
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في أتيّقع
 ِاميكان امّزىان 

 

 حداثاأل

تاريخي حدث  

تاريخي غير حدث  

 

 .ٍاو حدث*               
 .يقع ىّرة ِاحدة       *

 .ٖ تاريخ امّٔدة: ىثه *    
 .            ٖ تاريخ امتخّرج

 ...            ٖ عيد أستقٕل 
           

 

 ىجيّع ىن األحداث      *
 .نعيشَا يّىيا 

 .ِاضحة أٍيّية مَا ميست       *
 ىن امعديد تتكّرر أن ييكن*        

 .اميّرات
 . اميدرسة إمٓ امذٍاب ٖ :  ىثه *

ّٕق إمٓ امذٍاب ٖ       .امح

 امييٕدي تقّييًال

           
 .اميسيح مييٕد نسبة  *       

 بدأ امتأريخ ىنذ ِٔدة اميسيح       *
 ٖ فترة ىا قبه امييٕد: نجد  *         

                ٖ فترة ىا بعد امييٕد
           

 

 امتقّييً أي امتأريخ

 امَجري تقّييًال

           
  هللا صّنٓ امرسّل ٍجرة ىنذ  *       

  إمٓ ىّكة ىن ِسّنً عنيُ           
 امينّرة اميدينة            

        
           

  

 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-sfwtSQAxoLQ/UpP3xqbERnI/AAAAAAAAcmY/d9ftINPkK4w/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A.png


 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 نشأة قرطاج وتوّسعها 
 

 امفينيقيّن

 (مبنان حاميا)سّكان فينيقيا * 

أّسسّا ىدنا غربي امبحر األبيض * 
 .اميتّّسط ىثه أِتيكا ِحضيّت

 .غايتًَ تّسيع تجارتًَ امبحرية * 

  ق و814أّسسّا ىدينة قرطاج سنة * 

 

 ىدينة قرطاج

يعني " قرت حدشت"اسيَا امقديً * 
 .اميدينة امجديدة 

 :اختارٍا امفينيقيّن ألنَا   *

  ىحاطة بامبحر في أغنب أرجائَا   ٖ 
 .اميتّّسط ىثه أِتيكا ِحضيّت

  .قريبة ىن ىدينة أِتيكا       ٖ 

       ٖ تطّه عنٓ دِل امبحر األبيض  
 .        اميتّّسط 

 

 

 امّتّّسع امقرطاجي

 ٍيينة امقرطاجيين عنٓ جانب عظيً ىن                                      *

 . ق و6                                        امبحر األبيض اميتّّسط 

.ضاق امبحر عنٓ امبّحارة ِ أصبحّا يبحثّن عن ىكان جديد                        *   

. امَيينة عنٓ سّاحه امجزائر ِاميغرب حامّيا ِبٕد اإليبار سّاحه ميبيا سبراطة ِميبتيس *
 .امكبرْ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مظاهر الإشعاع 
 الحضاري لقرطاج

  البونيّة
 

اميجتيع امبّني  ٍّ نتيجة اختٕط 
 .امفينيقيين بامّسّكان اميحنيين 

 اميؤّسسات امّسياسّية اجتياعّيا 

 امتّّسع امّتجاري

 : اميّاطنّن *            
 .          ٖ سّكان ىدينة قرطاج

           ٖ يتيّتعّن بحق 
 .   اميساٍية في امحياة امّسياسّية

 .         ٖ ٔ يدفعّن امّضرائب 
 : غير اميّاطنين *

 ٖ يسكنّن خارج اميدينة
 ٖ ٔ يساٍيّن في امحياة امّسياسية

 .ٖ يدفعّن امّضرائب 
 
 
 

 
 

 

 . ٖ امحّكاو : األشفاط  * 
   ٖ ىن أرقٓ امعائٕت امقرطاجية 

  ٖ يتً اختيارًٍ  ىن قبه سّكان 
 .اميدينة

ُيْعقد : ىجنس امّشعب أِ امعاّىة  *
عندىا ٔ يتفق األشفاط ِىجنس 

  .امشيّخ
 :ىجنس امشيّخ * 

 ٖ  ىّاطنّن دِن نفّذ
ٖ دِرًٍ طرح ىسأمة أىاو ىجنس 

 امعاىة مننظر فيَا 
تتكّن ىن ىائة : ىحكية اميائة * 

 .قاض
ٖ دِرًٍ ىحاكية امقادة امعسكريين 

 .ِامنبٕء
   

 امسيطرة  عنٓ اميسامك امبحرّية امّتجارّية *
 اىتّدِا إمٓ ىناطق افريقيا امّسطٓ* 
 بامفضة ِامنحاس ِامحديد في جنّب بٕد اإليبارتاجرِا * 
 امّذٍب ِامعاج ِامفينة  في افريقيا اإلستّائية* 
 امخزف امّرفيع في صقينية* 
 امصباغ ِامبخّر ِاألقيشة في ىصر ِبٕد كنعان* 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حنّبعل 
 

 تعريفُ

ٍّ قائد جيّش *
قرطاجي  في امحرب 

 .امثانية
ٍّ أِل ىن استخدو * 

 .امفينة في امحرِب
اجتاز جبال اآلمب * 

حتٓ ِصه إمٓ حّض 
 .نَر امبّ بإيطاميا

امحرِب امتي دارت 
 بين قرطاج ِرِىا

 :امحرب األِمٓ 
 ق 241 ق و إمٓ 264ىن 

 .و 
 

 :        امحرب امثانية 
 . ق و 201 ق و إمٓ 218ىن 

 

 :     امحرب امثامثة 
 . ق و 146 ق و إمٓ 149ىن 

 

  ىييزاتُ
ُعِرف بامجرأة ِأتزان * 

 .في ىّاجَة أعدائُ 
 

كان أحسن امفرسان      * 
 .ِ أقدر اميقاتنين 

 

داىت قرنا كاىٕ بصفة ىتقّطعة 
 . ق و 146 ق و إمٓ 264ىن 

 

  

   



 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

مظاهر الازدهار 
يكا  الحضاري لأفر

 الرّومانيّة
 

 ِٔية رِىانية أفريكا 

أّسستَا رِىا بعد 
 تدىير قرطاج

 عاصيتَا أِتيكا
  ق و إم146ٓىن 

  ق و 27

  27عاصيتَا قرطاج ىن 
 ق و 

ِصار اسيَا أفريكا 
 امبيرِقنصنّية 

 

أعاد امّرِىان بناءٍا حسب 
امخصائص اميعيارّية 

 .منيدينة امّرِىانّية 
 

 ِامي أفريكا

 يشرف عنٓ أىن امّٔية يعّينُ أىبراطّر امرِىاني

 يسَر عنٓ امقضاء
 ِ إبٕغ امقّانين

 تنفيذ امقرارات

 اميصامح اميامية
 اميصامح اإلدارية

يراقب سير األشغال 
 امعيّىية امكبرْ 

 
 

ضين امجَّيين ّّ  اميف

يختارًٍ امّامي ىن 
 بين أقاربُ ِ أصدقاءٌ

تسيير دائرة 
 قرطاج

تسيير دائرة 
 عّنابة

 رئاسة اميصامح اميامّية
 جيع امضرائب

 امطرقات * 
 امجسّر *

 امّسدِد* 
 نّات اميياٌ* 
 اميعابد امدينية* 

 امدستّر

ٍّ جينة امقّانين 
األساسّية امتي 

 تحّدد نظاو امحكً

ينّظً امعٕقات بين 
 امحاكً ِامّشعب

يحّدد امّسنطات امّثٕث 
امّتشريعّية ٖ امّتنفيذّية  )

 (. ٖ امقضائّية
 

 اميستّطنات

 ىدن جديدة
 يسكنَا رِىان

يسّيرٍا  جَاز بندي 
ن ىن  ّّ  يتك

 ىجنس امّشعب * 
 امسيناتّس * 

  (ىجنس امّجَاء  )
 امحّكاو امبندّيين * 

 

 ىدن األٍامي

 دستّرٍا
 رِىاني

  ىدن قديية

دساتيرٍا ِتقاميدٍا 
 امّسياسّية بّنّية أِ مّبّية

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكا  مظاهر الازدهار الحضاري لأفر
 الرّومانيّة الازدهار الاقتصادي

 والازدهار الثقافي

 امفٕحة

تّّسع اميجال 
  امفٕحي

 امّسفّح ِاألراضي* 
  امبّر 

 ىناطق امسباسب * 
  امّاحات* 

 

ع اإلنتاج  ّّ  تن
تكّثفت امزراعات 

 ِامغراسات
 خاّصة امّزياتين 

  .ِامحبّب
 

قانّن ىينيسيانا 
صدر بداية امقرن 

امّثاني ىيٕدي ينّظً 
طرق اإلنتاج امفٕحي 

 . 
 

نشطت اميّاني 
بتصدير امحبّب 

 . ِامّزيتّن 
 

 امثقافة

اإلييائيّ  اميسرح  

 امبَنّانّية امعرِض
 ِامكّىيديا

امفسيفساء فنّ   

 ىن امفٕسفة ىحاضرات
أبّميّس بينًَ  

 

 

 

   



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حياة الرّسول  
 الفترة المّكية

 
 

 امرسّل ىحيد صنٓ هللا عنيُ ِسنً

ٍّ ىحّيد بن عبد 
ىن قبينة قريش  هللا بن عبد اميّطنب

 بيّكة

مد بيّكة في   ُِ12 
ل عاو امفيه ِّ  ربيع األ

  ىيٕدي570حّامي 

 امّحي

نزل عنٓ امرسّل في 
  40غار حراء ِعيرٌ 

 عاىا

 

 امّدعّة

 

 3كانت سرّية ميّد 
كانت صعبة بسبب   سنّات

إصرار قريش عنٓ 
 عبادة األصناو

تعذيب اميسنيين 
 امذي اتبعّا امرسّل 

حّث امرسّل  بعض اميسنيين عنٓ 
 إمٓ امحبشة

فيَا ىنكاًا ٔ ُيظنً عندٌ أحدٌد    

داىت امفترة اميّكية منرسّل 
: عاىا  53صنٓ هللا عنيُ ِسنً   

  سنة قبه امّحي 40
  سنة بعد13ٌِ 

 

  



 

 

 

 : حياة الرّسول 
 الفترة المدنيّة

 

ٍجرة امرسّل ِ أتباعُ إمٓ 
 يثرب

حاِمت قريش 
 قته امرسّل

خرِج امرسّل ىن ىّكة 
ٍِجرتُ إمٓ يثرب رفقة 
 صاحبُ أبي بكر امصّديق

ٍجرة اميسنيين إمٓ 
يثرب ِبقاء امرسّل حتٓ 
 يؤدي األىانات إمٓ أٍنَا 

 

رة ّّ  اميدينة امين

 سّيٓ امرسّل يثرب
رة "  ّّ ِِّحد " اميدينة امين

   بين قبائنَا

  و622تّيت امَجرة سنة   
  ىن امبعثة 13امسنة 

 

 بداية امتقّيً امَجري
 

 امغزِات

 

   2ٍٖغزِة بْدر  
 

   3ٍٖغزِة أحد  
 

  8ٍٖفتح ىّكة  
 ِفاة امرسّل 

  ٍجري11سنة 

 

 

 

 


