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 أهداف الدرس : 5
 

فٙ ذفاػم يغ انًؼطٛاخ اإلقهًٛٛح  1574طُح  يُذ انثالد انرَٕظٛح تأطثاب انرحٕل انرارٚخٙ انذ٘ ػاػرّاالنًاو  -

 ٔيا أفزسِ يٍ ذطٕراخ طٛاطٛح ٔاقرصادٚح ٔاجرًاػٛح

 إتزاس أًْٛح انٕشائق فٙ انكراتح انرارٚخٛح ٔحٕٛٚح انقزاءج انُقذٚح نٓا ٔكٛفٛح انٕصٕل إنٛٓا

ذذرٚة انطانة ػهٗ انرحهٛم انًٕظٕػٙ نألحذاز انرارٚخٛح ٔانثحس ػٍ فٓى انزٔاتػ تُٛٓا ٔذٕظٛف انرقُٛاخ  -

 انظًؼٛح انثصزٚح نؼزظٓا

 



 

 ممخص الدرس: 3
 

وتحولت إلى مسرح لمصراع بين  16شهدت بالد المغرب عامة أزمة شاممة خالل القرن    
حسمت حممة سنان باشا األمر في  1574القوتين المتوسطيتين: الدولة العثمانية واسبانيا. وفي 

تونس والتي تحولت إلى إيالة عثمانية. وأصبحت السمطة في يد طبقة عسكرية تركية ولكنها 
عالقات متنوعة مع األهالي. فتشّكل مسار أدى إلى تطور النظام السياسي  اضطرت إلى إقامة

في اتجاه التقميص التدريجي لمصبغة "التركية" لمحكم مقابل المزيد من االقتراب من الواقع 
وقد أدى المحمي. ومّر نمط الحكم من التفويض المباشر إلى حكم الدايات وبعد ذلك البايات. 

 ممت األوضاع االقتصادية واالجتماعية.ذلك إلى حدوث تطورات ش

 

 تخطيط الدرس:  1

 طاػراٌ:  خصائص انؼصز انحذٚس ٔيٕقغ إفزٚقٛح                   انًقذيح انؼايح

 

 شالز طاػاخاَرصاب انحكى انؼصًاَٙ                                                        -

 (                                     طاػرا1591ٌ-1574انحكى انؼصًاَٙ انًثاػز ) -

 طاػرأٌحكى انذاٚاخ                                                     1591ذحٕل  -

 خاطاػ شالز                                                1675حرٗ  انثاٚاخ انًزادٌٕٚ -

 طاػح                                            انخاذًح انؼايح                           
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 يزاقثح يظرًزج ايرحاٌ َٓائٙ يشدٔض
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 طبيقية :قائمة االشغال الت 4                 

 ذقذٚى انًصادر ٔانًزاجغ                                                    -

 يُٓجٛح ذحهٛم انٕشٛقح فٙ انرارٚخ  -

 انذٔنح انحفصٛح(    ذفككٔذًزٍٚ ذطثٛقٙ) َص حٕل   

               ػزض حٕل انرٕطغ انؼصًاَٙ-

 حٕل انقزصُح انؼصًاَٛح تانًرٕطػ                                   ػزض

 ػزض حٕل حًهح طُاٌ تاػا ػهٗ ذَٕض                                -

 َص حٕل اَفزاد ػصًاٌ دا٘ تانظهطح                                     -
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 ذٕظٛف انًكرظثاخ انظاتقح نذٖ انطانة -

اطرؼًال انٕشائق انرارٚخٛح انًكرٕتح ٔتؼط انخزائػ انًرؼهقح تانًُطقح فٙ انظزفٛح انرارٚخٛح  -

 انًذرٔطح

انٕطائم انظًؼٛح انثصزٚح انحذٚصح نهثحس ػٍ انًؼهٕيح انرارٚخٛح ٔذٕظٛفٓا فٙ اَراض  اػرًاد-

 انؼزٔض حٕل انًٕظٕع ٔذقذًٚٓا.
 


