
                                                                                                   
 

 
 

 لكية الآداب  جامعة بهنا

 الفصل ادلرايس الثاين  (2014/ 2013)العام اجلامعي 

 اترخي أ ورواب احلديث واملعارص   امتحان مادة

 شعبة التعلمي ال سايس  لكية الرتبية  ال ويلالفرقة 

 ساعتان: الزمن  الاجامتعيةقسم ادلراسات 

* * * * * 
: اآلتية األسئلة من فقط سؤالين عن أجب

: األول السؤال

..............................................................

(   ةدرج 50) ..... ..................................

دور الحضارة اإلسالمية في  مع توضيح  ؟ الحديثة بالتفصيل عوامل قيام النيضة األوروبية أشرح (1)
 المراكز الحضارية التي انتقمت من خالليا إلى أوروبا ؟وأىم المعابر و، ىاقيام

يمكن حصر األسباب الرئيسية التي أدت إلى قيام النيضة األوروبية في خمسة عوامل 
 : رئيسية

كان لمحضارة اإلسالمية دورىا ، فقد اإلسالميةالصالت الثقافية بين أوروبا الغربية ومراكز الحضارة : أووً 
مقارنة بين أوروبا والعالم اإلسالمي خالل العصور ت ولو عقد، الميم في قيام النيضة األوروبية

بينما كان العالم  ،أوروبا كانت مقيدة بأغالل الجيل والتخمف والتمزق والعبودية، لوجد أن الوسطى
ر الفكري والثقافي واوقتصادي، حيث كانت مراكز الثقافة زدىابأوج المعرفة واإليأج اإلسالمي 

 مقصد العمماء ورجال الدين من األوروبيين،ت ىذه المراكز كانو شتي أرجائو،والعموم منتشرة في 
ووضعوا  لإلطالع عمى مؤلفات أعالم الفكر اإلسالمي الذين كتبوا في مختمف فروع المعرفة،

يدفعيم إلى ذلك إيمانيم بالعمم وتشجيع الخمفاء  ىا بإتقان،وطبقو النظريات والقوانين العممية،
 ويترجمونيا إلى لغاتيم، وأخذ األوروبيون ينيمون من ينابيع المعرفة العربية اإلسالمية، والحكام،

 .فكانت المبنة األولى في صرح النيضة األوروبية الحديثة

الث عشر و الخامس عشر الميالدي القرنين الثخالل أحياء العموم واآلداب القديمة حركة ظيور: ثانيًّا
سمي ىؤوء المفكرون باألنسانّيين و ،ثار األديبة واليونانية والرومانية القديمةأىتمت بالتنقيب عن اآلو

وقد تزّعم  .نسان حيث أىممت العصور الوسطى األوروبية أنسانية األنسانألنيم اىتموا بدراسة او
... ، وميكافيمي  الكوميديا األليّيةاأليطالي صاحب كتاب  دانتي يياكما برز ف، بترارك ىذه الحركة

بعض اوختراعات والصناعات  وظيورنمو النيضة األوروبية وغيرىم، وقد أثمرت تمك الحركة عن 



                                                                                                   
 

 
 

الحديثة التي كان ليا تأثيًرا بالًغا في مسار التطور والتحديث، كالطباعة وصناعة الورق، وو يخفى 
 .لعموم والثقافة بين العمماء وأفراد الشعبأثرىما في نشر ا

زدىارىا بين المدن األوروبية من جية، وبين الشرق والغرب من جية أخرى، : ثالثًا. إنتعاش التجارة وا 
، مما جعل المدن األوروبية المطمة عميو تشيد رخاًء اقتصاديًا ساعد  وخاصة عبر البحر المتوسط

وتحررت من السيادة اإلقطاعية فنافستيا واستقمت عنيا  عمى ظيور طبقة غنية استأثرت بالسمطة
معززة ىذا اوستقالل بتبادل السفراء والقناصل مع الدول التي ترتبط معيا بعالقات تجارية وكذلك 
بإحاطة نفسيا بمظاىر البذخ والترف مما جعميا تشجع حركة النيضة وتتنافس فيما بينيا عمى 

وقد تميزت المدن اإليطالية بالذات عن غيرىا بذلك النمو، وذلك . رعاية فنانييا وأدبائيا وعممائيا
ى أنقاض نظرا لموقع إيطاليا الميم وحضارتيا القديمة، وقربيا من الدولة العثمانية التي قامت عل

بالبالد العربية التي ربط اإلسالم فيما بينيا، والتي كانت عمى اإلمبراطورية البيزانطية، واتصاليا 
ن الحضارة والتقدم، وقد تجمى ذلك في تقدميم التجاري إذ كانت تجارتيم الخارجية جانب كبير م

إيطاليا الوسيط التجاري الطبيعي بين الشرق  أصبحتحتى ، تنشط حتى تصل إلى اليند والصين
بيزا وجنوا )والغرب فأقاموا العالقات التجارية معيا، وتكونت في المدن اإليطالية الساحمية، مثل 

شركات تجارية كانت سفنيا تبحر إلى اإلسكندرية ويافا وعكا والقسطنطينية لجمب البضائع  (ةوالبندقي
من نفائس الشرق  الشرقية من حرير وجواىر ومنتجات ذىبية وعاجية، وكل ما كان ينقص أوروبا

وىكذا تخصص اإليطاليون في جمب كل ذلك عن طريق األسواق العربية ثم . وبضائعو النادرة
ومنذ القرن الرابع عشر، عندما تقدمت المالحة عبر . برَع جبال األلب إلى فرنسا وألمانياينقمونو عَع 

البحار، كان اإليطاليون ينقمون تجارتيم عبر مضيق جبل طارق إلى إنجمترا والبالد الواقعة عمى 
حركة تقدم واسعة  ذلك أن ربحوا أمواو طائمة، وشيدت البالدوقد نتج عن  .سواحل بحر الشمال

  .النطاق في مختمف المجاوت

استعمال المغة الوطنية، فقد كانت المغة الالتينية ىي لغة ظيور المدن في مواجية نظام اوقطاع و :رابًعا
العمم والثقافة في أوروبا في العصور الوسطي، وكانت محصورة في الكنائس ومقصورة عمى رجال 

المغة الوطنية التي يتكمميا معظم أبناء الشعب، الدين، لكن تنبو األوروبيين إلى ضرورة استعمال 
قبال بعض الكتاب عمى التأليف بيا  وقد كان لتشجيع بعض الحكومات األوروبية لمغات القومية وا 
أثر كبير في نشر الثقافة بين طبقات الشعب، وىي المغات األم لشعوب أوروبا الحالية مثل المغات 

 .ىاالفرنسية واإلنجميزية واألسبانية وغير

استيعاب المعارف اليونانية والعربية، حيث أدى سقوط القسطنينية إلى ىجرة عدد كبير من : خامًسا
وتماثيل  العمماء إلى إيطاليا خاصة، وأروبا عامة، وحمموا معيم كمما استطاعوا من كتب إغريفية



                                                                                                   
 

 
 

كان نواة لمنيضة  وادوات ثمينة، وىناك تعاونوا عمى بعث الثقافة الالتينية وتطويرىا في قالب جديد
 .األوروبية

***** 

حكميا العرب التي : األندلس :وانتقمت الحضارة اإلسالمية إلى أوروبا عبر عدة طرق وىي
وازدىرت فييا دراسة الفمسفة والطب  أصبحت خالليا منارة لمعمم، المسممون حوالي ثمانية قرون،
وفي مدن األندلس  .عواصم العالم حضارةوكانت العاصمة قرطبة أرقى  .والرياضيات وغيرىا من العموم
، وقد استفاد وانتشرت المكتبات ومراكز الثقافة الزاخرة بالمخطوطات الثمينة قامت الجامعات اإلسالمية،

المسممون ألكثر من  ىاحكم ، إذيطالياإجزيرة صقمية وجنوب وكذلك عن طريق  .منيا األوروبيون كثيًرا
وأيًضا عن . وأصبحت مقصد طالب العمم من األوروبيين اإلسالمية، ونقموا إلييا الحضارة قرنين ونصف،

ولما اقتحم األوروبيون المشرق اإلسالمي  ا في اوتصال،ىمً م فقد كانت عامالً : الحروب الصميبيةطريق 
ونجح الصميبيون في إقامة أربع إمارات في بالد الشام؛ وتعرفوا  ،تحت شعارات دينيةبدوافع استعمارية 

ولما استطاع المسممون طردىم نقموا معيم كثير من  ا عمى جوانب من الحضارة اإلسالمية،من خاللو
 .فنون القتال واألسمحة وبعض الصناعات اإلسالمية

 ؟األخرى بما تفسر ظيور الكشوف الجغرافية في البرتغال قبل غيرىا من الدول األوروبية (2)

وظيور القومية بيا قبل غيرىا من الممالك األوروبية األخري،  ا لموقعيا الجغرافي الميم،وذلك نظرً 
باإلضافة كالجغرافيا والفمك والرياضيات والمالحة،  ىا في العديد من فروع العمم والمعرفةتقدمفضال عن 

ضرب الخطوط الخمفية لممساعدات التي كانت تصل إلى بيدف  ليذه الحركة الممكرعاية وتأييد إلى 
األمير ىنري المالح قاد خطواتيا األولي المغرب العربي، ويؤكد ذلك أن ىذه الحركة  األندلس عن طريق

دأ بتأسيس أكاديمية وباتجاه السواحل األطمسية، كما أنو أول من بابن ممك البرتغال، ( 1460  –1394)
زد  بحرية ومرصد، وضم إلييما مجموعة من أبرز عمماء الجغرافيا والخرائط الذين برزوا  في عصره،

 .في نشر المسيحية بين سكان القارة اإلفريقية عمى ذلك رغبة ممك البرتغال

من دول المحور إلى دول الحمفاء خالل الحرب العالمية  1942بما تفسر تحول ميزان القوى عام  (3)
 الثانية؟

إلى جانب الحمفاء في أواخر عام  الحرب وذلك نظرا وشتراك الوويات المتحدة األمريكية في
تعثر ىتمر في التقدم والسيطرة باإلضافة إلى  ،ربراعقب ضرب السفن اليابانية لميناء بيرل ه ،1941

 . عمى موسكو في فصل الشتاء



                                                                                                   
 

 
 

: الثبني السؤال

..............................................................

(  ةدرج 50) .................................... 

ولماذا تحولت حرب الثالثين عاًما من صراع ديني بين الكاثوليك وضح كيف ومتى   (1)
  ؟والبروتستانت إلى صراع سياسي

 -1618) عامي بين أوروبا ال مزقت الدامية من الصراعات سمسمة ىي عاما الثالثين حرب
( الحالية ألمانيا أراضي خاصة) الوسطى أوروبا أراضي في عام وبشكل بدايةً  معاركيا وقعت ،(1648
 في الموجودة األوروبية القوى معظم اتباعً  فييا اشتركت ولكن المقدسة، الرومانية اإلمبراطورية إلى العائدة

 فقد: الحرب ودوافع طبيعة تدريجيا تغيرت الثالثين سنواتيا وخالل .وروسيا إنجمترا عدا فيما العصر كلذا
 السيطرة أجل من سياسي كصراع نتيتوا والبروتستانت الكاثوليك بين ديني كصراع البداية في اندلعت
 .والنمسا فرنسا بين األخرى الدول عمى

 حكم تحت) الكاثوليكية حينما ساعدت فرنسا من حرب دينية إلى حرب سياسية، الحرب تحولتو
 موقفيا لتعزيز جىابسبور آل من امنافسيو إلضعاف الحرب في البروتستانتي الجانب (ريشيميو الكردينال

من الموقف  ىذا فزاد ،(1648-1635)من الحرب  (الدور)المرحمة األخيرة  خالل بارزة أوروبية كقوة
سبانيا فرنسا بين مباشرة حرب إلى وحقا أدى ما مصالح بين الدول المتناحرة،الصراع  لتحقيق  وا 

 .أطماعيما في األراضي األلمانية ، فضاًل عن أطماع السويد في السيطرة عمى بحر البمطيق

 ؟1546انتشار حركة اإلصالح الديني في أوروبا رغم وفاة مارتن لوثر عام بما تفسر  (2)

، وبالتالي لمانياأما كان يحدث أوروبا بالظروف الدينية واوجتماعية في تشابو تأثر ولوذلك نظًرا 
الفساد الذي وصل إليو بعض رجال الكنيسة لم يكن يقتصر عمى ألمانيا وحدىا بل كان يمتد إلى بقية فإن 

الدول األوروبية األخرى التي كانت تتبع المذىب الكاثولويكي، فضاًل ظيور العديد من المصمحين من 
، ودعم بعض األمراء ليم، في جنيفجون كالفن مثل زوينجمي في سويسرا و رجال الدين عقب وفاة لوثر

صمح وختاًما فإن ، أن ىذه الحركات اإلصالحية لقيت تأييًدا من المجتمع األوروبيىذا باإلضافة إلى 
 :تضمنلم يضع حًدا لمصراع حتى داخل ألمانيا نفسيا إذ  1555أوجسبرج بين اإلمبراطور والبروتستانت 

تقسيم ألمانيا، نجاح البروتستانت وبإعطاء كل أمير حق اختيار المذىب المناسب إلمارتو، فاعترف ب: أووً 
وتستانت بأمالك الكنيسة الكاثوليكية التي حصموا يحتفظ البر: وثانيًّا. لكنو جعل الناس عمى دين مموكيم

 .، مما شجع المصمحون في الدول األوروبية األخرى1552عمييا قبل 

بما تفسر تمكن ألمانيا من إستعادة قوتيا اوقتصادية والعسكرية خالل فترة ما بين الحربين  (3)
 (.1939-1918)العالميتين 



                                                                                                   
 

 
 

من اقتصاد السمم برمتو وتحويل اوقتصاد األلماني  ،ىتمربسبب وصول الحزب النازي إلى الحكم بقيادة 
عن رغبة  اآللة العسكرية، فضالً  في بوتقةالجياز اإلنتاجي لمدولة وصير قدرات وطاقات ، إلى اقتصاد الحرب

الشعب األلماني في تعويض الخسائر الفادحة التي تعرض ليا في الحرب العالمية األولي، وتوفر مقومات النيضة 
  .رية واوقتصادية لديو كشعب متفوق منذ ظيور الثورة الصناعية وتحقيق الوحدة األلمانيةالحضا

: الثبلث السؤال

..............................................................

 (ةدرج 50) ................................... 

 النتائج التي ترتبت عمى ىذه الثورة؟أين ومتى ظيرت الثورة الصناعية في أوروبا؟ مع ذكر  (1)

الثورة الصناعية عبارة عن تحووت عممية وتقنية عميقة برزت في الصناعة والمواصالت، وظيرت في 
، ثم انتشرت في بقية أرجاء أوروبا الغربية، وقد 1769إنجمترا، مع اختراع اآللة البخارية عمى يد جيمس واط سنة 

عمى الخريطة العالمية، كما ترتب عمييا مجموعة ميمة من النتائج اوقتصادية أحدثت ىذه الثورة فوارق جذرية 
نمو التبادل التجاري واتساع مجاوتو، نمو الطبقة البرجوازية، والرغبة وتضخم اإلنتاج وتنوعو، : واوجتماعية أىميا

طريق السيطرة عمى مزيد من الشديدة لدى الدول األوروبية الكبرى في البحث عن المواد الخام واألسواق وذلك عن 
 .المستعمرات

  أذكر األسباب الرئيسية التي أدت إلى اندوع الحرب العالمية األولي ؟ (2)

ج بالمشاكل الداخمية والرغبة في السيطرة وفرض النفوذ، ومع أتقبيل الحرب العالمية األورلي كانت أوروبا 
كفيمة بأشعال لدييا أطماعيا الولكنيا في الوقت ذاتو  ،في الحربغير راغبة األوروبية كل الدول ذلك كانت 

، وألمانيا ليا أطماعيا في المستعمرات خارج القارة األوربية ،ففرنسا كان ليا أطماعيا في أقميم اإللزاس ،أتونيا
ليا  إيطالياو المفقود، الكيان األسريكانت تسعي وستعادة والنمسا  ،البمقانلدييا الرغبة في السيطرة عمى وروسيا 

وعمي أية حال يمكن حصر اسباب الحقيقية  .صرب ليم مطامع قومية، كما كان الترستا والترنتينو اطماعيا في
 :لمحرب فيما يمي

 .التنافس اوستعماري بين الدول األوروبية -

يطاليا نمو الحركات القومية في أوروبا -  .، خاصة بعد توحيد ألمانيا وا 

 .إلخ... ولية كاألزمة المراكشية، وأزمة البمقان، وأزمة مقدونيا قيام العديد من األزمات الد -

 .سباق التسميح بين الدول األوروبية -

 .األحالف والتكتالت الدولية بين الدول األوروبية ضد بعضيا البعض -

 .وختاًما اغتيال ولى عيد النمسا -



                                                                                                   
 

 
 

جانب دول الوفاق عام بما تفسر دخول الوويات المتحدة األمريكية الحرب العالمية األولي إلى  (3)
 ؟1917

، وتمسكيا بمبدأ منرو ، فإنو كان ىناك جغرافيًا عن ميدان الحرببعد الوويات المتحدة عمى الرغم من 
 : ىي\مجموعة من األسباب الرئيسية التي دفعتيا إلى ذلك 

 .األلمانية لم تستثن سفن الوويات المتحدة الغواصات أن -

بإغراء ألمانيا لممكسيك إعالن الحرب عمى الوويات المتحدة مقابل إعادة ووياتيا  اوشاية بريطاني -
 .(أريزونا ونيومكسيكو وتكساس)المسموبة 

 .وىو بريطانيا ضغوط الرأي العام األمريكي المتعاطف مع الوطن األم واألب الروحي ألمريكا -

 .وشتراك في الحربعمى اإلدارة األمريكية من أجل االييود رجال المال من  ضغط  -

 .سعي الوويات المتحدة لمزعامة في وقت خارت فيو قوى األطراف المتحاربة -

 
* * * * * 

 وهللا ولي التوفيق

                د الدمرداشـمحم/ د
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