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 5:  جذاذة التحضيز رقم– التاريـخ  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانىي إعدادي: ادلستػوى                             حصتان:  الغالف الزمني                                     .انهيار اإلمبزاطوريت العثمانيت : عنوان الـدرس

 .دراسة انهيار اإلمبراطىرية العثمانية ورصد التدخل االستعماري بالمشرق العربي:  الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أهداف التعلم

إثارة اىتماـ التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

أذكر أكرب إمرباطورية إسالمية عرفها - 
 .التاريخ احلديث

 

 
 مقــدمــة

 مما أدى إىل اهنيارىا وتقسيم  ـ19  تدىورت أوضاع اإلمرباطورية العثمانية خالؿ القرف 
 . مناطق نفوذىا

 فما العوامل التي أدت إلى تدهور اإلمبراطورية العثمانية وانهيارها؟   - 

 وما األساليب التي استعملتها القوى االستعمارية للتغلغل بالمشرق العربي؟ - 

 وما هي أهم مناطق النفوذ التي قسم إليها المشرق العربي؟   - 

 

تعرؼ أوضاع-   
 اإلمرباطورية العثمانية

 . ـ19خالؿ القرف 

 *
 

 I -  تدهور أوضاع 

 اإلمبراطورية العثمانية 

 وفشل محاوالت 

 :اإلصالح

 تدىورت أوضاع - 1 

 اإلمرباطورية العثمانية

 :19 خالؿ القرف 

 
 1الوثيقة 

 خط زمين

 3 - 2الوثيقة 

 نصوص

 (31الصفحة )

استخرج مظاىر ضعف اإلمرباطورية - 
 .العثمانية

استخلص العوامل اليت  أدت إىل ىذا - 
 .الضعف

فقدت اإلمرباطورية العثمانية ادلقومات اليت بنت على أساسها إمرباطوريتها الواسعة، إذ  * 
 ، حيث تعرضت ذلزائم16تظهر عليها منذ أواخر القرف  أخذت بوادر الضعف

 .  عسكرية كثرية، ففرضت عليها رلموعة من ادلعاىدات اقتطعت أجزاء مة من تراهبا

 (.31أنظر اخلط الزمين الصفحة ) 

 ، تفاقمت أوضاع اإلمرباطورية بعد ضعف اجليش وازدياد الصعوبات 19مع بداية القرف * 
 .ادلالية وارتفاع الضرائب مما أدى إىل اضطرابات اجتماعية
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استنتاج أسباب-   

 .فشل اإلصالحات

 
فشل زلاوالت- 2  

 :اإلصالح

4الوثيقة   
 خطاطة
5الوثيقة   
 نص

( 32الصفحة )
 

أذكر أىم اجملاالت اليت مشلتها - 
 .19اإلصالحات العثمانية خالؿ القرف 

استخرج أىم جوانب اإلصالح الدستوري - 
 .يف عهد السلطاف عبد احلميد

 .حدد بعض أسباب فشل اإلصالحات- 

سلسلة من اإلصالحات،   إىل سن18جلأت الدولة العثمانية منذ أواخر القرف  * 
 .استهدفت احليلولة دوف التفكك التاـ والسقوط حتت قبضة االستعمار األوريب

تنظيم اجليش بعد حل  العثمانية القطاع العسكري بإعادة" التنظيمات"مست  * 
حيث أصبحت الضرائب تؤدى مباشرة للدولة حسب " نظاـ االلتزاـ"وإلغاء " االنكشارية"

 . الثروة والدخل

واجهت اإلصالحات العثمانية رلموعة من الصعوبات   بسبب معارضة قادة اجليش  * 
األوربية ونقص ادلوارد ادلالية، مما دفع الدولة إىل االستمرار يف  والفقهاء ومناورات الدوؿ

 .االقرتاض من اخلارج فأفلست اخلزينة

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األوؿ 

 .من الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

  المرحلـي

أذكر أسباب ضعف اإلمرباطورية -  
 . العثمانية

بني بعض اإلصالحات  اليت طبقها - 
 .السالطني العثمانيني

 .نظاـ اإللتزاـ: عرؼ- 

 :مفاهيم- مصطلحات   

 . نظام اإللتزام- التنظيمات    * 

 .اإلنكشارية   * 

 

تبياف أساليب-   
 التدخل االستعماري

. يف ادلشرؽ العريب
* 

  II -  أدى التدخل 

 االستعماري إلى تفكك 

 :اإلمبراطورية العثمانية

 تعددت أساليب- 1 

   التدخل االستعماري

 : يف ادلشرؽ العريب

 

1الوثيقة   
 خطاطة
2الوثيقة   
 نص

 (33الصفحة )

حدد أساليب التدخل االستعماري - 
بادلشرؽ فسر ما يقصده القيصر بالرجل 

 .ادلريض

تعددت أساليب التدخل االستعماري بادلشرؽ العريب  ففي ادليداف االقتصادي أغرقت  * 
 وحصلت على امتيازات جتارية، أما يف ادليداف الديين أوربا الدولة العثمانية بالديوف

 فعملت على إرساؿ البعثات التبشريية، كما تدخلت سياسيا يف شؤوف احلكم بعزؿ أو 
 . تعيني احلكاـ بادلناطق العربية



 

3 

 

 
تعرؼ مظاىر تفكك - 

.اإلمرباطورية العثمانية  

* 

 
 تفككت الوحدة - 2 

   الرتابية لإلمرباطورية 

 :العثمانية

 
 3الوثيقة 

 خريطة

 (33الصفحة )

استخرج أمساء ادلناطق ادلقتطعة عن - 
 . النفوذ العثماين

العريب انفصلت  حدد مناطق من ادلشرؽ- 
 .  عن اإلمرباطورية العثمانية

تصدعت اإلمرباطورية العثمانية بفعل اهنزاماهتا  ادلتتالية حيث انتقلت من التوسع الرتايب  * 
إىل التخلي عن أجزاء ىامة من تراهبا سواء بأوربا أو إفريقيا أو بادلشرؽ العريب حيث ظهرت 

 .عدة حركات انفصالية تطاؿ بباالستقالؿ
العثمانية بأوربا   اقتطعت النمسا والدوؿ ادلتحالفة معها أجزاء من ادلمتلكات* 

 كما متكنت روسيا من االستيالء على شبو جزيرة 1694سنة " اتفاقية كارلوفيتز"مبقتضى
 اشتد التنافس األوريب حوؿ 19القـر والساحل الشمايل للبحر األسود، ومع بداية القرف 

 أراضي اإلمرباطورية فاستخدمت فرنسا وبريطانيا الطرؽ الديبلوماسية والعسكرية للتوغل

 . داخلها واحلصوؿ على عدة امتيازات

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 .من الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 المرحلـي 
 

االستعماري  أذكر أساليب التدخل-  
 .ادلشرؽ العريب

بني وضعية اإلمرباطورية خالؿ القرف - 
19. 

 أبرز ادلناطق العربية  اليت انفصلت عن- 

 . اإلمرباطورية العثمانية

 :مفاهيم- مصطلحات     

 .تفاقية كارلوفيتز  * 

 حتديد أسباب اهنيار 

.  اإلمرباطورية العثمانية
  III - أسباب انهيار 

  اإلمبراطورية العثمانية 

 :وتفكك المشرق العربي

 :أسباب االهنيار- 1 

 1الوثيقة 

 خطاطة

 (34الصفحة )

أذكر األسباب الداخلية  اليت أدت إىل - 
 .اهنيار  اإلمرباطورية العثمانية

. بني األسباب اخلارجية لالهنيار- 

تعددت الصراعات داخل اإلمرباطورية العثمانية بفعل الصراع على : األسباب الداخلية * 
 احلكم وتدخل اجليش يف  شؤوف احلكم، كما أف حروب البلقاف سامهت يف إضعاؼ 

 السلطة ادلركزية، وسامهت الثورة العربية الكربى ادلطالبة باالنفصاؿ  بتحريض من بريطانيا 
 .يف تفكك وحدة اإلمرباطورية

ساىم التآمر الفرنسي اإلجنليزي واذلزمية يف احلرب العادلية األوىل يف : األسباب اخلارجية * 
( 34أنظر اجلدوؿ الصفحة )إضعاؼ وتفكك  وحدة  اإلمرباطورية العثمانية 

 وصف وضعية ادلشرؽ

   العريب بعد اهنيار

 التدخل االستعماري- 2 

 : بادلشرؽ العريب
 2الوثيقة 

 خريطة

أذكر أىم مناطق النفوذ االستعماري - 
 .بادلشرؽ العريب

أصبح الوجود العثماين بادلشرؽ العريب إمسيا فقط بعد ضعف اإلمرباطورية العثمانية،  * 
 الفرصة لتنظيم حركات تطالب باالنفصاؿ عن احلكم  فاغتنمت الشعوب العربية
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 (34الصفحة ).  اإلمرباطورية العثمانية

  3الوثيقة 

 خريطة

( 35الصفحة )

 صنفها وفقا دلعاىد سايكس بيكو- 

استخلص الوضعية اجلديدة للمشرؽ - 
. العريب بعد احلرب العادلية األوىل

 .  العثماين

خالؿ احلرب العادلية األوىل عملت بريطانيا على استمالة دوؿ ادلشرؽ العريب لصاحلها  * 
 ضد اإلمرباطورية العثمانية فأجرى ادلفوض الربيطاين مكماىوف سلسلة من ادلراسالت

 مع ممثل الدوؿ العربية الشريف حسني أمري احلجاز إلعالف ثورة العرب ضد األتراؾ مقابل 
 .احلصوؿ على استقالذلم بعد هناية احلرب

سامهت ثورة العرب يف اهنزاـ العثمانيني يف احلرب العادلية األوىل، إال أف الوعود اليت  * 
 مناقضة  للمعاىدات السرية اليت وقعتها مع فرنسا لتوزيع قدمتها بريطانيا كانت

أنظر اخلريطة الصفحة  - 1916أبريل ) مناطق النفوذ، من أمهها معاىدة سايكس بيكو  
34 .) 

  1920ساىم مؤمتر فرساي من خالؿ معاىدة سيفر سنة  * 

  يف تفكيك اإلمرباطورية العثمانية وتعيني حدود  

". دولة تركيا "
قياس مدى استيعاب - 

التالميذ للنشاط الثالث 
. من الدرس

أسئلـة التقويـم 
 المرحلـي 

 

الهنيار  أذكر األسباب الداخلية-  
 .اإلمرباطورية العثمانية

 أبرز وضعية ادلشرؽ العريب بعد تفكك- 

.  اإلمرباطورية العثمانية

 

الخـاتـمـة  
 

سامهت رلموعة من العوامل يف اهنيار اإلمرباطورية العثمانية، فسقطت  
 .رلموعة من الدوؿ العربية حتت االستعمار األوريب

قياس مدى قدرة - 
على بلوغ  التالميذ

 .أىداؼ الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

أذكر أسباب اهنيار اإلمرباطورية  -  
 .العثمانية

 .وسبب فشلها أبرز سياسة اإلصالحات- 

 بني أساليب التدخل االستعماري بادلشرؽ- 
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 .العريب

 .معاىدة سايكس بيكو: عرؼ- 

 


