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بسم الله الرحمن الرحیم
           یسر مؤسسة التحاضیر الحدیثة أن تقدم لكم ھذا الجھد المتواضع ألبنائنا الطالب، 

وذلك لإلسھام في زیادة التحصیل الدراسي وتوصیل المعلومة بطریقة مبسطة وممتعة علما أنه 
ال یغني عن الكتاب المدرسي ..

تلخیص جمیع المواد
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) 

وقد قمنا بمراعاة بعض المعاییر واألسس أثناء إعداد ھذا الملخص، منھا:
اإللمام بكل الموضوعات الواردة بالكتاب الدراسي، بنوع من التفصیل الجید، دون  

اختصار مخل أو تطویل ممل ال فائدة فیه.
تسلیط الضوء على العناوین واألفكار المھمة بكل درس، مع التمییز بین العناوین  

الرئیسیة والعناوین الفرعیة.
االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتیبھا كما وردت بالموضوع األصلي. 

إدراج بعض الصور التوضیحیة وخرائط المفاھیم التي تدعم الفكرة وتوضحھا.  
آملین من الله عز وجل دوام التوفیق

نسألكم بالله العلي العظیم بأن ال تبیعوا ھذا الملخص أو تعطوه أحد غیركم  إال بعلمنا 
وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في التلخیص.

ال نحل لكم بیع ھذا التلخیص وكل محتویاته.
ال نحل لكم االستفادة من ھذا التلخیص إذا لم تدفع ثمنه.

ال نحل للمكتبات أو األشخاص بیع ھذا التلخیص وال نحل لھم ثمنه بدون علمنا.
تذكر قوله تعالى: 

  (( وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ ))
===================================

مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
للشراء الكترونیآ علي الرابط

www.mta.sa/c
او االتصال 

0555107025
 0558396004
0558396006
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الوحدة األولي : الدولة األموية
الدرس األول : الدولة األموية وأبرز خلفائها ( 41 – 132 هـ)

نشأة الدولة األمویة
بعد انتھاء عصر الخلفاء الراشدین رضي الله عنھم باستشھاد الخلیفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في أواخر سنة 40هـ، 
بایع أهل العراق ابنه الحسن رضي الله عنه بالخالفة واستمر فیھا لمدة قصیرة وفي أوائل عام 41هـ تنازل الحسن رضي الله 
عنه عن الخالفة لمعاویة بن أبي سفیان رضي الله عنه؛ حقناً لدماء المسلمین وتوحیدا لكلمتھم  فبایعه الناس وسمي ذلك العام 
بعام الجماعة، وبذلك قامت الدولة األمویة. وسمیت بھذا االسم نسبة إلى أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف وتتابع على حكمھا 

14خلیفة، واستمرت لمدة 91 عاماً حیث انتھت سنة 132هـ في عھد آخر خلفائھا مروان بن محمد.

أبرز خلفائھا
أوال: معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنه (41- 6-ھـ)

ولد بمكة قبل هجرة النبي صلى الله علیه وسلم بخمس عشرة سنة، وأسلم یوم فتح مكة 
كان أحد كتاب النبي صلى الله علیه وسلم. أشتھر بالسیاسة والحكمة والفصاحة والحلم والدهاء. مؤسس الدولة األمویة  

وأول خلفائھا.
جمع كلمة المسلمین، وعمل على استقرار الدولة اإلسالمیة في الداخل وعلى نشر اإلسالم في الخارج 

توفى بدمشق سنة 60هـ، وتولى الخالفة من بعده ابنه یزید بعدما أخذ له أبوه البیعة بوالیة العھد قبل وفاته؛ خوفاً من اختالف  
المسلمین وتفرقھم، وبذلك یكون معاویة رضي الله عنه قد استحدث أمراً جدیداً لم یعھده المسلمون من قبل حیث جعل نظام 

الخالفة وراثیاً.
من أعماله:

جعل دمشق عاصمة للدولة األمویة. 

http://www.mta.sa/c
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أنشأ دیوان الخاتم (لختم رسائل الخلیفة وحفظ نسخة منھا منعاً للتزویر). 
وضع نظام البرید في اإلسالم ونظمه لحمل كتب الخلیفة إلى البلدان. 

عني باألسطول البحري فبنى مراكز لصناعة السفن الحربیة. 
رتب حمالت الصوائف والشواتي. 

ثانیا: عبد الملك بن مروان (65- 86ھـ)
ولد في المدینة سنة 26هـ، وتولى الخالفة بعد وفاة أبیه سنة 65هـ

سیاسیاً بارعاً، قوي العزیمة، قضى على الثورات الداخلیة، وتغلب على الروم فاستقرت الدولة في عھده ولذلك عرف بأنه 
المؤسس اآلني للدولة األمویة.

توفي سنة 86هـ بعد أن أوصى بالخالفة من بعده البنیه الولید ثم سلیمان
من أعماله:

 تعریب الدواوین.
إعادة بناء المسجد األقصى وبناء قبة الصخرة. 

إنشاء دار لسك النقود اإلسالمیة وضربھا باللغة العربیة في دمشق. 

ثالثاً: الولید بن عبد الملك (86- 96ھـ)
ولد في خالفة معاویة بن أبي سفیان بالمدینة المنورة، اكتسب من أبیه الصفات السیاسیة واإلداریة التي أهلته للخالفة،  

أخذ له والده البیعة في حیاته. وألخیه سلیمان من بعده. فتولى الخالفة بعد وفاة والده، فورث دولة قویة مستقرة. 
وسع مساحة الدولة ونشر اإلسالم في المناطق المفتوحة .توفى رحمه الله بدمشق عام 96هـ 

من أعماله:
1) النواحي العمرانیة

أعاد بناء المسجد النبوي بالمدینة وأمر بتوسیعه. 
بني الجامع األموي في دمشق. 

أعاد بناء المسجد األقصى. 
اهتم بإصالح الطرق وتسھیلھا وحفر اآلبار في أنحاء البالد. 

2) النواحي االجتماعیة
اهتم باألیتام وكفلھم. 

وضع للمكفوفین من یقودهم ورتب لھم رواتب منتظمة. 
أعطى المجذومین حتى أغناهم عن السؤال. 
جعل لھم مُقْعَدِ خادماً وأجرى لھم األرزاق. 

رابعاً: عمر بن عبد العزیز (99- 101ھـ)
ولد في المدینة سنة 61هـ. ویتصل نسبه من جھة أمه بثاني الخلفاء الراشدین رضي الله عنه 

تولى الخالفة بعد أن أوصى له بھا الخلیفة  سلیمان بن عبد الملك قبل وفاته نظراً لتقواه وحسن سیرته. 
بدأ خالفته بإصالح الدولة مقتدیاً بسیرة الخلفاء الراشدین وقد أستطاع بحسن تعامله وعدله وتواضعه أن ینشر األمن  

ویقیم العدل في أرجاء الدولة اإلسالمیة فكان نموذجاً رائعاً للخلیفة الزاهد، العابد، الورع، واإلمام .
موقفه مع المظلومین.: یُروى أن والیه على خراسان  أخذ الجزیة عمن أعلن إسالمه، ظناً أنما یدخل الناس في اإلسالم  

هروباً من الجزیة، فأرسل له عمر أن یُسقط تلك الجزیة وقال له: "إن الله قد بعث محمداً هادیاً ولم یبعثه جابیاً" ثم عزله 
من منصبه. لقبه المؤرخون بلقب خامس الخلفاء الراشدین.
 توفي سنة 101هـ بعد أن حكم لمدة سنتین وخمسة أشھر.

من أعماله:
أعاد ما وهب بغیر حق لآلخرین من أموال إلى بیت مال المسلمین. 

عزل الوالة الظالمین، وعین بدالً منھم والة عُرفوا بالتقوى والصالح. 
استصلح األراضي الزراعیة وحفر اآلبار، وقدم القروض للمزارعین، وبنى االستراحات للمسافرین 

شجع الناس على حفظ القرآن الكریم، وأمر بتدوین الحدیث النبوي بعد جمعه وتنظیمه  
كاتب ملوك البلدان المجاورة یدعوهم إلى اإلسالم بالطرق السلیمة ونشر اإلسالم في البالد المفتوحة. 

http://www.mta.sa/c
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من النتائج المترتبة على سیاسة عمر بن عبد العزیز مع رعیته:
كثرة الداخلین في اإلسالم. 

وصول اإلسالم إلى أماكن بعیدة. 
قلة المعارضین للدولة األمویة. 

القضاء على مشكلة الفقر. 
ارتفاع المستوى المعیشي للمسلمین . 

الدرس الثاني : الحضارة االسالمية

الفتح في الشمال (آسیا الصغرى وجزر البحر المتوسط ):
كثف األمویون جھودهم في سبیل نشر اإلسالم  في بالد الروم، فرتب معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنه حمالت 

بریة  وبحریة متتابعة، وقد جرت محاوالت لفتح القسطنطینیة عاصمة البیزنطیین فلم یتمكنوا من فتحھا لمناعة 
حصونھا ولكنھم تمكنوا من فتح بعض الجزر في البحر المتوسط.

ثم جرت محاولة لفتحھا في عھد سلیمان بن عبد الملك لكن عمر بن عبد العزیز أمر تلك الجیوش بالعودة عندما بویع 
بالخالفة وذلك تنفیذ اً لسیاسته التي تركز على جھود االسالم في المناطق المفتوحة.

الفتوحات في المناطق الغربیة
فتح شمال افریقیة سنة 41 ھ:

انطلقت أول الجیوش اإلسالمیة إلى شمال أفریقیة بقیادة عقبة بن النافع وتمكن عقبة بن النافع من فتح  
العدید من المواقع .وھو بنى مدینة القیروان لتصبح قاعدة بحریة ثابتة للجیش اإلسالمي.

وبعد استشھاد عقبة بن النافع تولى حسان بن النعمان ، قیادة الجیوش اإلسالمیة واستطاع إخراج الروم  
تماما  من الشمال اإلفریقي، وعمل على نشر اإلسالم وتقویة النفوذ ھناك.

في عھد الولید بن عبد الملك عین موسى بن نصیرا والیا علي إفریقیة( تونس حالیا) فزاد دخول البربر في  
اإلسالم، وعین طارق بن زیاد على طنجة.

فتح األندلس سنة 92ھـ:
ارسل الخلیفة الولید القائد طارق بن زیاد لفتح األندلس، فعبر طارق المضیق الذي عرف بعد ذلك باسم ( مضیق 

جبل طارق) والتقي بملوك القوط ودارات بینھم معركة سمیت بمعركة ( واد لكة) انتھت بانتصار المسلمین، ثم 
تابعوا فتوحاتھم حتي تمكنوا من ضم معظم المدن األندلسیة ونشر اإلسالم.

الفتحوحات في الشرق:
استأذن الحجاج بن یوسف الثقفي (والي العراق)، الخلیفة األموي الولید بن عبد الملك؛ لفتح مناطق المیدان 

الشرقي فأذن له، وكان الفتح اإلسالمي في المیدان الشرقي على جبھتین ھما: جبھة بالد ما وراء النھر وجبھة 
بالد السند.

فتح بالد ما وراء النھر:
تولى قتیبة بن مسلم الباھلي قیادة جیوش المسلمین في خراسان، فاتخذ من مدینة مرو قاعدة لفتوحاته ونشر 

اإلسالم في الشرق، 
استطاع فتح عدة مدن من بالد ما وراء النھر، ثم واصل جھاده حتى وصل إلى مدینة (كاشغر) على حدود الصین.

فتح بالد السند: 
بقیادة محمد بن القاسم الثقفي ، فسار 

حتى وصل مدینة (الدیبل) فتحھا فحشد 
له ملك السند (داھر) جیشاً كبیراً 

ودارت بین الطرفین معركة انتصر فیھا 
المسلمون وقتلوا ملك السند. ودخل ابن 

القاسم العاصمة فاتحاً. ثم تابع 
المسلمون جھادھم حتى وصلوا 

كشمیر، فنشروا اإلسالم فیھا وعاملوا 
أھلھا معاملة حسنة.
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الدرس الثالث  : نهاية حكم الدولة األموية

في أواخر عھد الدولة األمویة وصل إلي الحكم خلفاء ضعفاء، فلم یتمكنوا من الحفاظ على أمالكھا ومكتسباتھا، فبدأت 
بالضعف والتفكك حتى انتھى الحكم األموي عام 132ھـ.

أسباب سقوط الدولة األمویة 
1- العصبیة القبلیة.

نھي اإلسالم عنھا فقال الرسول صلي الله علیه وسلم: " دعوھا فإنھا منتنة " وظھرت النزاع بین بعض القبائل 
العربیة وھو ما أضعف الدولة وأفقدھا قوتھا.

2- الفتن:
ظھور النزاع بین آل أبي سفیان بن حرب وآل بني مروان الحكم.

3- ظھور الدعوة العباسیة:
نشأت في أواخر الدولة األمویة في بالد خراسان بعیدا عن دمشق، وقد ساعد ھذا علي التفاف الناس حول الدعوة 

ونجاحھا.

الوحدة الثانية : الدولة العباسية والدول المتتابعة ( 132- 
1342هـ)

الدرس الرابع : الدولة العباسية وأبرز خلفائها

ظھرو الدولة العباسیة علي ید محمد بن علي بن عبدالله بن العباسي في مطلع القرن الثانب الھجري اتخذ 
من قریة ( الحمیمة) قرب (العقیة )ثم من مدینة مرو بإقلیم خراسان مركزا النطالق دعاته ومكانا لبث 

دعوته وتعلیماته.

http://www.mta.sa/c


مؤسسة التحاضير الحديثة        www.mta.sa/c         هاتف / 0558396006

7

مراحل الدعوة العباسیة
المرحلة السریة

بدأت ھذه المرحلة بتنظیم دقیق وسریة تامة، ونجح في التألیب ضد األمویین، وحشد المناصرین للدعوة. ثم ازداد 
نشاط العباسیین بعد انتقال أمرالدعوة إلبراھیم بن محمد الذي خلف والده عقب وفاته، حیث حرص على تقویة 

الدعوة واإلشراف علیھا بدقة. فعین أبا مسلم الخراساني قائداً عاماً للدعوة في خراسان. ونجح أبو مسلم في ضم 
المزید من  المؤیدین للدعوة الجدیدة.

المرحلة العلنیة:
أعلن أبو مسلم الخراساني الثورة على الوالي األموي في خراسان، 

ونجح في السیطرة علي اقلیم خراسان، ثم العراق.و
في الكوفة تمت مبایعة أبي العباس عبد الله بن محمد الذي خلف أخاه إبراھیم بعد قتله على ید األمویین سنة 

132ھـ، عندما علموا بانتشار الدعوة  في خراسان. ثم  واصل العباسیون  توسعھم، وھزموا آخر خلفاء الدولة 
األمویة مروان بن محمد في معركة الزاب  الكبیر سنة 132ھـ.

مراحل التاریخ العباسي
انقسم تاریخ الدولة العباسیة إلي عصرین؛ 

العصر األول یبداً من عام 132هـ وینتھي عام 232هـ وقد اتسم بالقوة،  
العصر الثاني من عام 232ھـ إلى عام 656ھـ فكان عصر  ضعف وانحسار.  

وقد دامت الخالفة العباسیة قرابة 524 عاماً تولى خاللھا 37 خلیفة، أولھم أبو العباس عبد الله بن محمد بن 
علي، وآخرھم عبد الله بن منصور ( المستعصم بالله).

برز عدد من الخلفاء العباسیین في العصر األول وتوسعوا في ممتلكاتھم، وقضوا على الفتن المناوئة لھم، كما 
اعتنوا بجوائب حضاریة متنوعة

http://www.mta.sa/c
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أبرز الخلفاء العباسیین
1- أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي (132-136ھـ):

ولد بالحمیمة ونشأ فیھا ثم انتقل إلي األنبار. 
 توفي سنة 126هـ .

من أهم اعماله:
تثبیت الحكم حیث قضى على األمویین والمعارضین له. 

بني مدینة الھاشمیة في األنبار، وجعلھا عاصمة للدولة العباسیة. 
وضع منارات وأمیال على الطریق بین مكة والكوفة؛ یھتدي بھا الحجاج والمسافرون. 

2- أبو جعفر ( المنصور) عبد الله بن محمد ( 136-158ھـ):
ولد بالحمیمة، وهو ثاني خلفاء الدولة العباسیة، بعد اخیه أبو العباس 

یعد المؤسس الحقیقي للدولة لما اتصف به الحزم وقوة اإلرادة واالهتمام بإدارة شؤون الدولة،  
حكم حوالي اثنتین وعشرین سنة، تمكن خاللھا من تثبیت أركان الدولة وتوطید األمن فیھا وتنفیذ كثیر من  

األعمال الحربیة والعمرانیة. 
توفي المنصور سنة 158هـ وهو في طریقة إلي مكة للحج. 

من أبرز اعماله:
بناء مدینة بغداد 

توسعة المسجد الحرام 

3- محمد بن عبد الله ( المھدي) ابن أبي جعفر المنصور ( 158-169ھـ):
ولد بالحمیمة وعني المنصور بتثقیفه،  

عرف بالحكمة والفصاحة والجود وسماحة األخالق، إضافة للمقدرة الإلداریة وعني بالمظالم وعامل رعیته  
بالحسنى، فقلت المشكالت والفتن في عھده، وركز في خالفته على القیام باألعمال العمرانیة والخیریة. 

توفي سنة 169هـ وكانت مدة خالفته إحدى عشرة سنة تقریباً. 
من أبرز اعماله:

توسعة الحرمین الشریفین  في مكة والمدینة. 
العنایة بطرق الحج بین مكة والعراق؛ فبنى االستراحات والبرك، وحفر اآلبار على طول هذه الطرق. 

تنظیم البرید وتكثیف خدماته، حرصاً على زیادة الروابط بین والیات الدولة. 
بناء دور للمرضي، وترتیب أعطیات للمحتاجین من الضعفاء وذوي العاهات وغیرهم. 

4- ھارون بن محمد (الرشید) (170- 193ھـ):
ولد بالري في خراسان بلغت الخالفة العباسیة في عھده أوج فوتھا ومھابتھا في الداخل والخارج، حیث عم األمن 

واالستقرار في ربوع أراضیھا التي وصلت في ھذا العھد إلي أقصى اتساع لھا. كما تطورت الدولة العباسیة 
حضاریاً، وعد عصر ھارون الرشید بدایة العصر الذھبي للحضارة اإلسالمیة. مرض وھو في طریقة إلي خراسان 

وتوفي سنة 193ھـ.
من أبرز اعماله:

 القضاء على الفتن، ومنھا حركة الخوارج. وفتنة البرامكة
 االعتناء بالعلم والعلماء، ووسع بیت الحكمة وهي عبارة عن مكتبة  ضمت أهم المؤلفات في شتي 

العلوم، وقد تطورت مدینة بغداد في عھده وتعددت أحیاؤها وتنافس الناس  في بناء القصور والمساكن، 
كما أصبحت مركزاً للعلم واألدبومقصداً للتجار.
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الدرس الخامس  : امتداد الدولة العباسية مرحلة الضعف

جھود الخلفاء العباسیین
قام الخلفاء العباسیون بتحصین الثغور اإلسالمیة المواجھة للبیزنطیین، ونظموا حمالت الصوائف  و الشواتي   

على البیزنطیین، 
أقاموا على الحدود مناطق دفاعیة سمیت العواصم وتم تزویدها بالعتاد والجنود. 

في الھند:
توسعت الدولة العباسیة ناحیة الشرق، ففتحت عدداً من المدن مثل: كشمیر، وقندھار، وقد أدى ذلك إلي فتح 

المناطق المحیطة بھما ونشر اإلسالم فیھا.
في آسیا الصغرى:

واصل العباسیون حمالتھم العسكریة ضد البیزنطیین في آسیا الصغرى وألحقوا بھم، ھزائم ساحقة، مما اضطر 
اإلمبراطوریة البیزنطیة إلي دفع الجزیة للخلیفة ھارون الرشید وعندما امتنع البیزنطیون عن دفع الجزیة عزم 

الرشید على قتالھم، فأعد جیشاً قویاً دخل آسیا الصغرى وانتصر على البیزنطیین وفتح عدداً من الحصون، وتوج 
انتصاره بفتح مدینة ”ھرقلة“ فاضطر البیزنطیون إلي دفع الجزیة مجدداً.

ولماً أغار البیزنطیون على مدینة (زبطرة)، وأحدثوا بھا مذبحة كبیرة قاد العباسیون  حملة عسكریة تقدموا بھا 
إلي مدینة (عموریة) أحصن مدنھم ففتحوھا، وھكذا حفظ العباسیون للدولة اإلسالمیة ھیبتھا.

في السودان:
أرسل العباسیون إلي قبائل البجة في السودان (بالد النوبة) قوة، أوقفت تعدیاتھم على مصر، وأجبرتھم على 

اإلذعان للمسلمین، كما تمكنت من نشر اإلسالم في جنوب السودان.
ضعف الدولة العباسیة:

حل الضعف في الدولة العباسیة، فأثار ذلك طمع أعداء المسلمین بھم في الداخل والخارج،  
في القرن الخامس الھجري (الحادي عشر المیالدي) ظھر الصلیبیون في الغرب  

وفي القرن السابع الھجري (الثالث عشر المیالدي) ظھر المغول في الشرق، وغزوا البالد اإلسالمیة، فواجھھم  
المسلمون لوقف العدوان، وتأمین حریة نشر اإلسالم، فظھرت االنقسامات، والخالفات المذهبیة وحلت القیادات 

الضعیفة، وبذلك ضعفت الدولة العباسیة، وخرجت عن طاعتھا معظم األقالیم وانحصرت سلطتھا في العراق 
تقریبا.

 وفي مصر وبالد الشام حل الضعف بالدولة العبیدیة، وفي األندلس سقطت دولة بني أمیة، وقامت دویالت ملوك 
الطوائف الضعیفة والمتنازعة. إضافة إلى ذلك كانت دویالت متعددة في جھات مختلفة من العالم اإلسالمي، 

منغمسة في حروب داخلیة.
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الحمالت الصلیبیة
یقصد بھا الحمالت العسكریة التي شنھا الصلیبیون على البالد اإلسالمیة في أوقات متتابعة، وقد سمیت بالصلیبیة؛ 

ألن الذین اشتركوا فیھا تابعون للكنیسة الكاثولیكیة في غرب أوروبا 
أسبابھا:

ضعف الدولة العباسیة، وتفكك وحدة المسلمین خصوصا في بالد الشام.  
االستیالء على خیرات بالد المسلمین. 

رغبة الملوك واألمراء األوروبیین في تكوین إمارات لھم في المشرق اإلسالمي. 
هزیمة البیزنطیین في معركة (مالذ گرد) على أیدي السالجقة المسلمین، وخوف األوروبیین من امتداد النفوذ  

اإلسالمي إلى أوروبا.
الحملة الصلیبیة األولى:

تزعم بعض األمراء األوروبیین جموعا من نصارى أوروبا لحرب المسلمین، واجتمعوا في القسطنطینیة، ثم 
زحفت القوات الصلیبیة ودخلت آسیا الصغرى، وتمكنت فرقة من الجیش من السیطرة على الرھا وأنشأت فیھا أول 
إمارة صلیبیة في حین زحفت بقیة القوات ناحیة أنطاكیة فسیطرت علیھا وكونت اإلمارة الثانیة، ثم واصلت زحفھا 

فدخلت فلسطین وسیطرت على القدس سنة 4۹۲ ھـ ثم كونت اإلمارة الثالثة التي تحولت بعد مضي سنتین إلى 
مملكة، كما نجحت القوات الصلیبیة فیما بعد في السیطرة على طرابلس وتأسیس اإلمارة الرابعة للصلیبیین.

موقف المسلمین:
تمكن عماد الدین زنكي - حاكم الموصل - من استعادة الرھا سنة ۵۳۹ه، فكان ذلك دافعا قویا للمسلمین غیر من 
میزان القوة لمصلحتھم، وقد وصلت أخبار تلك األحداث إلى أوروبا، فقاد بعض ملوكھا وأمرائھا حملتھم الثانیة 

إلى دمشق فأخفقت بعد أن توحد المسلمون تحت زعامة نور الدین محمود الذي خلف والده عماد الدین زنكي.
صالح الدین األیوبي وقیام الدولة األیوبیة:

توجه صالح الدین األیوبي في عھد نور الدین محمود إلى مصر مع القائد أسد الدین شیرکوه؛ لمساعدة أهلھا  
ضد الصلیبیین، فتولى الوزارة في مصر زمن العبیدین، ثم قضى على دولتھم سنة (567 هـ). 

بعد وفاة نور الدین محمود وضعف الدولة النوریة أعلن صالح الدین قیام الدولة األیوبیة، ووحد جبھة مصر  
مع الشام؛ لمواجھة الصلیبیین وإخراجھم من بالد المسلمین.

معركة حطین واستعادة بیت المقدس (5۸۳هـ):
عقد صالح الدین مع أمیر حصن الكرك (أرناط) معاھدة تعھد فیھا (أرناط) بأال یتعرض للمسلمین وبالدھم، إال أن 
أرناط) نقض تلك المعاھدة وھاجم القوافل اإلسالمیة وشواطئ الحجاز، فعزم صالح الدین على محاربته، وزحف 

بقواته إلى حطین، حیث تجمعت قوات الصلیبیین، ودارت المعركة بین الطرفین، وانتھت بانتصار المسلمین. 
وبعدھا زحف صالح الدین على المدن الساحلیة وتمكن منھا، ثم حاصر بیت المقدس، فطلبوا منه األمان مقابل 

تسلیم المدینة، فوافق على ذلك، وعادت القدس سنة (5۸۳ھـ) إلى المسلمین بعد أن احتلھا الصلیبیون ما یقارب 
تسعین عاما، وعامل المسلمون من فیھا من النصارى بالحسني.

الحملة الصلیبیة الثالثة ( 5۸۸- 5۸5هـ):
فزعت أوروبا لالنتصارات التي حققھا المسلمون، وال سیما في القدس، فأعدوا حملة صلیبیة ثالثة بزعامة بعض 
ملوكھا، إذ تقدم (فردریك) إمبراطور ألمانیا برا عبر األناضول وغرق في أحد األنھار وتفرق جنده، أما (فیلیب) 

ملك فرنسا، و(ریتشارد) ملك إنجلترا فتقدما بحرا و حاصرا عكا مدة سنتین، وتمكنا من دخولھا، وبعدھا عاد ملك 
فرنسا إلى بالده فاضطر ریتشارد إلى عقد صلح الرملة عام (۵۸۸ه) مع صالح الدین والعودة إلى بالده.

الحملة الصلیبیة السابعة (645-648هـ):
نجح المسلمون في استعادة بیت المقدس، فأثار ذلك زعماء أوروبا، فأعد ملك فرنسا (لویس التاسع) حملة اتجه 

بھا إلى مصر، وسیطر على دمیاط، ثم واصل زحفه إلى القاھرة، إال أن المسلمین ھزموا الصلیبیین في المنصورة، 
وأسروا لویس التاسع ففدى نفسه بمبلغ من المال، وانسحبت الحملة من دمیاط . وعندما خلف الممالیك األیوبیین 
في حكم مصر والشام واصلوا مواجھة الصلیبیین، وتمكنوا من طردھم من بالد المسلمین وإخراجھم من عكا آخر 

معقل لھم في بالد الشام عام (6۹۰ ھـ).

نتائج الحمالت الصلیبیة:
عودة كثیر من المسلمین إلى التمسك بالدین واجتماع كلمتھم  .1

2. ألحقت بالعالم اإلسالمي، كثیرة من الدمار والخراب، وال سیما بالد الشام.
توقف نمو الحضارة اإلسالمیة؛ بسبب انشغال المسلمین بھذه الحروب. .3

سقوط الدولة العبیدیة، وازدیاد ضعف الدولة العباسیة .4
انتقال مظاهر الحضارة اإلسالمیة إلى أوروبا، فكان ذلك سببا في نھضتھا .5
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الدرس السادس  : نهاية الحكم العباسي

عانت الدولة العباسیة منذ القرن الثالث الھجري من انفصال عدد من األقالیم عنھا حتى اقتصرت أمالكھا في 
أواخر عھدھا علي مدینة بغداد وما حولھا من مدن وقرى في  منطقة العراق ولما اجتاح المغول المناطق الشرقیة 

من  العالم اإلسالمي خالل القرن السابع الھجري لم تستطع الخالفة العباسیة الصمود أمامھم، فسقطت بغداد بید 
زعیمھم ھوالكو سنة 656ھـ، وقُتل آخر الخلفاء العباسیین وھو المستعصم بالله، وبذلك سقطت الدولة العباسیة 

في العراق.

الھجوم المغولي على البالد اإلسالمیة
المغول ھم قبائل سكنت أواسط آسیا (منغولیا ) وال تدین برسالة سماویة . بدأت القبائل المغولیة باجتیاح البلدان 

المجاورة لھا بقیادة ملكھم (جنكیز خان)، ثم واصلوا زحفھم غربة حتى وصلوا إلى حدود البالد اإلسالمیة.
بسبب طبیعة المغول الحربیة التي تعتمد على الھجوم والتوسع، فقد بدأوا تحرشاتھم بالبالد اإلسالمیة؛ حیث 

أرسلوا مجموعة من الجواسیس متخفین بزي تجار لكن المسلمین اكتشفوا أمرھم وحاربوھم، فھجم المغول على 
البالد اإلسالمیة ولما كانت أوضاع المسلمین متفرقة وغیر متحدة؛ نجح المغول في اجتیاح البالد اإلسالمیة 

الشرقیة، فقتلوا السكان وھدموا المساجد والمنازل، وقضوا على معظم مظاھر الحضارة فیھا، ثم اتجھوا في 
زحفھم غربة نحو بغداد عاصمة الدولة العباسیة.

اجتیاح بغداد وسقوطھا:
قاد (ھوالكو) حفید جنكیز خان جیشا اجتاح به بغداد ودمرھا وأسقط الدولة العباسیة عام 656ھـ ،وقتل آخر 

خلفائھا (المستعصم بالله) ،قم واصل زحفه الي شمال العراق وبالد الشام ،واستولي علي (حلب) فسقطت ھذه 
القلعة اإلسالمیة العتیدة الت صمدت في وجه قادة الصلیبین من قبل ،ثم خضعت دمشق وغیرھا من المدن الشامیة 

للمغول.
توقف زحف المغول بعد االستیالء على دمشق:

لما سیطر المغول على دمشق توقف تحركیھم عند حدود الدولة المملوكیة، وأرسل (ھوالكو) إلى سلطانھا (سیف 
الدین قطز) یھدده ویطلب منه االستسالم قبل دخول بالده، فاستشار (سیف الدین قطز) من یثق برأیھم، فأشاروا 

علیه بتوحید الصفوف ومواجھتھم، فاستحث سیف الدین قطز أمراء الممالیك على مواجھتھم.
معركة عین جالوت:

جھز (سیف الدین قطز) جیشة سار به لمواجھة المغول، وجعل قیادته لقائده (الظاھر بیبرس)، ثم تولى ھو بنفسه 
فیما بعد قیادة الجیش، والتقى بالمغول في معركة (عین جالوت) سنة 658ھـ، فكانت معركة حاسمة انتھت 

بانتصار المسلمین، وأوقفت الزحف المغولي على العالم اإلسالمي والعالم أجمع، وكانت عامال مساعدة على دخول 
عدد كبیر من المغول اإلسالم، ونشره في مجتمعاتھم بعد أن تعرفوا مبادئه السمحة، ومشاركتھم فیما بعد في 

الدفاع عن اإلسالم والمسلمین،
نتائج الھجوم المغولي علي بالد المسلمین:

1- سقوط الدولة العباسیة في (بغداد) وقتل آخر خلیفة عباسي.
2- تدمیر (بغداد) عاصمة الدولة العباسیة.

3- تدمیر مراكز الحضارة اإلسالمیة ،واتالف كثیر من العلوم 
والمعارف.

4- اتحاد كلمة المسلمین وترك الخالفات.
5- دخول عدد كبیر من المغول في اإلسالم بعد هزیمتھم.

أسباب نھایة الحكم العباسي
تسلط القادة حیث اعتمد الخلفاء العباسیون علي القادة العسكریین من الفرس ثم الترك ، وكان القادة یقدمون  

مصالحھم الشخصیة ، وحینما لم تتحقق لھم مصالحھم عملوا ضد الخلفاء وتسلطوا علیھم.
اتساع رقعة الدولة العباسیة  مع ضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني. 

انفصال كثیر من األقالیم التي كانت تابعة للدولة العباسیة وامتناعھا عن دفع الخراج للعباسیین. 
الدرس السابع  : نهاية الحكم العباسي

نشأة الدولة العثمانیة:
ینتسب العثمانیون الي قبیلة تركیة كان تعیش في أواسط آسیا (تركستان)،ثم ھاجرت الي آسیا الصغرى بقادة 

أمیرھم (أرطغرل) فرارا من الغزو المغولي والتقي (أرطغرل)بسلطان الدولة السلجوقیة المسلمة في آسیا الصغرى  
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وساعده في حروبه ضد الروم البیزنطیین ،فكافأه السلطان السلجوقي علي تلك المساعدة بمنحة أرضا في غرب 
األناضول وسمح له بالتوسع فیھا علي حساب الروم البیزنطیین.

بعد وفاة (أرطغرل) خلفه ابنه (عثمان)فواصل حروبه ضد البیزنطیین ،وبعد انھیار الدولة السلجوقیة فتح المجال 
أمام (عثمان) فاستقل بأراض جدیدة ،وحرص علي بناء دولته.ومنذ ذلك الوقت ظھر ما عرف باسم الدولة 

العثمانیة ویعد (عثمان بن أرطغرل) مؤسس الدولة العثمانیة، والیه تنسب.
مد (أورخان بن عثمان) (726-761ھـ) نفوذ الدولة العثمانیة في آسیا الصغرى وفي األراضي األوربیة ،وأسس 

فرقة (االنكشاریة)العسكریة ،واعتني باألعمال الحضاریة مثل : بناء المساجد والمعاھد وتنظیم شئون الدولة 
اإلداریة.

ویعد محمد الثاني (الفاتح)(855- 886ھـ) المؤسس الحقیقي للدولة العثمانیة ، عمل علي تقویة الجیش البري 
والبحري وإعداده عسكریا ومعنویاًن وفتح القسطنطینیة واتخذھا عاصمة للدولة ،وسماھا إسالم بول أول 

(إسطنبول) أي مدینة السالم ، وحول كنیستھا (آیا صوفیا) الي مسجد ،وواصل فتوحاته في أوروبا ونشر اإلسالم 
في المناطق المفتوحة، وبني األوقاف والمساجد في شرق أوروبا وغیرھا.

في عھد سلیم األول (918- 926ھـ) توقف المد العثماني في أوروبا ، ، ویعد سلیمان األول (القانوني) (926-
974ھـ) آخر السالطین العثمانیین األقویاء وصلت الدولة في عھده إلي عاصمة النمسا (فیینا) ووضع القوانین 

المنظمة لشئون الدولة ولذا لقب بالقانوني ،وواصل سیاسة والده فأكمل االستیالء علي معظم البالد العربیة.

مظاهر الحكم العثماني في البالد العربیة
إخضاع األراضي العربیة لنظام الدولة العثمانیة اإلداري القائم على تقسیم تلك البالد إلى والیات، حیث بلغت 15  

والیة، وكان یدیر كل والیة والي أو متصرف.
فرض الضرائب الكثیرة على السكان وعلى المحاصیل الزراعیة وعلى األراضي والسلع والخدمات، وجبایة  

األموال الخدمة الدولة العثمانیة وسالطینھا دون مردود واضح علي تلك البلدان.

التسلط السیاسي وزرع الفتن من أجل منع الجزیرة العربیة من أن تكون موحدة. 
نقل الصناع والحرفیین المھرة من مصر والشام الصحیحة إلى إسطنبول. 

بناء القالع والحصون لحمایة جنود الدولة العثمانیة ووالیتھا. 
فقد االستقرار وضعف األمن داخل تلك البلدان وفي طرق الحج. 

مواقف الدولة العثمانیة في شبه الجزیرة العربیة:
محاربة الدولة السعودیة األولى والدولة السعودیة الثانیة ، ومساندة بعض الزعماء المحلیین ضد الملك عبد  

العزیز.
تدمیر الدرعیة وما حولھا من البلدات وأجزاء كثیرة من بالد زهران وعسیر. 

تعذیب اإلمام عبد الله بن سعود آخر أئمة الدولة السعودیة األولى وقتله في إسطنبول. 
التضییق على أهالي األحساء وعسیر وال سیما التجارالبلدان العربیة مثل: العراق منھم، وقد حاولوا مرارا  

وتكرارا الرفع بشكواهم إلي السلطان العثماني إال أنه لم یستجب لھم.
التھجیر القسري (سفربرلك) ألهالي المدینة المنورة،من أجل تجنید أبنائھم لمساندة الدولة العثمانیة وحلیفتھا  
ألمانیا في الحرب العالمیة األولى، حیث نقل بعض أهالي المدینة إلى الشام نقال تعسفیة، ونھبت أغذیة المدینة 

المنورة وخیراتھا من أجل تموین عساكر الدولة العثمانیة.
ضعف الدولة العثمانیة وسقوطھا :

أدت الجھود التي قدمھا السالطین (األوائل) دورھا في الحفاظ على كیان الدولة وقوتھا إلى أن امتدت عوامل 
متعددة داخل الدولة وخارجھا أسھمت في إضعافھا، ومن ثم سقوطھا سنة ۱۳4۲ھـ

العوامل التي أسھمت في ضعف الدولة العثمانیة وسقوطھا:
االبتعاد عن الشریعة اإلسالمیة وسیطرة غیر المسلمین على مواقع النفوذ فیھا، وانتشار الممارسات غیر  .1

الشرعیة. 
ضعف السالطین المتأخرین ومیلھم للترف.  .2

اتساع مساحة أراضي الدولة العثمانیة وتنوع عناصر المجتمع فیھا .3
4. تردي أوضاع الجیش، وتدخله في شؤون الدولة اإلداریة والسیاسیة . 

5. حروب البلقان التي أنھكت الدولة.
6. تعامل الدولة العثمانیة السیئ مع األراضي التي تحتلھا

7. عدم تنمیة البالد التي یسیطرون علیھا.
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الوحدة الثالثة : أغلفة كوكب األرض
الدرس الثامن: الغالف الجوي

الغالف الجوي هو:
 غالف غازي یحیط بالكرة األرضیة لیس له لون وال طعم وال رائحة، ویتكون ھذا الغالف من عدد كبیر من 

الطبقات الغازیة غیر المرئیة، وتنجذب ھذه الغازات نحو الكرة األرضیة بفعل الجاذبیة.
فائدة الغالف الجوي الذي خلقه الله تعالى:

تنظیم وصول الضوء إلى األرض وانتشاره. 
السماح بمرور األشعة المفیدة من الشمس، مثل: األشعة تحت الحمراء، وتوزیع الحرارة والضوء. 

حمایة األرض من فقدان حرارتھا الطبیعیة الضروریة الستمرار الحیاة علیھا .  
حدوث دورة الماء بإعادته إلى األرض مطرة بإذن الله. 

أقسام الغالف الجوي
طبقة التروبوسفیر: 

ھو غالف الجو السفلي والطبقة األولى التي تعلو سطح األرض، وتعیش الكائنات الحیة فیھا، وھي منطقة وجود 
السحب واألمطار والعواصف.

خصائصھا: 
تجمیع األبخرة وتحویلھا إلى أمطار، فوظیفتھا بأمر الله تأمین الماء العذب على سطح األرض بنزول األمطار. كما 

أن الھواء داخل ھذه الطبقة ھو الوسیط المادي االنتقال الصوت من مكان إلى آخر، ولتسھیل الطیران، وتلقیح 
النباتات، وتسییر السفن.

طبقة الستراتوسفیر:
غالف الجو العلوي، وھو فوق الطبقة السابقة |وفیھا طبقة األوزون التي تمنع األشعة ظاھرة االحتباس الحراري 

الضارة الصادرة من الشمس وقد أدرك العلماء أن طبقة األوزون ھذه على مدى السنوات العشرین الماضیة قد 
أصبحت أكثر رقة الحرارة في طبقات الجو القریبة بسبب التلوث البیئي.

وألن ھذه الطبقة مستقرة جدا فإن الطائرات تطیر فیھا حیث تكون في مأمن من السحب وتقلبات الجو التي تحدث 
في طبقة التروبوسفیر.

خصائصھا: 
 تحمي كوكب األرض بأمر الله من األشعة فوق البنفسجیة ؛اذ تتولي امتصاصھا.

طبقة المیزوسفیر:
وتنخفض درجات الحرارة فیھا بنحو ۱۰۰ درجة مئویة، وھي أبرد طبقات الغالف الجوي.

خصائصھا: 
تخفض بتدبیر الله درجات الحرارة كلما ارتفع الھواء ألعلى، 

وفیھا یحترق كثیر من النیازك التي تسقط على األرض. 
وفیھا غالف الجو األیوني (األیونوسفیر) الذي یمتد إلى طبقة ثیرموسفیر

طبقة الثیرموسفیر:
ینتج عن ھذه الطبقة ظاھرة الشفق القطبي، وھو أیضا مكان المكوك الفضائي، والرحالت الفضائیة التي تدور 
حول األرض. وترتفع فیھا درجات الحرارة إلى ما یقارب ۱۰۰۰ درجة مئویة. ویكون الجزء السفلي من ھذه 

الطبقة على ارتفاع ۸۰ إلى ۵۰۰ کم فوق سطح األرض
خصائصھا:

 امتصاص األشعة السینیة
طبقة اإلكسوسفیر:

الطبقة األخیرة في الغالف الجوي، وھي طبقة نحیلة یندمج الغالف الجوي بعدھا في الفضاء الخارجي
خصائصھا: 

حمایة الطبقات األخرى وكوكب األرض من اإلشعاعات الضارة بإذن الله.
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الدرس التاسع  : الطقس والمناخ

الطقس :
حالة الجو بعناصره المختلفة في منطقة محددة في مدة زمنیة قصیرة (عدد من الساعات إلى مدة تصل إلى 

أسبوعین حد أقصى). والطقس یختلف من مكان آلخر على حسب قرب ھذا المكان أو بعده من خط االستواء، 
فنقول مثال: الطقس حار أو بارد أو معتدل، وصحو أو غائم، وجاف أو رطب.

بالون الطقس:
بالون ھواء كبیر یرفق معه جھاز یرسل إشارات تخبر عن درجات الحرارة ومستوى الرطوبة وضغط الھواء في 

الغالف الجوي، كما یخبرنا عن العواصف المحتملة والمتوقعة.
القمر الصناعي:

 تستعمل األقمار الصناعیة لمراقبة الطقس والمناخ على األرض؛ حیث تنقل البیانات والصور من الفضاء الخارجي 
نقال آلیة، وظھر القمر الصناعي السحب، والتیارات المحیطة بھا، وحركة العواصف.

المناخ:
 متوسط حاالت الجوفي مكان محدد، لمدة طویلة، من حیث الحرارة والضغط الجوي، والریاح، والرطوبة. فإذا 

جمعت حاالت الطقس في مكان ما لمدة طویلة، مثل: شھر، أو فصل، أو سنة، فإنھا تمثل ما یسمى بالمناخ.
العوامل المؤثرة في المناخ:

الموقع بالنسبة لدوائر العرض: تتعامد أشعة الشمس على خط االستواء معظم أشھر السنة؛ لذا فھو أكثر  (1
أجزاء األرض حرارة. وتنخفض الحرارة كلما ابتعدنا عنه باتجاه القطبین.

االرتفاع عن مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر، وذلك  (2
بمعدل درجة مئویة واحدة لكل ۱5۰ مترا

. القرب من المسطحات المائیة تؤثر المسطحات المائیة في المناخ، فھي من أسباب تلطیف جو المناطق  (3
التي تكون بجوارھا، فالماء یكتسب الحرارة ببطء ویفقدھا ببطء أیضا؛ وھذا ما یؤثر في مناخ المناطق 

الساحلیة
اتجاه الریاح تنقل الریاح الصفات المناخیة من الجھة اآلتیة منھا، فالریاح اآلتیة من مناطق باردة تكون  (4

باردة، والریاح اآلتیة من مناطق دافئة تكون دافئة، والریاح التي تھب من مسطحات مائیة تكون رطبة، في 
حین أن الریاح التي تھب من مناطق صحراویة تكون جافة.

الدرس العاشر  : عناصرالطقس والمناخ

1) الحرارة:
ھي درجة إحساس اإلنسان بدفء الجو أو برودته. وتعد درجة الحرارة أھم عناصر المناخ.

قیاس درجات الحرارة:
تقاس بأجھزة تقلیدیة أو بأجھزة إلكترونیة، وتستعمل بعض الدول الدرجة المئویة لقیاس درجة الحرارة، ویرمز 
لھا بالحرف (C)، في حین تستعمل دول أخرى الدرجة (الفھرنھایتیة) ویرمز لھا بالحرف (F)، وقد نجد أجھزة 

قیاس تحمل كلتا الدرجتین.
2) الضغط الجوي:

ثقل الھواء على األرض، الممتد من سطحھا إلى نھایة الغالف الغازي

یختلف الضغط الجوي من مكان آلخر بسبب: 
االرتفاع عن سطح األرض. 
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الحرارة؛ حیث یتكون ضغط منخفض على المناطق الحارة، في حین یتكون ضغط مرتفع على  
المناطق الباردة.

یعبر عن مقدار الضغط الجوي بالحرفین الالتینیین (H) و (L) فحرف (H)  یرمز لمنطقة الضغط الجوي المرتفع، 
وحرف (L)  یرمز إلى المنخفض.

یقاس الضغط الجوي بأي من األجھزة التالیة:
الباروجراف. (1

البارومتر المعدني. (2
البارومتر العادي. (3

3) الریاح:

قال الله تعالى: {وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ یُرْسِلَ الرِّیَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِیُذِیقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ 
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (46) 

الریاح:
 تیارات ھوائیة تنتقل من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض بشكل أفقي ویلحظ أن الریاح العامة 

الدائمة ال تھب في خط مستقیم، تنحرف إلى یمین اتجاھھا في نصف األرض الشمالي، وإلى یسار اتجاھھا في 
نصف األرض الجنوبي؛ بسبب دوران األرض حول محورھا.

أنواع الریاح:
إما حارة و إما معتدلة و إما باردة كما تكون جافة أو ممطرة وذلك حسب مرورھا علي الیابسة أو المسطحات 

المائیة.

اإلعصار:
اإلعصارعاصفة ھوائیة شدیدة حلزونیة الشكل قد تزید سرعتھا على ۱۱۹ كم في الساعة.

4) الرطوبة:
نسبة بخار الماء الذي في الھواء، والذي یحدث ظاھرة الرطوبة: نتیجة تبخر كثیر من المیاه من سطح األرض.

تكسف الرطوبة:
عندما تحمل الریاح الرطوبة إلي منطقة باردة تتكثف ثم تتحول الرطوبة الي حالة مرئیة تسمي تكثفا ، وھذا 

التكثف یكون علي ظواھر مختلفة : الضباب – الندي -  الصقیع – السحب -  البرد -  الثلج
وتقاس بجھاز الھیجرومتر (المرطاب) أو السیكرومتر.
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الدرس الحادي عشر  : عناصرالطقس والمناخ

یتراوح سمك القشرة األرضیة ما بین ۱۰ کم و60 كم.
طبقات األرض:

1- طبقة القشرة األرضیة:
درجة الحرارة نحو ۲۲ درجة مئویة

الحالة: صلبة .
التركیب: 

 القشرة القاریة - السیال: تبلغ سماكتھا ۸ إلى ۷۰ كم.

 القشرة المحیطیة - السیما :  تبلغ سماكتھا نحو 8 كم.
2- طبقة الستار

غطاء صخري یحیط بالنواة، وینقسم إلى:
الوشاح العلوي 

 درجة الحرارة؛ 1400 درجة مئویة - ۳۰۰۰ درجة مئویة
 الحالة:  سائل , صلب

ھذه الطبقة تصل إلى 170 كم تحت سطح األرض. ویتكون الجزء السفلي من الوشاح العلوي من صخرة 
صلبة وذائبة (سائلة)، في حین أن الصخور في المنطقة العلیا أكثر صالبة؛ ألنھا أكثر برودة.

الوشاح السفلي 
 درجة الحرارة: ۳۰۰۰ درجة مئویة

 الحالة: صلبة
الوشاح السفلي بین 180 كم و ۲۸۹۰ کم تحت السطح، وھو متكون من صخور صلبة، حارة بدرجة 

كافیة للذوبان، لكنھا تصلبت بسبب الضغط الذي یدفعھا إلى األسفل.
3- طبقة النواة

وهي تتكون من :
النواة الخارجیة  

 درجة الحرارة: 4۰۰۰ درجة مئویة - 6۰۰۰ درجة مئویة 
 الحالة: سائلة

تتكون من مواد منصھرة بسبب الحرارة الشدیدة
ھذه الطبقة السائلة من الحدید والنیكل یبلغ عمقھا 5150 كم ویحیط اللب الخارجي بمركز األرض، وتسبب 

حركة المعادن المجال المغناطیسي لكوكبنا
ا 

لنواة الداخلیة 
 درجة الحرارة: 5۰۰۰ - 6۰۰۰ درجة مئویة 

 الحالة:  تتكون من مواد صلبة جدا؛ بسبب الضغط 
الشدید علیھا

 نواة األرض الداخلیة تشبه الكرة المعدنیة الضخمة 
حیث یبلغ عرضھا ۲5۰۰ كم تكونت بشكل أساسي 

من الحدید وھي حارقة بما فیه الكفایة لجعل المعادن 
تذوب .
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صخور القشرة األرضیة:
الصخور:

  مركب ینشأ من اندماج مجموعة من المعادن وتتكون القشرة األرضیة من:
صخور ناریة  

صخور رسوبیة  
صخور متحولة 

الصخور الناریة:
ھي صخور منصھرة اندفعت من باطن األرض ثم تصلبت وتتكون من بلورات المعادن وھي: عدیمة المسام تكون 

في كتل كبیرة وتوجد في المملكة العربیة السعودیة في الدرع العربي .

الصخور الرسوبیة:
هي صخور طبقیة ذات مسام ، تكونت من التحام رواسب الصخور بفعل عملیات التجویة.

الصخور المتحولة:
ھي صخور تحولت عن أصلھا الرسوبي أو الناري  بفعل الحرارة والضغط مثل : حجر الرخام المتحول – وصخر 

النایس -  وصخر الكلس .

الدرس الثاني عشر  : العوامل الداخلية والخارجية لتشكيل 
سطح األرض

االلتواءات
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تحدث عادة نتیجة للضغط الذي یصیب طبقات الصخور من جوانبھا أو من أسفلھا وهو األمر الذي یؤدي إلى 
ثنیھا لألسفل فتتشكل المنخفضات كما هو الحال مع األودیة، أو قد تتثنى لألعلى فتتشكل الجبال االلتوائیة.

یسمى االلتواء المحدب هو:
عندما یكون التواء الطبقات الصخریة إلى أعلى، وتتداخل الطبقات السفلى في الطبقات العلیا یسمى االلتواء 

المحدب،
االلتواء المقعر:

عندما یكون التواء الطبقات الصخریة إلى أسفل وتتداخل الطبقات العلیا في الطبقات السفلى یسمى.
الصدوع واالنكسارات

تتأثر الصخور الرسوبیة الحدیثة بااللتواءات: لقلة صالبتھا، أما الصخور الصلبة فمن النادر أن تتأثر بحركات 
الشي والطي.

البراكین
هي فتحات في مناطق الضعف في سطح القشرة األرضیة، تخرج أنواع مختلفة من الصخور المنصھرة، 

والغازات، واألبخرة، والمقذوفات البركانیة.

جبل البركان المخروطي:
یتركب من حطام صخري أو حمم بركانیة متصلبة ،وھي المواد التي یقذفھا البركان من فوھته

تحدث البراكین:
بسبب ارتفاع حرارة الطبقات السفلي من القشرة األرضیة الضعیفة ،یؤدي الي انصھارھا ثم اندفاع  الحمم الي 

الخارج بأمر الله.
الزالزل:

اھتزاز أو سلسلة من االھتزازات االرتجاجیة المتتالیة لجزء من سطح األرض، ناتجة عن حركة الصفائح 
الصخریة في القشرة األرضیة بتدبیر الله.

أسباب حدوث الزالزل
االنفجارات البركانیة التي تؤثر سلبیة في طبقات األرض (1

وجود انزالقات في طبقات القشرة األرضیة (2
ارتفاع درجة الحرارة في باطن األرض؛ یتسبب في انصھار الصخور، ویؤدي إلى تحرك القشرة  (3

األرضیة
أثار الزالزل:

تدمیر المدن والقرى، وخراب المباني والمنشآت، وشبكات المواصالت 
حدوث شقوق في سطح األرض  

ظھور الینابیع وعیون الماء أو اختفاؤها . 
تقاس الزلزال بجھاز:

السیسموجراف علي مقیاس ریختر الذي اخترعه العالم شارلز ریختر وتعد درجة 9 أعلي قیاس ممكن أن تصل 
الیه قوة الزلزال.

التجویة:
عملیة خارجیة تؤدي إلى تفكك الصخور أو تكسرھا أو تحللھا أو نحتھا أو تھشمھا في موقعھا، بطرق كیمیائیة أو 
فیزیائیة أو حیویة، وھي تعد الخطوة األولى التي تمھد لعملیات النحت والترسیب واالنھیارات األرضیة. وینتج عن 

التجویة أشكال جدیدة لألرض أو تغییر لألشكال القدیمة.
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التعریة:
تحرك الصخور والتربة بعد تكسرھا أو تأكلھا من مكان إلى آخر بسبب الجاذبیة، والمیاه الجاریة، واألنھار 

الجلیدیة، واألمواج.
أثار التعریة السلبیة:

تسبب انسداد في بعض القنوات والبرك (1
تھدد مقدار األسمدة التي في التربة (2

أثار التعریة اإلیجابیة:
تقلیب التربة وذلك یتسبب في خصوبتھا (1

تحفر األخادید (2
تحرك التربة من جانبي األنھار ،وهو ما یوسع مجاریھا (3

تشكل بعض المناطق جیولوجیا؛ حیث تصبح ذات أشكال جمیلة تجذب أنظار الناس (4
تؤمن مأو تعیش فیه الحیوانات بتفتیت الصخور ونشوء فتحات فیھا. (5

الدرس الثالث عشر  : الغالف الحيوي

الغالف الحیوي:
هو الحیز الذي یمكن ان تعیش فیه الكائنات الحیة (االنسان – النبات – الحیوان).

أهمیة الغالف الحیوي:
تنمو الكائنات الحیة فیه. 

یجري تبادل كثیر من ثاني أكسید الكربون بین الغالف الحیوي والغالف الجوي: حیث تأخذ النباتات ثاني أكسید  
الكربون، وتعطي األكسجین له في عملیة صنع الغذاء في أثناء النھار.

وتأخذ الكائنات الحیة األخرى األكسجین وتطلق ثاني أكسید الكربون عند التنفس. 
الحیاة النباتیة الطبیعیة:

هي كل ما ینبت طبیعیة دون أي تدخل من اإلنسان.
العوامل المؤثرة في نمو النبات:

حالة المناخ: إذ یتأثر النبات بعناصر  (1
المناخ المختلفة. 

شكل التضاریس: إذ تختلف نباتات  (2
الجبال عن نباتات السھول.

نوع التربة: إذ تتنوع التربة؛ وهو  (3
ما یؤثر في نوع النبات.

الحیاة الحیوانیة:
یعیش علي سطح األرض أعداداً كثیرة من الحیوانات والطیور، والزواحف ، والحشرات.

العوامل المؤثرة في توزیع الحیوانات علي سطح األرض:
المناخ (1

النبات الطبیعي (2
التضاریس (3
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البیئة هي:
الوسط الذي یحیط بالكائن الحي ،فیؤثر فیه ویتأثر به

 مشكالت البیئة
تصیب بعض األماكن مشكالت بیئیة تؤثر فیھا ، وینتج عن ذلك  آثار سلبیة في الحیاة النباتیة والحیوانیة مثل : 

تدھور التربة وھجرة بعض الحیوانات وانقراض بعضھا اآلخر
جھود المملكة العربیة السعودیة في الحفاظ على البیئة الطبیعیة:

حرصت حكومتنا على حمایة الحیاة النباتیة والحیوانیة 
أنشأت (عام 1406 هـ) الھیئة السعودیة للحیاة الفطریة. 

وبدأت جھود المملكة بمنع االحتطاب في كثیر من األماكن. 
تحدید المحمیات في عدد من مناطق بالدنا. 

صدر قرار مجلس الوزراء عام : 44 آه بإلقاء الھیئة وإنشاء ثالثة مراكز وطنیة، هي: 
المركز الوطني لتنمیة الحیاة الفطریة.  (1

المركز الوطني لتنمیة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر. (2
المركز الوطني للرقابة على االلتزام البیئي. (3

 وهذا دلیل على عنایة حكومتنا بالبیئة.
أهم المحمیات في وطننا:

محمیة حرة الحرة (1
محمیة الخنفة (2

ومحمیة الطبیق (3
ومحمیة الوعول، (4

ومحمیة جزر فرسان (5
محمیة محازة الصید (6

محمیة ریدة  (7
محمیة عروق بني معارض (8

محمیة شدا األعلى (9
محمیة الجبیل لألحیاء البحریة (10

محمیة شرعان (11
 وقد أدت هذه المحمیات دورها في الحفاظ على الحیوان والنبات.

الدرس الرابع عشر  : األقاليم الحيوية

األقالیم الحیویة هو:
حیز مكاني من سطح األرض فیه أنواع محددة من الكائنات الحیة تمیزه عن غیره من األقالیم األخر.

تقسم األرض إلى ثالثة أقالیم حیویة:
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 1- اإلقلیم المداري: وینقسم إلى قسمین، هما: - 
اإلقلیم المداري االستوائي: یمتد على جانبي خط االستواء في المناطق المنخفضة بین دائرتي عرض 5 شما؟ 

ودائرتي عرض ۱۰ جنوبا، ویتصف بالحرارة المرتفعة واألمطار الغزیرة طوال العام، ویتمثل في: حوض زائیر في 
إفریقیا، وحوض األمازون في أمریكا الجنوبیة، والجزر اإلندونیسیة في آسیا.

مناخ اإلقلیم المداري االستوائي: ترتفع درجة الحرارة فیه على مدار السنة، وتبلغ نسبة رطوبته العالیة ٪۸۰، 
وتكون فیه األمطار غزیرة خصوصا في فصلي الربیع والخریف.

 نباتات اإلقلیم المداري االستوائي: تعرف الغابات االستوائیة بنباتاتھا المرتفعة التي قد تصل إلى أكثر من 45 
مترا، مثل: أشجار السافانا وأشجار الكاكاو. 

الحیاة الحیوانیة في اإلقلیم االستوائي: تكثر فیه القردة، والزواحف، والنمور، والتماسیح، والطیور
اإلقلیم المداري الموسمي : یمتد في نصف الكرة الشمالي والجنوبي بین دائرتي عرض ۸-۱۸° شمال خط 

االستواء وجنوبه، ویعرف بالسافانا في إفریقیا، والالنوس في أمریكا الجنوبیة وشمال أسترالیا. 
مناخ اإلقلیم المداري الموسمي: ارتفاع حرارته على مدار السنة، ونزول األمطار حسب الفصول. 

نباتات اإلقلیم المداري: السافانا، وھي من األعشاب المتوسطة الطول، وأشجار الخیزران. 
الحیاة الحیوانیة في اإلقلیم المداري الموسمي: الظبي، والزرافة، والفیل، والجاموس البري، واألسد، والفھد، 

والنمر.
2- اإلقلیم الصحراوي: ینقسم إلى قسمین، هما: الصحاري الحارة، والصحاري الباردة.

الصحاري الحارة: تمتد في غرب القارات بین درجتي عرض ۱۸ و ۳۰° شمال خط االستواء وجنوبه.  
وتتسم بالجفاف، وندرة المیاه، وارتفاع درجة الحرارة في الصیف، وانخفاضھا في الشتاء، | وانتشار 
النباتات الشوكیة، ویعیش في اإلقلیم الصحراوي حیوانات مثل : الجمل، والزواحف، والثعلب. وتدخل 

المملكة العربیة السعودیة في نطاق ھذا اإلقلیمین.
الصحاري الباردة: وتمتد في شمال آسیا وأوروبا وأمریكا الشمالیة، ونصف الكرة الجنوبي، ویتسم مناخھا بشدة 

البرودة معظم أیام السنة، مثل: القارة القطبیة الجنوبیة، وشمال الدائرة القطبیة الشمالیة. ویعیش في الصحاري 
الباردة حیوانات مثل: الرنة، والذئب القطبي، والثعلب، والدب.

اإلقلیم المعتدل الدافئ:
 یمتد إلى غرب القارات بین درجتي عرض ۳۰ و 40 شمال خط االستواء وجنوبه، وھو ما یعرف بإقلیم البحر 

المتوسط. ویمتاز مناخه باعتدال درجة الحرارة، وسقوط األمطار في الشتاء، ومن نباتاته؛ أشجار الزیتون، 
واألرز، وبلوط الفلین. ویمتد ھذا اإلقلیم في شرق القارات بین درجتي عرض ۳۰ و 40 شماال وجنوبا، ویعرف 

باإلقلیم الصیني، ویتسم مناخه باالعتدال، ویكثر فیه سقوط األمطار في فصل الصیف
اإلقلیم المعتدل البارد:

 یمتد في الجھات الغربیة من القارات بین درجتي عرض 40 و60° شماال وجنوبا نحو القطبین، ویشمل: غرب 
أوروبا ووسطھا، وشرقھا، ونیوزلندا، وتشیلي، وأمریكا الشمالیة، وجنوبي سیبریا ویتسم مناخه باالعتدال 

وسقوط األمطار بكثرة، وتنتشر فیه أشجار البلوط والزان والصنوبر والحشائش القصیرة.

الوحدة الرابعة : التخطيط والهوايات
الدرس الخامس عشر : أولويات التخطيط

األولویات هي : 
ترتیب األعمال واألنشطة وفق أھمیتھا مع مراعاة الزمن المطلوب لتنفیذھا بحیث تبدأ باألھم، ثم المھم، ثم األقل 

أھمیة.
تحدید األولویات من حیث الزمن:

تقسم األعمال من حیث الزمن إلى قسمین: 
أعمال قصیرة المدى (ال بد من إنجازھا في یوم أو أسبوع) 

أعمال طویلة المدى (یكون إنجازھا في أكثر من أسبوع إلى شھر أو فصل دراسي).
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تحدید األولویات من حیث األهمیة:

یعتمد نجاح التخطیط على حسن تنفیذ الجدول والجدیة في التزامه
بعض اإلرشادات التي یستعین بھا الطلبة في التخطیط:

تسجیل المواعید النھائیة لتسلیم األعمال.  .1
تحدید األعمال العاجلة والمھمة بوضع ما یدل علیھا مثل الملصق أو غیره . .2

وضع ما یدل على األعمال المنجزة.  .3
اختیار األوقات المناسبة لكل عمل.  .4

تخصیص أوقات للراحة، وعمل التمارین الریاضیة من أجل زیادة التركیز واستعادة النشاط. .5
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الدرس السادس عشر  : إدارة الوقت

طرق لتنظیم حسن إدارة الوقت:
1- إدارة الوقت وفق التوقیت الزمني:

یجري ترتیب األعمال ترتیبا دقیقاً حسب التوقیت الزمني للیوم (الساعات والدقائق)
2- إدارة الوقت وفق الفترات:

یمكن استعمال نوع آخر من تصمیم الجداول ألداء األعمال یكون وفق الفترات الیومیة وذلك عندما تكون 
األعمال قلیلة.

3- إدارة الوقت وفق الفصل الدراسي:
یكون فیه تخطیط األعمال للفصل الدراسي باألسابیع لكل أسبوع خانة خاصة به.

الدرس السايع عشر  : تقويم التخطيط

اإلجراءات التي ترصد بھا المشكالت  أثناء تنفیذ مراحل التخطیط:
تحدید خانة في جدول أعمالك تسجل فیھا األعمال التي لم تنجزها من أجل معرفة كیف یضیع الوقت.  

 وضع جدول مساند لتدوین ما أنجزته مقارنة بما كنت تخطط القیام به. 

ویمكن للطلبة أن یكتشفوا خطأ التخطیط بما یأتي :
1- الشعور بالقلق في بعض األیام ، وضیق الوقت في أثناء المراجعة واالستذكار

2- تراكم األعمال عند اقتراب موعد االختبارات
3- أال یحققوا التفوق المأمول

طرق التغلب على المشكالت التي قد تطرأ في أثناء تطبیق التخطیط لحل الواجبات :
اختیار الوقت والمكان المناسبین لحل الواجبات  

االبتعاد عما یؤثر في تنفیذ الواجبات المدرسیة في أوقاتھا المحددة، مثل: جھاز التلفاز، الھاتف الجوال أجھزة  
األلعاب 

استعمال الساعة المعرفة الوقت، وتحدیده تحدیدا دقیقة. 
تحدید وقت لالستراحة؛ ال یزید على خمس دقائق، وعندما تنھي العمل كامال یمكن أن تستریح استراحة أطول. 

http://www.mta.sa/c
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الدرس الثامن عشر  : الهوايات

ما الھوایة
نشاط أو اهتمام یمارس في أوقات الفراغ من أجل تلبیة الحاجات الذاتیة والتسلیة

فوائد ممارسة الھوایة
تفریغ الطاقة تفریغا نافعا، على سبیل المثال: ممارسة الریاضة تحقق للطلبة تنشیط أجسامھم وعقولھم.  

صقل المواهب والقدرات، على سبیل المثال: تنمي هوایة الرسم قدرة اإلنسان على الخیال الواسع.  
اإلسھام في بناء الشخصیة، على سبیل المثال: تنمي هوایة قراءة تاریخ شخصیات وطني العظیمة بناء  

شخصیتي.
مساعدة اإلنسان على البحث واالكتشاف، على سبیل المثال: تساعد هوایة السفر داخل الوطن على تنمیة  

استكشاف المعارف.
تقویة التفكیر والتركیز، على سبیل المثال: تساعد هوایة حل المسائل الریاضیة المعقدة على تقویة التركیز،  

وتزید من القدرة على التفكیر.

األلعاب الشعبیة القدیمة:
أسھمت في تقویة العالقات االجتماعیة، ونشر األلفة والتقارب بین األصدقاء والجیران سواء أكانوا أطفاال 

أم شبابة، حیث یمضون معا أوقاتا مسلیة.
ففي الماضي كان الصغار یبتكرون ألعابھم بأنفسھم وفقا لھوایاتھم مستعینین بما حولھم من أدوات تمدهم 

بھا بیئتھم وخیالھم مثل: لعبة ام تسع ولعبة الخطة.
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