُع فيها الُمدُنالُمدُن الّتي قاَم بفتِحهاالقائُد

قتيبُة بُن م�شلٍم

يزيُد بُن الُمهلَِّب

محمُد بُن القا�شِم

عقبُة بُن نافٍع

ح�ّشاُن بُن النُّعماِن
ْيٍر مو�شى بُن ُن�شَ

طارُق بُن زياٍد
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3- اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة :
 اأ - مْن عوامِل �ُسقوِط الّدولِة الأَمويِّة 1 ...............2...............

ب -ُبِنَيْت مدينُة الَقْيَرواِن على يِد القائِد ...............
جـ - ُفِتحِت الأندل�ُس على يِد القائِد ...............و ...............

 د -مْن اأ�شلحِة الوقايِة والدفاِع في الجي�ِس الأَمويِّ 1...............2...............
فِن مثَل 1...............2............... هـ -اأن�شاأَ الأَموّيوَن العديَد مْن ُدوِر �شناعِة ال�شُّ

4- بّيْ اأ�شباَب ما ياأتي :
    اأ  - ت�شميِة عاِم الجماعِة بهذا ال�شِم .

.  ب - بناِء الخليفِة معاويَة الأ�شطوَل الأمويَّ
 جـ - ف�شِل الحمالِت الأمويِّة في فتِح مدينِة الُق�شطنطينّيِة .

   د - تعريِب الدواويِن والُعْمَلِة في عهِد عبِد الملِك بِن مرواَن .
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التقويُم الذاتيُّ
قّيــْم تعّلَمَك ح�شَب ما جــاَء في الوحدِة الثانيِة مْن خالِل الجــدوِل الآتي بو�شِع اإ�شارِة 

)√( اأماَم العبارِة الّتي تنا�شُب تعلَُّمَك. 

جيٌدجيٌدمتو�سٌطالمعياُرالّرْقُم
ممتاٌزجداً

ُح كيفيَة انتقاِل الُحكم اإلى الأَمويّيَن.1 اأُو�شّ

ــُم جــدوًل لأهــمِّ الخلفــاِء الأَموّييَن 2 اأُ�شمِّ
وفتراِت حكِمهم.

3. اأعّدُد اأهمَّ الدواويِن في الع�شِر الأَمويِّ

اأتتّبُع على الخريطــِة فتوحاِت الأَموّييَن في 4
�شماِل اإفريقيا.

اأعّرُف باأ�شماِء المــدِن الّتي ُفتِحْت في اآ�شيا 5
على يد الأَموّييَن.

اأدرُك اأ�سباَب �سقوِط الدولِة الأَموية.6

اأمار�ــسُ قيمــَة العــزِم والت�شميــِم لتحقيــِق 7
اأهدافي.

نجــازاِت الّدولــِة الأَموّيِة 8 اأ�شعــُر بالفخِر لإ
الح�شاريِّة.



َتَّ ِبَحْمِد اهلِل َتَعاَلى
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