
قـوراري ثامـر  : إعداد األستاذ

  1914-1453التحوالت الكبرى في أوروبا : الوحدة التعلمية الثالثة

   سا ع06سا 10فات الجغرافية والثورة الصناعية من النهضة األوروبية إلى الكشو: الوضعية التعلمية األولى
  االتمختلف المج أحدثت النهضة األوربية الحديثة تحوالت هامة شملت   - :اإلشكالية  

: التعليمات 
  .وعوامل قيامها ةاستخلص مرادفا للنهض :  44ص ) 1.2.3( استنادا إلى الوثائق )1 
  لنهضة حسب روادها استخلص مظاهر ا): 48/49(راجع صور الصفحتين  )2     

  ابرز مالمحه في سطر واحد , 44باالستعانة بما ورد في ص ,   العصور الوسطى اصطالح أوربي سائد  )3 
 ) 77ص(ووثائق ) 51ص( ولوجد) 46ص(  ماهي قنوات االتصال الحضاري باالستعانة بما ورد في     )5  
   وضح ذلك في سطرين  انتصارا ألوربا وانكسارا للعالم اإلسالمي : 51 تحمل الخريطتين ص     )6  

إلى أي  ) 51ص( الكشوف الجغرافية من ابرز مظاهر النهضة استخلص دوافعها باالستعانة بوثائق     )7   
.   مات السابقةباالستعانة بمنتوج التعلي    مستوى كانت قطيعة أوربا مع ماضيها

 بين مفهوم الكشوفات الجغرافية ودوافعها ونتائجها-2
. من خالل الجدول ص اذكر اهم المكتشفين والمناطق المكتشفة-3
. وعوامل قيامها)1(باالستعانة بالوثيقة  م الثورة الصناعية استنتج مفهو -4
.جهامظاهر الثورة الصناعية ونتائ… وص..… استخلص من خالل السندات ص-5
 وضح ذلك  النمو الديمغرافي-نوك الب–   الحرية- :   الثورة الصناعية  بعض عوامل قيام68تضمنت الصفحة  )6

 2- مفهوم النهضة األوروبية: 
  .تعني البعث الجديد والوالدة الجديدة

مختلف هي مرحلة االنتقال بأوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة حيث برزت أفكار جديدة شملت ﴿ 
.﴾ميادين الحياة وفتحت أبواب التقدم واالزدهار في جنوب غرب أوروبا

هي حركة فنية تجلت في إحياء التراث القديم أي التطور الذي مس الفنون وآالداب والعلوم وطرق التعبير ﴿ 
 ايطاليا لينتقل إلى  فية والسياسية والدينيةوالدراسة وما صاحب ذلك من تغير في أسس الحياة االجتماعية واالقتصادي

.﴾ م16معظم دول أوروبا خالل القرن   
م 14م ثم نمت أنحاء أوروبا تدريجيا وتجلت في القرن 12وقد ظهرت بوادر النهضة األوروبية بإيطاليا منذ أواخر ق

م16 و15وازدهرت خالل القرنين   
: عوامل قيام النهضة األوروبية-3  
الطب، الصيدلة، الفلك، الجغرافيا، ( اهم المسلمون في نقل مختلف العلوم س:  وأثرهااإلسالمية الحضارة العربية -1

.منافذ رئيسية هي األندلس، صقلية وجنوب إيطاليا03إلى أوروبا عبر ) الخ...الكيمياء، الرياضيات  
في م إلى االحتكاك بين الشرق والغرب ترتبت عنه عدة نتائج هامة 11التي أدت منذ أواخر ق: الحروب الصليبية-2

.حياة أوروبا وتطور نهضتها  
إلى إيطاليا ومساهمتهم في نشر التراث ) 1453(هجرة علماء بيزنطة بعد الفتح العثماني :  سقوط القسطنطينية-3

.البيزنطي  
. والمنظار المكبر والعدساتواإلسطرالب البوصلة واستعمالوالبارود ) 1450(كالطباعة :  االختراعات المختلفة-4  
مما ساعد على بروز فئة من المثقفين العقالنيين وميل المجتمع األوروبي إلى حرية : ة الغربية ضعف الكنيس-5

.البحث العلمي  
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6-الحركات الدينية المناهضة للكنيسة: التي أخذت على عاتقها اإلصالح الديني والرجوع بالمسيحية إلى نقاوته ا 
وبساطتها.

  :هور النهضة األوروبية الحديثة أهمها ساهمت جملة من العوامل في ظ: عوامل قيامها-*
 نظام اإلقطاع الكنسي مميزاتها االقتصادية وإشعاعها الثقافي والحضاري والفكري ظهور المدن األوروبية وزوال-1

 ...)بيزا، البندقية، جنوة( والفلسفي وكانت أسبق المدن هي اإليطالية التي شكلت منطلق الحركة اإلنسانية 
لعب التجار اإليطاليين ورجال الطبقة الوسطى دور الوسيط بين شرق العالم : لرأسماليةنمو البرجوازية وا  -2

وغربه وتأسيس شركات تجارية حققوا من ورائها أمواال طائلة حيث تطور النظام المصرفي ليشهد عصر 
 .النهضة مولد النظام الرأسمالي

زاولوا بأنفسهم السلطة المطلقة وتحالفوا مع  جمع الملوك كل السلطات السياسية و:األنظمة السياسية المطلقة -3
.البرجوازية بتشجيعها واالستفادة من ثرائها لضمان استقرارها وأمنها

أصبح الفرد يمارس نشاطه الحرفي والتجاري بعد أن تخلص من قيود الكنيسة واستبداد : نمو الروح الفردية -4
 .اإلقطاع فظهرت لديه النزعة الفردية والتفكير الحر

ضعف دور الكنيسة نتيجة المفاسد األخالقية والسياسية  ): 1377 -1305(لكنيسة الغربية وانقسامها ضعف ا -5
. والتبذير المالي واالنقسام البابوي باإلضافة إلى التغيير في الحياة الفكرية والدينية والسياسية في أوروبا

دت منها حضاريا من خالل احتكاكها رغم هزيمة أوروبا فيها إال أنها استفا: انعكاسات الحروب الصليبية -6
.بالحضارة اإلسالمية الراقية

التي دخلت أوروبا عبر األندلس وصقلية والمغرب اإلسالمي ومصر وبالد : أثر الحضارة العربية اإلسالمية -7
 ) م11القرن( األندلس

من العلماء إلى المدن فبعد سقوط القسطنطينية هاجر العديد : م1453سقوط اإلمبراطورية البيزنطية ونتائجه سنة  -8
األوروبية واإليطالية خاصة، وحملوا معهم رصيدا تراثيا ضخما من الحضارات اإلغريقية والرومانية و 

 .اإلسالمية والثروة المالية
من العربية إلى الالتينية بواسطة العلماء الذين ): م13(نجاح تيار حركة الترجمة الواسعة خاصة في القرن  -9

.م11اإلسالمية في القرن درسوا في الجامعات 
  : شملت النهضة األوروبية الحديثة جوانب عديدة   :مظاهر النهضة األوروبية الحديثة -*  
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