
I. ألندلسوا بلمغرا دبال في مإلسالا رنتشاإ

توفي الرّسول صلّى هللا علیھ وسلّم في 11 ھـ الموافق لـ 632 م,إثر ذلك 
قامت أول دول الخالفة اإلسالمیة حكم فیھا مجموعة من الخلفاء من كبار 

 همو و لصّحابةا

الفةمدة الخ  أسماء الخلفاء

شهرأ 3 و سنتين لصديقا بكر بوأ

اشهر 6سنوات و  10 بلخطاا بن عمر

سنة  12 نعفا بن نعثما

أشهر  3سنوات و  4 طالب بيأ بن علي

أشهر 6  بطال بيأ بن لحسنا

هجري 60إلى  40سنة من  20  نسفيا بيأ بن يةومعا

 تلحمالوا واتلغزا دتتعدّ نسفيا بيأ بن يةومعا خالفة ةفتر فيو

 .نقر من كثرأ متودا بلمغرا دبال لفتح إلسالميةا

  فيها مإلسالا نشر و لفتحها فريقيّةا لىإ نافع بن عقبة يةومعا سلأر

و من  تلحمالوا تلفتوحاا تتالتو إلسالميةا يةرطواإلمبرا لىإ ضمّهاو

 :أهمها نذكر 

  رنتصااالتي إنتهت بو ـه 50 سنة:  نافع بن عقبة حملة 

وانلقيرا مدينة تأسيسو لبيزنطيينوا لبربرا على لمسلمينا

التاريخ دروس تلخيص  

 السنة الخامسة



  رانتصاب انتهتو ـه 69 سنة:  يلبلوا قيس بن هيرز حملة 

 بن عقبة قتل يلذا كسيلة عيمهمز قتلو لبربرا على نلمسلموا

   ـه 64 سنة نافع

 من فريقيّةا كفتكاا فيها تمّو ـه 82 سنة:  نلنعماا بن نحسا حملة 

   لبربريةا لكاهنةا قتلو لبيزنطيينا

 بلمغرا فتح تم فيهاو ـه 85 سنة:  لنصيرا بن موسى حملة 

 لمسلمينا لجيش عسكرية ةقاعد جعلهاو طنجة لحتالوا ألقصىا

 ألندلسا فتح تم خاللهاو ـه 92 سنة:  دياز بن رقطا حملة 

 ـه 93 سنة:  لنصيرا بن موسى حملة 

 

II. ألغالبةا عهد في وانلقيرا   

 بن هيمابرإ يد على م 800/  ـه 184 سنة  ألغلبيةا لةولدا تأسّست

 اراستقرإ فريقيّةإ عرفت قدو  لها عاصمة وانلقيرا تتخذوا ألغلبا

 ألغلبيا لعهدا في نيةالعمروا لثقافيةوا يةدالقتصاا ةلحياا في راهاوازد

 ودحد من ليمتد مجالها فاتّسع ثقافياو يادقتصاوا سياسيا شعاعاإ لها نكاو

  لفالحةا تهرزدفا ألندلسا لشما لىإ مصر

 ألغالبةا فسقية ءبنا تمّو هلمياا يعزتو لحسن إدارة لتكوين ألغالبةا سعى

  م 245 سنة

   بيةرلزوا لنسيجوا فلخزوا رلبلوا صناعةخالل هذه الفترة تطورت 

 دتفتعدّ  لعربيةا للغةوا لدّينا معلو لنشر هاما امركز وانلقيراوأصبحت  

 كثيرون  ءعلما به درس يلذا نافع بن عقبة جامع  همّهاوأ لعلميةا كزالمرا

 نسحنو مإلماوا اتلفراابن  سدأ مثل

 لعلما لنشر ـه 264 سنة لحكمةا بيت لثانيا هيمابرا بنى -



 

III. فريقيّةإب اطميينـلفا عاصمة لمهديةا 

 
م 909 /ـه296سنة  وانبالقير لفاطميّةا لةولدا يلمهدا هللا عبيد سّسأ -

 بن سماعيلا لىإ نلفاطميوا ينتسبو ألغلبيةا لةولدا ضنقاأ على

 .دقلصاا جعفر

 بأمير نفسه لقّب يلذّا هللا مرعبيدأ لفاطميةا لةولدا سسأ لتركيز  -

 تمّ لتياالمدينة ومن أهم المعالم  منابر على سمها بذكر لمؤمنينا

 :  لفاطميا لعهدا في هاؤنشاإ

   سور مدينة المهدية 

 األهراء : مخازن لخزن الحبوب 

  : لكبيرا لجامعا مدخل  هيالسقيفة الكحلة  

  : كبالمروا لسفنا ءساإر نمكا هوالمرسى 

 

IV. ريحضا عشعاإ مركز تونس مدينة 

 
 1236/ـه634سنة  لحفصيّةا لةولدّا لحفصيا يىيح كرياز بوأ سّسأ -

 كبير رهاإزد اتفتر تأسيسها منذ لحفصيّةا لةولدّا عرفتو قد  م

  .لثقافيةوا يةدالقتصاا ةلحياا فنشطت

 . بلحبووا لزياتينا عةزراخالل هذه الفترة  تانتشر -

 لحرفيا بالطابع تميّزو تنوّعا تونس بمدينة لصّناعيا علقطاا شهد -

خاص بها مثل: سوق العطارين , سوق  قسو حرفة لكلّ رفصا

 ههذ ساهمت قدالصباغين , سوق الدباغين , سوق الحدادين و 

 .بتونس يةرلتجاا لحركةا تنشيط فيكثيرا  اقألسوا



 .فضيةو هبيةذ عملة صنعتو رةلتجاا لحفصيةا لةولدا شجعت -

 لحفصيينا منز في فريقيةإ ءعلما زبرأ من ونخلد بن نلرحماا عبد -

 يخرلتاا علم مقدمته في ولتنا يلذا لعبرا بكتا مؤلفاته همأ منو

 .لبشريةا تلمجتمعاا رتطوو

 ابنوو لثقافيةوا لعلميةا لحركةا على نلحفصيوا لسالطينا شجع -

 لتعليميةا تلمؤسساا شهرأ من هوو لزيتونةا جامع مثل معالجوا

 بتونس.

 

 




