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دارت على أرضه عدة ◄؟أهم الحوادث المفصلية التي شهدها االردن -8

حادثة التحكيم بين أنصار شهدت اذرح  ◄     بين المسلمين والروممعارك 

الدعوة انطالق شهدت  ◄     علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان

عدة ألردن اشهدت أرض ◄     العباسية من الحميمة لإلطاحة باألمويين .

 ثورات للتحرر من الحكم الترك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الدرس األول / معان

 عرف مايلي ؟    -1

 .المنزل أي المسكن والمأوىتعني : اسم لمنطقة الشراه ،  :   معان --

اسم أطلق على قصر األمير عبدهللا بن الحسين  في   :مقر الدفاع الوطني  --

 .مدينة معان الذي اتخذه مقرا لحكمه قبيل تأسيس األمارة

وسام استحداثه االمير فيصل بن الحسين ) علل ( تكريما  وسام معان :   --

 لشهداء معركة معان
 فازت البتراء عاصمة دولة األنباط  ودرة السياحة األردنية  :البتراء -- 

 م 7007/  7/  7إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة في ك بالمرتبة الثانية 

 على قلعة الشوبكوهو اسم أطلق  الجبل الملوكي تعنيو  مونتريال : --

، وكان األخ األكبر  عمران عليه السالمهو هارون بن النبي هارون :  --

 .لسيدنا موسى

  أول جريدة صدرت في معانالحق يعلو :  --

كم ومحصور بين صخور يبلغ  2.1وهو شق ضيق طوله  السيق : --

 م211ارتفاعها 

: قلعة بناه السلطان العثماني سليمان القانوني وتقع قلعة معان الحجازية  -

 ضمن حدودها متنزه الملك عبدهللا الثاني
 

قصبة معان ، لواء لواء هي "  من أربعة ألويةتتألف محافظة معان اآلن  -7

   الشوبك ، لواء البتراء ، لواء الحسينية "

 

لمحافظة عدة خصائص مكانية  حيوية إلى جانب كونها منطقة تتوفر  أو  -3

ذات خصائص إستراتيجية مهمة بين هذه الخصائص  -؟ 

 من أهم مدن بالد الشام في استقبال وتوديع الحجاج . -2

 .    تمتعها بمكانة وخصوصية واضحة في الذاكرة الوطنية األردنية  -1

 .وقوعها على طرق المواصالت المحلية والدولية  - 3 

 .                        مواردها الطبيعية مثل الفوسفات في الشيدية  -4
 والسياحية وأهمها مدينة البتراء وقلعة الشوبك .مواقعها األثرية  - 5

 

 المورد الطبيعية ومواقعها في محافظة معان             

 اسم المنطقة المورد الطبيعي الرقم

 الشيدية الفوسفات 1

 معان والحسينية مقالع الحجر 7

 اسفل منحدر رأس النقب الرمل الزجاجي 3

 المدورة الصلصال 4

 والشوبك شرق الشيدية الكريمةاالحجار  5

 

أو  4 فسر تمتاز محافظة معان ؟  أهمية محافظة معان في الوقت الحاضر -

بمجموعة من الخصائص الحيوية  والميزات اإلستراتيجية من حيث الموارد 

 الطبيعية والطاقة والمقومات األثرية والسياحية والحضارية ؟ 

ألنهااا تعااد شااريانا ◄      ألنهااا تعااد مسااتودعاا للمااوارد الطبيعيااة الوطنيااة ◄ 
وتشتهر بمياهها العذبة " الينابيع ◄    حيويا في قلب الصحراء لنقل الفوسفات

 وجود جامعة الحسين بن طالل ◄                     والبرك 

 التمهيد
توطن حضارات وقيام ممالك كبرى صبغت تاريخ  }س{:    فسـر شهد االردن 

اكتسب األردن بحكم موقعه أهمية خاصة عبر التاريخ ؟   فسـر  تلك الحقب؟   

  األردن مفتاح الطريق للبلدان العربية المجاورةفقد كان  بسبب موقعه ◄

وموقعه الذي يربط بين قارات العالم القديم◄       تنوع مناخه  ◄  

 
أعططد دلططيال علططى قططدم المططدن األردن وعمقهططا التططاريخي وأنهططا كانططت }س{: 

 ما حملته المدن األردنية من آثار ومواقع مستقرا للكثير من الحضارات؟  

 

المملكةاسم  الرقم  العاصمة التي اتخذتها 

 ربة عمون    العمونية 1

 ذيبان    بقيادة الملك ميشع . المؤابية 7

 البتراء األنباط العربية 3

 بصيرا األدومية   4

                    

(يكابوليس)جدول يبين أسماء المدن األردنية في العهد اليوناني اتحاد الد  

 اسمها) عرفت ( في العهد اليوناني  المدينة االردنية الرقم

(ربة عمون 1  فيالدلفيا 

 جراسا جرش 7

 جدارا ام قيس 3

 أربيال اربد 4

 

اسم  الرقم

 المعركة

سنة 

 حدوثها 

 العهد / القيادة

زمن الرسول) بقيادة زيد بن   هـ8 مؤته 1

 الحارثة (

 زمن أبو بكر الصديق   هـ13 طبقة فحل 7

 بقيادة خالد بن الوليد     هـ14 اليرموك 3

 

الفرس ،    ؟  تعرض األردن عبر التاريخ لغزاة طامعين كانت على الترتيب -1

 اليونانيين ، الرومان

هواتحاد وتحالف المدن العشر ظهر في العصر   : اتحاد الديكابوليس -1 

دليل على اهنمام اليونانيين باالردن ) ــــ   اليوناني  منها ربة عمون وجراسا 

 بصمات واضحة في االردن ( 

دليل على  تركوا الكنائس والمدرجات في عمان وجرش ـــــالرومان  -1

 اهنمام الرومان باالردن

1 - اهتموا بالكرك وجعلوها مكانا لحفظ  المماليك  باالردن  4- مظاهر اهتمام 

اهتموا بالمساجد -3جددوا بناء المزارات في مؤتة  -7 أموالهم  

؟  اسماء المدن االردنية التي كانت منطلق لتحرير بالد الشام الصلبين  -5

 الكرك وعجلون

إلى طمس الهوية العربية حركة دعت : الحركة الطورانية -6  

إنشاء ) القالع والبرك وسكة  اهتمام العثمانيين باالردن؟مظاهر  -7

 حديد الحجاز (
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 الدرس الثاني / الجيزة

 عرف مايلي : -1

 ، المكان المرتفعتعني في اللغة : الجيزة  --

 . األكمة الصغيرة  وقيل األرض القفهي   :زيزياء   -- 

، استخدم هذا لؤاء الجيزة يعد من أهم المعالم األثرية في :   -- قصر المشتى 

 .القصر للحماية من الغزوات في العصور القديمة

كم إلى الغرب من قصر  8يقع هذا القصر على بعد :   قصر القسطل --

 وأن جبلة بن الحارث األمير الغساني بناه .المشتى، 

يقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة الجيزة ، ويتميز القصر  : قصر الطوبة  --

 .واستخدام الحجارة الترابية واآلجر في بنائهبضخامته 

عبارة عن ثالثة مجلدات جمع فيها علي بن يوسف اللخمي مناقب البهجة :  

يناليواخبار الشيخ عبدالقادرالج   

: تعد من المعالم الرومانية القديمة يوجد بداخلها بئر ما لتجميع قلعة ضبعة  -
 مياه االمطار

: قلعة تشبه في بناه قالع الحسا والقطرانة استخدامت لعهد لعثمانية القلعة ا -

 قريب كمقر لقوات البادبة

ام االسم القديم للجيزة ، ما داللته ، في عهد عرفت بهذا االسم ؟      -7
  زيزياء    ، المكان المرتفع     ، العثماني

 

في العصور القديمة وباألخص في العصر دلل على ازدهار الجيزة   -3

فسـر ازدهرت الجيزة في العصور القديمة وباألخص في العصر أو الروماني ؟

بين  أو ما الدوافع وراء احتالل الرومان لمدنية الجيزة ؟ أو  الروماني ؟

؟مظاهر اهتمام الرومان بزيزياء    

◄◄    بقايا كنيسة ومعصرة زيتون. وجود منشآت وبقايا القلعة              

أقاموا فيها حامية عسكرية لحماية            اتخذوا منها حصنا ومعقال  ◄◄

 القوافل التجارية المارة منها عبر الطريق الروماني التجاري .
 

بين أهمية اإلستراتيجية لموقع الجيزة ؟      -4

 قديما:  

منهاا حصانا ومعقاال أقااموا فيهاا حامياة عساكرية لحماياة  اتخذى الرومطان   ◄

 القوافل التجارية المارة منها عبر الطريق الروماني التجاري.

كانت محطاة للخلفااء األماويين . وأصابحت محطاة مان  في العصر األموي  ◄

 وأقام فيها. نزل فيها الرحالة أبن بطوطةحيث محطات الحج الشامي . 

وأقام على  نزل فيها الملك الناصربقيت مزدهرة حيث وفي العصر االيوبي ◄

بركتها مع عساكره لمدة شهرين .   

نزل وأصبحت من محطات سكة حديد الحجاز  في مطلع القرن العشرين  ◄

 االمير عبدهللا بن الحسين 

 

 يوجد على  بوابة عمان على المناطق الجنوبية  : في الوقت الحاضر  ◄◄

تقع على الخط الصحراوي الذي يربط  أرضها مطار الملكة علياء الدولي   ◄

  بين عمان والعقبة.
                         

نزل أرض الجيزة ) زيزياء ( شخصيات تاريخية بارزة منهم الخلفاء   -5

 سم شخصيتين بارزلتين نزلتا أرض الجيزة ؟-والرحالة واألمراء ،

األمير عبدهللا   ◄الملك الناصر             ◄أبن بطوطة                    ◄

◄◄بن الحسين  الوليد    الخليفة يزيد بن عبدالملك      

 

 جيزة ؟حضارات التي تعاقبت على اللارسم خطا زمنيا يبين ابرز ا{:   س

 الروماني

 

 هاشمي  عثماني  مماليك  اليوبي   االموي 

 

 

 .أكثر العهود استقرارا   أثر األمويين في مدينة معان ؟وضح  -5

 

الطولونين واإلخشيديين؟  األمراء الذين استقلوا عن الدولة العباسية اذكر  -6  

 

 اذكر أهم االعمال التي قام بها النبي هارون ؟  -7
وقيادة قبائل  -ب     وشارك سيدنا موسى عليه السالم ببعثاته إلى فرعون   -أ

 إسرائيل للخروج بهم من األسر في مصر .بني 

 

 ما أهمية قصر الملك عبدهللا بن الحسين ؟  -8

  .هو أحد أبنية محطة السكة الحديدية الحجازية في معان  ◄

 أن الملك المؤسس اتخذه مقراا لحكمه قبيل تأسيس إمارة شرق األردن.◄ 
 على دور الهاشميين في تحقيق رسالة الثورة العربية الكبرى يعد شاهدا ◄

الملك عبدهللا بن الحسين نشاطه واتخذ قراراته السياسية فيه مارس  ◄

وفيااه دعااا إلااى عقااد المااؤتمرات للقيااام بالواجااب الااوطني والتكاااتف ضااد ◄

 المستعمر الفرنسي وتحقيق وحدة سوريا الطبيعية .

 

 ـ  بين األهمية السياحية لمدينة البتراء األثرية ؟ 9

مدينااة أثريااة  -ج     ودرة السااياحة األردنيااة   -ب   عاصامة دولااة األنباااط   -أ
 متكاملة منحوتة في الصخر الرملي الملون 

وهااي المقااوم األول للسااياحة  -إحاادى أهاام الماادن األثريااة فااي العااالم      ز -د

 .األردنية 
 

وا اشتهر◄   -21 ازات الحضارية التي اشتهر بها العرب األنباط ؟ ما اإلنج -

◄         سكو عملة خاصة بهم ◄   .  الخط النبطي طور ◄ بهندسة الري 

 وصلت تجارتهم إلى الصين وإفريقيا.◄   التفوق المعماري . 
 

على جلب المياه من أعالي الجبال إلطى  العرب األنباط عملوضح كيف    -11

 ؟داخل المدينة 
عاان طريااق القنااوات المسااقوفة والحجااار المرصوصااة بطريقااة هندسااية تساام  

 بانسياب المياه من المرتفعات إلى داخل المدينة .

   

أعد دليال على اتصال األنباط وتواصلهم مع العالم الخارجي ؟     -17

ألمم حيث وصلت تجارتهم إلى الصين اتصالهم الحضاري مع كثير من ا  

 سكو عملة خاصة بهمووإفريقيا . 
 

 دور جامعة الحسين بن طالل في تنمية المجتمع المحلي ؟ بين    -23

خالل تنفيذ عدة برامج للتدريب ◄   .  أسهمت في زيادة الوعي الثقافي◄ 

 والتأهيل استفاد منها أبناء المحافظة .
أنشات جائزة تحمل اسم جائزة ◄          المحلية.التخفيف من البطالة ◄

  ) علل (جامعة الحسين بن طالل للمؤسسات الرائدة في محافظة معان 

 .كمساهمة في تعزيز دورها التنموي
 

 

 

 

 

 

لوقوعها على   ؟ كانت معان مركزاً من المراكز التجارية الهامةفسر :

جزيرة العربية وبين بالد الشام  الطريق الرئيس بين جنوب ال  

 

 

 صاحب الكتاب اسم الكتاب

 ياقوت الحموي معجم البلدان

 ابن منظور لسان العرب

 علي بن يوسف البهجة
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بمكانة وخصوصية واضحة في الذاكرة الوطنية  مدينة معان تمتع  -8

باختيارها من قبل األمير عبدهللا ابن الحسين مقرا النطالقه  ؟األردنية

نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية للثورة العربية الكبرى وتأسيس الدولة 

 .األردنية 

 
ألناه   -9 " ؟ أطلق على قصر األمير عبدهللا فطي معطان " مقطر الطدفاع الطوطني

أصب  محطة يرتادها الوطنيون والقوميون العرب للعمل معاا من أجل استرداد 

 سوريا وطرد المستعمر الفرنسي

تراجع مكانة مدينة معان في العهد العباسي ؟ أو اسدل الستار عن معان  -21

 بسبب انتقال مركز الخالفة من دمشق إلى بغداد  في العهد العباسي ؟

الشوبك مدة سنتين أمام حصار صالح الدين األيوبي لها صمود قلعة   -22

عمل ـ باإلضافة إلى  تضم نبع ماء يصب في بركتينألنها   قبل تحريرها ؟

 . بلدوين على تحقيق األمن الغذائي فيها

تعد أذرح إحدى المواقع التاريخية المهمة في الذاكرة العربية اإلسالمية   -21

ألنها شهدت حادثة التحكيم بين أنصار علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 

 .سفيان 

سميت مدينة معان بمدينة الماء ؟ ألشتهرها بمياهها العذبة والبرك  -23

 والقنوات .

 ؟أصبحت الجيزة في العصر األمطوي محططة مطن محططات الحطا الشطامي  -24

اساعة يساتقي منهاا الحجااج كونها تقع على طريق الحج حيث يوجد فيها بركة و

 .في موسم الحج

لتنقيةةة الميةةا  مةةن  تتخذ  بركذذة الةيذذكة  شذذكالال مسذذتطيالال تتاذدمها مصذذفاة   -25

 .  الترسبات الطينية قبل دخولها إلى البركة

أو حملت الحجارة  فسروجود عمود كامل في منتصف بركة الموقر ؟  -26

الضخمة التي يتألف منها عمود بركة الموقر كتابات على مسافات متساوية؟ 

كيدليل على المقاييس بالخط الكوفي  للداللة على كمية الماء التي تحتوي عليها  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسباب بناء المواقع اآلثرية في ) األردن  ، معان ، الجيزة ، الموقر ( . 

 1-  العهد ) الصليبي ، الشوبك بلدوين األول ، الكرك والشوبك(

 

 حماية بيت المقدس -3السيطرة على طرق الحج والتجارة      1+7

استخدمها كنقطة انذار مبكر -4   
 

7- العهد الروماني ) في الموقر أو الجيزة (    أ- حماية القوافل التجارية المارة 

حافظة على األمن لمل  -ب     تراجانبها عبر الطريق الروماني التجاري  
لتوطيد نفوذهم في المنطقة -ج     والنظام في المنطقة.  

 

3- العهد االموي      أ- للصيد والتنزه واالستجمام والراحة.                      

على طريق الحج. تقع النها  ب      
 

منطقة ضرورية لدعم الحكم  -ممرا للقوافل    ب  -أالعهد العثماني    -4

 العثماني      
5- أسباب بناء البرك والقنوات الرومانية في الموقر والجيزة    ا- لتجميع مياه 

تربية المؤاشي -الزراعة   د -للشرب    ج  -األمطار     ب  

 الدرس الثالث / الموقر

 عرف مايلي  -1
 من التوقير والتبجيل أو التعظيم :  الموقر --

 

 الموقر أوج ازدهارها لغتب:  بين آثر االمويين في الموقر  -7

 

 أعد أدلة على أن منطقة الموقر كانت ملتقى للحضارات . الجواب : -3 
 تعاقب الحضارات على الموقر والمتمثلة في : 

في العصر  بناء قصر الموقر◄    أقامة الرومان للقالع الحصينة فيها . ◄ 
 األموي 

وظلت مزدهرة في  ◄ أصبحت مركزا اقتصاديا في العصر العباسي . ◄ 

   العصر األيوبي والمملوكي . 

 

الموقر قصر اذكر اقسام  عرفه ) قصر بناه يزيد الثاني ويتكون من ــ :  -4

ساحة كبيرة   -ب      مجموعة من الحجرات ال يظهر فيها إال أساساتها . -أ

 جناح السكن يتوسطه إيوان فسي    -ج       مفتوحة
 

برهن على أن منطقة الموقر كانت آهلة بالسكان ومزدهرة خالل العصرين  -5

العشارات مان ◄     ثالث برك لتجميع مياه األمطار . ◄ األموي والعباسي؟ 

لادى  اآلباار مماا يادل وجاود نشااط زراعاي مكثاف وأنهاا ذات أهمياة اقتصاادية

 سكان 

 

 وقت الحاليأهمية الموقر في ال بين  -7

 تشتهر بالزراعة ، وتربية الحيوانات . ◄

 يخترق اللواء الطريق الصحراوي ◄      تعد من المناطق الصناعية ◄ 

 

 ؟الموقرحضارات التي تعاقبت على لارسم خطا زمنيا يبين ابرز ا

العصور 

 الحجرية القديمة

 الروماني

 

 مماليك ايوبي عباسي االموي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) التعليل( أسلئة التفسير

 

 نسبة إلى بطليموس فيالدلفيوس؟  ربة عمون باسم فيالدلفيا عرفت  -2

 

بوابة للفتوحات  ألنه كانلإلردن أهمية خاصة في العهد اإلسالمي؟ كان -1

قد دارت على أرضه عدة معارك بين المسلمين والرومف ،اإلسالمية   

تأسست أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طليع وكانت في حقيقة األمر  -3

إليمان األمير عبدهللا بن الحسين العميق   ؟حكومة عربية أكثر منها أردنية

 بالقومية العربية سبيال للتحرر واالستقالل 

؟   بميزة إضافية أسبغها عليها العامل الديني التاريخي ع مدينة معانتمت  -4

 من أهم مدن بالد الشام في استقبال وتوديع الحجاج

 
بسةب  الةزالزل الطبيعيةة التةي ضةربت المنطقةة فةي 5  تدمير قصر الموقر ؟ -

 فترات زمنية سابقة .

ويضم اللواء عددا   كونها مركز للواء الجيزة 6 الجيزة بلدة عامرة مزدهرة ؟ -

 . كما يوجد على أرضها مطار الملكة علياء الدولي،  من القرى

لمرور الخط ◄   7 أخذت مدينة معان أهميتها في العهد العثماني ؟  -

 الذي يربط الحجاز بعاصمة الدولة العثمانية  الحجازي

   يال على االهتمام بهذه المدينة .دلوجود القلعة العثمانية ◄ 



(  4777047730إعداد المعلم / محمد البطران )        (                                                            عالمة  31  )السيرة الحضارية لالردن /  السادسةالوحدة   

 الحدث التاريخي موقع

 مدائن صال بسطت حكما واسعا على المنطقة الممتدة من بصرى الشام إلى  البتراء / االنباط

 شهدت حادثة التحكيم بين أنصار علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان اذرح

 وفيها ولد أوائل الخلفاء العباسيين مركز انطالق الدعوة العباسية لإلطاحة بالدولة األموية. الحميمة

 مالحد الفاصل الذي أنهى الوجود الصليبي في بالد الشا حطين

 إلى مؤته. لمدينة التي قام بها الجيش الذي أرسله سيدنا محمد ا معان

 وتشكل قاعدة اقليم الشراة وهو أقليم واسع بين الحجاز والبلقاء. معان

مركزا للتجارة في أرض مدين وأصبحت معان  

ءمركزا أوليا للدفاع عن البترااصبحت   معان  

عاما في الصحراء األردنية متنقال بين قصورها ومدنها .  11عبداملك  حوالي الخليفة الذي قضى فيها الخليفة يزيد بن زيزياء 

  لتكون مكانا للصيد والنزهة والراحة والنزول على بركتها اتخذها الوليد  زيزياء زيزياء

 وأقام فيها. حيث نزل فيها الرحالة أبن بطوطةكانت محطة للخلفاء األمويين . وأصبحت محطة من محطات الحج الشامي .  زيزياء

بقيت مزدهرة وفي العصر االيوبي حيث نزل فيها الملك الناصر  زيزياء

 االمير عبدهللا بن الحسين  نزلوأصبحت من محطات سكة حديد الحجاز  زيزياء
 

 

 المواقع اآلثرية في ) معان ، الجيزة ، الموقر (

 1- محافظة معان : 

  

 أ-  القصور :     قصر البنت ) االنباط (   ، قصر معان ) عثماني( 

  

 ب: القالع : قلعة ) الشوبك ، معان الشامية (  ) صليبي بلدوين االول(   ، قلعة معان الحجازية ) عثماني ، سليمان القانوني(

 

ج- البتراء : السيق ، الخزنة ، المذبح ، قصر البنت ) االنباط (                 د- مدينة معان القديمة ) الحمام ( غساني ) الحارث الثاني (            و- اذرح  

 مقام النبي هارون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 7- الجيزة 

-أ القصور :  قصر المشتي ، الطوبة ، ام القصير ) أموي (   ،      قصر القسطل ) غساني ، جلبة بن الحارث( - أ  

 الرومانية ، ضبعة ) روماني ( ، العثمانية ) عثماني ( ، الزعفران ) اموي (    القالع :  -ب

 : ام الوليد ، خان الزبيب ) اموي ( المساجد -ج

 : روماني  بركة الجيزة -د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) الموقر ) يزيد الثاني (، المشاش ، الخرانة ( ) اموي  ( القصور:  الموقر -3

 سد المشاش ، بركة الموقر) يزيد بن عبد الملك ( ) أموي ( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 مالحظة : قصر عمرة ، وقصر الحالبات ) أموية (

 

 طبيعية اآلسئلة على الموقع األثرية في  )معان ، الجيزة ، الموقر ( 

  1( نمد الجدول

 

 

 

 

 

 

 7( الذكر   : أ- اذكر المواقع األثرية في .........      ب- اذكر القصور في .........       ج- اذكر القالع  في ....         د- اذكر المساجد ........

( عرف :  هنا نذكر بعض خصائص الموقع4                    ........( فسر : إنشاء 3  

 

 الموقع المنطقة

 قلعة الشوبك  ...........

الذي بنت العهد / العصر 

 فيه

 الموقع

 قلعة الشوبك ...........

 الموقع الحدث التاريخي

 اذرح .........

 أبرز السخصيات المدينة

 فروة بن عمرو الجذامي معان

 الحسن بن علي معان

 علي بن يوسف الجيزة

 الوليد بن محمد الموقري الموقر


