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: توطئة 

أداة تواصل لغوي بين  شيئا فشيئا إلى أن صار المصطمح يتداولالمصطمحات قديما، ونشأت لحاجة الناس إلييا، ومضى نشأت 
النظريات والمناىج والنماذج في الحياة العممية  لما لو من دور في ضبط التعامل في الحياة اليومية والعممية ، وفي بناء الناس

تأثير في اتجاىات الناس وفي التطبيقية وكذا الو،حتى أصبح المصطمح يشكل أداة تسيم في تطور العمم والمعرفة النظرية منيا 
لمغوي المحدد لمفيوم ن في تعريفيم لممصطمح ربطوا بينو وبين المفيوم أو التصور فعرفوه بأنو الرمز اواالصطالحيو .تفسيراتيم

 .   ، ليذا  فالخوض في عممية ضبط المفاىيم والبحث عن المصطمح تقتضي منا التفريق بينيما واحد

 أو بعبارة أخرى،" المصطمح ىو تعيين مفيوم ما في شكل حروف أو أرقام أو كتابة رسم أو تأليف ما من ىذه العناصر " إذا كان
معنى أن العمم أي بفاىيم التي أنتجيا عمم من العموم خالل مرحمة معينة من مراحل تطوره لفظ يوضع لمداللة عمى مفيوم من الم

المفيوم ىو مصطمح تسالم الناُس فان  ، األدوات المفيومية التي تنبني بيا عممياتو الفكرية وىو الذي يخمق المصطمحات أ
و كما يبدو فان  . ين لو بحيث ال ينصرف الذىن إلى غيرهعمى فيم معّين ومحّدد لو ، فأصبح معروفاً في دالالتو لدى المتداول

إبراز خصائص المصطمح من خالل تعريفو بدقة و عند -أوال:  ىذه التعريفات الييكمية لممصطمح تطرح مسألتين أساسيتين ىما
إن   -، ثانيالكل مصطمح مفيوم و لكل مفيوم مصطمح ׃شمول يخضع شكل المصطمح لمقاعدة المعروفة في المصطمحية 

التعريفات السابقة قامت عمى التأكيد عمى اعتبار المصطمح ىو البنية الخارجية أو الفوقية التي تدل عمى االتفاق الحاصل عمى 
ىو الركن األساسي من أركان المصطمح و ىو نقطة البداية ألي عمل مصطمحي باعتباره  ما يختبئ أو يختفي تحتيا من مفيوم

و المتصور وحدة فكرية  ( symbole ) و رمز ( notion) وحدة دالة متركبة من تصور» هيعّرف بأنو عميو فالمصطمح 
»  ׃ (M .T. Cabré) ” كابري. ت. م ” يقول  ى ، وفي ىذا السياقتتكون من مجموع السمات التي نضفييا عمى المسم

لتسمية و وجو المحتوى أي المفيوم وجو التعبير أي ا ׃المصطمحات باعتبارىا عالمات ىي وحدات تشير إلى وجيين مزدوجين 
اعتمادا عمى ما سبق يمكن القول إن التعريفات السابقة قامت عمى التأكيد عمى ،  أو التصور الذي تحيل إليو ىذه التسمية

اعتبار المصطمح ىو عالمات لمجردات تشير من خالل مدلوالتيا االصطالحية إلى تصنيف األشياء و تمكن اإلنسان من أدوات 
من ىنا يتضح أنو البد عند التعامل مع المصطمحات من التفريق بين التعريف المصطمحي  . ل واقعو و السيطرة عميوتحمي

والتعريف المغوي العام ، حيث يحدد المصطمح انطالقا من المفيوم و ليس من المعنى العام ، أي البدء بتعيين المفيوم لتسمية 
 . مصطمح ما

مصطمحات ووشرحو ولتحسين تداولو وتوحيد استعمالو نقترح ىذه المصفوفة التي تضم مفاىيم بتعريفو  المصطمحألجل تثبيت 
،أعالم وأحداث معممية  واردة في منياج وكتاب السنة األولى ثانوي مصحوبة بشروحات وتعريفات موجزة ، أممنا في األخير أن 

تمميذ عمى ضبط معاني المصطمحات التي تصادفيم عند نكون قدمنا من خالل ىذه المساىمة المتواضعة ما يساعد األستاذ وال
ىم من اإلحاطة بالوضعيات وشبكاتيا المفاىمية ،وىذا عند نانجاز األداءات والنشاطات المشكمة لموضعيات التعممية ،و ّيمك

. استجالء حموالت المصطمح الفكرية وأبعاده الداللية  

وفق تنظيم وترتيب الوحدات والوضعيات  فقد صنف ورتب ىذا العملاج  وتجنبا ألي تعقيد أو ضغط في تناول محتويات المنو 
.التاريخ والجغرافيا  مادتيفي المنياج مع الفصل والتمييز بين التعممية   
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  ماد  افمريخ

 األولى الوحدة التعلمٌة

 المفاهٌم والمصطلحات

دولة،  55أكثر منٌقصد به الدول التً ٌؽلب على سكانها المسلمون والذٌن ٌنتشرون فً   :العالم اإلسالمً
وبشكل خاص فً قارتً أفرٌقٌا وآسٌا ، وهو مصطلح شامل لمعنى األمة اإلسالمٌة مرتكزا على العوامل 

كالدٌن الواحد والقضاٌا الدٌنٌة األخرى ذات االهتمام المشتركة بهذه المشتركة المكونة للثقافة اإلسالمٌة عموما 
. األمة كقضٌة األقصى 

وتنتشر فوقه الكٌانات الجؽرافٌة ، له خصابص هندسٌة  فٌههو اإلطار المكانً الذي تتوطن : المجال الجؽرافً

ه وتنظٌمه ،وهو قابل للتطور من حٌث الطول والعرض واالمتداد والعلو ، تساهم المجموعات البشرٌة فً تشكٌل
. باستمرار تبعا للتطورات االقتصادٌة والتقنٌة واالجتماعٌة 

من قٌم ومبادئ فً الجوانب الروحٌة واألخالقٌة  )التركٌبٌة للحضارة  العـناصرهً جملة  :البنٌة الحضارٌة

إلى انجاز حضاري ،وعلى  وٌإدي تفاعل هذه العناصر(ومنجزات واكتشافات فً الجوانب التطبٌقٌة والتنظٌمٌة 
(.  الفكرة الدٌنٌة) جوانب روحٌة ترتكز األولى على حٌث ، هذا األساس تختلؾ الحضارة اإلسالمٌة عن الؽربٌة 

، وٌهدؾ هذا السلوك الموجه نحو ةٌشٌر المفهوم إلى سلوك الدولة خارج حدودها الجؽرافً:  العالقات الخارجٌة

خالل العالقة مع الدول األخرى ، أو عناصر الجماعة الدولٌة ، وتتراوح  الخارج إلى تؤمٌن مصالح الدولة من
. عالقات الدولة مع ؼٌرها من الدول بٌن التعاون والتكامل أو بٌن الصراع واستخدام القوة والحرب 

وهً ترخٌص قانونً ٌعطى من قبل الدولة أو هٌبة عامة ٌمنح صاحبه حق استؽالل مرفق عام أو :  االمتٌازات
لقد شكلت االمتٌازات . ء من الثروة لمدة محدودة مقابل مبلػ مقطوع أو إٌجار سنوي أو نسبة من األرباح جز

. التً كان ٌتمتع بها األوربٌون فً العهد العثمانً منفذا للتدخل األجنبً فً العالم اإلسالمً 

القدرات السٌاسٌة واالقتصادٌة ) ةوهو تعبٌر عن الحالة التً تتعادل وتتكافؤ عندها المقدرات البنابً :التوازن
والسلوكٌة والقٌمٌة لدولة ما منفردة أو مجموعة من الدول المتحالفة مع ؼٌرها من ( والعسكرٌة واالجتماعٌة

. الوحدات السٌاسٌة المتنافسة معها ، وهذا التوازن ٌجعل الدولة بمنآي عن أي تهدٌد أو حرب 

هو ٌستدعً تعرٌفه اعتماد ثنابٌة الشرق والؽرب ، كما ٌستدعً ٌؤخذ المفهوم الكثٌر من المعانً و: الؽرب
كذلك بعدٌن أحدهما جؽرافً واآلخر إٌدٌولوجً فالبعد األول ٌعنً الشرق الهند والصٌن وما وراء السند وكذا 

رومانٌة -على مرجعٌة ٌونانٌة" الؽرب"ومن هنا تم تشكٌل أسس هذا العالم اإلسالمً والؽرب تمثله أوربا 
أما البعد  ،. (مصرٌة، هندٌة، إسالمٌة، وؼٌرها)صاء كل المصادر الشرقٌة أو ؼٌر المسٌحٌة األخرى مع إق

أي بٌن االتحاد  "العالمٌة الثانٌة"ؼداة الحرب المسماة  الثانً فٌقوم على الصراع بٌن منظومتٌن مختلفتٌن

الصراع الذي كان  ٌعود الشرقً  ، وبعد تفكك المعسكر السوفٌاتً وحلفابه ، والوالٌات المتحدة وحلفابها
جعل من اإلسالم والؽرب تإضفاء صور نمطٌة ٌتم تؽذٌتها مع سابقا بٌن الشرق اإلسالمً والؽرب المسٌحً 

 .قطبٌن متعارضٌن ومتناقضٌن

الحمالت العسكرٌة التً شنها األوربٌون على الشرق اإلسالمً فً القرن  وهً تلك: الحروب الصلٌبٌة
. نً عشر والثالث عشر المٌالدي بحجة استخالص األراضً المقدسة من أٌدي المسلمٌنالحادي عشر والثا

وسموا بذلك التخاذهم الصلٌب شعارا لهم، ورسمه على مالبسهم وراٌاتهم، محاولة منهم فً إصباغ حمالتهم 
لرؼبة فً منها ا )بالصبؽة الدٌنٌة، ولكن الحقٌقة أن الدٌن لم ٌكن السبب الوحٌد، بل هناك أسباب أخرى

،والحمالت الصلٌبٌة والتً بلؽت الثمانً ( ... التوسع والسٌطرة على الممرات التجارٌة فً الشرق اإلسالمً

.  م لتعقبها حروب المسؤلة الشرقٌة 1270م وانتهت ف1096ً، بدأت من 
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ل األراضً هً رؼبة األوربٌٌن المبكرة فً استعادة القسطنطٌنٌة وطرد العثمانٌٌن من ك: المسؤلة الشرقٌة

، ولقد أخذ مسار تنفٌذ وبعبارة أخرى تصفٌة الوجود اإلسالمً فً جنوب شرق أوربا األوربٌة البلقانٌة المسٌحٌة
تً تحرٌر األمالك المسٌحٌة ، واحتالل األمالك اإلسالمٌة ال:  امزدوج ام أسلوب19المسؤلة الشرقٌة فً القرن 
. كانت تابعة للدولة العثمانٌة

لإلشارة للدول والحضارات الموجودة فً المنطقة الجؽرافٌة التً تحٌط ٌستعمل هذا المصطلح : الشرق األوسط
المنطقة الممتدة من لٌبٌا ؼربا إلى إٌران شرقا ، ومن سورٌا شماال إلى  أي باألرض المقدسة من كل اتجاه ،

 ضباطرد ماهان أحد مقال كتبه الؾ) م 1902الٌمن جنوبا وهو مصطلح سٌاسً النشؤة واالستعمال ظهر فً 

، وفً تسعٌنٌات القرن الماضً بدأت دوابر البحث الصهٌونٌة واألمرٌكٌة فً (البحرٌة البرٌطانٌة فً لندن
أي إعادة " الشرق األوسط الجدٌد"تصمٌم خرٌطة جدٌدة للمنطقة وحسب أسس جدٌدة وهذا لتجسٌد مشروع 

ضارٌا ، وإقامة ترتٌبات أمنٌة وسوق مشتركة صٌاؼة المنطقة جؽرافٌا وسٌاسٌا واقتصادٌا واجتماعٌا وح

 .إقلٌمٌة تخدم األهداؾ والمصالح األمرٌكٌة والصهٌونٌة 

طرٌقة ونهج فً السلوك العبادي عماده األول الزهد والتوبة ، تطور هذا النهج بظهور مذاهب :  الصوفٌة
على شكل رباطات وزواٌا على نشؤ  ، كماومدارس عرفت باسم الطرق الصوفٌة ولكل طرٌقة شٌخ مرشد وأتباع 

 . القابمون علٌها دورا جهادٌا ممٌزا مثؽور البالد ، وقد

اتحاد أو رابطة تجمع دول ودعوة تقوم على حملها المصلح جمال الدٌن األفؽانً فكرة وهً :  الجامعة اإلسالمٌة
، ، ووحدة التارٌخ والمصالح  العالم اإلسالمً رؼم تنوع القومٌات وتعدد الدول والممالك فً إطار وحدة العقٌدة

وعلى المحافظة على الدولة العثمانٌة؛ باعتبارها  "األثر"و " الرأى"إلصالح الدٌنى الذي ٌوازن بٌن وتمٌزت با

الدولة اإلسالمٌة الجامعة وعلى تجدٌد الصالت الحضارٌة مع الؽرب واقتباس المناسب من حضارتها وعلومها ، 
 .بً ومواجهة المد االستعماري الؽر

تعتبر ثانً أكبر منظمة حكومٌة دولٌة بعد األمم المتحدة، وتضم فً عضوٌتها سبعا  : منظمة المإتمر اإلسالمً
ما ٌزٌد )وتعتبر المنظمة الصوت الجماعً للعالم اإلسالمً. دولة عضوا موزعة على أربع قارات( 57)وخمسٌن 

وقد أنشبت . الدولٌٌنواألمن عزٌزا للسلم وتسعى لصون مصالحه والتعبٌر عنها ت.(( ملٌار مسلم 1,5عن 

ردا  1969سبتمبر  25المنظمة بقرار صادر عن القمة التارٌخٌة التً عقدت فً الرباط بالمملكة المؽربٌة ٌوم 
مجلس ، القمة اإلسالمٌة: منظمة من األجهزة الربٌسٌة التالٌةالوتتؤلؾ ، على جرٌمة إحراق المسجد األقصى 

 (.تعتبر الجهاز التنفٌذي للمنظمة ) مانة العامةاأل ،و وزراء الخارجٌة

تنسب الوهابٌة إلى الشٌخ دمحم بن عبد الوهاب بن سلٌمان بن على الذي ولد فً العٌٌنة بمنطقة  : الوهابٌة
وقد اهتم الوهابٌون بإزالة البدع وبالرجوع بالدٌن اإلسالمً (. م1 703/هـ 1115)نجد بالجزٌرة العربٌة 

ٌحة ،تبنى آل سعود هذه الدعوة حتى أصبحت تمثل مرجعٌة لشرعٌة وجود آل سعود فً األصول الصح إلى

 .الحكم

وٌقصد به أن ٌحكم اإلقلٌم نفسه ،  أيمن وجهة نظر القانون الدولً  الحكم الذاتًأو هو :  االستقالل الذاتً
م المستعمرة ألنها أصبحت صٌؽة قانونٌة لمفهوم سٌاسً ٌتضمن منح نوع من االستقالل الذاتً لألقالً" أًٌضا 

من الوجهتٌن السٌاسٌة واالقتصادٌة جدٌرة بؤن تقؾ وحدها مع ممارسة الدولة المستعمرة السٌادة علٌها وهو 
 .ٌنشؤ بواسطة وثٌقة دولٌة ٌحصل اتفاق حولها 

ا المملوك هو الذي اشتُرى بالمال، وأصبح ملك: أما اصطالحا   جمع مملوك وهو العبد: لؽة : لممالٌكا

 للمشترى

وٌعرؾ بالممالٌك : القسم األول: أما من حٌث طوابؾ الممالٌك فإن المإرخٌن اتفقوا على أن الممالٌك قسمان
البحرٌة، وهإالء جلبهم الملك الصالح نجم الدٌن أٌوب، واختار منهم الصالح فرقة لألسطول سمٌت الفرقة 

، وحكم (منهم قطز والظاهر بٌبرس)ك األتراك البحرٌة، ولذلك سمى هإالء بالممالٌك البحرٌة أو الممالً
 .م1382 إلىم  1250هإالء مصر والشام من سنه 
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ٌعرؾ بالممالٌك البرجٌة وهم من الشراكسة اشتراهم السلطان قالوون وسموا بذلك ألن : والقسم الثانً

 فًلشركس السلطان األشرؾ خلٌل بن قالوون عندما قسم الممالٌك السلطانٌة إلى طوابؾ أسكن طابفة ا
 . م1517الى1382الء حكموا مصر من إوه. مملوك 2700أبراج القلعة، وكان عددهم آنذاك 

شرابعهم الدٌنٌة  ممارسةوهم أهل الكتاب من النصارى والٌهود والصاببة وقد منحوا الحق فً :  أهل الذمة

. وأحوالهم الشخصٌة وفرضت علٌهم الجزٌة 

) األندلس بٌد الفرنجة  مهّجرون من شبه الجزٌرة االٌبرٌة بعد سقوطوهم الٌهود المنحدر ون وال: سفا ردٌم
لٌنتشروا فً بقاع عدٌدة من العالم ، وٌشكل السفاردٌم فً فلسطٌن المحتلة ما ٌزٌد عن نصؾ ( الصلٌبٌن

. المستعمرٌن الٌهود 

وأؼلبهم " األشكناز"  وهً كلمة ألمانٌة معناها الٌهودٌة الحدٌثة وعلى أساسها سمٌت طابفة ٌهود:  اشكنازٌم
. فً فلسطٌن المحتلة  %25من أصل ألمانً وقد انتشروا فً أوربا وٌشكلون ماٌقارب 

وقسم ( األهواز) من الدٌانات الحٌة ،ولها أتباع معاصرون وأؼلبهم ٌنتشرون فً جنوب العراق :  الصاببة
ن الخالق والمخلوقات وجود وسابط بًمنهم فً الشمال ، والصاببة قوم آمنوا بوحدانٌة هللا، ولكنهم قالوا ب

 (.  أعطوا عقود أمان)، ولهذا صنفوا أهل شبهة، وصالحوهم على ذلك وهً الكواكب

ٌنكجري ، لفظ تركً بمعنى العسكر الجدٌد ، باألصل فرقة من فرق الجٌش العثمانً ، كان : أصلها :  االنكشارٌة
لمدن المسٌحٌة الخاضعة لألتراك ، أؼلبهم من األٌتام الذٌن ترسلهم ا نأفرادها ٌختارون من الشبان المسٌحً

م وتم القضاء 1330وأسرى الحرب ، فٌنشبون على الوالء للسلطان العثمانً ، شكله السلطان أور خان سنة 

( . الواقعة الخٌرٌة) م 1826على هذا الجٌش فً 

لومات فً المواقع المالبمة ، وهو تصمٌم خطوط زمنٌة تشمل توارٌخ أساسٌة تكتمل بتسجٌل المع:  ينسلم زم
. وٌمثل السلم الزمنً أداة للتموقع فً الزمان 

وٌعرفون بؤهل السنة والجماعة  وهم المتمسكون بكتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وما اتفق علٌه  : أهل السنة
علم والعمل والسلوك السابقون من الصحابة ، وهم االمتداد الصحٌح لمنهج النبً الكرٌم وصحابته فً ال

 . ةالحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة والحنبلً: واالعتقاد  وٌتبع أهل السنة أربعة مذاهب وهً 

اشتهرت للداللة على الفرقة أو : اصطالحا   ٌجتمعون على األمر ،أي أتباع وأنصار الذٌن القوم: لؽة :  الشٌعة
وآل بٌته الكرام ، بدأ التشٌع فً صورته األولٌة منذ  الفرق الذٌن ٌتولون وٌشاٌعون اإلمام علً بن أبً طالب

حٌث مثل مقتل الحسٌن بن علً بن أبً ) م 680فً وأصبح دعوى وعقٌدة منذ ٌوم كربالء ( ص)وفاة الرسول 

عن أهم  أما،و( عامالً مركزٌاً فً تبلور الثقافة الشٌعٌةطالب ومن كانوا معه رضً هللا عنهم فً هذا الٌوم 
 (فً الٌمن) والمذهب الزٌدى ( فً إٌران ، العراق والهند )المذهب اإلمامىفهً حمل الفكر الشٌعً تالتً فرق ال
. 

هو اسم الجبال التً توجد فً شبه جزٌرة البلقان ، وتوجد فً جنوب شرق أوربا ٌحدها نهر الدانوب :  البلقان
حٌث ساهم انهٌارها فً بداٌة ) سابقاألبانٌا والٌونان و ٌوؼسالفٌا : شماال ،وتشمل البلقان الدول التالٌة

تؽٌر اسم (  2009فً وكوسوؾالتسعٌنات إلى ظهور دول جدٌدة مثل كرواتٌا ، سلوفٌنٌا ، مقدونٌا ، البوسنة ثم 

.  2003ٌوؼسالفٌا إلى صربٌا والجبل األسود منذ 

ة الحكم الذي اختص الخلٌفة هو المستخلؾ ،أي من ٌقوم مقام الذاهب وٌسد مسده ، وهً من أنظم:  الخالفة
األول دٌنً بمعنى استخالؾ : واشتمل المصطلح على مفهومٌن ( ص)بها العالم اإلسالمً بعد وفاة الرسول 

 ،اإلنسان على األرض من اجل اعمارها والثانً سٌاسً ، إداري للداللة على وظٌفة محددة ٌكون شاؼرها أمٌرا
. بالوراثة فٌما بعد  كانت تتم بالمشورة واالختٌار فً عهد الراشدٌن ثم

فً العالم، وهو ٌعنً بها  إستراتٌجٌةهمٌة أ على مناطق لهاسبٌكمان  هً التسمٌة التً أطلقهاو:  الرمالند

المناطق البرٌة البحرٌة وتشمل فٌما تشمل، وسط ؼرب آسٌا وأفؽانستان والهند، وجنوب شرقً آسٌا والصٌن 
المناطق شهدت فً تارٌخها قٌام قوى محلٌة قوٌة ؼزت  وكورٌا وشرقً سٌبٌرٌا، وحجته فً ذلك، أن هذه
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من تكرار ذلك  احذروفً نفس الوقت م. المناطق الؽربٌة من العالم، ونجحت فً التوؼل فً وسط وجنوب أوروبا

. فً هذه المنطقة

 13، 12القرنٌن  فًقامت فى المؽرب واألندلس  التًهم أصحاب ومإسسو الدولة اإلسالمٌة : الموحدون
 ،الدللمً

، (إٌت إٌالن)، وهٌالنة (إٌنتى)الموحدون إلى قبابل مصمودة البربرٌة، ومن أبرزهم هنتانة  وٌنتمً
المؽرب األقصى من ساحل البحر عند أسفى، وتمتد شرقا  فًوهسكورة وهزرجة وهرؼة، وكانت مواطنهم 

ون إلى تنقٌة العقٌدة الذٌن قاموا ٌدع -وترجع نشؤة الموحدٌن ،بالد المؽرب األوسط فًمسافات بعٌدة 

إلى رجل من قبٌلة هرؼة، واسمه دمحم بن تُوَمْرت ، وكانت هزٌمة موقعة  -اإلسالمٌة مما أصابها من تحرٌؾ
مرٌن،  بنًدولة : هًنذٌرا بزوال دولة الموحدٌن، وانقسامها إلى ثالث دول، ( م1212) حصن العقاب

 . عبد الواد بنًحفص، ودولة  بنًودوله 

طلح  تعنى االنتساب إلى وطن معٌن، وهى قد تعنى االهتمام بشبون ذلك الوطن والتعلق به مص:  الوطنٌة
. بالعواطؾ واألحاسٌس باعتباره أرض األجداد

السلوك، تشتمل على مجموعة قواعد  فًطرق مخصوصة ووسابل منتخبة : اصطالحا: الطرق الصوفٌة

ٌإدى إلى تصفٌة قلبه وتحصٌل صفات الكمال رٌاضته بما  فًورسوم مقصودة ٌنشدها السالك وٌستهدفها 
: والقوى الروحٌة للوصول إلى معرفة هللا تعالى ومن هذه الطرق

م ، وقد 1095 هـ  488ولد بجٌالن  والذيومـإسسها الشٌخ عبدالقادر الجٌالنى، : الطرٌقة القادرٌة -1  

. ربالعراق والٌمن والصومال والهند وتركٌا ومصر والمػ فًانتشرت طرٌقته 

نهاٌة  فًتفرعت عن الطرٌقة القادرٌة، ومإسسها أحمد البكاى  التًوهى من الطرق : الطرٌقة البكابٌة -2
م 1850القرن الخامس عشر،وقد ازدهرت بؤفرٌقٌا حتى 

هــ 1150مإسسها أبو العباس أحمد بن دمحم بن المختار، وهو فقٌه مؽربى ولد : الطرٌقة التٌجانٌة -3
. فاس مقرا له، وأطلق على مرٌدٌه األحبابم وقد اتخذ من 1737

م وعنها خرجت الطرٌقة 1578وتنسب إلى كرٌم الدٌن الخلوتى المصرى وقد توفى : الطرٌقة الخلوتٌة -4

 التٌجانٌة

آسٌا الوسطى، حٌث كانت تعٌش  فًتنسب الطورانٌة إلى هضبة طوران الواقعة :  اصطالحا: الطورانٌة
، األب الروحى (ضٌا كوك آلب)وقد قام  .ؼربا إلى خراسان وما وراء النهراألقوام التركٌة قبل نزوحها 

. م وفٌها طرح فكرة الوحدة الطورانٌة1911سنة ( طوران)للقومٌٌن األتراك بنشر منظومته الشهٌرة 
 ثم دعى إلى االهتمام برقى  ( طوران)أن وطن الترك لٌس الدولة العثمانٌة أو األناضول وإنما هو : "ومإداها

وبعد هزٌمة الدولة العثمانٌة فى  حزب االتحاد والترقً القومً ،(ضٌاء كوك آلب)لٌتزعم  ،العنصر التركى 

راجت مثل هذه الدعاوى العنصرٌة وتبناها . م1912م وحرب البلقان سنة 1911حرب طرابلس سنة 
. انهٌار الخالفة العثمانٌة أسبابالسٌاسٌون فكانت من بٌن 

محل تثقٌؾ العقول دٌنٌا وأدبٌا، : واصطالحا، ا المسجد ؼٌر الجامع وجمعها زواٌاٌقصد به: لؽة: الزاوٌة

وهى عبارة عن فناء واسع تحٌط به مرافق ، وتكون مسماة باسم أحد المرابطٌن على اصطالح المؽاربة
وتدور هذه المرافق حول  ،(...إلٌواءلمسكن الشٌخ ومسجد ومكان للضٌافة وحجرات لسكنى الطالب ومحل )

م  ،كان محط رجال القوافل، وبه ببر للسقٌا ومخزن للمتاع الذيالفناء  ِّ ولكل زاوٌة شٌخ ٌقٌم الصالة، وٌعل

 . إفرٌقٌااألوالد، وٌباشر عقود النكاح، والصالة على الجنابز، انتشرت فً بالد المؽرب والصحراء ووسط 

كٌان سٌاسً و قانونً  أو هي حكومة،اإلقلٌم، والشعب، وال: هًٌقصد بها اكتمال عناصر ثالثة : الدولة 

مجموعة من األفراد الذٌن ٌقٌمون على ارض محددة و ٌخضعون لتنظٌم سٌاسً و قانونً و فً منظم ٌتمثل 
اإلقلٌم البرى واإلقلٌم : هًوٌشمل اإلقلٌم عناصر ثالثة  على إقلٌم ٌحدد نطاق سلطتهااجتماعً تفرضه 

  .واإلقلٌم الجوى البحري

تتبناه الدولة والسلطات  الذيٌوضح النظام السٌاسً  الذي األساسًبالدستور القانون  ٌقصد: الدستور
تمارس مهمة الحكم فٌها، والعالقة بٌن هذه السلطات، كما ٌتضمن الدستور المبادئ العامة  التًالربٌسٌة 
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مل سلطات الدولة تحكم ع التًٌجب أن تسٌر علٌها هذه السلطات، وبعبارة أخرى فهو الوثٌقة الربٌسٌة  التً

. كل دولة فًٌجب أن تتبع  التًوتوجه السٌاسات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة 
رث من العصر وهو مصطلح موّ ، أن ٌحكم نفسه بنفسه فًٌقصد بها حق الشعب : اصطالحاً :  الدٌمقراطٌة

للسلطة و حكم األكثرٌّة و  وهً شكل من أشكال الحكم السٌاسً قابمٌ باإلجمال علَى التداول السلمً، الٌونانً

  .حماٌة حقوق األقلٌّات و األفراد

لروسٌا إلى ؼربها وهى شعوب  الشرقًهم أمة من الجنس األصفر بالدها ممتدة من الجنوب : التتار أو التتر
، والترك العثمانٌون، وكثٌر من المإرخٌن لم ٌمٌزوا بٌن (الٌاقوتٌة، والجٌرجٌزٌة، والساموٌة: )متمٌزة منهم

الؽزو تحت  فًعلى اعتبار أنهما مشتركٌن (م 13)التتار والمؽول حٌنما تناولوا الؽزو على الدولة العباسٌة 

. الجنس ومن المعلوم أنهم قبابل مختلفة لكل منهم حدوده الجؽرافٌة  فًقٌادة واحدة، وبٌنهما قرابة واضحة 

 أي" دٌوان هماٌون"العهود العثمانٌة األولى  فًهو مقر الحكومة العثمانٌة ، وكان ٌطلق علٌه : الباب العالً
فلما اتسعت فتوحات الدولة العثمانٌة وترامت  نفسه  العثمانً، وكان ٌرأسه السلطان السلطانًالدٌوان 

آسٌا وأوروبا كثر عدد الوزراء واألمراء فً دٌوان هماٌون تبعاً لكثرة الواجبات الملقاة  فًأطراؾ أراضٌها 
-1451)ثمانٌة وتبعا لمسبولٌاتها الداخلٌة والخارجٌة وضع السلطان دمحم الفاتح على عاتق الدولة الع

، وأسند رباسته إلى أعلى "العالًتنظٌمات جدٌدة شملت دٌوان هماٌون، ثم أطلق علٌه، الباب ( م1481

". الصدر األعظم"وزرابه قدراً وأعظمهم شؤناً وهو 
ه مرسوم ملكً أو سلطانً ، استخدم لإلشارة إلى اصطالح شابع من العهد العثمانً معنا:  خط شرٌؾ

. المراسٌم واألوامر الصادرة عن السلطان 

نظام اقتصادي اجتماعً عرؾ منذ العصور القدٌمة ، ٌقوم على العالقة بٌن السادة ونوابهم ، وبموجبه  : إقطاع
. ٌستطٌع المالك أن ٌتحكم فً األرض ومن فٌها من الناس 

معاهدات ) ٌكون ذا طابع سٌاسً برم خطٌا بٌن الدول و محدد من القانون الدولً و اتفاق دولً م:  معاهدة

تعتبر المعاهدات و االتفاقٌات الدولٌة من المصادر ، ..(تعاون تجاري ) أو طابع اقتصادي ( الصلح أو التحالؾ 
ماسً فً مرحلة األساسٌة للعالقات الدبلوماسٌة ، حٌث شكلت مصدرا مهما فً تدوٌن قواعد العمل الدبلو

عصبة األمم ، ) ، كما كانت كذلك منشبة لمنظمات دولٌة الدبلوماسٌة الدابمة ،وهذا منذ القرن الخامس عشر

 .فً القرن الماضً ..( هٌبة األمم 

اتفاقٌة ترمً إلى إجراءات تقود للربط الرسمً بٌن كٌانٌن مستقلٌن أو أكثر طبقا ألهداؾ مشتركة : التحالؾ
وارتبط تارٌخ أوربا فً . لضمان البقاء والمحافظة على النظم السٌاسٌة والتكامل االقتصادي ومصالح متماثلة

القرن التاسع عشر بعدة تحالفات سٌاسٌة وعسكرٌة بٌن الدول األوربٌة والهدؾ من ورابها  مواجهة تهدٌد 
موعة من األنظمة أو وجود تشابه فً المواقؾ لدى مج( كما كان ٌنظر للدولة العثمانٌة) خارجً مشترك 

 .السٌاسٌة من الناحٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والجؽرافٌة

م 1853وهً تلك التسمٌة الشهٌرة والتً أطلقتها روسٌا على لسان القٌصر نٌقوال األول فً : الرجل المرٌض
وفرنسا على العثمانٌة  بهدؾ اإلسراع فً تصفٌة أمالكها ، وتقسٌمها على روسٌا ،برٌطانٌا  اإلمبراطورٌةعلى 

 . وجه الخصوص

مساحة كبٌرة من األرض تضم مجموعة متنوعة من القبابل والشعوب تخضع لحكم شخص واحد :  إمبراطورٌة
 (لقب ملوكً أطلقه الرومان ) ٌسمى اإلمبراطور 
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الشخصٌات واألعالم 

انٌة ، حارب المؽول هو ابن ارطؽرل زعٌم تركً وهو من مإسسً الدولة العثم( 1324-1258: )عثمان األول

. والبٌزنطٌٌن ولقب  باألمٌر 

وهو ابن مراد الثانً تولى الحكم وله من العمر اثنتان وعشرون سنة ، ( 1481-1429) (:الفاتح )  دمحم الثانً

ولقد امتاز السلطان  .م  1453قضى على الفتن الداخلٌة ، وكان ٌطمح إلى فتح القسطنطٌنٌة لٌتحقق له ذلك فً 

 .تح بشخصٌة فذة جمعت بٌن القوة والعدلدمحم الفا

وهو ابن باٌزٌد الثانً وصل إلى الحكم بدعم من االنكشارٌة ، حاول توحٌد األمة ( 14661520-) :سلٌم األول

توسع حكمه لٌشمل سورٌا ومصر ، كما تسلم مفاتٌح  ،اإلسالمٌة ، قضى على الممالٌك فً معركة مرج دابق

. الحرمٌن الشرٌفٌن 

هو ابن سلٌم األول تولى الخالفة فً عهد بلؽت الدولة العثمانٌة أوج قوتها ( 1566-1494: ) قانونًسلٌمان ال

واتساعها ، لقبه األتراك بالقانونً واإلفرنج بالعظٌم  ، قاد بنفسه ثالث عشرة حملة فً أوربا وآسٌا ، وأوثق 

( . األولفرنسا فً عهد فرانسوا ) عرى الصداقة بٌن الباب العالً ودول أوربا 

هو السلطان الرابع والثالثون من السالطٌن ابن عبد المجٌد األول و( 1918-1842: )عبد الحمٌد الثانً

العثمانٌٌن، قدَّم خدمات جلٌلة للدولة العثمانٌة فً مختلؾ المجاالت، وٌعتبر أعظم سلطان فً عصر انحطاط 
أ عرش السلطنة ٌومبٍذ على أسوأ حال، 1876تولى السلطان عبد الحمٌد الثانً الخالفة ، فً . الدولة م، وتبوَّ

حٌث كانت فً منتهى السوء واالضطراب، سواء فً ذلك األوضاع الداخلٌة والخارجٌة ، حاول جمع كلمة 
المسلمٌن ، وقرب العلماء ، وسار مع الصوفٌة ، ونظم المحاكم وقام ببعض اإلصالحات ، ورفض توطٌن الٌهود 

 .م 1909لٌعزل وٌتم خلعه من منصبه سنة بفلسطٌن رؼم كل اإلؼراءات 

، من أصل ألبانً ، جاء إلى مصر ضمن فرقة  1805هو والً مصر منذ (1849  -1769)دمحم علً باشا

 1848-1805، واله السلطان العثمانً علٌها فٌما بٌن  1798عسكرٌة للدفاع عنها ضد الحملة الفرنسٌة سنة 

نقاض الدولة العثمانٌة لكنه فشل بعد تدخل برٌطانٌا وفرض معاهدة ، كان ٌطمح إلى تؤسٌس إمبراطورٌة على أ

 .فقط بمصر وراثٌا م وٌحتفظ 1840لندن فً

مإسس  أبو المظفر شاه إسماعٌل الهادي الوالً، أو إسماعٌل الصفوي هو(1524-1487: )إسماعٌل الصفوي

أسس الحكم للصفوٌٌن، حٌث اتخذ وهو القابد الدٌنً الذي (  1524  -1501)،    إٌرانالدولة الصفوٌة فً 

التً كانت تتبع )عقٌدة الشٌعة االمامٌة مذهبا رسمٌا إلٌران ، لتدخل هذه الدولة فً حروب ضد الدولة العثمانٌة 

 ( . المذهب السنً 

وأحد الدعاة التجدٌد  ، أحد األعالم البارزٌن فً عصر النهضة العربٌة، (1897-1838: ) جمال الدٌن األفؽانً

لنفً القسري إلى أوربا ومن لندن الى بارٌس ل، تعرض  اإلسالمٌةمً ،كان كثٌر الترحال بٌن الدول اإلسال

ٌشترك مًع اإلمام دمحم عبده فً تحرٌرها، وكانت مقاالتها جامعة بٌن روح وٌصدر هناك  جرٌدة العروة الوثقى ل

سالمٌة، والمدافعة عن حقوق الشرقٌٌن جمال الدٌن، وقلم دمحم عبده ، واتخذت العروة شعارها إٌقاظ األمم اإل

 .ياالستعمار األوربكافة، ودعوتهم إلى مقاومة 

عمل بالتدرٌس وشارك فً ( الشهادة العالمٌة ) خرٌج األزهر دمحم عبده،  "اإلمام"( 1905-1849: )دمحم عبده

األفؽانً إلى  بارٌس ، لٌتم سجنه و نفٌه إلى بٌروت ،لٌسافر بدعوة من أستاذه جمال الدٌن الثورة العرابٌة 
إلى منصب المفتً، وتبعاً  وٌإسس معه صحٌفة العروة الوثقى ، ثم بعد عودته إلى مصر ٌعٌن قاضٌا ، ثم ٌرتقً
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العلوم العربٌة لنشر المخطوطات، وزار  إحٌاءأسس جمعٌة  .لذلك أصبح عضواً فً مجلس األوقاؾ األعلى

 . العدٌد من الدول األوروبٌة والعربٌة

، كان من الملوك األوابل الذٌن ربطوا  1547الى 1515من ملك فرنسا  ( 1547-1494: ) ا األولفرانسو

عالقات صداقة مع الدولة العثمانٌة فً القرن السادس عشر،حٌث حصلت فرنسا على امتٌازات دٌنٌة ودعم 

دوقٌة مٌالن فً  فً أثناء الحرب التً اشتعلت بٌن فرنسا واإلمبراطورٌة الرومانٌة المقدسة حولعسكري  

بالالتٌنٌة فً دواوٌن الدولة، شجع حركة  م باستبدال الفرنسٌة 1539عام " فرنسوا األول"قام شمالً إٌطالٌا، 

نسا داب والفنون، وساهم فً نهضة فراآل

, هو رجل دولة وسٌاسً ألمانً فً القرن التاسع عشر (1898-1815: )أوتو إدوارد لٌوبولد فون بسمارك

من أبرز أعماله توحٌد الوالٌات األلمانٌة .. 1890حتى عام  1862س وزراء ببروسٌا من عام شؽل منصب ربً

والذي كان أول مستشار له بعد قٌامه , "الراٌخ األلمانً الثانً"أو " المملكة األلمانٌة"فً مملكة واحدة سمٌت 

 ".المستشار الحدٌدي"اشتهر بسمارك بلقب . 1871فً عام 
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 ( أحداث معلمٌة)محطات تارٌخٌة هامة

. تؤسٌس الدولة العثمانٌة على ٌدي عثمان األول: م1299ـ  

 (.الفاتح)فتح القسطنطٌنٌة على ٌد السلطان دمحم الثانً : م  1453 -

 بداٌة تؤرٌخ العصر الحدٌث والنهضة األوربٌة:             -

 .المسلمٌن فً األندلس  واضطهادسقوط ؼرناطة : م  1492 -

مة صملك سنؽاي عا( سنً علً)قٌام إمبراطورٌة سنؽاي اإلسالمٌة ؼربً أفرٌقٌا بعد دخول :             -

 ( .تمبكتو) إمبراطورٌة مالً 

بٌن الدولتٌن العثمانٌة والصفوٌة ،وتعد نهاٌة أكٌدة لرؼبة الصفوٌٌن فً التوسع ونشر  موقعة جالدٌران: م1514 -

 .آسٌا الصؽرى المذهب الشٌعً فً العراق والشام و

لتضٌع منهم ( بالقرب من حلب )بٌن العثمانٌٌن والممالٌك هزم فٌها الممالٌك بالشام  مرج دابقموقعة :  م1516 -

 (.الهزٌمة األولى للممالٌك) الشام 

والتً أدت إلى إنهاء حكم (الهزٌمة الثانٌة للممالٌك) بٌن العثمانٌٌن والممالٌك   موقعة الرٌدانٌة:  م1517 -

 .ٌك على مصر الممال

الخالفة العثمانٌة وإنهاء الخالفة العباسٌة بشكل رسمً حٌن دخل العثمانٌون القاهرة ثم اعتقال  قٌام بداٌة:   -

 .نً اى التنازل النهابً للسلطان العثمالخلٌفة العباسً المتوكل على هللا وإجباره عل

 العثمانٌٌن األول من طرؾ(فٌٌنا ) حصار أسوار العاصمة النمساوٌة :  م1529 -

بداٌة عالقة متمٌزة بٌن الدولة العثمانٌة وفرنسا بتوقٌع معاهدة صداقة وبمقتضاها أصبح لفرنسا الحق :  م1535 -

فً حماٌة البعثات التنصٌرٌة الكاثولٌكٌة بفلسطٌن ورعاٌة األماكن المقدسة لهم ، وهو نفس األمر الذي دفع 

على حق حماٌة المسٌحٌٌن األرثوذوكس والبروتستانت إلى الحصول  م1842م وبرٌطانٌا ف1774ًروسٌا فً

 .على التوالً

بٌن األساطٌل األوربٌة واألسطول العثمانً حٌث انهزم األسطول ( خلٌج جنوب الٌونان)معركة لٌبانتو : م1571 -

 . العثمانً فً هذه المعركة نتٌجة تطور المالحة البحرٌة لدى األوربٌٌن بعد عصر النهضة

لمد لذا بداٌة التراجع الثانً الذي فرضه العثمانٌون على فٌٌنا لكن دون تحقٌق نجاح ، فمثل ه الحصار:  م1683  -

 .العثمانً نحو أوربا

معاهدة كارلو فٌتز بٌن العثمانٌٌن والنمسا والتً كانت نذٌرا ببداٌة تراجع قوة العثمانٌٌن من حالة الفتح  م1699 -

 النمسا  وروسٌاتضمنته المعاهدات الالحقة مع  أوربا وهذا ما عن ممتلكاتهم فً والتخلًوالهجوم إلى الدفاع 

            (.بساروفٌتز،كوجوك كٌنارجً ،وسان ستٌفانو )

 .ر فً مسار العالقات بٌن فرنسا والعثمانٌٌن إلى تؽًّ  التً أدتحملة نابلٌون بونابرت على مصر و:  م1798 -

بتدمٌر ( روسٌا ،برٌطانٌا وفرنسا)األسطول األوربً  حٌث قام( الٌونان) معركة نافارٌن بالمورة : م1827 -

 (.التركً ، الجزابري والمصري )  اإلسالمًاألسطول 

 بداٌة حروب القرم بعد ما أثارت روسٌا مشكلة الرجل المرٌض :  م1854 -

 ( .التسمٌة التً أطلقت على الدولة العثمانٌة آنذاك) 

بحضور فرنسا ،برٌطانٌا ،  (وكان فٌها انهزام روسٌا ) رم انعقاد مإتمر بارٌس بعد نهاٌة حروب الق: م1856 -

الدولة العثمانٌة، النمسا وإمارة بٌد مونت ثم روسٌا حٌث تعهدت الجماعة الدولٌة بضمان وحماٌة استقالل 

 .الدولة العثمانٌة وحرٌة المالحة فً الدانوب 
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دارت )إلٌصال البحر األحمر بالمتوسط  تارٌخ افتتاح قناة السوٌس بعد عشر سنوات من عملٌات الحفر: م1869 -

كان لهذا المشروع اثر كبٌر فً بسط ( نزاعات كبرى بٌن األوربٌٌن على تنفٌذ المشروع لتفوز فرنسا بذلك

 .م1882النفوذ البرٌطانً على مصرفً 

لمانٌا فحصل مإتمر برلٌن بحضور الدولة العثمانٌة ،روسٌا ،النمسا ، برٌطانٌا فرنسا اٌطالٌا المجر وأ:  م1878 -

فٌه تؽٌر الموقؾ األوربً من وضع ٌقوم على مبدأ الحفاظ على أمالك العثمانٌٌن إلى مبدأ التعجٌل بتقسٌم التركة 

 . 

حزب االتحاد والترقً التركً ٌعلن عن عزل  السلطان عبد الحمٌد الثانً عن الحكم وٌبدأ الحزب فً : م1909 -

 .مما أحدث ذلك المزٌد من التصدع فً العالقات العربٌة العثمانٌة ( سٌاسة التترٌك )تنفٌذ برنامج تركً قومً 

ٌإسس مصطفى كمال أتاتورك جمهورٌة تركٌا الحدٌثة بعد أن انهارت اإلمبراطورٌة العثمانٌة فً نهاٌة :  م1923 -

 (.1918-1914)الحرب العالمٌة األولى 
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 الوحدة التعلمٌة الثانٌة

 مصطلحاتالمفاهٌم وال

ظهرت  هذه التسمٌة  بعد تفكك الوحدة السٌاسٌة للمؽرب العربً والذي كان تحت حكم :   المؽرب األوسط

موقعة حصن العقاب نذٌرا بزوال دولة الموحدٌن، وانقسامها إلى ثالث وكانت (1269-1146)الموحدٌن
المؽرب )دولة الزٌانٌة عبد الواد أو ال بنً، ودولة (المؽرب األقصى ) مرٌن  بنًدولة : هًدول، 

. ( المؽرب األدنى)حفص، بنًودوله (األوسط

هو التوزٌع المناسب لألفراد والواجبات وتحدٌد االختصاصات وتوضٌح السلطات والمسإولٌات :  التنظٌم اإلداري

ود السابد فً الجزابر ٌتمثل فً وج اإلداريوكان التنظٌم  . داخل مإسسات الدولة من أجل تحقٌق هدؾ منشود 

جمهورٌة عسكرٌة تربطها بالدولة العثمانٌة عالقات دٌنٌة واتفاقات شكلٌة ، والسلطة المركزٌة بالجزابر 

دار ) المتبع آنذاك  اإلداريحسب التقسٌم هذا بالبالد و ةاألمور السٌاسًتوجه دفة  نتالعاصمة هً التً كا

" (. الباٌلك" مقاطعات 03+ السلطان

لسٌاسً عن الخضوع ألي طرؾ أعلى، وأن ٌكون للدولة الحق فً ممارسة سلطتها استقالل القرار ا:  السٌادة

. ، وحرٌة التصرؾ فً العالقات الدولٌة كإبرام المعاهدات وإعالن الحرب والسلم  إقلٌمهاعلى 

الحبس ، وهً األراضً التً حبست لإلنفاق على األعمال الخٌرٌة وأوكل : الوقؾ فً اللؽة : أراضً األوقاؾ

بالقرب من المدن  ؾ فٌها للمإسسات الدٌنٌة ، وقد انتشرت األوقاؾ فً أواخر العهد العثمانً وتركزتالتصر

لم تكن تخضع ألٌة  فإنهاألحكام الشرعٌة المتعلقة بها والمعامالت القانونٌة الخاضعة لها لالكبرى ،ونظرا 

. ضرٌبة أو تتعرض ألٌة مصادرة أو حجز من طرؾ الحكام 

، الهدؾ منها حماٌة المواقع والثؽور وهو تلك الؽارات التً قام بها البحارة الجزابرٌون  : الجهاد البحري

ثانٌا ، وكان  موالقضاء على مصادر قوته ة الؽزاة األوربٌٌناألخطار الُمحدقة بها ومالحق اإلسالمٌة أوال، وردّ 

خذت اثر سقوط األندلس فً أواخر الجهاد البحري فً الجزابر رد فعل مباشر على التهدٌدات المسٌحٌة التً ات

.القرن الخامس عشر المٌالدي شكل حملة صلٌبٌة ، ٌباركها الباباوات وتزكٌها اومات األوربٌة   

قسم أول ٌشمل سفن : وهً التسمٌة التً أطلقت على األسطول االسبانً ،وكان ٌتكون من قسمٌن :  ألرماداا

و ،وقسم ثانً وٌشمل السفن الكبٌرة الثقٌلة الحركة ضعٌفة واطبة تعتمد على االشتباك المباشر مع سفن العد

 . م1588التسلح وتسمى بالؽالبٌن وتعرض هذا األسطول إلى هزٌمة حٌن واجه األسطول البرٌطانً سنة

ذهبً ،فضً أو نحاسً )وٌؤخذ صور وهً العملٌة التً ٌتم من خاللها اعتماد نقد معدنً للتداول  :  صك العملة

 . وهذا ما ٌجعل النقد ٌؤخذ الشكل القانونً للتداولار السكة وباسم السلطان أو الملك ، ضربه فً د عند(

وهو عبارة عن قطع بحرٌة تختلؾ عن بعضها البعض تبعا لسعتها ،مهماتها وتجهٌزها ،وٌمثل :  األسطول

 إلىلحربٌة بل ٌضاؾ تشمل فقط على السفن ا األسطول البحري القوة الحربٌة للدولة ، وكانت األساطٌل قدٌما ال

الحدٌثة أصبحت تشكل قواعد بحرٌة  واألساطٌل. ذلك سفن تجارٌة وهذا لنقل الؽنابم والمإن التً ٌحتاجها الجند 

وقوتها ...(حامالت طابرات ، ؼواصات ) متنقلة حٌث ازدادت فاعلٌتها من خالل تنوع وضخامة قطعها البحرٌة 

. الضاربة 

االنكشارٌة ، ٌقصد به الوالٌة بحسب القانون ، وهً  إلؽاءر العثمانً وقبل من العص إدارياصطالح :  اٌالة

صناجق  إلىٌرأسها الباشا أو الوالً وهو من رتبة وزٌر ، والوالٌة بدورها كانت مقسمة  إدارٌةوحدة 

. عدد من النواحً  إلىقابمامٌات والقابمامٌة  إلىوالصنجق الواحد 
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جموعة من أبناء البحر األبٌض المتوسط أو المدن الساحلٌة ، الذٌن اختاروا أو فبة الرٌاس وهم م:  رٌاس البحر

عشر البحر مٌدانا لحٌاتهم و مصدرا لرزقهم ، ولقد سٌطرت هذه الفبة على الحكم فً الجزابر فً القرن السادس 

.  يالمٌالد

وؼٌر مباشرة بٌن الدول  مجموع عالقات متبادلة فً مختلؾ المجاالت ، وقد تكون مباشرة:  عالقات دبلوماسٌة

فراء وقنصلٌٌن من أعلى اتصال فً هرم النظام السٌاسً فً الدولة إلى أدنى ممثلٌهم فً الدول األخرى من س

 وقابمٌن باألعمال 

مجموع المبادئ واألعراؾ الدبلوماسٌة التً تنظم وتحكم العالقات بٌن الدول فً إطار ما :  لعالقات الدولٌةا

عالقة بالمصالح الوطنٌة أو المصالح ذات العالقة باإلنسانٌة مثل حماٌة  لً والتً لهاٌحدده القانون الدو

أو هً ظاهرة من التفاعالت المتبادلة المتداخلة السٌاسٌة وؼٌر السٌاسٌة ..البٌبة ، وحماٌة حقوق اإلنسان 
 بٌن مختلؾ وحدات المجتمع الدولً

أو العم أو األخ الكبٌر أو  األبا الفارسً آقا وهً بمعنى مفرد ، جمعه آؼوات كلمة تركٌة محرؾ عن أصله: آؼا

وأخذ دالالت كثٌرة عبر تارٌخهم الطوٌل منها آؼا االنكشارٌة لقب أبرز رجال الدولة وهو  ،بمعنى السٌد اآلمر

(. الٌولداش) من الجٌش البري  مالجزابر وبدعالحكم فً  إلىبمثابة قابد الجٌش ، ولقد وصل اآلؼا 

وهذه اإلتاوات كانت تقدمها الدول األوربٌة للجزابر  ،رها ، ٌؤخذها الؽالب من المؽلوب زٌة المؤخوذة كالج: إتاوة

   .مقابل السلم واألمن ألساطٌلها فً البحر المتوسط 

لألرض تبعا لمساحتها وجودتها     نظام مالً ٌإخذ بمقتضاه مقدار معٌن من المال أو الناتج الزراعً  : الخراج

 .

أصله باش بمعنى الرأس باللؽة التركٌة ، شاع استعمالها كلقب من ألقاب التشرٌؾ فً العهد العثمانً ،  : باشا

منح بادئ األمر لكبار ضباط الجٌش والبحرٌة برتبة لواء وفرٌق ومشٌر ثم أطلق على الوزراء والوالة الذٌن 

 . ٌتولون الحكم فً الجزابر وبتعٌٌن من طرؾ السلطان العثمانً

" . الباٌلك" لقب وظٌفً من العهد العثمانً ٌلقب به حكام الوالٌات  : باي

ها رإساء لعهد العثمانً على رتبة عسكرٌة حمخال جمعها داٌات ، أطلقت فً ال:كلمة تركٌة معناها :  داي

طة لبثت هذه الطابفة أن استولت على سل ، ثم ما إفرٌقٌااألجناد من االنكشارٌة الذٌن اشتركوا فً فتح شمال 

.    وٌتم التعٌٌن فً المنصب مدى الحٌاة ،الوالً العثمانً بالجزابر 

لفظ فارسً معناه أمر أو حكم أو دستور موقع من الملك ، استعمله األتراك فً العصر العثمانً بمعنى  : فرمان

.  م السلطانٌة ياألوامر السلطانٌة أو المراس

ا للدولة مباشرة وٌحق للحكام التصرؾ فٌها ، وأؼلبها تم وهً األراضً التً تعود ملكٌته:  ملكٌات الباٌلك

إلحاقه بسجالت الباٌلك عن طرٌق المصادرة والشراء ووضع الٌد علٌها فً حالة الشؽور أو عصٌان أوامر القٌاد 

ورجال الباٌلك  

كان س إلىوهً األراضً التً تستؽل جماعٌا ، وٌعود حق التصرؾ فٌها  واستؽاللها :  األراضً المشاعة

                                  .                                                                                                                            القبٌلة أو الدوار ، وتعرؾ فً الجهات الشرقٌة بؤراضً العرش ، وفً بعض النواحً الؽربٌة بؤراضً السبٌقة 

. وهً ضرٌبة استثنابٌة تدفع كمساهمة من المواطنٌن فً نفقات الجٌش والدفاع عن الوطن :  اللزمة
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من تجارة )و الخدماتٌة (من زراعة ، صٌد وصناعة ) اإلنتاجٌةوٌشمل مختلؾ األنشطة :  النشاط االقتصادي

النشاط الزراعً  :عشر فهً ع سابدة بالجزابر فً القرن التاس كانت التً ةاألنشط،وعن ( إدارٌةوأنشطة 

. ،التبادل التجاري وجباٌة الضرابب وؼنابم األسطول 

وتخص نمط المعٌشة وأسلوب الحٌاة ،هً تلك الظروؾ التً ٌعٌشها مجتمع ما :  األوضاع االجتماعٌة والثقافٌة

ي الجزابر بتماٌز وطبٌعة العالقات االجتماعٌة والحالة الصحٌة والتعلٌمٌة ، ولقد تمٌز الوضع االجتماعً ؾ

السكان حسب نمط معٌشتهم وأسلوب حٌاتهم وطبٌعة عالقاتهم ،كما تمٌزت الوضعٌة الثقافٌة بالركود مقارنة 

. بالوضع الثقافً الذي كان سابدا فً المشرق العربً 
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الشخصٌات واألعالم 

 لسبوس) ولد فً جزٌرة  .مجاهدا بحرٌاو  عثمانٌة قابد أساطٌلكان  (1546 - 1467):  خٌر الدٌن بربروس

بٌنما  .ه خٌر الدٌن باشااسمه األصلً هو خضر بن ٌعقوب ولقب( اسطنبول)اآلستانةوتوفً فً  الٌونانفً )
: خٌر الدٌن عبد الرحمن كان األصؽر فً أربع اخوة( ذو اللحٌة الحمراء)عرؾ لدى األوربٌٌن ببارباروسا 

فً عام ، قرصنة الٌاس عمل األخوة األربعة كبحارة ومقاتلٌن فً البحر المتوسط ضد وإل وعروج إسحاق
لألسطول العثمانً ثم تمركز بمرسٌلٌا ( باش قبودان)عٌن السلطان العثمانً خٌر الدٌن قابدا عاما  1533

 . من مسلمً األندلس المهجرٌن 70000 إنقاذح فً الفرنسٌة لمدة خمس سنوات ونج

قابد بحرٌة عثمانً و باي الجزابر، عمل مع أخٌه خٌرالدٌن وأخوٌه  (م1518-1474): عروج بربروس

اسحاق ودمحم الٌاس على تجمٌع القوات اإلسالمٌة فً الجزابر، وتوجٌهها نحو الهدؾ المشترك لصدِّ أعداء 

 .وبرتؽالٌٌن  أسبانمدن الشمال اإلفرٌقً من اإلسالم عن التوسع فً موانا و

 أسطولأهم رٌاس البحر الجزابرٌٌن فً أواخر العهد العثمانً ، قاد ( 1815-1765: ) الراٌس حمٌدو بن علً

له قٌادة األسطول  دالجزابر لتسن إلىم، ثم عاد 1808بٌروت فً  إلىباٌلك الؽرب ، نفاه الداي علً بورصالً 

 .م 1815 سنة فً هد فً معركة ضد األسطول األمرٌكً ٌستش ،وم   1809سنة 

م ، عرؾ بالعزم فً تسٌٌر اإلدارة والبطولة 1568تولى منصب باٌلرباي فً ( 1587 -؟ :)  الراٌس علج علً

الحربٌة والشجاعة ، عمل على تحرٌر الشمال اإلفرٌقً من الجٌوب الصلٌبٌة ، وجه اهتمامه إلى بناء أسطول 

. إلى الحكم العثمانً قوي ، أعاد تونس 

م من خالل مرسوم سلطانً ، وٌعتبر من أقوى 1552تولى الحكم فً ( 1556-1486: ) صالح راٌس

البٌلبرٌات ، ركز كل اهتمامه فً محاربة األسبان وجمع القوى اإلسالمٌة وتطهٌر التواجد المسٌحً فً الشمال 

فً بالطاعون وهو ٌستعد لفتح وهران فً م ،تو1555األفرٌقً ، نجح فً انتزاع بجاٌة من األسبان فً

. م1556

ولً الحكم فً الجزابر ، التركٌة أزمٌر، ولد فً مدٌنة داٌات الجزابرآخر  هوو( 1838-1773:)الداي حسٌن

م ،وبعد احتالل الجزابر فً 1818عام  فبراٌرقبل وفاته فً  عمر باشابناء على وصٌة من الحاكم السابق 

 إلىثم  1833و1830فٌها ثالث سنوات ما بٌن  اإلٌطالٌة فمكث لٌفورناختار منفاه لٌكون فً مدٌنة  1830

  .أن توفً بها إلى اإلسكندرٌة

هو جنرال فرنسً من أنصار الملكٌة الرجعٌة و هو ( 1846-1773:) لوٌس أوؼست فٌكتور دي بورمون

سٌدي حٌث كانت قواته تقدر عندما نزلت بخلٌج  1830سنة  الحملة الفرنسٌة على الجزابرالشخص الذي قاد 

ل والذي م عوض باللواء كلوزي1830عسكري ، وبعد اإلطاحة بالملك شارل العاشر فً   37,000 ب فرج

 .  م1831فً منصبه وإتمام عملٌة االحتالل إلى  استمر هو اآلخر

كاتب سٌاسً درس القانون واشتؽل بالتؤلٌؾ والترجمة ، وٌعتبر ( 1840 -1717: ) حمدان بن عثمان خوجة

 1840-1830من الشخصٌات البارزة واألولى التً قادت المقاومة السٌاسٌة فً الجزابر فً الفترة الممتدة من 

 .

تولى , هو أحد ملوك أسرة آل بربون التً تم إبعادها أثناء الثورة الفرنسٌة (1836-1757)الملك شارل العاشر

لقد كان الملك شارل العاشر مإٌدا للنظام الرجعً ،1824حكم فرنسا بعد وفاة الملك لوٌس الثامن عشر عام 

و للتخلص من أبرز خصومه قام بإعداد المتطرؾ مما أدى إلى ظهور معارضة قوٌة ضده داخل فرنسا خاصة ،

 . أطاحت بحكمه( م1830)لكن ثورة جوٌلٌة 1830فً حملة عسكرٌة ضد الجزابر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1467
http://ar.wikipedia.org/wiki/1546
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1533
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%8A_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1818
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1830
http://ar.wikipedia.org/wiki/1830
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%AC
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( فً عهد الباي الرباٌات) هو ابن خٌر الدٌن بربروس تولى الحكم فً الجزابر    : حسان باشا بن خٌرالدٌن

م إلى عاصمة الباب العالً 1567نة م استدعً س 1551إلى  1544خالل فترات متقطعة بدأت األولى فً 

لٌقود األسطول العثمانً وأخذ لقب قبطان باشا ، وٌعرؾ عنه أنه هو الذي استحدث تنظٌم الباٌلكات فً الجزابر 

.   ٌمثل الالمركزٌة اإلدارٌة الذي م و1565منذ 

 18الملك لوٌس، عٌن من طرؾ ( 1827-1815)هو آخر قناصلة فرنسا فً الجزابر ( 1826-؟:)  بٌار دوفال

، وهو الذي أهان الداي حٌن خاطبه مستفسرا عن سبب تؤخر رد الملك شارل العاشر على رسابله ، والتً طالب 

لٌتلقى الصفعات الثالثة التً ملٌون فرنك ذهبً ،  8فٌها فرنسا بدفع ما علٌها من دٌون التً كانت تزٌد عن 

، لٌتخذ شارل العاشر قراره بؽزو 1827 أفرٌل29بتارٌخ  بواسطة مروحة كانت بٌده  وجهها له الداي حسٌن

 . ة التً لحقت بفرنسانالجزابر بحجة الرد على االها

قادمة من لٌفورن االٌطالٌة و  1774وهو تاجر ٌهودي ٌنتمً إلى عابلة حطت رحالها سنة :  ٌوسؾ بكري

ربٌسا للطابفة  1780تم تعٌنه سنة  ٌلقبه آخرون مٌشال كوهٌن بكري إستقر فً الجزابر وفتح مركزا تجارٌا ،

الٌهودٌة فً الجزابر خلفا ألبراهام بوشارة الذي عزل و أصبح التنابً بكري وصهره ٌوشناق ٌلقبان بملوك 

 .وهما وراء قضٌة الدٌون المعروفة بٌن الجزابر وفرنسا .الجزابر
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 (أحداث معلمٌة ) محطلت تارٌخٌة هامة 

 .دلسحصن العقاب باألندلس بٌن الدولة الموحدٌة ومسٌحًٌ األنمعركة  م 1212-

سقوط دولة الموحدٌن والتً تمكنت من توحٌد المؽرب العربً وصد هجمات الصلٌبٌن عن شمال : م1269-

.  إفرٌقٌا

اسبانٌا تحتل مٌناء المرسى الكبٌر الذي كان من أهم موانا المؽرب األوسط ،لتضمن بذلك عدم : م1505 -

 .م 1509، ثم تحتل وهران وارزٌو فً سلمٌن من التصدي ألطماعها فً شمال إفرٌقٌا قٌام الم

تشدٌد الحمالت االسبانٌة على سواحل المؽرب األوسط واحتالل كل من موانا تنس ،بجاٌة : م1510 -

 .ومستؽانم  ،الجزابر ، شرشال 

الجزابر باألخوٌن عروج لك بعد استنجاد سكان ذثمانً بالجزابر، جاء بداٌة التواجد الع:  م1518 -

 ( .م1512منذ ) وخٌرالدٌن لمقاومة الؽزو المسٌحً وحماٌة المسلمٌن 

بفعل الصراعات الداخلٌة والحروب ( الحلفاء الطبٌعٌون للموحدٌن ) سقوط الدولة الزٌانٌة :  م1530 -

 .سنة 294المتواصلة ضدها ، حافظت على كٌانها لمدة 

 من مٌناء برٌفٌزا ؼربً الٌونان ، و انتصر فٌها األسطول العثمانًمعركة بروزة وقعت بالقرب : م 1538 -

 .على تحالؾ الرابطة المقدسة الصلٌبً الذي نظمه البابا بولس الثالث  بقٌادة خٌرالدٌن بربروس

تحرٌر بجاٌة من االحتالل االسبانً فساعد ذلك على توحٌد أجزاء كبٌرة من األراضً الجزابرٌة : م1555 -

 .م1574بعة للحفصٌٌن ،خصوصا بعد تحرٌر تونس من الوجود االسبانً فًوالتً كانت تا

حصول فرنسا على إذن بالبحث عن المرجان فً الساحل الشرقً للجزابر وتعهد بدفع ضرابب :  م1578 -

وعدم إقامة أٌة تحصٌنات على الشواطا لٌتوسع نشاط الشركة صاحبة االمتٌاز إلى إقامة مركز تجاري 

 .العالقات بٌن الجزابر وفرنسا وتتؤثر" باستٌون"

بداٌة عهد الداٌات الذي تمٌز باالستقرار وبحرٌة العمل فً المجال السٌاسً والعسكري عن : م 1671 -

 ( .استقاللٌة القرار الجزابري) سلطة الباب العالً 

ى الكبٌر فً الجالء األول للقوات االسبانٌة عن وهران ، لتعود اسبانٌا إلى احتالل المدٌنة والمرس: م1708 -

 .م 1732

 .الجالء النهابً للقوات االسبانٌة عن المرسى الكبٌر ووهران : م1792 -

 . تارٌخ عقد أول معاهدة صلح وصداقة بٌن الجزابر والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة : م1795 -

العسكرٌة مإتمر اكس الشابٌل الذي تم فٌه االتفاق بٌن الدول األوربٌة المسٌحٌة على تحٌٌد القوة : م1818 -

 .الجزابرٌة ووضع حد لسٌطرتها على الجزء الؽربً من حوض البحر المتوسط

التً كانت حجة ( إقدام الداي حسٌن على ضرب القنصل الفرنسً بالمروحة)حادثة المروحة : م1827 -

 . م1827جوان16واهٌة الحتالل الجزابر بعد تؤزم فً العالقات بٌن الجزابر وفرنسا إلى حد إعالن الحرب فً 

تارٌخ احتالل الجزابر من طرؾ فرنسا ،وجاء ذلك بعد قبول الداي حسٌن بمعاهدة التسلٌم ٌوم : م1830 -

م ، لٌدخل جنود االحتالل مدٌنة الجزابر فً الٌوم الموالً وتنكس أعالم الدولة الجزابرٌة وترفع 05/07/1830

 .مكانها راٌات االحتالل 
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                           الوحدة التعلمٌة الثالثة

 المصطلحات والمفاهٌم  

عصر التجدٌد األدبً والفنً والدٌنً بؤوربا ابتدأ فً اٌطالٌا وعم أوربا فً القرنٌن  وأو عهد االنبعاث أ:  النهضة

إلى  العصور الوسطىمصطلح ٌطلق على فترة االنتقال من الخامس عشر والسادس عشر المٌالدٌٌن ،وهو 

 .م 1453،وٌإرخ لها بفتح القسطنطٌنٌة عام  العصور الحدٌثة

م 16م و15وهً تلك الرحالت البحرٌة االستكشافٌة والتً قام بها األوربٌون خالل القرنٌن  :الكشوؾ الجؽرافٌة

بشٌر الدٌنً ، وأسفرت عن اكتشاؾ الطرق البحرٌة وقارات وبدافع روح المؽامرة ، التوسع االستعماري والت

. جدٌدة 

هً أسلوب لالنتقال من تشكٌلة اجتماعٌة اقتصادٌة معٌنة إلى تشكٌلة جدٌدة أكثر تقدما  أو هً تؽٌٌر : الثورة

دٌد النتقال إلى وضع جتإدي لمن نظام إنتاج معٌن فً مجتمع إلى نظام آخر أو هً بشكل عام عملٌة هدم وبناء 

  .

تؽٌٌر سٌاسً بعٌد النطاق أو هً نشاط ٌعمل على اإلطاحة بنظام حكم واستبداله بنظام آخر : الثورة السٌاسٌة

. ٌستخدم مرتكزات تعٌد بناء النظام االجتماعً بؤسره لصالح الطبقة التً تمثلها الطبقة الثابرة 

مثل فً مجموعة من االختراعات التقنٌة ، وتت18القرن  هً ثورة انطلقت من إنجلترا فً:  الثورة الصناعٌة

 . وكمٌة اإلنتاج  فً نمطالتً أدت إلى تؽٌٌر 

أنها الحقوق التً تهدؾ إلى ضمان وحماٌة معنى اإلنسانٌة فً مختلؾ المجاالت :  حقوق اإلنسان والمواطن
لتمتع بحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ،أوهً مجموعة الحقوق التً تضمن لإلنسان ا

تختص حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة بطابع العالمٌة، ثابتة  ،كرٌمة فً مختلؾ جوانب النشاط اإلنسانً
و المساواة الكاملة بٌن كافة بنً البشر  متطورة ومتجددة وتقوم على الكرامة اإلنسانٌة .وؼٌر قابلة للتجزإ 

حقوق على احترام المواثٌق الدولٌة المختلفة  أكدتوقد  ،حقوق اإلنسان"عن " حقوق المواطن"وتتفرع 

م ومبادئ القانون الدولً العام واألعراؾ  1948العالمً لحقوق اإلنسان سنة اإلنسان ، بدءاً من اإلعالن 
 .الدولٌة 
 تنتهًصلة اجتماعٌة عاطفٌة تنشؤ من االشتراك فى الوطن والجنس واللؽة والمنافع وقد : لؽة :القومٌة

 هً، فقد قٌل اللؽويعن المعنى  االصطالحًال ٌختلؾ المعنى : عاون إلى الوحدة، واصطالحابالتضامن والت
فكرة سٌاسٌة اجتماعٌة بالمعنى الواسع، ترمى بالدرجة األولى إلى توحٌد كل جماعة متجانسة من البشر، 

، واحدة ألمة  ءنتماالباو والقومٌة شعور ٌنبع من اإلحساس بالوالء، واحد سٌاسًوخضوعها لنظام 

 . القومًواالعتزاز بالثقافة والتارٌخ 
ؼالباً ما تكون مناطق فراغ  التًحركة سٌاسٌة توسعٌة استؽاللٌة تتطلع إلى مناطق النفوذ : الحركة االستعمارٌة

 .م 18أو تخلؾ اقتصادي ، نمت هذه الحركة بعد انفجار الثورة الصناعٌة فً القرن 

لوثر احتجاجا على انحرافات الكنٌسة  تزعمهام 16القرن  فً أوربا خالل حركة دٌنٌة ظهرت:   اإلصالح الدٌنً

 .الكاثولٌكٌة

تعبٌر فرنسً األصل كان ٌُطلق فً المدن الكبٌرة فً العصور الوسطى على طبقة التجار وأصحاب : البرجوازٌة 

أخرى، ومع انهٌار األعمال الذٌن كانوا ٌشؽلون مركزاً وسطاً بٌن طبقة النبالء من جهة والعمال من جهة 

المجتمع اإلقطاعً قامت البورجوازٌة باستالم زمام األمور االقتصادٌة والسٌاسٌة واستفادت من نشوء العصر 

الصناعً ؛ حتى أصبحت تملك الثروات الزراعٌة والصناعٌة والعقارٌة، مما أدى إلى قٌام الثورات الشعبٌة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
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والبورجوازٌة عند ،  قتصادٌة والسلطة السٌاسٌةضدها الستالم السلطة عن طرٌق مصادرة الثروة اال

االشتراكٌٌن والشٌوعٌٌن تعنً الطبقة الرأسمالٌة المستؽلة فً الحكومات الدٌمقراطٌة الؽربٌة التً تملك وسابل 

 . اإلنتاج

 ذت اسمها من لفظ جاثلٌق وهو عندهم ربٌس أساقفتهمخٌحٌة تتبع للكنٌسة الرومانٌة ، أفرقة مس:  الكاثولٌكٌة

وأول من استعملها اؼناطٌوس األنطاكً ، أما ( الجامعة) فتعنً بالٌونانٌة  ، أما لفظة الكاثولٌكأو مقدسهم 

م وذلك للتمٌٌز بٌن كنٌسة روما 19بدأ استخدامه فً برٌطانٌا فً القرن ؾالرومانٌة الكاثولٌكٌة مصطلح 

 .والكنابس األخرى 

تحرٌر  إلىوكان ٌدعو  مارتٌن لوثرالدٌنٌة التً قادها  صالحاإلمذهب مسٌحً نشؤ من حركة :   البروتستانتٌة

فالبروتستانت ال ٌعترفون بالمظهر الكاثولٌكً، أمام هللا وحده ،  مسبوالالفرد من سلطان الكنٌسة، وجعله 

 ، اإللهًوٌرفضون القدٌسٌن والمالبكة والعذراء عند االورثوذكسٌٌن والكاثولٌكٌٌن وال ٌتعبدون سوى للثالوث 

 .واألنجلٌكانً ٌضم هذا المذهب اللوثري والكلفٌنً

المسٌحً الذي انفصل عن كنٌسة  المذهب الدٌنًالمسٌحٌون التابعون للكنابس الشرقٌة ،وهو :  األوثودكسٌة

زواج  باللؽة اإلؼرٌقٌة وبإمكانٌة  بإجراء الطقوس الدٌنٌة مجاال له، وتمٌز عن سابقه بٌزنطةروما، واتخذ 

 . رجال الدٌن فٌه

لقب الحبر األعظم أو الربٌس األعلى للكنابس الكاثولٌكٌة المسٌحٌة ، وهً من وظابؾ الشرؾ والوالٌة :  البابا

. باعتباره ممثل المسٌح فً العالم ، موسوم بالعصمة وهو ربٌس الفاتٌكان وأول من لقب به هو القدٌس بطرس 

ٌنٌة مإلفة من عدد رجال الدٌن المسٌحٌٌن مهمتها أو هو لقب هٌبة د عند المسٌحٌٌن رجال الدٌن:  االكلٌروس

 .تفوٌض الربٌس بالسلطات الممنوحة له  

تعنً باللؽة الٌونانٌة سُلطة خواص الناس، وسٌاسٌاً تعنً طبقة اجتماعٌة ذات منـزلة علٌا :  االرستقراطٌة

هم ودورهم فً المجتمع عن تتمٌز بكونها موضع اعتبار المجتمع ، وتتكون من األعٌان الذٌن وصلوا إلى مراتب

طرٌق الوراثة ،واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات االجتماعٌة األخرى، وكانت طبقة االرستقراطٌة تتمثل 

فً األشراؾ الذٌن كانوا ضد الملكٌة فً القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحدٌثة 

 .واحتفظت باالمتٌازات المنفعٌة، وتتعارض االرستقراطٌة مع الدٌمقراطٌةتقلصت صالحٌة هذه الطبقة السٌاسٌة 

 

ترى أن )  فً ٌد الملك، وٌستند على نظرٌة الحق اإللهً مركزة ةنظام سٌاسً تكون فٌه السلط:  حكم مطلق

 .( الحاكم المستبد ٌستمد سلطته من هللا فٌمارس حكما مطلقا على الرعاٌا 

المٌادٌن السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة، وهً  عب ما فً مختلؾكل ما ٌخلفـه ش: الحضارة 

وكذا التنظٌم االقتصادي  وتحدد مختلؾ طرابق العٌش والقٌم والمعتقدات والتقنٌات،  ،مرتبطة باالستقرار

 واالجتماعً لشعب ما

وعكسها  شفة فً القارة األمرٌكٌةاألوربٌون على المناطق المكت هً التسمٌة التً كان ٌطلقها:  العالم الجدٌد

 .م القدٌم والذي ٌشمل القارات الثالث وهً أفرٌقٌا ، آسٌا وأوربا الالع

البرلمان ) وهو االسم الذي ٌطلق على الهٌبات التشرٌعٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  : الكونؽرس

 .نطن مقره واش .مجلس النواب ومجلس الشٌوخ: ؼرفتٌن ، وٌتكون من(األمرٌكً
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طاع ( مالكً األرض) نظام اقتصادي اجتماعً عرؾ منذ العصور الوسطى ٌقوم على العالقة بٌن السادة :  اق

وبموجبها ٌستطٌع المالك أن ٌتحكم فً  عالقات استؽالل يالعالقات اإلنتاجٌة بٌنهما ه ،و والعاملٌن باألرض

 .األرض ومن فٌها من الناس 

 

الشخصٌات واألعالم 

 مالمتحدة عاأول ربٌس للوالٌات  جنرال فً الجٌش ورجل سٌاسً ، أصبح،(1799  -1732:)  جورج واشنطن

فً الرباسة حتى العام  يالمتحدة، بقبإعالن استقالل الوالٌات  انتهتالتً االنجلٌز  نبعد حرب التحرٌر م 1789

1797. 

هده قامت الثورة الفرنسٌة آخر ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسٌة، فً ع،(1793-1754) :لوٌس السادس عشر

والتً أدت إلى اإلطاحة بحكمه المطلق ،ساعد لوٌس السادس عشر الثورة األمرٌكٌة بإرسال فرقة فرنسٌه بقٌاده 

م حاول لوٌس السادس عشر الفرار من فرنسا برفقة  1793فً سنة .الفاٌٌت لمساعدة الثوار األمرٌكٌٌن 

 .ا وتم إعدامهما عبر المقصلة فً بارٌس زوجته ماري أنطوانٌت ، أُلقً القبض علٌهم

، قابد عسكري وسٌاسً إنجلٌزي، اعتبره نقاده أحد القادة الدٌكتاتورٌٌن، ( 1658  -1599) :أولٌفر كروموٌل

.                                                                        1658ولؽاٌة  1653أصبح ملكا على انجلترا من العام 

وصل إلى الحكم بفرنسا بعد انقالب قابد عسكري وإمبراطور فرنسً، ( م 1821  -1769) :نابلٌون بونابرت  

اٌطالٌا ، ) قاد عدة حمالت عسكرٌة داخل أوربا وخارجها   م1804سنة   إمبراطورا، وأعلن نفسه 1799نونبر 

 (1815معركة واترلو ) وربٌة األ لٌنتهً به األمر إلى االستسالم أمام تحالؾ القوى( مصر ، وروسٌا 

هو مإسس علم االقتصاد الحدٌث، ورابد اللٌبرالٌة االقتصادٌة،له كتب أهمها ( 1790-1723) : أدم سمٌث

 .ثروة األمم الذي ٌعالج فٌه طبٌعة وأسباب ثروة األمم  .و األخالقٌةنظرٌة المشاعر 

داٌة حركة اإلصالح بؤلمانٌا حٌث عارض رجال الدٌن الذي تزعم فً الب أحد( 1483-1456: ) مارتن لوثر

 .وأسس المذهب البروتستانً  ، أفكار الكنٌسة

خدمة إسبانٌا، ٌعد من رواد  ، مالح إٌطالً ولد بمدٌنة جنوة، دخل فً(م1506-1451: ) كرٌستوؾ كولمبس

. الوسطى  ومن مستكشفً جزر أمرٌكا االكتشافات الجؽرافٌة 

 .أول من قام برحلة بحرٌة حول العالم مالح برتؽالً ٌعد ،( (1521-1480:) ماجالن فردٌناند

 . روح القوانٌن، الرسابل الفارسٌة: أبرز مإلفاته فٌلسوؾ فرنسً من( 1755-1689: )  منتٌسكٌو

خطاب حول »و «دراسة فً التسامح»من أبرز مإلفاته  ، شاعر وكاتب فرنسً(( 1788-1694: ) فولتٌر

 .المساواة

العقد »وكاتب موسوعً فرنسً من أبرز مإلفاته  ، فٌلسوؾ وروابً( 1778-1717: ) جان جاك روسو

 .«االجتماعً

هابه واثبت أنه مفاوض ماهر ، ضرب المثل دسٌاسً اٌطالً ، عرؾ ب( 1527-1469:) نٌكولو مكٌافٌللً

ضل الكتب الذي ٌعد من أؾ" األمٌر"أن الؽاٌة تبرر الوسٌلة ، وهو صاحب كتاب : بخداعه وتلونه وكان مذهبه 

 .السٌاسٌة 
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، أحد أهم مإسسً ورواد ومنظري الحركة البروتستانتٌة اإلصالحٌة ، جال فرنسا ( 1564-1509:) حنا كالفن

، ونتٌجة لوجوده هناك ، صارت " مدٌنة إلهٌة "واٌطالٌا وسوٌسرا حٌث استقر بجنٌؾ وكان هدفه تؤسٌس 

. دبه جنٌؾ ، محجة لالجبٌن البروتستانت الذٌن اعتنقوا مبا

. بداٌة عصر النهضة ومرحلة االنتقال بؤوربا من العصور الوسطى إلى العصور الحدٌثة :  م1453-

بدء حرب السبع السنوات بٌن برٌطانٌا وفرنسا بسبب المستعمرات الهندٌة واألمرٌكٌة ، وأدت إلى : م1756-

. وتؤسٌس إمبراطورٌة الهند البرٌطانٌة  ،انهٌار فرنسا كقوة استعمارٌة

 و برٌطانٌا 13ن المقاطعات بدء حروب االستقالل األمرٌكٌة  بٌن سكا:  م1775 -

جوٌلٌة ، ووضع دستور 04مقاطعة أمرٌكٌة عن برٌطانٌا وهذا ٌوم  13اإلعالن عن استقالل :  م1776-

. ٌتضمن حقوق اإلنسان والمواطن 

. اد بدء الثورة الفرنسٌة وسقوط قلعة باستٌل رمز الظلم واالستبد: م1789 -

بدء حروب الثورة الفرنسٌة التً قادها نابلٌون ألجل إقامة إمبراطورٌة تمتد من البندقٌة إلى الهند : م1792-

. والقضاء على األنظمة الملكٌة بؤوربا 

. وٌعدم اثر ذلك  16فرنسا تصبح جمهورٌة وتحاكم الملك لوٌس : م1793

  سانت هٌالنة"جزٌرة  إلى هونفًهزٌمة نابلٌون فً معركة واترلو ببلجٌكا : م1815-

انعقاد مإتمر فٌٌنا الذي ٌعتبر من أهم المإتمرات بعد مإتمر واستفالٌا والذي اهتم بإعادة السلم : م1815

. واالستقرار ألوربا بعد القضاء على الحروب والثورات الداخلٌة 

التدخل  القابم على رفض،  ( الخامس  جٌمس مونرو ربٌس الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)مبدأ مونرو:  م1823-

. األوربً فً شإون أمرٌكا وجنوبها 

اندالع الحرب األهلٌة األمرٌكٌة بٌن الوالٌات الشمالٌة التً كانت تإمن بإلؽاء الرق والجنوبٌة التً : م1861-

. رفضت ذلك 

. ٌادة بسمارك تتوحد ألمانٌا بق ذه الحربه عدبو ،قٌام الحرب الفرنسٌة البروسٌة بهزٌمة فرنسا:  م1870 -

وجود أزمات وفً العالقات الدولٌة  حاد توتر التً جاءت بعدقٌام الحرب العالمٌة األولى ، و: م1914 -

.  وتحالفات بٌن القوى األوربٌة 
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  جدول ألهم الكشوفات الجؽرافٌة(معلمٌة أحداث) محطلت تارٌخٌة هامة 

 ةالبرتؽال كانت المبادرة فً االكتشافات الجؽرافً/1

 مالحظات اتجاه الرحلة  تارٌخ الرحلة  اسم المكتشؾ

م 1433-1415 األمٌر هنري المالح ةالسواحل اإلفرٌقً  ور الوصول إلى بوجد 
واحتالل سبتة  

 رحلة عبر الساحل رأس الرجاء الصالح 1486 بارتلٌمٌو دٌاز

 اإلفرٌقً 

1498-1497 فاسكودي ؼاما إتمام الرحلة التً قام  ؼرب الهند 
دٌازبها   

سواحل البرازٌل 1500 بندر كابرال كان ٌنوي الذهاب إلى  

 الهند

 :اتجهت اسبانٌا إلكتشاؾ ما وراء البحار  /2

 اسم المكتشؾ 

 

 تارٌخ الرحلة 

 

 اتجاه الرحلة 

 

 مالحظات 

 

  سكرٌستوؾ كولمب

 

التوجه نحو الهند الؽربٌة عبر الؽرب  م 1492-1504
 لكنه وصل إلى جزر االنتٌل 

 

جزر  إلى سل كرٌستوؾ كولمبوص
االنتٌل فً الرحالت التً قادها ،عاد 

 .اسبانٌا بسالم  إلىمنها 

 امرٌكو فٌسبوتشً 

 

التوجه نحو الهند الؽربٌة لكنه وصل إلى  م1512
 شواطا القارة األمرٌكٌة 

 

اخذ العالم الجدٌد اسم أمرٌكا نسبة 
  .المرٌكو

 

 الكانو + ماجالن 

 

من اسبانٌا وعبور مضٌق الخروج  م 1519-1521
من  ه قتلماجالن واالتجاه نحو الهند لكن

 الذٌن اعترضوا طرٌقه القراصنةطرؾ 

الكانو الرحلة بنجاح  ، فؤتمفً الفلبٌن 
  .اسبانٌا إلى

أكدت هذه الرحلة بالدلٌل القاطع 
  .كروٌة األرض

 

 بٌكافٌتا 

 

 رافق ماجالن  م 1522

 

ن خالل الرحلة المعلومات دوّ 

الموانا / حالة السفنب:لقة المتع
/ وصعوبة الرحلة/ األمواج /المإن /

  ....واألمراض التً أصابت البحارة
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 : فً باقً الرحالت األوربٌةساهمت الدول  / 3

 الدولة 

 

 اسم المكتشؾ 

 

 تارٌخ الرحلة 

 

 المناطق المكتشفة 

 

 اسبانٌا 

 

 بنٌدا 

 

 خلٌج المكسٌك  م 1519-1521

 

 البرتؽال 

 

 كورت لاير 

 

 اٌسالندا  م 1502 -1500

 

 فرنسا 

 

 فرازانو 

 

  .......كاراٌبً م 1534-1536

 

 انجلترا 

 

 هودسن +بافان +دافٌس

 

 ؼرٌنالند ا  1576-1610
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  ماد  اجغر فيم

 الوحدة األولى

التً تساعد على تحدٌد جملة خطوط الطول ودوابر العرض ونقاط المسح واالرتفاع :  إحداثٌات جؽرافٌة. 

. المواقع وشكل التضارٌس فً خرٌطة أو مخطوط مسحً

التوزٌع والعالقات بٌن  ،هً تمثٌل نسبً مرسوم أو مطبوع على سطح مستو ٌعٌن الموضع:  خرٌطة. 

  .المظاهر الطبٌعٌة واالجتماعٌة حسب مقٌاس معٌن

شكل )لمختلؾ معالم السطح الطبٌعٌة هً تمثٌل دقٌق ومفصل بمقٌاس رسم كبٌر :  خرٌطة طبوؼرافٌة. 

( شبكة المواصالت، تجمعات سكنٌة، حدود سٌاسٌة)بشرٌة ال، و(وارتفاع التضارٌس وشبكة هٌدروؼرافٌة

وهذا من خالل رموز وألوان اصطالحٌة ، وتشكل الخرٌطة الطبوؼرافٌة أساس إلنجاز خرابط عدٌدة منها 

. الرٌفٌة والعمرانٌة الجٌولوجٌة وخرابط استخدام األرض ، العسكرٌة

خرٌطة ال تحترم المساحة الجؽرافٌة فً أبعادها الحقٌقٌة بل تمثل المساحة بشكل ٌتناسب :  خرٌطة معدلة. 

. مع األهمٌة الكمٌة للظاهرة المراد تمثٌلها

خرٌطة تمثل توزٌع الظواهر الجؽرافٌة وتبرز العالقات فٌما بٌنها وتصنؾ إلى خرابط :  خرٌطة موضوعٌة. 

حلٌلٌة والتً تستعمل فٌها المتؽٌرة المربٌة لتبٌان ظاهرة جؽرافٌة واحدة وتركٌبٌة والتً تبٌن عدة متؽٌرات ت

. أو ظواهر مختلفة لنفس المجال

وهو العلم الذي ٌبحث فً عملٌة جمع المعلومات عن كابن ما ،دون أن تكون على : صور استشعار عن بعد. 

ر على التقاط األشعة والموجات الضوبٌة المنعكسة من سطح األرض و ٌقوم مبدأ االستشعا.تماس مباشر معه

لألجسام المتواجدة علٌه ،حٌث تقوم مجسمات األقمار الصناعٌة بتحوٌلها إلى بٌانات مسجلة ،ثم ترسلها هذه 

. األقمار إلى محطات االستقبال األرضٌة والتً تحولها إلى صور فضابٌة 

لمظاهر سطح األرض وٌتم التقاطها من الفضاء الخارجً بواسطة  هً تسجٌل ضوبً: الصور الفضابٌة. 

.  ألؾ كلم مربع 34األقمار الصناعٌة أو المركبات الفضابٌة وقد تصل التؽطٌة فً هذه الصور إلى 

هً وثٌقة إٌقونٌة تعطً صورة عن األرض كما تشاهد من أعلى بنسبة تصؽٌر معٌنة :  صور جوٌة. 

 ،احة التقاط الصورة وعن المرور بشكل حجمً ثالثً األبعاد إلى سطح مستووبتحرٌؾ ناتج عن اختالؾ مس

شكل مابل بوتلتقط الصور بواسطة طابرات مختصة، حٌث ٌتم أخذها على شكل أشرطة متوازٌة متالصقة إما 

إلبراز ظواهر تضارٌسٌة أو عمودٌة حٌث تإخذ التفاصٌل بدقة لجمٌع النقاط الكنتورٌة ومختلؾ الظواهر 

وٌجب أن تتراكب هذه الصور إلى أن ٌتجاوز بعضها على بعض إلمكان رإٌتها مجسمة  ،ٌعٌة والبشرٌةالطب

. Stéréoscopeسترٌسكوب "نافرة عند وضعها تحت المنظار المجسم 

أداة تقنٌة لتمثٌل أو تحوٌل المعطٌات تمثٌل معطٌات كمٌة من خالل رسوم بٌانٌة،أوهً  :  األشكال البٌانٌة. 

الكمٌة إلى أشكال مربٌة ، والرسم ٌستعمل الختزال البٌانات الرقمٌة التً تخاطب العٌن بحٌث  اإلحصابٌة

خطوط أو منحنٌات . وللرسوم البٌانٌة أشكال مختلفة منها أعمدة بٌانٌة ٌمكن مالحظتها وقراءتها وتؤوٌلها

. بٌانٌة، مثلث بٌانً، دابرة بٌانٌة أو نسبٌة

انات الكمٌة والدالبل الحسابٌة التً تجمع عن طرٌق التعداد ،المعاٌنة وهً البً: الجداول اإلحصابٌة. 

. واالستبٌانأ
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طرٌقة بٌانٌة تساعد على رإٌة الصفات الممٌزة للتضارٌس ونسب االرتفاع بٌن أجزابها :  مقطع طبوؼرافً

المقطع  المختلفة وأشكال انحدار السفوح، وهو ٌجمع بٌن البعد األفقً والبعد الرأسً، وإذا ما قلب

. الطبوؼرافً إلى مقطع جٌولوجً تظهر فٌه جلٌا اتجاهات طبقات األراضً التً ٌمر بها المقطع ومٌلها العام

العالقة بٌن المسافة على الخرٌطة والمسافة الحقٌقٌة على المٌدان وٌكون عادة فً شكل :  مقٌاس خرٌطة. 

األولى ٌعطً قٌمة : لمقٌاس الخطً له فابدتان خط أفقً مستقٌم، مقسم إلى وحدات تعبر عن هذه العالقة، وا

األبعاد مباشرة عند قراءة الخرٌطة والثانٌة ٌبقى المقٌاس صالحا لالستعمال فً حالة تكبٌر أو تصؽٌر 

الخرٌطة، وٌكون فً شكل عددي أو كسر بٌانً بسطه واحد ومقامه عدد الوحدات الموافقة على المٌدان مثل 

. متر 100: سم  1علـى الخرٌطة ٌقابله عشرة أالؾ سنتمر على الطبٌعة  سنتمر 1أي أن كل  10.000/1

هً خطوط وهمٌة مؽلقة تمر بصورة أفقٌة بٌن النقاط متساوٌة ( خطوط الكنتورٌة:) منحنٌات تسوٌة. 

و هناك ثالث أنواع من . االرتفاع بالنسبة إلى مستوى سطح البحر،تفٌد فً إظهار البعد الثالث لسطح األرض 

متر، ومنحنٌات عادٌة  50منحنٌات ربٌسٌة بعد أربع منحنٌات عادٌة وتظهر بارزة وبارتفاع : حنٌات المن

. متر 5متر، ومنحنٌات متخللة أو إضافٌة بٌن منحنٌٌن  عادٌٌن وبارتفاع  10بارتفاع 

ابرة وهو شمال ثابت الٌتؽٌر ومركزه هو القطب الشمالً الذي تمثله د: الشمال الجؽرافً أو الحقٌقً .

درجة شمال خط االستواء ،حٌث تلتقً فٌها جمٌع الخطوط التً رسمها الجؽرافٌون على نموذج (90)العرض 

. الكرة األرضٌة ،وٌتم رسم جهة الشمال الجؽرافً فً الخرابط عادة على شكل سهم ٌشٌر إلى تلك الجهة 

 المؽناطٌسً فً لمركز الشماجد وهو متؽٌر ومنحرؾ قلٌال عن الشمال الجؽرافً،وٌو: الشمال المؽناطٌسً. 

وٌبعد الشمال  ،المؽناطٌسً الشمالً ،الموجود فً منطقة الجزر الواقعة فً أقصى شمال كندا القطب

 .كلم إلى الؽرب من القطب الشمالً(1600)المؽناطٌسً عن القطب الشمالً الجؽرافً مسافة 

إبراز عدد أو نسبة ،وٌتم من خالله رسم بٌانً ٌحدد توزع السكان حسب العمر والجنس:  هرم سكانً. 

، وٌقدم الهرم صورة لخصابص (كل فبة بخمس سنوات)الذكور واإلناث فً كل فبة من الفبات العمرٌة 

. السكان، ومإشرات هامة على ماضٌهم ومستقبلهم

 وأالبٌانات الكمٌة والدالبل الحسابٌة التً تجمع عن طرٌق التعداد أو المعاٌنة :  معطٌات إحصابٌة . 

. االستبٌان

هو إسقاط أشعة أو خطوط مستقٌمة عمودٌة أو مابلة من كل نقاط المنطقة المراد تمثٌلها على : المسقط .

المساقط :سطح مستو،وذلك وفق مبدأ هندسً ،وٌستخدم المسقط لتمثٌل شكل كروي ومن أهم أنواع المساقط 

. األفقٌة ،المساقط المخروطٌة والمساقط األسطوانٌة 

هً أشكال تحاكً مساوٌاً له ،  عبارة عن منظور مشابه للشًء الحقٌقً أو أصؽر منه أو: ماتالمجس. 
....( مجسمات مشارٌع عمرانٌة مجسمات للكرة األرضٌة) أو بشرٌة  -تمثٌل ظواهر طبٌعٌة –ظواهر طبٌعٌة 

لمقٌاس رسم معٌنة ، وتخضع المجسمات ومن أهم ما ٌمٌز النموذج المجسم أنه ٌمثل الواقع بؤبعاده الثالثة

 .سواء فً امتدادها الرأسً أو األفقً 
 

وهً أداة لكشؾ . الذي ٌحمل بٌانات أو معلومات موثوق بها -الملموس –هً الوعاء المادي  :الوثٌقة. 

والسمعٌة ..(مخطوطات ، كتب وصحؾ )معلومات وحقابق مختلفة ، تتعدد أنواعها فهناك الوثابق المكتوبة 
من آثار ) ومادٌة ...( (ت ، مقابالت ،وصور وأفالم تسجٌلٌة ورسوم توضٌحٌة وخرابط تسجٌال) والبصرٌة 

...(. وعمارة 

بالمٌل الذي ٌختار اللتقاط صورة جوٌة ما و تكون إما رأسٌة ، حٌث  وٌعبر عن هذه الزاوٌة: زاوٌة االلتقاط. 
هذه الصورة بؤنها تؽطً تمتاز ) تلتقط الصورة عندما ٌكون محور التصوٌر عمودي على سطح األرض 

،وإما مابلة ، حٌث تلتقط الصورة عندما ٌكون محور التصوٌر مابال بالنسبة ( قةبالدّ تتمٌز مساحة محدودة و
(. قة تؽطً هذه الصور مساحة أوسع وهً قلٌلة الدّ ) إلى سطح األرض ،
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ٌانٌة، وقد شهد هذا العلم هو ذلك العلم الذي ٌختص بتصمٌم وإنشاء الخرابط والرسوم الب: الكارتوجرافٌا. 

تطورا كبٌرا عبر الزمن سواء من حٌث تطور المفهوم أو من حٌث تطور األدوات والوظٌفة أو من حٌث 

مداخل التمثٌل، وبالتالً أصبح البحث الكارتوجرافً له األثر الكبٌر فً تحلٌل المشكالت المعاصرة وتوجٌه 

 .وأكثر منفعة التخطٌط فً المجتمعات المتقدمة بشكل أكثر جدوى

مثل التركٌب )وٌستخدم هذا المثلث بشكل مفٌد لتحلٌل بٌانات لثالث متؽٌرات متفاعلة  :.البٌانً المثلث. 

العمري، صؽار السن، متوسطً العمر، المعمرٌن أو األنشطة االقتصادٌة الثالث الربٌسٌة، الزراعة، 

زواٌا وتمثل القٌم على كل ضلع بالنسب بحٌث ٌتكون من مثلث متساوي األضالع وال،(الصناعة، الخدمات

بشكل صحٌح فان كل  -األضالع  –وإذا تم رسم وترقٌم المقٌاس %  100المبوٌة والتً تتراوح بٌن صفر و 

وٌمثلون نقطة واحدة داخل المثلث وبذلك نخرج بمثلث %  100ثالثة متؽٌرات سوؾ ٌكون حاصل جمعهم 

 . بشكل متكامل -محل الدراسة  -بٌانً ٌتوزع علٌه التركٌب 
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الوحدة الثانٌة 

 محور افترضه الفلكٌون وهو لٌس عمودٌا بل ٌمٌل عن الوضع العمودي  دور األرض حولت : زاوٌة المٌل. 

ساعة حدوث اللٌل  24وقد نتج عن هذا الدوران حول محورها المابل مرة كل  دقٌقة 27و° 23بزاوٌة قدرها 

  .والنهار

، وٌعد مرآة من تلقاء نفسه أي نمو طبٌعً دون  تدخل اإلنسان  هو النبات الذي ٌنمو:  ات الطبٌعًالنب. 

" الصحراوٌة"الشوكٌة  مجموعات هً الؽابات والحشابش والنباتات  ثالثعاكسة لمناخ اإلقلٌم وٌظهر فً 

ختلفة ،وخصوصا التساقط مساحة من سطح األرض تمتاز بالتشابه فً عناصر المناخ الم : المناخً اإلقلٌم. 

 . والحرارة

تحدٌد موقع مكان ما على سطح األرض من خالل خطوط افتراضٌة وضعها الفلكٌون وهً  :  الموقع الفلكً. 

خطوط طولٌة تصل مابٌن نقطتً القطبٌن الشمالً والجنوبً وهذا لتحدٌد الطول الجؽرافً للمكان ،وخطوط 

. ان عرضٌة وهذا لتحدٌد العرض الجؽرافً للمك

حول بخار الماء من ؼاز إلى سابل أو بلورات ثلجٌة، بسبب انخفاض درجة حرارة ت وٌقصد به  :  التكاثؾ. 

 ..من مظاهره الضباب و الندى ، الماء الهواء المشبع ببخار 

ظاهرة طبٌعٌة ناتجة عن الزالزل التً تتكون بإرها بالمحٌطات البحار إذ ٌرافق هذه الهزات :  تسونامً. 

متر  30متر إلى  20ات تنتشر فً كل االتجاهات ثم تتحول إلى أمواج عاتٌة ٌزٌد ارتفاعها من تموج

. بالشواطا القارٌة

أو البناء وتشمل معنٌٌن مرتبطٌن أشد االرتباط ومختلفٌن قلٌال، فمن جهة ٌقصد بالتكتونٌك حركات  تكتونٌة. 

ر التضارٌسٌة على سطح األرض الناتجة عن ومن جهة أخرى ٌقصد به المظاه( الباطنٌة)القشرة األرضٌة 

. هذه الحركات وأدت إلى التشكل الهندسً لألراضً وطبقات القشرة األرضٌة

إنفجارات تظهر على سطح األرض نتٌجة خروج المواد الباطنٌة إثر التحركات التً تعتري القشرة :  بركان. 
 .األرضٌة 

ة األرض تنتج بفعل التحرر السرٌع للطاقة المتجمعة فً عبارة عن اهتزازات مباؼتة وقوٌة لقشر:  زالزل. 

 .الصخور ،أوهً كل اهتزاز ٌعتري القشرة األرضٌة  لوجود ضعؾ أو انكسار بها 

خطوط وهمٌة تربط بٌن النقاط التً لها نفس درجات الحرارة على مستوى  :الحرارة المتساوٌة خطوط. 
 سطح البحر وتستعمل لرسم خرابط الحرارة

التً تسجل فٌها الحرارة أقصى درجاتها ( المحطات ) خط وهمً ٌربط بٌن النقاط  : ستواء الحراريخط اإل. 
ٌربط خط االستواء الحراري بٌن درجات مختلفة للحرارة على عكس خطوط تساوي ( الشهرٌة أو السنوٌة ) 

 الحرارة

قٌمة الضؽط المعدلة على  خطوط وهمٌة تربط بٌن النقاط التً تتساوى فٌها :الضؽط المتساوٌة خطوط. 

 ٌقاس الضؽط الجوي بآلة تسمى البارومتر أما وحدات القٌس فهً الملٌبار أو الهكتوبسكال. سطح البحر 

معدالت )خطوط وهمٌة تربط بٌن كل المناطق التً تسجل نفس كمٌة التساقط : األمطار المتساوٌةخطوط . 
لدرجة القصوى والدرجة الدنٌا للحرارة المسجلة هو الفارق بٌن ا: شهرٌة أو سنوٌة مدى حراري ٌومً 

 ساعة 24خالل الٌوم الواحد 
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هو الفارق بٌن الدرجة القصوى والدرجة الدنٌا للحرارة المسجلة خالل الٌوم الواحد  : مدى حراري ٌومً. 

 ساعة 24

ة هو الفارق بٌن معدل حرارة أسخن شهر ومعدل حرارة أبرد شهر فً السن  : مدى حراري سنوي. 

تنتج عن تجعدات فً قشرة األرض ٌحدثها ضؽط أفقً أو ضؽط رأسً ٌؤتً من أسفل نحو  :االلتواءات . 

. سطح األرض ، تحدث االلتواءات إال فً المناطق الطبقٌة الرسوبٌة من القشرة األرضٌة 

 عبارة عن تشققات فً قشرة األرض ، وٌحدث بها تزحزح للطبقات موازٌة لسطح األرض ، :الصدع . 
 . تحدث فً كل أنواع الصخور وخصوصا الصلبة 

عندما ٌحتوي ذلك ، ٌحدث  وهً الدرجة التً ال ٌقبل الهواء بعدها شٌبا من بخار الماء : نقطة تشبع. 
و تختلؾ الهواء على أقصى كمٌة من بخار الماء ٌستطٌع حملها تحت درجة حرارة وضؽط معٌّنٌْن، 

إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء المشبع ببخار الماء زادت هذه الدرجة باختالؾ درجة الحرارة ، ؾ

ار الماء وإذا انخفضت درجة حرارة الهواء المشبع بالرطوبة حدثت ظاهرة خقابلٌته على حمل ب
 . التكاثؾ

وهً مجموع العناصر المادٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة، والعوامل االجتماعٌة المإثرة بشكل من  :البٌبة . 

للبٌبة مفهوما (1972)الكابنات الحٌة وعلى األنشطة البشرٌة ،ولقد أعطى مإتمر ستوكهولم  األشكال على

واسعا ، بحٌث أصبحت تدل على أكثر من مجرد عناصر طبٌعٌة، بل هً رصٌد الموارد المادٌة واالجتماعٌة 

 .المتاحة فً وقت ما وفً مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته 

هو ارتفاع حرارة كوكب األرض بصورة عامة، وعند انحباس هذه الحرارة بٌن سطح و : احتباس حراري. 

وٌعتبر تراكم ثانً . األرض والهواء ٌكون الوضع أشبه بالبٌت الزجاجً المستخدم فً تربٌة وتنمٌة النباتات

ح أكسٌد الكربون فً الجو هو المسبول عن ذلك وهذا حٌن ٌقوم بحبس أشعة الشمس من أن تنفذ إلى سط

. األرض أو تنعكس إلى الفضاء

وهو المطر الذي ٌكتسب الصفة الحامضٌة ، وٌتكون بفعل الؽازات التً تتحلل فً ماء  : أمطار حمضٌة. 

 هذه الؽازات متزجت، ؾبشكل أكثر ثم ثانً أكسٌد الكربون والكلور األزوت وحمض الكبرٌت أكسٌد المطر مثل

على صحة تإثر كذلك ، و وإلى اختفاء األسماك مثل العوالق الموت البطا للؽابات فتسبببالمطر والثلج 

 .والعمران اإلنسان

لم ...( مٌاه، هواء، تربة، نبات )ظاهرة تتمثل فً ظهور عدد من المواد الجدٌدة فً وسط طبٌعً  :تلوث . 

ما فً تكن موجودة فٌه من قبل أوانها كانت موجودة ولكن زاد تركٌزها، وتتمثل هذه المواد الجدٌدة عمو

الحٌاة،  وتعكرسامة أو أحٌاء جرثومٌة أو عناصر مشعة وؼٌرها من العوامل التً تشوه البٌبة  ةكٌمٌابًمواد 

ملوثات ، ...(انتشار فٌروسات وبكترٌا )ملوثات بٌولوجٌة : وعلٌه ٌمكن تصنٌؾ هذا التلوث إلى أنواع 

 ثتلو)ملوثات فٌزٌابٌة ، ...(صناعة والزراعة استخدام مواد كٌمابٌة شدٌدة الضرر على البٌبة فً ال)كٌمابٌة 

...(. ذرٌة ونووٌة، ضوضاء  إشعاعاتناجم عن 

وٌبلػ أقصى ارتفاعاته  ،خط الذي ٌحدد المناطق التً ٌؽطٌها الثلج باستمرار طوال السنة  : خط الثلج الدابم. 

 .متر 3000متر، وفً جبال األلب إلى  5000فً المناطق المدارٌة فوق مستوى 

األجزاء الصلبة والسطحٌة من القشرة األرضٌة التً تشكل األجزاء الفاصلة فٌما بٌنها  : ةتكتو نًصفابح  .

. مناطق النتشار الزالزل
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ومفادها أن التوزٌع   1922وهً نظرٌة وضعها عالم األرصاد األلمانً  الفرٌد فجنرعام  : زحزحة القارات. 

جنر ؾ، حٌث ٌرى الماضٌةالذي كان سابداً فً العصور واألزمنة الحالً للبحار والٌابس ٌختلؾ عن التوزٌع 

 .أن نوعاً من الزحزحة قد حدث لألرض نتٌجة ضؽوط وعوامل عدٌدة

) وهو العلم الذي ٌعنى بدراسة جو األرض والتؽٌرات الجوٌة ، وتستخدم أدوات علمٌة  : األرصاد الجوٌة. 

ع المعلومات عن الجو ،و الطقس وقٌاس الظروؾ الجوٌة لرصد وجم( البالون ،األقمار الصناعٌة والحاسوب 

 . افً الطبقة الجوٌة العلً

هً المنطقة االنتقالٌة بٌن المناخ لصحراوي والمناخ المداري أي النطاق شبه الجاؾ الذي  : منطقة الساحل. 

وٌتعرض هذا ( مورٌتانٌاالنٌجر،  د ،شاتجنوب )ٌقع جنوب الصحراء الكبرى من الجهة الؽربٌة من أفرٌقٌا 

و ، "( القرن العشرٌن  افترات جفاؾ كبرى شهده 4"ةجفاؾ طوٌلفترات )النطاق إلى قحولة مفرطة 

 . 1985مجاعات كالتً مسته فً منتصؾ 

تصور عام وشامل ٌهتم بتنظٌم المظاهر الجؽرافٌة البشرٌة واالقتصادٌة على  (:أو ترابٌة)تهٌبة إقلٌمٌة . 

 زٌع السكان واألنشطة توزٌعا ٌتفق والمواردمستوى إقلٌمً وٌهدؾ إلى تو

 طبٌعٌة بؤنه تدهور األرض فً المناطق الجافة وشبه الجافة وتحت الرطبة نتٌجة عدة عواملٌعرؾ : تصحر

عوامل بشرٌة ومنها االستؽالل الجابر للموارد والتلوث ، وٌإدي ذلك الوضع إلى خلو  منها تؽٌرات المناخ و

 .ة المكان من الظروؾ الحٌاتً

وهً زراعة تعتمد على تقنٌات عصرٌة ٌخصص أؼلب  أو النقدٌة وتعرؾ كذلك بالتسوٌقٌة:  تجارٌة زراعة. 

وقد تمارس من قبل شركات استثمارٌة احتكارٌة وتنتج وفق متطلبات السوق، ( التصدٌر)إنتاجها للتسوٌق 

 .وارتبط وجود هذه الزراعة باالستعمار فً الدول النامٌة

بطرق تقلٌدٌة،وٌعبر  أحٌانا تتم ،زراعة تعتمد على التساقط وتخص االستهالك المحلً:  ةمعاشً زراعة. 

 ...(.القمح، األرز )عنها كذلك بؤنها الزراعة التً ٌتم فٌها التركٌز على الحبوب الؽذابٌة األساسٌة 
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الوحدة الثالثة 

قع أن ٌعٌشها الفرد منذ والدته، ٌحسب للذكور مإشر ٌقٌس متوسط عدد السنوات التً ٌتو:  أمد الحٌاة. 

. واإلناث كل على حدة، وؼالبا ما ٌكون أمد الحٌاة الخاص باإلناث مرتفعا عن األمد الخاص بالذكور

ارتفاع الوفٌات )تطور الدٌنامٌة السكانٌة حٌث تنتقل من نظام دٌموؼرافً تقلٌدي :  انتقالٌة دٌموؼرافٌة. 

وتتخلل النظامٌن فترة انتقالٌة ( انخفاض فً الوفٌات واإلنجاب)ؼرافً جدٌد إلى نظام دٌمو( واإلنجاب

. 1950-1945ولقد تم إعداد هذه النظرٌة خالل الفترة ( انخفاض فً الوفٌات وفترة تباطإ لإلنجاب)

تعبٌر لوصؾ االتجاه العالمً للنمو السكانً الضخم والسرٌع الذي مٌز القرن :  انفجار دٌموؼرافً. 

ن، واالنفجار السكانً هو نتٌجة هبوط عام وسرٌع فً معدالت الوفٌات بفضل التطور الحاصل فً العشري

مستوى الوقاٌة، وحفظ الصحة مما سمح بانخفاض هام فً وفٌات الرضع وبارتفاع فً أمد الحٌاة وفً نفس 

. الوقت استمرت الوالدات عالٌة

أصناؾ شتى حسب صفة من الصفات أو متؽٌر  لفظ دٌموؼرافً وٌعنى توزع السكان فً : تركٌب سكانً. 

مستوى تعلٌمً، نشاط )أو ؼٌر دٌموؼرافٌة ( العمر، الجنس، الحالة الزواجٌة)من المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة 

. تدرس منفردة أو مجتمعة( اقتصادي

توزع السكان بٌن مختلؾ الفبات العمرٌة، وٌصنؾ السكان حسب أعمارهم إما بسنوات  : تركٌب عمري. 

أو فبات أعمار ...(  9.5و 4.0)لعمر سنة فسنة وإما بفبات األعمار جملة وقد تكون فبات أعمار خمسٌة ا

سنة فؤكثر  60سنة وتمثل الكهول، ومن  59إلى  20سنة وتمثل الشباب ومن  19واسعة مثال من صفر إلى 

. وتمثل الشٌوخ

عقول للتكافإ بٌن ما ٌوفره المجال من سعة الحالة التً ٌتجاوز فٌها حجم السكان الحد الم : تضخم سكانً. 

. وموارد وما ٌحتاجه السكان لضمان بقابهم وتحركهم

حسب تعرٌؾ هٌبة األمم، هو العملٌة الكلٌة لجمع وتحلٌل ونشر  : (اإلحصاء السكانً)تعداد السكان . 

أو جزء من قطر وفً زمن البٌانات الدٌموؼرافٌة، االقتصادٌة واالجتماعٌة المتعلقة بكل األفراد فً قطر ما 

. معٌن، وٌتم عادة كل عشر سنوات

الوسابل التً ٌتبعها الزوجان لتحدٌد أوالدهما من خالل التباعد الزمنً بٌن  ( :أسري)تنظٌم النسل . 

الوالدات وضبط النسل، وهو ٌختلؾ عن مدلول تحدٌد النسل الذي ٌعنً تحدٌد الذرٌة مع استعمال وسابل 

تتلخص فً جملة من )ضمن السٌاسة السكانٌة المتبعة من طرؾ العدٌد من دول العالم  منعه، وكل هذا ٌدخل

المبادئ والتدابٌر المتخذة إما تكون مإٌدة لزٌادة نموها السكانً بالترؼٌب فً زٌادة الوالدات أو معارضة 

(. لزٌادة نمو سكانها بالحد من نسبة التكاثر الطبٌعً

بؤراضً ( ٌطلق علٌها أحٌاء الصفٌح)ة مقامة على حواشً المدن تجمع مساكن متواضع : حً قصدٌري. 

ؼٌر مهٌؤة مبنٌة أو مؽطاة بصفابح القصدٌر ورقابق الزنك والبالستٌك والخشب وما إلى ذلك وهً كثٌرة 

. االنتشار فً مدن العالم الثالث حٌث تسود الفوارق االجتماعٌة

أصلٌٌن ٌونانٌٌن دٌموس وتعنى الناس وؼرافً للداللة وهو علم السكان، تتكون الكلمة من  :دٌموؼرافٌا . 

على الوصؾ، وهو الدراسة العامة للسكان من حٌث الحجم والتركٌب والتوزٌع والهجرة وؼٌر ذلك من 

الخصابص االقتصادٌة واالجتماعٌة وأسباب وانعكاسات التؽٌرات التً تطرأ على هذه العناصر السٌما من 

. النواحً الكمٌة

جملة المبادئ التً تتعبها الدولة فً القضاٌا السكانٌة والتدابٌر التً تتخذها فً ذلك،  : انٌةسٌاسة سك. 

وعموما تنقسم السٌاسات السكانٌة إلى مإٌدة لزٌادة نموها السكانً بالترؼٌب فً زٌادة الوالدات أو معارضة 

. لزٌادة نمو سكانها بالحد من نسبة التكاثر الطبٌعً



31 
 

. رق بٌن الهجرة الوافد والهجرة المؽادرة إلى إقلٌم معٌن فً فترة معٌنةالؾ : صافً الهجرة. 

: قدرة كامنة لها قوة محركة عند استعمالها ومن أمثلتها  : طاقة. 

(. الطاقة الناتجة عن استهالك مقدار معٌن من المواد الؽذابٌة خالل ٌوم واحد بالنسبة للفرد)طاقة حرٌرٌة 

(. حرارة تنتجها محطات ذرٌة)نووٌة ( مابً ذات مصدر حراري أو)كهربابٌة 

هً الطاقة الناتجة عن مصادر بدٌلة كالطاقة الشمسٌة والطاقة الهوابٌة وطاقة المد والجزر :  طاقة بدٌلة. 

الضخم، )والطاقة الحرارٌة فً البحار والمحٌطات ومصادر أخرى وهً تختلؾ عن المصادر التقلٌدٌة 

وأنها . أنها ال تتوافر بشكل منظم طوال الوقت. نها مصادر ذات عمر طوٌلأ. فً خصابص منها...( البترول 

. طاقة لٌست شدٌدة التركٌز فهً تتطلب أجهزة كثٌرة وكبٌرة الحجم وكذلك تكنولوجٌا مالبمة لكل مصدر فٌها

بع هً قسمة مجموع السكان على المساحة لمعرفة عدد السكان فً الكٌلو متر مر (:سكانٌة)كثافة حسابٌة . 

. الواحد وهذه الكثافة ال تكشؾ عن العالقات الوظٌفٌة بٌن السكان والمساحة

. كثافة السكان الذٌن ٌعٌشون من الزراعة فً وحدة األرض القابلة للزراعة:  كثافة زراعٌة. 

هً تطوٌر للكثافة الحسابٌة ألنها تقتصر على األرض القابلة للزراعة وتكون صٌؽتها :  كثافة فٌزٌولوجٌة. 

. تقسٌم مجموع السكان فً منطقة ما على مساحة األرض القابلة للزراعة

أن النمو ؼٌر "الذي قال  1834-1766نسبة إلى االقتصادي اإلنجلٌزي توماس مالتوس :  مالتوسٌة .

المحكوم لعدد سكان األرض سوؾ ٌفوق قدرة البشر على إنتاج طعامهم وأن ذلك سوؾ ٌإدي إلى مجاعة أي 

ٌزٌد بنسق أسرع من نسق الموارد الؽذابٌة لالزمة لهم إذ أن السكان ٌزٌد بمتوالٌة هندسٌة  أن عدد السكان

لذا ٌنادي بتحدٌد النسل من ...  5-4-3-2-1فً حسٌن وسابل العٌش بمتوالٌة حسابٌة . 1-2-4-8-16-32

. خالل تؤجٌل الزواج توفٌر موانع الحمل واإلجهاض 

ه المبانً والمسالك وتزدحم فٌه الحركة واألنشطة الحضرٌة كالتجارة تجمع حضري تكثر وتنظم فً:  مدٌنة. 

. والصناعة والخدمات، وتصنؾ المدن حسب النشاط والدور الذي تقوم به

وهو المعدل الذي ٌزٌد به السكان أو ٌنقصون فً سنة واحدة بسبب الزٌادة  :معدل النمو الدٌموؼرافً. 

. عدل الوفٌات من معدل الوالدات وإضافة معدل صافً الهجرةالطبٌعٌة وصافً الهجرة وٌحسب بعد طرح م

ببٌن التؤثٌر النهابً لحصٌلة الهجرة بطرح عدد المؽادرٌن من عدد الوافدٌن ثم :  معدل صافً الهجرة. 

. تقسٌم الحاصل على إجمالً سكان المنطقة

: إلى وهً تصنؾ من حٌث مدة بقابها واستمرار االستفادة منها :  مــوارد طبٌعٌة. 

. وهً موارد تظل دابما متوافرة حسب التوقعات العلمٌة كالماء، لهواء، الطاقة الشمسٌة : موارد دابمة

وهً الموارد التً تملك القدرة على التجدٌد باستمرار كالؽابات، التربة والكابنات الحٌة :  موارد متجددة

. وٌشترط استمرار تجددها تعامل اإلنسان معها بشكل عقالنً

وهً موارد قابلة للنفاذ ألن معدل تجددها ٌقل عن معدل استهالكها، لذلك فهً موارد :  د ؼٌر متجددةموار

. مإقتة أو ناضبة كالفحم الحجري، الؽاز والنفط

 عادة ما تكون مراكز حضرٌة إلى أخرىرٌفٌة انتقال اختٌاري أو اضطراري للسكان من منطقة :  نزوح. 

. قتا أو نهابٌا فردٌا أو جماعٌابحثا عن حٌاة أفضل وقد ٌكون مإ

والذٌن ٌعولهم كل ( سنة 65سنة وأكثر من  15أقل من )هً نسبة األفراد خارج قوة العمل :  نسبة اإلعالة. 

فرد من أفراد القوى العاملة ونسبة اإلعالة هً مإشر لألعباء االقتصادٌة التً ٌتحملها الجزء المنتج  100

. من السكان
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العالقات والتفاعالت التً ترتبط من خاللها المكونات الحٌة بوسط طبٌعً ؼٌر حً جملة :  نظام بٌبً. 

وبالتالً فهو كٌان متكامل ومتوازن ٌتؤلؾ من كابنات حٌة ومكونات ؼٌر حٌة، ( هواء، ماء، تربة، طاقة)

لحٌاة وتنشؤ من مكونات النظام البٌبً عالقات تخضع إلى قوانٌن طبٌعٌة منظمة تكفل دوامها واستمرار ا

. وقٌام نظام بٌبً متوازن،

نظرة مستخدمة للعالم باعتباره مجاال تزداد فٌه العالقات توطدا نتٌجة تعدد وتنوع وسابل :  عالـم –نظام . 

. وأوجه االرتباط بٌن مختلؾ نواحٌه اإلقلٌمٌة والوطنٌة مما ٌجعل العالم ٌتطور فً إطار نظام موحد

كان فً فترة زمنٌة معٌنة وهو حصٌلة الفارق بٌن الوالدات والوفٌات تؽٌر عدد الس:  نمو طبٌعً للسكان. 

. وال تحسب الهجرة فً حساب النمو الطبٌعً وٌعتبر النمو الطبٌعً العامل األساسً فً نمو السكان

هً حركة انتقال األفراد والجماعات من أماكنهم األصلٌة واالستقرار فً مكان جدٌد :  هجرة السكان. 

جاوز االنتقال حدود إدارٌة أو سٌاسٌة وهذا التؽٌٌر للمكان ٌكون بشكل دابم أو شبه دابم وقد وٌشترط أن ٌت

. تكون الهجرة موسمٌة، داخلٌة أو خارجٌة

تناول اإلنسان كمٌات ؼٌر متوازٌة من المواد الؽذابٌة خالٌة من العناصر المفٌدة التً ٌحتاج :  سوء التؽذٌة. 

ٌفقده من خالٌا وأنسجة وهذا ما ٌجعله عرضة ألمراض ولقد حددت الكمٌة إلٌها الجسم لنموه وتجدٌد ما 

.حرٌرة ٌومٌا للشخص  2500ٌعادل  كافٌة لنمو الجسم نموا عادٌا بماال
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 التنوع البٌبً

عناصر المناخ                   الظاهرة الفلكٌة 

           

حركتا 

األرض 
المحورٌة )

(واالنتقالٌة   

اإلحداثٌات 

 الجؽرافٌة

إلشعاع الشمسً الذي ا

ٌصل إلى األرض     

%7  

الحرارة الضؽط  

ويجال  
الرٌاح  

  تساعد دوابر العرض فً تحدٌد البٌبات (

هناك توافق وتنوع البٌبات حسب االتجاه 

 (شماال وجنوبا

  ومع الدورة االنتقالٌة ومٌالن محور األرض

تعامد مرتٌن عند ) ٌختلؾ توزٌع اإلشعاع 

رة عند السرطان ومرة عند االستواء ، وم

 ( الجدي خالل السنة

مٌالن محور 

األرض 

 وتوازٌه

) الحركتٌن المحورٌة واالنتقالٌة وما تسببانه من نتائج

خصوصا تعاقب اللٌل والنهار واختالف طولهما وتكون 

تؤدٌان إلى عدم التساوي فً مدة ..( الفصول األربعة 

من حٌث تعامده أو ) اإلشعاع حسب دوائر العرض 

ى ، وهذا ما ٌنجر عنه تباٌن فً الحرارة عل( توازٌه 

. سطح األرض وكل هذا ٌؤدي إلى تنوع مناخً و بٌئً   

مصدرها الربٌسً هو 

اإلشعاع ش وهً مولد 

لعناصر المناخ جمٌعها ، 

وٌإدي تباٌن توزٌع 

اإلشعاع والحرارة إلى 

ناطق اختالؾ فً الم

. الحرارٌة   

اختالؾ فً كمٌة 

اإلشعاع أدى إلى 

تباٌن فً حجم 

الضؽط وتولد 

رٌاح نظامٌة 

ومحلٌة    

هبوب رٌاح 

من مناطق 

فع ض المرت

إلى م ض 

المنخفض 

فترفع من 

 حرارة

الجهات 

التً تهب 

 علٌها

تهبعلٌها  

التساقط  

اإلشعاع وتؤثٌره 

على مصادر 

) الرطوبة الربٌسٌة 

المسطحات المابٌة 

ٌإدي إلى ( والؽابات

التبخر واختالؾ فً 

مقادٌر اإلشعاع 

وتوزٌع المصادر 

ٌإدي إلى تباٌن 

التساقط من مكان 

إلى أخر  

توزع الٌابس والماء وتداخلهما ،االرتفاع عن مستوى البحر ، ) العناصر المناخٌة التً تتؤثر بعدة عوامل 

.تنتج حاالت مناخٌة فً مكان ما والى تنوع بٌبً..( الموقع الفلكً ، الؽطاء النباتً   

   .شكٌل النباتات الطبٌعٌة وفً تنوعها من مكان آلخر الظروؾ المناخٌة لها تؤثٌر مباشر فً ت

مرتبط ) وعامل دٌنامٌكً( مرتبطة بحركتا األرض  المحورٌة واالنتقالٌة ) التنوع البٌبً ٌخضع لثالث عوامل أساسٌة وهً العوامل الفلكٌة 

(مرتبط بانعكاس سطح األرض ومعدل اإلشعاع ) وعامل حراري ( باالنتقال الموسمً لكتل الهواء   
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" البٌبات المتنوعة "جدول  ٌخص

 البٌبات الربٌسٌة/1

أسس ) تحدٌدها  البٌبات 
 (التحدٌد

) النطاقات 
 (ونة للبٌباتالمك

 عالقة اإلنسان بها النبات الخصابص المناخٌة 

مابٌن المدارٌن  الحارة

° 30الى0من 

 شماال  وجنوبا

 0من  االستوابً

شماال °  5إلى 

 وجنوبا

حرارة مرتفعة طول 

السنة المتوسط الٌقل 
م ، مدى °25عن 

حراري قلٌل أمطار 
طول السنة  

 سم170متوسط

أشجار 

كثٌفة دابمة 
 "الخضرة 

المطاط  ، 

نخٌل 
 "الزٌت

استؽالل الثروة 

الخشبٌة ، زراعة 
معاشٌة ، االعتماد 
على حرق الؽابات 

 ممارسةعند 
  الزراعة

 

  المداري الرطب

° 18إلى  5من 

 شماال وجنوبا

( م°30) حرارة مرتفعة 

ممطر جدا خصوصا 

 ملم 1000صٌفا 

أقل كثافة 

وجود 
أعشاب 

وحشابش 
و"السفانا"

أشجار 

 الكافور 

 الزراعة ، الرعً 

 المداري الجاؾ
( الصحراوي) 

° 30الى18من 

 شماال و جنوبا

صٌفا ) ارتفاع الحرارة 
م °18م و°50تصل إلى 

فً ٌناٌر ،ومدى 
حراري كبٌر ، أمطار 

 ملم150نادرة أقل من 

نباتات 
) شوكٌة 
..( الصبار 

 النخٌل 

استؽالل الثروات ، 
الزراعة المعاشٌة 
 والرعً البدابً 

° 60إلى  30من  عتدلة الم

 شماال وجنوبا

إلى  المحٌطً
ؼرب القارات 

 شماال وجنوبا 

صٌؾ رطب وشتاء 
معتدل أمطاره طول 

) السنة وأكثرها شتاءا 
 (ملم750

ؼابات 
: نفضٌة 

البلوط ، 
 الزان 

وجود استقرار 
وتعمٌر ، وفرة 

اإلمكانٌات 
ومالءمة الظروؾ 
للنشاط البشري 

زراعة ، صناعة )
 .( وتجارة 

إلى شرق  القاري
القارات ، ٌسود 

أكثر فً القسم 
 الشمالً للكرة 

شتاء بارد وجاؾ ، 
صٌؾ حار ومطٌر 

ملم ، مدى حراري 534

 .كبٌر 

وجود 
" حشابش 

البراري أو 
 "االستبس 

نشاط الرعً 
 والزراعة بنوعٌها 

من  المتوسطً
° 40إلى  30

شماال وأما فً 
النصؾ الجنوبً 

 (ؼرب القارات)

ر جاؾ وشتاء صٌؾ حا
دافا ممطر أمطاره 

ملم 800الى 600مابٌن 

مدى حراري كبٌر، 
م °10م صٌفا و27°

 شتاءا 

نباتات 
: وأشجار 

الصنوبر 

األرز 
 وأحراش 

زراعة ورعً ، 
سٌاحة وحركة 
 . تعمٌر واسعة 

° 90-60مابٌن  الباردة

 نوباو ج ماالش

) شبه القطبً

 إلىٌمتد ( التاٌؽا
65° 

صٌؾ قصٌر بارد 

طوٌل بارد جدا وشتاء 
 7الى 6ٌتراوح من 

أشهر أمطاره صٌفٌة 

ؼابات 

صنوبرٌة 
" قصٌرة
 "التاٌؽا

صعوبة استؽالل 

خٌرات المنطقة 
الزراعٌة 
والمعدنٌة 
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،االستفادة من  ملم500التتجاوز
صٌد األسماك 

 وقطع األشجار

( التندرا) لقطبًا
 ° 90 إلى 65من 

م صٌفا ° -24,7 

م شتاءا °  -47,7و

دابم برودة  ؼطاء ثلجً

 وندرة األمطار

نباتات 
الطحالب 

) قصٌرة 
 (التندرا 

استؽالل الثروة 
الحٌوانٌة 

والسمكٌة، 
األخشاب ، 

، رؼم أخشاب 

تدخل اإلنسان 
المحدود فهً 
تتؤثر بظاهرة 

 االحتباس 

                               (                                                              الثانوٌة)  الخاصة البٌبات/ 2

م تتشكل المراعً ، عرفت 2200م ، وعلى علو 3000نقطة الثلج تبدأ من:  البٌبة الجبلٌة المعتدلة                -

م فً المنحدرات السفلٌة تتشكل المراعً وعند 5000من "  "   "     :البٌبة الجبلٌة المدارٌة          .تهٌئة واسعة

تستغل للزراعة م2000أقل من   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


