
   ملخص دروس التاريخ السنة االثانية متوسط

عرف العا! القديم تدهورا يف جميع امليادين وذلك : العا! قبل ظهور اإلسالم
 :بسبب عوامل عديدة

 :عوامل تدهور أوضاع العا!
 سيطرة اإلمرباطورية البيزنطية والفارسية

 . تسلط امللك وحاشيته ورجال الدين عىل األرايض الزراعية وفرض الرضائب
تقسم املجتمع إىل طبقات حسب النسب وحرفهم الذي نتج عنه انحطاط 

 اجتUعي
  .انتشار الديانات السUوية املحرفة والديانات الوثنية

رصاع مذهبي عنيف بسبب االختالف بY العقائد نتج عنه حروب دامية 
  . ديني واضطهاد

 . اقتصار التعليم عىل الطبقة الحاكمة فقط وانتشار الجهل يف املجتمع
 
 

 :أنظمة الحكم السائدة قبيل ظهور اإلسالم
 ساد النظام

 االستبدادي يف كل من اإلمرباطورية البيزنطية والفارسية حيث للحاكم جميع
 مختلفةالسلطات ،ويورث السلطة البنه ، وأستعمل النظام الحاكم وسائل 

  ونظام الجوسسة* الجهاز اإلداري املعقد * ـ: للسيطرة عىل الشعوب مثل
 

 :أصل كلمة مكة /
املكان املقدس ، موقع : تعددت اآلراء حول اسم مكة واشتقاقها من أشهرها 

  .أو موضع البيت ، املدينة املقدسة
 :اريخ مكةت

وبنى البيت  اسكن إبراهيم عليه السالم هاجر وأبنه إسUعيل منطقة مكة
 العتيق

بالحجر يف شكل مكعب تضم الحجر األسود وقد سكن مكة عدة قبائل منها 
 قبيلة



  .جرهم التي تزوج منها إسUعيل ثم جاءت قبيلة خزاعة وأخrا قبيلة قريش
 :أسU ء مكة

 النساسة، الناسة،الباسة،أم رحم ،أم القرى، البيت العتيق،: عديدة منها 
 .....الحرم، صالح،البلد اآلمY،العرش،القادس، املقدسة،كوثرمعاد، الحاطمة، 

 : جغرافية مكة/
موقع مكة عىل شكل هالل تقع يف بطن الوادي ، تحيط بها الجبال من كل 

 جهة ،
 اعتمد... برئ آدم و برئ خم : وهي قليلة األمطار بها آبار قليلة مثل 

 رتفعة وتجتاحه أحياناسكانها عىل حرفتي الرعي والتجارة نتيجة الحرارة امل
 .السيول الجارفة

 :العوامل التي ساعدت مكة لتصبح مركزا تجاريا 
 موقع مكة وسط طريق القوافل -

 .حج البيت -
 (.....األسلحة، الفخار( رواج الصناعة بها -

قداسة مكة الدينية بوجود الكعبة املرشفة التي يحج : مكانة مكة الدينية 
 .حرمالناس إليها يف األشهر ال

 
إىل املدينة فرارا من أذى قريش ) ص(هي خروج الرسول :  الهجرة النبوية-

 . وهروبا بدينه ،ومنها ابتدأ التاريخ الهجري
 

وقفت قريش ضد الدعوة اإلسالمية  :موقف قريش من الدعوة اإلسالمية 
  : وحاربتها لألسباب اآلتية

 .بيةالخوف من فقدان الزعامة والسلطان عىل القبائل العر  •
 (األصنام( التمسك بدين آبائهم وأجدادهم  •

 .عزة النفس لدى زعUء قريش ألن اإلسالم يسوي بY السادة والعبيد •
اعتقاد أهل قريش أن مصالحهم ومكانتهم مهددة عند تحويل وجهة  •

 . الحجاج عن مكة
 

 :أساليب قريش يف محاربة الدعوة اإلسالمية 



 . واملالبامللك ) ص(إغراء الرسول  •
 . اتهامه بالسحر والجنون والتشكيك يف نبوته •

 .االدعاء أن القرآن الكريم شعرا وليس تنزيال من هللا عز وجل •
 .تعذيب املستضعفY من املسلمY كالصحا� بالل وآل يارس وقتل بعضهم •

 . وأهله وأصحابه اجتUعيا واقتصاديا) ص(مقاطعة الرسول  •
 .للتخلص من الدعوة اإلسالمية) ص( محاولة قتل الرسول  •

 
  : أسباب الهجرة النبوية

 . وصحبه) ص(االضطهاد الديني الذي واجهه الرسول  •
الرتحيب واملبايعة من طرف قبيلتي األوس والخزرج خاصة بعد بيعة  •

 .للهجرة 11و 10العقبة األوىل والثانية يف السنة 
  .  عليه وسلماإلذن بالهجرة بنزول الوحي عىل النبي صىل هللا •

 
  : نتائج الهجرة النبوية-

 .بناء املسجد النبوي الرشيف *
 . املؤاخاة بY األنصار واملهاجرين *

  .تحول املسلمY إىل مجتمع منظم يف املدينة عىل أسس جديدة *
 .نزول األحكام والترشيعات للمجتمع والدولة اإلسالمية *

 
من ) ص(بعد هجرة الرسول ): ص(أسس الدولة اإلسالمية يف عهد الرسول -

 مكة إىل
 املدينة وقبله الصحابة رضوان هللا عليهم بدأت مالمح الدولة اإلسالمية

 :تتجىل يف عدة مظاهر منها
فهو مركز ديني وسيايس وثقايف ) ص(مسجد النبي : بناء املسجد  *

 ...واجتUعي واقتصادي
أصبح املسلمون أخوة تربطهم  حيث:املؤاخاة بY األنصار واملهاجرين  *

 .رابطة الدين الواحد أو الوحدة الدينية
) أهل الذمة (لتنظيم العالقات بY املسلمY وغr املسلمY : دستور املدينة *

 . من سكان املدينة املنورة



 ] عىل القرآن الكريم) ص(اعتمد الرسول الكريم :مصادر الحكم اإلسالمي  
ضافة إىل نظام حكم يشارك فيه كبار الصحابة والشورى باإل ] دستور الدولة

 ريض
 .هللا عنهم

  : ةبناءالدولة اإلسالمي -
والتقوى ... املساواة بY الرجل واملرأة والفقr والغني:  املظهر االجتUعي*

 . هو أساس املفاضلة بY الناس
 الدعوة إىل العمل والكسب الحالل وحق امتالك ال�وة:ملظهر االقتصادي ا*

بتكوين الجيش حيث قاد )ص(اهتم الرسول الكريم : ظهر العسكري امل*
 27بنفسه 

 . رسية 47غزوة وأرسل أصحابه يف 
 وصحبه ريض هللا عنهم بالجهاد بنزول) ص(أذن لـلـرسول  :ترشيع الجهاد 

 من سورة الحج من أجل الدفاع عن النفس والدفاع عن الدعوة 39اآلية 
 :املظلومY ومن غزواته صىل هللا عليه وسلم اإلسالمية وتأمينها والدفاع عن

 -هجري 6صلح الحديبية يف ذي القعدة  -هجري 2رمضان  17غزوة بدر يف -
 فتح مكة

  ... هجري10حجة الوداع يف  -هجري 8رمضان 20يف 
بعد ثالثة أشهر ) ص(اشتد املرض عىل النبي : وفاته صىل هللا عليه وسلم -

 من
 هجري11ربيع األول  12جوار ربه يوم االثنY  حجة الوداع ، حيث انتقل إىل

 من عمره 63م وهو يف سن 632املوافق 
 

 اختار املسلمون من بY الصحابة من يخلفه) ص(بعد وفاة الرسول : مقدمة
ويسr عىل نهجه، وعرف عهدهم بالهد الراشدي والتي عرفت أخطار عدة 

 :منها
ثورة *كمسيلمة الكذابأدعياء النبوة ) * مانعي الزكاة( حروب الردة *

 سكان
 ظهور الحركات*الفتنة الكربى بعد مقتل عثUن ريض هللا عنه*الشام ومرص

 .......الدينية



 (ص(بعد فتح مكة واصل من جاء بعد الرسول الكريم:الفتوحات اإلسالمية /
 عملية نرش اإلسالم يف األمصار حتى وصلت يف العهد األموي إىل الهند رشقا

 .واألندلس غربا
 :ما يأ�: أسباب الفتوحات اإلسالمية/

 نرش الدعوة اإلسالمية *
 توسيع رقعة الدولة اإلسالمية *
 تقوية املسلمY �ؤمنY جدد *

 تحرير اإلنسان من الجهل والعبودية *
*Yكسب موارد مالية جديدة لبيت مال املسلم. 

 هبعد فتح شب:سr الفتوحات اإلسالمية يف العراق وبالد الشام ومرص 
الجزيرة العربية تم فتح كل من بالد فارس والشام والعراق وأرمينيا وجزء 

 من
 معركة الrموك بالشام والقادسية وفتح: أفريقيا ومن أهم املعارك 

 ........ اإلسكندرية
 

 بداية من عهد الخليفة -استغرق فتح املغرب أك� من خمسY سنة: مقدمة/
 -ليفة األموي الوليد بن عبد امللكالراشدي عثUن بن عفان إىل غاية الخ

  :لألسباب اآلتية
املشاكل السياسية  .. مقاومة األمازيغ للفتح اإلسالمي العتقادهم بأنهم غزاة 

 ..التي عرفتها الدولة اإلسالمية بعد مقتل الخليفة الراشدي عثUن بن عفان
 .الوجود البيزنطي يف بالد املغرب

  صعوبة تضاريس بالد املغرب 
نرش اإلسالم وطرد البيزنطيY وكسب  . :أسباب الفتح اإلسالمي لبالد املغرب/

Yية  ..مورد جديد لبيت مال املسلمUتوسيع رقعة الدولة اإلسالمية وح
 .تحرير املغاربة من االحتالل البيزنطي والجهل والعبودية..حدودها الغربية

الد املغرب بثالث مرت عملية فتح ب: مراحل الفتح اإلسالمي لبالد املغرب 
حمالت ): هـ50هـ إىل 28(مرحلة االستطالع واالكتشاف  .:مراحل هي

 استطالعية متكررة
 عبد هللا بن أ� رسح ملعرفة املنطقة وسكانها: كان يقوم بها املسلمون مثل 



بدأها ) هـ86هـ إىل 50( مرحلة الفتح الحقيقي  ..، ثم يعودون إىل مرص
هـ وتنتهي بعزل حسان بن 50القrوان سنة عقبة بن نفع بتأسيسه مدينة 

بدأت بتولية موىس ) : هـ101هـ إىل 86(مرحلة التنظيم  ..هـ86النعUن سنة 
 . بن نصr أمور بالد املغرب إىل غاية فتح األندلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : عا! تسيطر عليه فارس وبيزنطة / 
 سيطرة اإلمرباطورية: يف غرب آسيا  /

 ...اليمن وأرمينيا وبالد ما وراء النهرالفارسية عىل العراق و 
سيطرة اإلمرباطورية البيزنطية عىل آسيا الصغرى وبالد : يف أوروبا الرشقية  /

 ...الشام ومرص وشUل بالد املغرب وجنوب إيطاليا
 
 

 املوطن األول للعرب هي شبه الجزيرة العربية التي يحدها شUال:املوقع 
 هندي ،رشقا الخليج العر� أما يف الغربالشام والعراق ،جنوبا املحيط ال

  2م كلم3:فيحدها البحر األحمر ، تقدر املساحة ب
 :أصل العرب

بالعرب نسبة إىل جدهم يعرب ابن قحطان ، ] ع –ج  –ش [سمي سكان 
Yانقسموا إىل قسم:  

عاشوا يف الجنوب مارسوا التجارة وتربية املوايش : العرب القحطانيون -
 .وبعض الصناعات



 . عاشوا يف الشUل مارسوا التجارة والرعي: العرب العدنانيون  -

 أهم املUلك العربية/3:القد¤ة 
  (فلسطY والعراق(ق م 1000- م.ق3000من:الدولة املعينية

 .ق م بلقيس150ق م اىل1000من:الدولة السبيئية -
 rاليمن(م 525ق م إىل 150من: دولة حم). 

 (من الفرات الىالبحر األحمر(م 106- م.ق500:الدولة النبطية 
 .زنوبيا) سوريا(م 272م إىل 1من:الدولة التدمرية 
 .(األردن(م600م إىل .ق300من : دولة الغساسنة -

 :األوضاع السياسية/4
*  rالقبائل العربية خاصة حم Yتكن األوضاع مستقرة نتيجة التطاحن ب !

 .ومعY والغساسنة واملناذرة
كانت شبه الجزيرة العربية مقسمة إىل ثالث وحدات سياسية هي قبائل  *

 . ¤نية ، وقبائل عدنا نية ، وقبائل ¤نية مهاجرة
دراسة أمور : نظام الحكم قبيل �ساعدة رؤساء العشائر من أهم وظائفه *

 .... الحرب ، والتجارة
جتمع فيه املأل كانت مكة أقرب القبائل إىل الهدوء ، بها دار الندوة التي ي *

 . الذي يضم رؤساء قريش ، للبث يف الشؤون العامة
 
 
 
 
 

 : األوضاع االقتصادية /5
سوق عكاظ وسوق : كانت مكة ملتقى القوافل التجارية من أشهر األسواق *

 ... ذي املجاز
األويل يف فصل الشتاء نحو اليمن و : كان للعرب رحلتان بغية التجارة *

 .الشامالثانية يف الصيف نحو 

 6: انقسم املجتمع إىل ثالث طبقات: األوضاع االجتUعية/ 



 . وهم أبناء القبيلة ينتمون إىل جد واحد:طبقة األحرار  /
/  Yوهم الغرباء عن القبيلة واملحررون من العبيد: طبقة املوال. 

 ... تظم الفقراء وأرسى الحروب: طبقة العبيد 
املطلقة ، وكانت العالقات بY القبائل قا¬ة »يز العر� بالعصبية القبلية  -

 .عىل اإلغارة وسلب القبائل الضعيفة
و»يز العر� بحبه للحرية والشجاعة وعرف بالكرم ، ونرصة املظلوم ، ووأد  -

 . البنات ، وكانت هوايته املفضلة رواية الشعر
اللغة تكلم العرب اللغة املعينية والحمrية والسينية ثم جاءت : الثقافية 

 االوضاع/7. العربية
استعمل العرب الخط املسUري ثم األبجدية الفينيقية وبرعوا يف الشعر 

 . والخطابة والحكم و األمثال
كU أبدعوا يف البناء والعمران والهندسة ، أشهرها سد مأرب ، قرص غمدان 

 .املؤلف من عرشين طابقا

 :االوضاع الدينية/8
 . ة آلهتها وأصنامها ، منها الثابتة أو املتنقلةلكل قبيلة من القبائل العربي*
حيث بلغ عددها حول الكعبة ) ع.ج.ش(تعترب مكة أعظم بيوت األصنام يف*

 .(...هبل ، الالت ،العرى، مناة(صنU مثل  360
 . ي�ب وخيرب: كU انترشت النرصانية اليهودية يف بعض مراكز الحجاز مثل*
دانية هللا متبعY تعاليم إبراهيم عليه وهناك األحناف الذين اعتقدوا بوح*

 . السالم
 
 

املغرب قطر واسع املساحة ومتنوع التضاريس ¤تد من :  موقع املغرب -
 مرص

 رشقا إىل املحيط األطليس غربا ومن البحر املتوسط شUال إىل الصحراء الكربى
 .جنوبا
 

تعاقب عىل احتالل املغرب كل من الرومان ثم الو ندال :  أسباب احتالله-



 : والبيزنطيY وذلك لألسباب اآلتية
 غنى املغرب بال�وات واملوقع الهام -

 طموح جو ستنيان يف اسرتجاع أمجاد روما -
 . الرغبة يف حUية حدود الدولة البيزنطية من أي اعتداء -

-  
املغرب بل أنحرص يف الشUل ! يشمل االحتالل كل : سياسة بيزنطة -

 الرشقي
يف حY كانت بقية املناطق مستقلة تنطلق منها الثورات ، مU جعل 

 البيزنطيون
 : يعتمدون عىل أسلوبY يف تثبيت سلطتهم

 . تطبيق القوة العسكرية :أسلوب القوة  *
*  rاستغالل املغاربة والسيطرة عىل أمالكهم: أسلوب التفق . . 

 
- Uعي الوضع الجت :Uه Yظهرت طبقت : 

 .وهم األقلية املحتكرة لل�وات والسلطة: الطبقة البيزنطية -
  .وهم األغلبية الخاضعة للظلم:  الطبقة املغربية -

 
  :أسباب نهاية االحتالل البيزنطي-

 . قوة املقاومة املغربية *
 . تفيش الفوىض والفساد يف اإلدارة البيزنطية *

  البيزنطية بسبب الحروب مع الفرس واملغاربةإفالس الخزينة  *
 ظهور اإلسالم وفتوحات بالد املغرب التي استهدفت الوجود البيزنطي *

 
سنة قبل البعثة املحمدية ، ويقصد  150¤تد حوايل :العرص الجاهيل  / 

  . بالجاهلية السفـة والغضب والرشك
 

 :آلهة مكة والقبائل املحيطة بها 
 : رية ودينية وتجلت يفعرفت مكة نهضة تجا

  بناء الكعبة-



  عبادة األصنام إىل جانب عبادة املظاهر الطبيعية -
 إتباع الديانة الحنفية- 

 ....ثقيف ، هوا زن ، : كU تحيط �كة قبائل عدية منها 
 

 : أوضاع مكة التجاري 
كان موقع مكة وسط طريق القوافل بY مأرب وغزة سببا يف رواج تجارة 

 قريش فهي
 مصدر رزقها وثرائها وكانت لها رحلتان نحو اليمن يف الشتاء ونحو الشام يف

 .الصيف إىل جانب إقامة األسواق التجارية واألدبية
 
 

 :أوضاع املدينة الديني والتجاري 
 كل من قبائل األوس والخزرج املتناحرتان باإلضافة إىل) ي�ب ( سكن املدينة 
 والنصارى ، كU عبدوا سكانه....) بنو النضr ، بنو قينقاع( اليهود 

  األوثان واشتهرت ي�ب برتبية املوايش وتجارة التمور
 
 
 

ربيع األول من عام  12ولد الرسول ص يوم االثنY ): ص(مولد الرسول -
 الفيل

 عبد هللا بن عبد املطلب: م من أبوين رشيفY ه571Uأفريل  12املوافق لـ 
 .وآمنة بنت وهب

يتيم األبوين حيث تويف أبوه وهو يف بطن ) ص(ش محمد عا) : ص(طفولته 
 أمه

وتوفيت أمه وهو يف السادسة من عمره فكفله جده عبد املطلب ثم عمه 
 أبو طالب

 . و أرضعته حليمة السعدية يف حياة أمه
 : (ص(صفاته وأعUله -3

O الخلق الحسن واألمانة والصدق والبعد عن مجالس اللهو واللغو . 



O قطعرف عنه أن Uه ! يعبد صن. 
O يف الكون rالخلو بنفسه والتفك. 

O رسة التجارة مع عمه ثم زوجهUرعي األغنام وم. 
O املشاركة يف حرب الفجار وحلف الفضول وتجديد بناء الكعبة. 

كان لصفاته الحميدة كاألمانة والصدق والعهد : من خديجة) ص(زواجه -
 .بالرغم من فارق السندورا يف التعرف عىل خديجة والزواج منها 

 من شهر رمضان 17ملا بلغ األربعY من عمره ويف يوم االثنY ): ص(بعته  -
 .الوحي بواسطة امللك جربيل عليه السالم يف غار حراء) ص(م نزل عليه611

 :مرت �رحلتY هU: مراحل الدعوة 
سنوات بدأت بنزول سورة 03دامت : م  613إىل  611املرحلة الرسية من /ا

 ملدثرا
{  Yتك األقربrيف تبليغ الدعوة) ص(حيث رشع الرسول } ...فأنذر عش 

 اإلسالمية رسا عىل أهل بيته واملقربY منه وكانوا يلتقون يف دار األرقم
 . لrشدهم ويتلوا عليهم ما نزل عليه من القرآن الكريم

سنوات وتبدأ  10دامت حوايل :م  622إىل  613من  الدعوة الجهرية/ب
 بنزول

 وكان من نتائجها عداوة قريش للمسلمY} ....فأصدع �ا تؤمر{ اآلية الكر¤ة 
األذن ألصحابه بالهجرة إىل الحبشة و ي�ب )ص(وتعذيبهم مU دفع بالرسول 

 سنة
 .م622
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