






اجتماعي او عمراني او سیاسي  یسمى حضارة

angel
Typewriter
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭم ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ اثر دﯾﻧﻲ  او ﻓﻛري  او



angel
Typewriter
يعني ذلك اننا لدينا اول  بيت وضع في التاريخ ويجب علينا  ان  نفخر بحضارة وطننا الغالي
  والتي ذكرت في القران الكريم 















بيت هللا الحرام 

الموقع والتضاريس

المناخ 

السومريون   

األكاديون

العموريون 

حضارة مصر القديمة 

حضارة مصر القديمة 

الحضارة الصينية

  

angel
Typewriter
حضارة بلاد الرافدين





( وشاورهم في األمر ) 



أن يجعل له وزيرا من أهله

حتى يكون سندا له في دعوته أمام فرعون



angel
Typewriter
سلامة العقيدة الاسلامية  - الشجاعة - الصبر 
الحزم والارادة الثوية - العدل - الزهد - حب التضحية 
 المروءة التواضع - الكفاءة 



عدم قتل النساء واألطفال خصوصا  :     

angel
Typewriter
الانفاق على  الاسير 

angel
Typewriter
عدم الافساد في الارض
عدم الغدر



angel
Typewriter
مساعدتهم على اداء واجبهم 
احترامهم وتقدير جهودهم



الحضارة

الوزارة

بسبب اتساع رقعة الدولة اإلسالمية وكثرة مواردها

نسبة الى شريط من القماش يوضع على عضد أعضاء الشرطة فوق المالبس

حيث مع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية احتاج األمر الى اقامة ديوان خاص بالبريد وتطوير 

طريقة التعامل به 

angel
Typewriter
البريد مهمته نقل الرسائل بين الخليفة وولاة الاقاليم

angel
Typewriter
 الجند الذين يعتمد عليهم الخلفية او الوالي في استتباب الامن
 وحفظ النظام والقبض على الجناة والمفسدين 

angel
Typewriter
الشرطة

angel
Typewriter
هو الذي يتولى الموازنة بين الواردات والنفقات والتدقيق
 في الحسابات والشؤون المالية







angel
Typewriter
يفيد علم الرياضيات في حل المسائل والعمليات الحسابية في جميع شؤون الحياة 



التفسير

الحديث 

الفقه

النحو

األدب

لما ميزه هللا للعلماء عن غيرهم في      ) يرفع هللا الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (

لبيان معانى آيات القرءان الكريم وتوضيحها 

الرتباطه بغزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم والفتوحات التى قام بها الخلفاء المسلمين

angel
Typewriter
العلوم الطبيعية

angel
Typewriter
قوله





angel
Typewriter
المدينة المنورة 

angel
Typewriter
تونس

angel
Typewriter
القدس

angel
Typewriter
دمشق



angel
Typewriter
بغداد

angel
Typewriter
 سامراء

angel
Typewriter
القطائع

angel
Typewriter
هي مدن صغيرة تحتوي على اماكن المرافق العامة والمياة والاسواق 

angel
Rectangle

angel
Typewriter
مدن صغيرة تحتوي على اماكن المرافق العامة والمياه والاسواق



تميزت بنقش آيات القرءان الكريم على األوانى واألسوار وكذلك زخرفة القصور والمساجد بأشكال هندسية 

المآذن

األعمدة                    األقواس

             قبة الصخرة

قرطبة

ن 

angel
Typewriter
اهتمام الدولة بتطوير وتوسعة الحرمين الشرفين لتقديم خدمة افضل لحجاج بيت الله الحرام 

angel
Typewriter
المسجد الحرام

angel
Typewriter
اعتز بعمارة الحرمين الشرفين في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله  حيث  انه يتابع وبعناية 
اعمال توسعات الحرم المكي الشريف حيث انه وصل الى مرحلة لم يسبق لها مثيل





angel
Typewriter
ارتفاع مستوى المعيشة 
كثرة الاموال 
نشاط التجارة 
اكتمال رقي الدولة الاسلامية 

angel
Typewriter
بيت المال



لتنوع مناخ أقاليم البالد اإلسالمية  

الصناعات المعدنية                           الصناعات الكيميائية

صناعة المنسوجات                                الصناعات الزجاجية  

بسبب اتساع مساحة البالد الخاضعة لحكم المسلمين واستقرار األمن فيها تعدد الصناعات في معظم البالد

اإلسالمية وكثرة األموال والثروات

angel
Typewriter
اضافة الى تنوع محاصيل الزراعة

angel
Typewriter
اضافة الى العناية بالارض وتسميدها بالسماد الصالح لكل نوع من النباتات

angel
Typewriter
اثمن جهود التجار المسلمين الذين ساهموا في  نشر الاسلام وتعاليمه عبر بلاد العالم عن طريق صلاتهم 
التجارية وذلك بفضل حسن معاملتهم وامانتهم وتمسكهم بتعاليم الدين الاسلامي

angel
Typewriter
حفر القنوات و تجفيف المستنقعات - العناية بتوفير وسائل الرى ببناء السدود - اقامة الجسور والقناطر عليها





                

✓

✓

☓

✓

علم الفلك 

علم الرياضيات 

علم الرياضيات 

علم الطب والصيدلة

علم الطب والصيدلة

علم الكيمياء

angel
Typewriter
هي الجهود البشرية المادية والمعنوية  التي قام بها الانسان على مر السنين 
 مما يتصل  بحياته من  نظم سياسة  واجتماعية  واقتصادية 


angel
Typewriter
الضريبة التي يفرضها إمام المسلمين على الارض  الزراعية النامية 

angel
Typewriter
مهمته نقل الرسائل بين الخلفة وولاة اقاليم الدولة الاسلامية  

angel
Typewriter
الديوان كلمة فارسية معربة معناها السجل او الدفتر  الذي  يدون فيه  وقد اطلق اسم الديوان على المكان الذي  تحفظ فيه السجلات المتعلقة بحثوث الدولة والرعية من الاعمال والاموال وهي تشبه الوزارات في الوقت الحالي

angel
Typewriter
الحضارات السابقة : العربية - والفارسية - واليونانية والرومانية 



ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

الخالفة                                    

االسطرالب

angel
Typewriter
تنشر الفوضى ويكثر الجناة والمفسدون العابثون بامن الدولة 

angel
Typewriter
لما كان هناك مكان مخصص للعبادة واقامة الندوات الدينية 

angel
Typewriter
تكثر الامراض - يزيد عدد الوفيات - تقل العناية بالمرضى

angel
Typewriter
الوزارة




