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                 اإلسالميةللحضارة العربية  إشعاعالقيروان وتونس مركزا  الوحدة الثانية:

 نهاية القرن الرابع عشر ميالدي إلىم  670من   اإلسالميفي الغرب           
 المحور األّول:القيروان ودورها في نشر الحضارة العربية اإلسالمية 

 

 التوقيت : ساعة و نصف

 

 ثاني: الدور االقتصادي لمدينة القيروانالدرس ال

 
 األستاذ: شاكر محمدي

 

المعهد الثانوي بن رشيق 

 بالقيروان

 

    
 األهداف: 

  

 أن يصل المتعلم في نهاية الحصة الى تحديد: :المعرفية

 خاصة على المستوى التجاري من خالل تحديد:  اقتصاديا  لمدينة القيروان أهمية الدور واالشعاع الحضاري

 العوامل المساعدة على ذلك. -

 التجاري واالشعاع التطورمظاهر -

 قراءة الخريطة و تقديمها و التعليق عليها.  :المهارية 

القيروان  دور من خالل مثال اإلسالميعمق االشعاع الحضاري الفريقية في العهد يتحسس المتعلم  أن :الوجدانية

 االقتصادي 

 

 
 التمشي البيداغوجي

 
 يم المفاه أثر الدرس

 

 مكتسبات:

ماذا كانت تعتبر 

القيروان خالل الفتح  

والعهد  اإلسالمي

 ؟ غلبياأل

 +93ص  2 ائقالوث

 97ص  12و  11

النشاط االقتصادي  حدّد 

 المهيمن بالقيروان

ماذا تمثل القيروان 

 تجاريا؟

 

 

 94ص 5و  4 يقتينوثال

على ماذا يدل اصالح  

العملة في العهد  

 االغلبي؟ 

 

 93ص 1وثيقةال

تأثيرات موقع ماهي 

القيروان على النشاط  

 التجاري؟ 

 

 

   مقدمة:

باعتبارها من أولى وأهم عواصم الغرب االسالمي وباعتبار الموقع االستراتيجي 

ة ويتجلى ذلك الهام لعبت القيروان دورا هاما في نشر الحضارة العربية االسالمي

 الهام . تجاريالمن خالل دورها 

 كيف تتحدد مالمح هذا الدور الهام اقتصاديا خاصة من خالل مثال التجارة؟ 

I-  : مكانة القيروان التجارية والعوامل المفسرة 

 المكانة التجارية:  -1

النشاط التجاري أهم مظهر للتطور االقتصادي لمدينة القيروان اذ كانت نقطة   -

وهي أيضا قاعدة تجارية  م مدينة ببالد المغرب وأعض  التقاء ألهم المسالك التجارية 

 هامة  

   .األسواقموال وتطور العمارة وكثرة ألكثرة التجار وا  -

 –مركز الجباية  -ديوان بالد المغرب  تحولها الى مركز هام ببالد المغرب : مقر -

 ...عاصمة سياسية هامة

   .ةالموظفة في التجار األموالكثرة السلع وتطور االرباح ورؤوس  -

اصالح العملة وتطورها خاصة في العهد االغلبي وهي مظهر الرخاء: الدرهم  -

 الدينار الذهبي والقطع النحاسية   –الفضي 

 : لذلك العوامل المفسرة -2

االستفادة من الموقع الجغرافي وتحولها الى عاصمة لتبرز في افريقية كقطب   -

 متميز على المستويين االقتصادي والسياسي ) خاصة في العهد االغلبي ( 

 كثرة السكان) احتوائها على نسيج اجتماعي متنوع(  -

:  تتوسط القيروان عدة مجاالت هامة تحيط بها بافريقية على المستوى االقتصادي  -
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 نشاط:

-8-7وثائق ال السندات:

9-10 

صنف  التعليمة:

جارية تالمبادالت ال

  األطراف وحدد 

التجارية التي تتعامل 

 معها القيروان

 

الدور الذي تلعبه بين 

 القيروان تجاريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص  12و 11 يقتينوثال

97 

كيف يبدو المجال 

جارة  الجغرافي للت

 القيروانية؟

استخرج المناطق 

المدرجة ضمن هذا  

 المجال؟ 

المسالك التجارية  ذكر أ

 وصنفها 

 

 

 تونس    –صفاقس -القرب من السواحل : سوسة 

 القرب من غابات الزيتون بالساحل 

 نتاج فالحي هام )الحبوب( إخصوبة أراضيها وخاصة الغربية :  -

II-  على المجاالت التي تتعامل وإشعاعه  مظاهر االزدهار التجاري للقيروان

  معها

 تنوع المبادالت التجارية: -1

 تي تلعبها القيروان بين مختلف االتجاهات الوساطة التجارية الهامة ال -

 الواردات الصادرات

  –الجلود  –االنسجة الصوفية  -

 –العنبر -السروج –المرجان 

 –الزيوت  –العسل  –الذهب 

 الحرير

  –الجواري نحو الشرق  -

 -البساط الجلدي  –الصوف 

 المعادن

 العبيد السود : السودان 

 العبيد البيض والجواري : االندلس 

الذهب من بالد  –ن من االندلس المعاد 

 السودان والعاج  

 الخشب من اروبا الوسطى 

 تنوع وأهمية المبادالت التجارية  -

ط هام بين بالد السودان من جهة قيروان وسيازدهار تجارة الذهب : ال -

 روبا عبر صقلية وبالد المشرقأوو

 روبا والمشرقأوالسود : الوساطة بين السودان وتجارة الرقيق ا -

رباح وازدهار التجارة وساطة التجارية من خالل أهمية األفادة من الاالست •

 وتنشيط االقتصاد 

 

 : االشعاع التجاري -2

 يبرز انطالقا من:  

بقية بالد   –المشرق  –أهمية الوساطة التجارية بين أطراف عديدة : أروبا  -

 جاذبة وبالد السودان : وبالتالي سوق هامة   -المغرب 

 –رافي للتجارة القيروانية من حيث االمتداد )بالد االفرنج همية المجال الجغأ -

 –المشرق  –د السودان الصحراء وبال –روسيا وآسيا الوسطى  –أسكندينافيا 

 قصى ( المغرب األ –ندلس صقلية واأل 

 القيروان مركز تجاري هام  

 : القيروان نقطة التقاء المسالك التجارية الرئيسية والفرعية  -

الصحراء وبالد السودان   –ية : نحو بالد المغرب مسالك تجارية رئيس  -

 ونحو صقلية وأروبا والمشرق خاصة البحرية 

  الصحراء -مسالك فرعية نحو المشرق )برية (  -

 

 الخاتمة: 

 لهام كقاعدة اقتصادية هامة وأهمية اشعاعها التجاري االتأكيد على دور القيروان 

خرى فاالشعاع  مجاالت األنما على بقية الإليس فقط على بالد المغرب فقط و

  .عالمي يتعدى المستوى االقليمي : القيروان منارة اقتصادية هامة

 

 

 

 

 


