المحىر :2البالد التّىوسيّت في العهديه البىوي والكالسيكي
الدّرس :3حضارة البالد التّىوسيّت في القزن  2م
انًقسّيّ :بعذ سُت . 146ق.و أصبحج انبالد انخَٕسيت جضء يٍ اإليبشاعٕسيت انشٔياَيت انشاسعتٔ ،قذ شٓذث في ْزِ
انًشحهت اصدْاسا حضاسيا شًم بصفت خاصت انفالحت ٔانعًشاٌ.
فًا ْي عٕايم ٔيظاْش االصدْاس انحضاسي في انبالد انخَٕسيت في انعٓذ انشٔياَي في انقشٌ  2و؟

اسدهار الفالحت في تىوس في العهد الزوماوي:

-I

 )1عوامل هذا االزدهار:
-

كثشة انسٕٓل انخصبت في إفشيقيا انبشٔقُصهيت ٔحٕفش انًياِ ٔخاصت بانشًال.
ٔسثج انبالد عٍ انعٓذ انقشعاجي حقانيذ فالحيت ٔيُٓا صساعت انحبٕب ٔحشبيت انًاشيت.
سُّج انسهغاث انشٔياَيت قٕاَيٍ شجعج يًاسست انُشاط انفالحي ٔيُحج انفالحيٍ عذة ايخياصاث إلحياء األساضي انبٕس
ٔغشاست األشجاس.
حفش انًٕاجم ٔبُاء انسذٔد ٔيقأيت االَجشاف.
حعذد األسٕاق في انذاخم ٔانخاسج ٔكثشة انًسخٓهكيٍ في اإليبشاعٕسيت انشٔياَيت انشاسعت.

 )2مظاهز هذا االسدهار:
ذُٕع انًُرجاخ انفالحٛح انُثاذٛح ٔيُٓا انؼُة  +سٚد انشٚرٌٕ +انرًٕر  +انزياٌ  +ثًار أذزٖ ػسٚسج ++.انحثٕب  +انرضز +

انغالل :ذَٕض = يطًٕر رٔيا  :ذصسر نٓا انحثٕب  +انشٕٚخ ....


ذزتٛح انًاشٛح ٔذُٕع يكَٕاذٓا ٔيُٓا :انثقز  +انغُى  +انًاػش  +انرٕٛل … +

 -IIاالسدهار العمزاوي في تىوس في العهد الزوماوي:
عىامل هذا االسدهار:

)1

-

شجٛغ األتاطزج انزٔياٌ ػهٗ تُاء انًسٌ ٔذٕطٛؼٓا ٔجؼهٓا شثٓٛح تانًُط انزٔياَ(.ٙطٛاطح انزٔيُح).

-

إَشاء انؼسٚس يٍ انًسٌ انجسٚسج نرٕط ٍٛانجٕٛع ٔػائالخ انؼظكز ٍٛٚيٍ االٚطان ٍٛٛانٕافس.ٍٚ

-

ذُافض األثزٚاء ف ٙتُاء انقصٕر ٔانًؼانى انفاذزج تانًسٌ.

-

ذشجٛغ انظهط انزٔياَٛح نهقثائم انزحم ػهٗ االطرقزار ٔيُح انثؼض حق انًٕاطُح انزٔياَٛح (انزٔيُح).

مظاهزه:

)2



أطض انزٔياٌ شثكح يٍ انًسٌ ٔيُٓاَٛ :اتٕنٛض =(َاتم)  +ذٛظسرٔص =(انجى)  +يكرزٚض =(يكثز)  +ذكاتض =(قاتض).



ْذِ انًسٌ نٓا ذرطٛط شطزَج ٙتاطرثُاء انًسٌ انجثهٛحٔٔ.ظائفٓا طكُٛح  /طٛاطٛح  /اقرصازٚح  /ثقافٛح.



تٓذِ انًسٌ نٕحاخ فظٛفظائٛح جًٛهح ذسل ػهٗ اسزْار فٍ انفظٛفظاء فْ ٙذِ انًزحهح يٍ ذارٚد انثالز انرَٕظٛح ْٔ ٙذسل ػهٗ ثزاء
أصحاتٓا.



ذى جهة انًٛاِ انؼذتح إنٗ ْذِ انًسٌ يٍ يُاطق تؼٛسج ػثز حُاٚا (يٍ سغٕاٌ إنٗ يسُٚح ذَٕض).



كاَد تؼض انطزقاخ زاذم ْذِ انًسٌ يثهطح.



أقًٛد تٓذِ انًسٌ يؼانى ػًزاَٛح ػهٗ انًُط انزٔياَ ٙيُٓا:

انًعهى

انخصائص ٔانٕظائف

انفٕرٔو

ساحت عًٕييت ٔسظ انًذيُت يجخًع فيٓا انًٕاعٌُٕ الَخخاب انحكاو (ٔظيفت سياسيت ٔاجخًاعيت
ٔثقافيت)

انكابيخٕنيٕو

يعبذ انذياَت انشسًيت نهذٔنت بّ أصُاو انثانٕد اإلنٓي 1:يٕبيخش= صعيى اآلنٓت  2 .يَٕٕ = صٔجخّ -
سبت انٕالدة ٔانخصٕبت 3 .ييُشٔا= ابُت يٕبيخش  -سبت انحكًتٔ(.ظيفت ديُيت)

انًساسح

ْٔي َٕعاٌ :1دائشيت انشكم يثم يسشح انجىَ:2ٔ .صف دائشيت يثم يسشح دقت .حقاو فيٓا
انعشٔض انًسشحيت ٔاألدبيت ٔانحفالث ٔيصاسعت انٕحٕش ٔانًباسصةٔ(.ظيفت ثقافيت

ٔحشفيٓيت)
انحًاياخ

بٓا  3قاعاث نالسخحًاو (1حاسة 2+يعخذنت  3+باسدة) ٔخاسجٓا حٕجذ قاعاث نهًغانعت
ٔنهًششٔباث ٔأخشٖ نخعاعي انشياضت (ٔظيفت ثقافيت ٔحشفيٓيت).

أقٕاط انُصش

أقيًج في انساحاث انعايت نخخهيذ ركشٖ اَخصاساث األباعشة
( ٔظيفت سياسيت ٔثقافيت).

خاتمة:

تهغ االسزْار انحضار٘ ف ٙانثالز انرَٕظٛح ف ٙانؼٓس انزٔياَ ٙقًرّ ذالل انقزٌ 2و حٛث كثزخ تٓا انًُرجاخ
انفالحٛح ٔذؼسز تٓا انًسٌ ٔذُٕػد يظاْز انزذاء ٔانثذخ يٍ ذالل انقصٕر انفرًح ٔأقٕاص انُصز ٔنٕحاخ انفظٛفظاء انجًٛهح.

