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 : ةمدقم
ملاعلا اهفرع  يتلا  ةيعمتجملا  تالوحتلا  ةـفرعم  ىلع  خـيراتلا  عوضوم  بكني  ىلإ ق 18 م .  نم ق 15  ةثادحلا  ءانبو  يطـسوتملا  ملاعلاب  ةماعلا  تالوحتلا 

نينرقلا 15 و لالخ  يطسوتملا  ملاعلا . يتفـض  نيب  نزاوتلاب  ىلوألا  ةلحرملا  تزيمت  ثيح  نيتلحرم  ىلإ  تمـسقنا  يتلا  قو 18 ، نيبام ق 15  يطسوتملا 
ةيركفلا ميهافملا  يهامو  تالوحتلا ؟ هذـهل  يلامجلاو  يناـمزلا  راـطإلا  وه  اـمف  و 18 . نينرقلا 17  لالخ  ةـيناثلا  ةـلحرملا  يف  نزاوتلا  اذـه  لـالتخابو  ، 16

؟ ةلحرملا هذهب  تطبترا  يتلا  ةيسايسلاو 
 : قو 18 م نيبام ق 15  ةيلاجملا  هتادادتماو  يطسوتملا  ملاعلا  ةفرعم   

 : يطسوتملا ملاعلاب  ةماعلا  تالوحتلل  ينمزلا  راطإلا  ديدحت   
ةيلامـشلا 1492م) اكيرمأ   ) ديدجلا ملاعلا  فاشتكإ  مت  ثيح  يطـسوتملا  ملاعلاب  تالوحتلاو  ثادحألا  مهأ  تفرع  يتلا  ةينمزلا  ةرتفلا  ثيدحلا  رـصنعلا  دعي 
ةيسنرفلا 1789م ةروتلاو  ةيزيلجنإلا 1688  ةديدع  ثراوت  ثودح  ىلإ  ةفاضإ  نزاخملا 1578  يداو  ةكرعم  يف  نييدعسلا  راصتنا  ةعبطملا 1455م ، عارتخاو 

.
(. ايناطيرب ايناملأ ،  ) تدادادتماو زكرمك  هتفضب  يطسوتملا  ملاعلا  لاجم  نيطوت   

برغلا ةراضح  تاراضح :  ثالث  تجتنأو  اهنيب  اميف  تلعافت  ةـفلتخم  ةـيراضح  تانايحل  نيب  لاصتإ  ةـبج  دـعيو  يخيراـتويج  ناـيك  وه  يطـسوتملا  لاـجملا 
. يمالسإلا

ةيبرغلا ابروأ  ةراضح  -
. قيرغإلا ةراضح  -

 : نيب ق 15 و 18 م ام  يطسوتملا  ملاعلا  يف  هلالتخاو  نزاوتلا  رارمتساب  ةطبترملا  ميهافملا  روهظ   
 : ابورآ يف  ةثادحلا  موهفم  ةفرعم   

ةيلقع تريغ  ةيعون  هلقن  يف  مهاس  امم  ةينيدلاو ، ةيعامتجالاو  ةينفلاو  ةيركفلا  تايوتـسملا  ةفاك  ىلع  ةيبروألا  تاعمتجملا  هتفرع  يرذج  لوحت  ةثادحلا 
. ىطسولا نورقلا  دويق  نم  هررحتل  يبرغلا  ملاعلا 

 : نيب ق 15 و 16 م ام  يبرغلا  ملاعلاو  يبروألا  ملاعلا  نزاوت  رارمتسا   
ماع ةينيطنطـسقلا  طوقـس  دعب  ةينامثعلا  ةنميهلا  ترمتـسا  ثيح  يركـسعلا ، ناديملا  يف  اميـس  تالوحتلا ال  هذه  نع  ادـيعب  يمالـسإلا  ملاعلا  ىقبي  مل 

. يمالسإلا ملاعلاو  ةيبرغلا  ابروآ  نيملاعلا ؛ نيب  نزاوتلا  رارمتساب  حمس  امم  1453م ،
 : نزاوتلا لالتحا  رهاظم  ةدع  نينرقلا 17 و 18  لالخ  يطسوتملا  ملاعلا  يتفض  تفرع   

ضيبألا رحبلا  نم  ةيراجتلا  رواحملا  مهأ  لوحت  مث  ةيبرحلا ، اهتوقو  ةيبروألا  ةيركسعلا  طوغـضلا  دايدزا  ببـسب  لالخ ق 17  ةينامثعلا  ةوقلا  سـسأ  تفعض 
يذلا يمالـسإلا  ملاعلاب  يداصتقإلا  جاتنإلا  دوحل  ىلإ  تدأ  ةريطخ  ةيلام  ةمزأ  نم  يفاعت  ةينامثعلا  ةـيروطاربمإلا  تحبـصأف  يتنلطألا  طيحملا  ىلإ  طسوتملا 

 . نيتفضلا نيب  نزاوتلا  لتخاو  توافتلا  قمعت  ذإ  ىودج  نود  نكل  ةيبروألا  تاعمتجملا  بكرب  قاحلل  ةيحالصإ  تاكرحب  مايقلا  لواح 
 : ةمتاخ

ةدع ةجيتن  ةـثادحلا  ءانب  وحن  ابورآ  هاجتا  لعفب  تاروطت  نينرقلا 15 و 18م  لالخ  ايناملأ ) ايناطيرب   ) تادادتماو زكرمك  هيتفـضب  يطـسوتملا  ملاعلا  فرع 
نرقلا 16م. ةياهن  دودح  ىلإ  ةيبرغلا  ابروآ  نيبو  هنيب  نزاوتلا  رارمتساب  حمس  امم  تالوحتلا  هذه  ضعب  نع  اديعب  يمالسإلا  ملاعلا  قبي  ملو  تالوحت ،
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