
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 الفصل األول
  أول محاولة فرنسٌة للسٌطرة على مصر 1798أٌد  لم تكن الحملة الفرنسٌة -  1

 م 1789ولٌدة الثورة الفرنسٌة  1798أٌد  لم تكن الحملة الفرنسٌة = 

 . فكرت فى إرسال حملة لضرب التجارة الهولندٌة من الهند 17 فى القرن 14فى عهد لوٌس 

 .  طالبت فرنسا الدولة العثمانٌة التنازل عن مصر سلما18 فى القرن 15فى عهد لوٌس 

.  لتسهٌل اتصال تجارة فرنسا فً شرق اسٌا عن طرٌق مصر بدال من الدوران حول افرٌقٌا16فى عهد لوٌس 
.  م ومحاولة فرنسا تؤمٌن تجارتها من خطر الممالٌك1789ثم كانت المحاوله الرابعة واألخٌرة بعد قٌام الثورة الفرنسٌة 

 الثورة الفرنسٌة أول ثورة اجتماعٌة فى اوربا      : اٌد تارٌخٌا - 2

قامت بها الطبقة الوسطً بالتحالؾ مع طبقة العامة  - 
كانت احوال اوروبا السٌاسٌة سبباً فى قٌام الحملة الفرنسٌة على مصر  /  س اٌد = قٌام الثورة الفرنسٌة  /  ما نتابج -   3
  س أٌد وقفت دول أوروبا موقفا عدابٌا من الثورة الفرنسٌة  = 1789 العالقة بٌن الثورة الفرنسٌة والحملة الفرنسٌة =

  1793ألن الثورة الفرنسٌة أدت  إلى الؽاء الملكٌة واعالن الجمهورٌة عام /     ج 

 أدى ذلك إلى خوؾ ملوك أوربا على عروشهم و كونوا تحالفاً فٌما بٌنهم للقضاء علً الثورة وإعادة الملكٌة لفرنسا - 

نجحت فرنسا بقٌادة نابلٌون فى هزٌمة دول التحالؾ ما عدا إنجلترا لهذا فكرت فرنسا فً إرسال حملة لمصر لضرب مستعمرات إنجلترا - 
. فً الهند

 (ظلت إنجلترا بمؤمن من هجمات نابلٌون )بم تفسر فشل فرنسا فى هزٌمة انجلترا - 4

من هنا جاءت فكرة ضرب إنجلترا فً مصر  (قوة األسطول اإلنجلٌزي  )بسبب  
  س وضح أهداؾ فرنسا من ؼزو مصر = بم تفسر مجً الحملة الفرنسٌة علً مصر - 5
 .إقامة إمبراطورٌة  فرنسٌة فً الشرق تكون مصر نواة لها - أ 

تسهٌل التجارة الفرنسٌة إلى الشرق بدال من رأس الرجاء الذي تسٌطر علٌه - جـ .    تقوٌض اإلمبراطورٌة البرٌطانٌة فً الشرق - ب 
. إنجلترا 

رؼبة نابلٌون فً توجٌه ضربه عسكرٌة إلى إنجلترا خارج أراضٌها بعد أن عجز عن ضربها فً عقر دارها وذلك بؽزو  )السبب المباشر 
 (مصر

 بم تفسر أهمٌة التعرؾ على المجتمع المصري قبل الحملة- 6

للتعرؾ علً الفارق بٌن المجتمع المصري الشرقً والفرنسً الؽربً  - ب.  لفهم تطور اإلحداث وأسباب الهزٌمة ومقاومة المصرٌٌن -  أ 

  وضح إجراءات علً بك الكبٌر بعد اإلستقالل بمصر أٌد كان علً بك رجال طموحا - 7
ضرب النقود باسمه  -امتنع عن دفع الخراج   - عزل الوالً العثمانً ومنع قدوم ؼٌرة   - 
اخضع الحجاز لنفوذة وارسل ناببة محمد بك ابو الدهب لؽزو الشام فنجح فً دخول دمشق - 

فشل حركة علً بك الكبٌر / بم تفسر - 8
و بعد دخوله دمشق استماله السلطان العثمانً فهاجم أبو الدهب علً  (الشام)بحملة لضم  (محمد بك أبو الدهب )فشلت ألنه بعد أن  بعث 

 وفشلت حركة االستقالل  ١٧٧٣بك الكبٌر فً 

   فشل حركة على بك الكبٌر  : ما نتابج - 9
. عادت مصر والٌة عثمانٌة تحت حكم شٌخ البلد محمد بك أبو الدهب . 1
. شهدت فترة ما بعد محمد أبو الدهب صراعات متواصلة بٌن الممالٌك ادت الى تدهور اقتصاد البالد وإلً تقلص التجارة الخارجٌة . 2
. إبراهٌم بك و مراد بك : عندما وصلت الحملة الفرنسٌة أرض مصر كانت مصر تحت حكم ثنابً مملوكً. 3

 االسس التً ذكرها نابلٌون لكً ٌكسب ثقة المصرٌٌن وٌقلل س وضح  = (عمل نابلٌون على توطٌد سلطة فرنسا فى مصر )-  10
 مقاومتهم له  

 .ادعى انه جاء لمحاربة الممالٌك الذٌن ٌستنزفون المصرٌٌن - ب .             مجاملة الدولة العثمانٌة واجتذاب المصرٌٌن لصفه - أ 

هدد بحرق القرى التى تقاوم الحملة الفرنسٌة   - د .   اعلن ان هدفه هو انشاء حكومة اهلٌة ٌكون الحكم فٌها للمصرٌٌن - جـ 
 (م1798أؼسطس )ما نتابج موقعـة أبو قـٌر البحـرٌة -  11

 .ؼرق أسطول الحملة الفرنسٌة على ٌد األسطول اإلنجلٌزي و حرمت الحملة فً مصر من إمدادات فرنسا لها - أدت إلى  أ

. قضت هذه الموقعة على آمال فرنسا فً بسط سٌادتها على حوض البحر المتوسط - ب 

  س ما نتابج هروب الممالٌك بقٌادة  مراد بك للصعٌد بم تفسر عزم نابلٌون علً إنهاء المقاومة فً الصعٌد -  12

ألن مراد بك كان ٌعطل المالحة فً نهر النٌل    
. لهذا عرض نابلٌون على مراد بك أن ٌولٌه على الصعٌد مقابل دفع الضرابب ولكن مراد رفض 

فاتجهت له القوات الفرنسٌة و هزمته و لكنها عجزت عن وقؾ مقاومة أهل الصعٌد لهم  

   بم تفسر استمرار مقاومة الصعٌد ضد الحملة الفرنسٌة فترة طوٌلة عشرة أشهر -   13
 (ظهر التضامن العربً أثناء مقاومة الصعٌد  )        
  0تحالؾ أهل الصعٌد مع الممالٌك                       -  0طول الوادي وبعده عن القاهرة - بسبب 

 0وصول مساعدات المتطوعٌن من الجزٌرة العربٌة - اتباع األهالً حرب المناوشات                                 - 

  م 1798ما نتابج ثورة القاهرة االولى  -  14
. قتل الحاكم الفرنسً للمدٌنة كما اشتعلت الثورة فً األقالٌم المجاورة- 

. استخدمت القوات الفرنسٌة القمع  وأعدمت الكثٌر من الثابرٌن ودخلوا الجامع األزهر بخٌولهم مما آثار الشعور الدٌنً لدي المصرٌٌن



 
 

 

 

 (أٌد كانت الدولة العثمانٌة تسعى السترجاع مصر من الفرنسٌٌن  )خروج نابلٌون بحملتة الى الشام  : بم تفسر-  15
   تحالفت الدولة العثمانٌة مع إنجلترا وروسٌا الخراج الفرنسٌٌن من مصر بالقوة العسكرٌة  وذلك بإرسال  حملتٌن واحدة من جهة الشام 

 ( 1799مارس )فلما علم بونابرت بذلك خرج بحملة الً الشام  .  والثانٌة من جهة االسكندرٌة

  فشل نابلٌون فً اقتحام عكا: بم تفسر-  16
معاونة االسطول االنجلٌزي للحامٌة . 2بسبب حصانتها وباسلة أهلها فً الدفاع عنها بقٌادة حاكمها أحمد باشا الجزار      . 1

 )كانت الدول األوروبٌة سببا فً خروج الحملة فً عهد نابلٌون من مصر مرتٌن = بم تفسر رحٌل نابلٌون إلى فرنسا و ترك الحملة -   17
   (الخروج األول لحملته للشام لتحالؾ إنجلترا و روسٌا مع األتراك

قرر نابلٌون العوده سرا إلى فرنسا لمواجهة المتاعب التً تعرضت لها الحكومة الفرنسٌة مع النمسا وحلفابها تاركا امر الحملة فً مصر 
. (م1799/ اؼسطس )لناببة كلٌبر 

: بم تفسر= بم تفسر راي كلٌبر استحالة بقاء الحملة فً مصر    =  أٌد ترك بونابرت مصر واالخطار تهدد الحملة من كل جانب -  18
 العالقة بٌن النمسا و معاهدة العرٌش = تفكٌر كلٌبر فً عقد معاهدة العرٌش

مواصلة الدولة العثمانٌة لحمالتها ضد الحملة الفرنسٌة                  . 2.             (الجٌش) بسبب تناقص عدد الجند .1
تجددت ثورة المصرٌٌن  . 4الممالٌك عادوا للمقاومة مرة اخري                . 3

  بٌن كلٌبر و الدولة العثمانٌة  ١٨٠٠فشل معاهدة العرٌش : بم تفسر -    19

 ألنها نصت على خروج الحملة بؤسلحتها وعلً نفقة الدولة العثمانٌة مما أدي للهدنة بٌن الفرنسٌٌن والعثمانٌٌن 

 أن تستسلم الحملة لهذا رفض كلٌبر اشترطت لها و اإلنجلٌزٌةولكن عارضت الحكومة 
 العالقة بٌن معاهدة العرٌش و ثورة القاهرة الثانٌة = (م 1800ثورة القاهرة الثانٌة  قٌام /بم تفسر  )ما نتابج فشل معاهدة العرٌش -  20

.    القوات العثمانٌة فؤعادها إلً الشامبمهاجمةام  كلٌبر يأدت إلى ق
انتهز المصرٌون فً القاهرة فرصة متاعب الفرنسٌٌن فقاموا بثورة وهاجموا معسكرات الجٌش الفرنسً  

 من الحملة فى عهد كل من نابلٌون و كلٌبر (مراد  )اختلؾ موقؾ الممالٌك -   21

  و اداء الضرابب للفرنسٌٌنالفرنسًعلى ذلك ان مراد رفض عرض نابلٌون بحكم الصعٌد تحت اإلشراؾ  الدلٌل

. الفرنسً اما فى عهد كلٌبر فتم االتفاق بٌن كلٌبر ومراد بك على أن ٌحكم مراد بك الصعٌد تحت الحكم 
م 1801كان خروج الحملة الفرنسٌة من مصر : بم تفسر= بم تفسر جالء الحملة فى عهد مٌنو رؼم رؼبته فى البقاء فى مصر -  22

لم ٌتوقؾ االنجلٌز عن فكرة اخراج الفرنسٌٌن من مصر      / أٌد = اجبارا
                 (م1801فبراٌر )ارسلت انجلترا اسطوال جدٌدا الً ابً قٌر .1
 سبتمبر 18انضم الٌه الجٌش العثمانً وبعض زعماء الممالٌك ونجحوا فً دخول القاهرة فاستسلمت الحملة الفرنسٌة وؼادرت . 2

. م1801

 بم تفسر لم تكن الحملة مجرد حملة عسكرٌة تقلٌدٌة للؽزو واالحتالل وتهدؾ إلً ضرب مصالح برٌطانٌا فً الهند-  23

 ( عالما146 )ٌظهر ذلك من مجموعة العلماء الذٌن صحبوا الحملة-  ج

عمل بونابرت علً تنظٌم أمور اإلدارة و الحكم فً مصر علً نمط ما حدث فً فرنسا بعد الثورة فقام بنقل السلطة إلً الطبقة الوسطً 
 .األعٌان

. كان النقل شكلً ولم تكن هناك ممارسة فعلٌة فكان ؼرضه التعرؾ علً ما فً أذهان صفوة المصرٌٌن
 س وضح اآلثار اإلجابٌة للحملة الفرنسٌة   = أٌد كانت الحملة صدمة حضارٌة-   24
كان نافذة اطل منها المصرٌون على ما ٌدور فى اوروبا  : المجمع العلمى -  أ

نبهت المصرٌٌن الى وجود اشكال اخرى من الحكم ؼٌرالحكم المطلق الفردى  : فكرة الدواووٌن -  ب
نبهت المصرٌٌن الى وجود اشكال اخرى من الحٌاة تختلؾ عن المجتمع المصرى  فبدأ البعض ٌحاكى : الحٌاة االجتماعٌة للفرنسٌٌن -  ج

.  هذا النوع من الحٌاة

  الفرنسٌة الحملة عهد فً و العثمانً العهد فً  الزراعة بٌن قارن - 25
 (ما العالقة بٌن اإللتزام والزراعة فً مصر  ) =  الفرنسٌة الحملة مجًء قبل مصر فً الزراعة تدهور  تفسر بم ( العثمانٌٌن) 
  لألرض ملكٌته لعدم الزراعة بؤمور باألرض المنتفع الفالح اهتمام عدم- 1
  الضرابب خارج اإلتاوات وفرض الضرابب جمع فً الملتزمٌن وسطوة استبداد من الفالحون معاناة- 2
 . األمن حفظ و للفٌضان اتقاء الجسور وتقوٌة الري بؤمور كثٌرا تهتم لم الدولة-3

م 1801-1800ٌعتبر عام  = )مٌنو   عهد فً مصر فً الفرنسً الوجود أثناء الزراعة انتعشت / تفسر الفرنسٌة بم الحملة عهد فً
 (الزراعً فً مصر من أنجح األعوام الزراعٌة فً مصر 

 .والجسور القنوات فحص و النٌل نهر مجري بدراسة الحملة علماء قام- 

                والقصب البن لزراعة تجارب فؤجرٌت فرنسا تحتاجها التً الؽالت إلنتاج األرضً من جزء خصص- 

 (والتفاح والكمثري والمشمش الخوخ )فرنسا من المجلوبة النباتات لزراعة حدٌقة إنشاء تم- 

  .التقلٌدٌة الؽالت من وؼٌرها الذرة و القمح و األرز بزراعة الحملة اهتمت- 
 ما المقصود  -26 

ملكٌة االرض كانت االرض ملكا للدولة ممثلة فً السلطان العثمانً  و تزرع عن طرٌق تكلٌؾ الفالحٌن بزراعتها بعد  (حق االنتفاع  )-  أ 
تسدٌد ما تقرره الدولة من ضرابب 

جمع الضرابب الخاصة بناحٌة او مجموعة  (امتٌاز)كان جمع الضرابب ٌتم بواسطة ملتزمٌن ٌحصل الواحد علً ( نظام االلتزام )– ب 
  مقابل قٌامة بجمع الضرابب من المنتفعٌن(تعرؾ بالوسٌة)كان الملتزم ٌحصل علً قطعة من االرض معفاه من الضرابب.نواح



 
 

 

 

 قارن بٌن الصناعة  فً العهد العثمانً و فً عهد الحملة الفرنسٌة - 27
 (تطبٌق نظام طوابؾ الحرؾ على الصناعة فً مصر  )ما نتابج  (العثمانٌٌن )

  بسبب الصناعة تدهور

 اوروبا فً حدث كما االلٌة الً تصل لم بسٌطة ٌدوٌة تزال ال كانت. 1  

 االنتاج علً واالشراؾ الضرابب جمع حٌث من الحكومة مع الوصل همزة تمثل طوابؾ فً ٌنتظمون الصناع كان. 2

 الطابفة شٌخ قٌادة تحت مكانته المجتمع فً فرد لكل كان وبمقتضاه مصر فً الطوابؾ نظام من جزءا الصناعٌة الحرؾ طوابؾ كانت. 3
 بسبب الصناعة  انتعاش (الفرنسٌة الحملة) 
 الطباعة وحروؾ الدباؼة و الساعات و الحدادة و للنسٌج مصنع إنشاء مٌنو اقترح- 
  فرنسا من عمال استقدم و إلٌهم الصناعة أسرار تتسرب ال حتى مصرٌٌن عمال ٌضم ال-
 بالجٌزه مراد إنشاإها التً الصناعة دار أصلح هواء طواحٌن إنشاء- 

 وضح عوامل تدهور التجارة الداخلٌة و الخارجٌة  فً عهد العثمانٌٌن - 28

 العثمانً العهد فً مصر فً الخارجٌة التجارة تدهور  عوامل- أ

 المصري واالقتصاد الجؽرافٌة الكشوؾ بٌن العالقة

  الصالح الرجاء راس طرٌق الً والؽرب الشرق بٌن التجاري الطرٌق تحول بسبب كثٌرا مصر خسرت - 1

  والٌمن العرب وبالد والحبشة والسودان المتوسط البحر بحوض التجارٌة مصر صالت اقتصرت- 2 

 المفروض الضرٌبة ارسال اسهم كذلك و العوامل لهذه المصري اإلقتصاد تدهور عامة بصفة- 3

  التدهور االقتصادي الً الهداٌا عن فضال العثمانً للسلطان مصر علً 

 العثمانً العهد فً الداخلٌة التجارة تدهور - ب

 االجانب التجار سٌطرة-4    العملة ثبات عدم -3.       بدو ؼارات-2      العسكرٌة الفرق بٌن النزاع و.االمن انعدام -1

 والموازٌن المكاٌٌل اختالؾ- 5 
 قارن بٌن أسباب ركود  خالل قٌادة نابلٌون و كلٌبر و إجراءات مٌنو إلنعاش التجارة  -  29

   الحملة ( خالل ) إبان مصر فً التجارة ركود- أ

 .سورٌا فً العثمانً الجٌش ووجود المصرٌة للشواطا اإلنجلٌز حصار بسبب (   كلٌبر و نابلٌون ) عهد فً ركدت

 للحملة مٌنو قٌادة خالل التجارة انتعاش عوامل- ب 

  البن و الحرٌر و القطنٌة باألنسجة محملة السوٌس و وٌنبع جدة بٌن المراكب سارت و األحمر البحر بالد فً لمصر أسواقاً  مٌنو فتح  

 .أفرٌقٌة شمال و والحبشة فور ودرا سنار مع عالقات إجراء مٌنو برنامج ضمن كان- 

 مكة شرٌؾ مع التفاهم سٌاسات بدأ  من أول نابلٌون كان - الحظ

سٌطر التجار االجانب علً التجارة لمصر قبٌل الحملة الفرنسٌة /  بم تفسر - 30
بسبب االمتٌازات التً منحتها لهم الدولة العثمانٌة  (2.              تنظٌمهم الجٌد وحسن ادارتهم (1.  بسبب 

ٌفتقد للعدالة اإلجتماعٌة  = أٌد كان المجتمع المصري قبل الحملة مجتمعا طبقٌا - 31
.  طبقة الحكام الوالً التركً والبكوات الممالٌك ، وكانت السلطة تتركز فً أٌدٌهم (أ) إلى المجتمع  حٌث إنقسم

وهم من المصرٌٌن وانقسموا إلً  : المحكومٌن   (ب)
الفالحون  الحرفٌٌن : وتجار وعلماء               سفلً – مشاٌخ : وسطً 

 وضح أثر الحملة الفرنسٌة فً مجال الصحة  -32
. تم انشاء محاجر صحٌة فً القاهرة واالسكندرٌة ودمٌاط ورشٌد وكذلك مستشفًٌ عسكري

نبهت المصرٌٌن الى وجود اشكال اخرى من الحٌاة تختلؾ عن المجتمع المصرى  فبدأ البعض ٌحاكى : الحٌاة االجتماعٌة للفرنسٌٌن - 2
. هذا النوع من الحٌاة

 قارن بٌن نظام الحكم فً مصر فً عهد العثمانٌٌن و الفرنسٌٌن- 33

 العثمانٌٌن عهد فً- أ

  العثمانً للسلطان التبعٌة تضمن وادوات اسالٌب العثمانٌٌن استحدث / أٌد س

  : هً و االخري منهما كل وتراقب تحكمها ادارات ثالث مصر  فً قامت و

 .     السلطان نابب هو: الوالً •

 .      وعزلة بل الوالً مراقبة سلطته: الدٌوان •

 االقالٌم شبون ادارة: الممالٌك البكوات

 الفرنسٌٌن حكم خالل- ب 

 العاصمة أحوال فً للتدوال مهمته   أعضاء 9القاهرة دٌوان- 1

 .أعضاء سبعة األقالٌم دواوٌن- 2

 والضرابب األموال جباٌة ٌتولً القري، بٌن المشاحنات منع علً ٌعمل والشكاوي، المصالح فً ٌنظر مهمته

 كل عن مندوبٌن 9 بواقع نفوذ لها التً الشخصٌات و األعٌان من نابلٌون وكونه المدٌرٌات و القاهرة دٌوان من ٌتشكل: - العام الدٌوان- 3
 (  العربان ورإساء قري مشاٌخ 3 + تجار 3 + علماء 3 ) مدٌرٌة



 
 

 

 

 األقالٌم ودواوٌن  العام الدٌوان مهام بٌن قارن- 34
. ٌمثل سلطة مركزٌة علٌا- أ  مهمة الدٌوان العام 

تدرٌب األعٌان المصرٌن علً نظام مجالس الشورى فٌما ٌعود علً األهالً بالنفع فً مجاالت القضاء والموارٌث  -  ب
رأس الدٌوان الشٌخ عبد هللا الشرقاوي  باالقتراع السري 

مهمة دواوٌن األقالٌم مهمته ٌنظر فً المصالح والشكاوي، ٌعمل علً منع المشاحنات بٌن القري، ٌتولً جباٌة األموال والضرابب 

 بم تفسر كان  نظام الحكم العثمانً ٌحمل فى طٌاته عوامل ضعفه - 35
زٌادة سلطة كل من الدٌوان والحامٌة العسكري  - 2قصر مدة حكم الوالً      - 1
 م  1763استطاع الممالٌك السٌطرة علً الحكم وقد وضع هذا اٌام علً بك الكبٌر زعٌم الممالٌك فً - 3

(  المقٌدة بالمصالح الفرنسٌةأسباب قٌام نابلٌون بؤنشاء الدواوٌن  )اتصال نابلٌون المباشر باالعٌان والعلماء  / بم تفسر  - 36
كان بونابرت ؼرٌبا عن المجتمع المصري و معرفة المجتمع ضرورٌة بالنسبة لتخطٌط سٌاسات الحكم  - 
راي نابلٌون ان خٌر وسٌلة لتخطٌط سٌاسات الحكم هو االتصال مباشرة بطبقة العلماء واالعٌان لما لهم من نفوذ ومكانة مرموقة بٌن - 

االهالً  
قام بانشاء دواوٌن سلطاتها مقٌدة بالمصالح الفرنسٌة  - 

 قارن بٌن القضاء فً عهد نابلٌون و مٌنو-  37
   حٌث الشرعً القضاء نظام فً تؽٌٌرا عكا حملة من عودته بعد نابلٌون اجري- نابلٌون

. االتراك القضاء من بدال بٌنهم فٌما االنتخاب بطرٌق ٌتولونه المصرٌٌن العلماء جعل •
 لألهواء متروكة ذلك قبل وكانت علٌة التنازع قٌمة من% 2 بواقع التقاضً الرسوم النظام حدد

.  بالنزاعات ٌتعلق فٌما القضاء الً االمر هذا وترك( الدٌة )مبدا رفض قرر مٌنو  
. والٌهود والروم والشوام القبط: الموجودة الطوابؾ من طابفة لكل محكمة انشاء

قبل الحملة الفرنسٌة  (فً العهد العثمانً  )سادت حالة من الجمود الفكري للمجتمع المصري /  أٌد  - 38
.  اقتصر التعلٌم علً األزهر و إؼالق باب االجتهاد فً الدٌن - 2.     انتشر الجهل وسادت الخرافات والشعوذة - 1

  (الهدؾ منه  )انشاء نابلٌون المجمع العلمً المصري؟ /    بم تفسر - 39
. دراسة المسابل الطبٌعٌة والصناعٌة والتارٌخٌة ونشرها (2.   العمل علً تقدم العلوم والمعارؾ فً مصر(1
(  ربط السٌاسة بالعلم) إبداء الرأي العلمً للحكومة فٌما تستشٌره فٌه (3

 ما نتابج إنشاء المجمع العلمً  - 40
. إنشاء جرٌدتٌن فرنسٌتٌن إحداهما سٌاسٌة واألخري علمٌة اقتصادٌة- 2.   إقامة مطبعة عربٌة وأخري فرنسٌة- 1
. ؟ لنشر األوامر والقرارات اإلدارٌةلمنع مقاومة الحملة (التنبٌه)إصدار جرٌدة عربٌة -  3
 كان المجمع العلمً نافذة أطل منها المصرٌون علً كل ما ٌدور فً أوروبا من تقدم العلوم و األفكار السٌاسٌة- 4

  (األعمال الكبرى للحملة ) وضح أهم اإلعمال التً قام بها علماء الحملة الفرنسٌة - 41
العثور على حجر رشٌد وحل رموز اللؽة المصرٌة القدٌمة        - دراسة توصٌل البحر االحمر والمتوسط وفشلوا لخطؤ فى الحسابات       - 

 .جمع معلومات عن مصر و وضعوها فى كتاب وصؾ مصر وهو اول موسوعة حدٌثة عنها - 

  مراجعة الفصل الثانً

 (حدث فراغ سٌاسً فً مصر بعد رحٌل الحملة الفرنسٌة ) أٌد  تصارعت على مصر بعد خروج الحملة الفرنسٌة قوى كثٌر - 1
  (ب بم تفسر تباطء إنجلترا فً الرحٌل عن مصر بعد رحٌل الحملة  )

الدلٌل على ذلك تصارعت على مصر بعد خروج الحملة الفرنسٌة ثالث قوى  
 .ارادوا السٌطرة على مصر والتخلص من الممالٌك: االتراك  - أ  

جاءت انجلترا الى مصر للمشاركة فى اخراج الحملة الفرنسٌة ثم تؤخرت فى الخروج من مصر س بم تفسر  : االنجلٌز - ب 
.  لبسط نفوذها على وادي النٌل- 
. احـتـالل المواقع المهمة على شواطـىء البحر االحمر والمتوسط لتؤمٌن طـرٌق مواصـالتها إلى الهند- 

. ولم تبد انجلترا أى  إعتراض وتركتهم ٌعٌشون فى وهم العودة الى حكم مصر مرة اخرى : الممالٌك - جـ 

  1803بم تفسر   تخلً إنجلترا عن الممالٌك ورحٌلها عن مصر -  2

إستعادة فرنسا عالقتها بالسلطان العثمانى مما ٌإثر على مصالح انجلترا فقررت التخلى عن دعم الممالٌك وطلبت منهم  الخضوع :- بسبب
. لحكم العثمانى 

م    1803خروج الجٌش االنجلٌزى من مصر عام : ما النتابج -  3
. تجدد الصراع بٌن الممالٌك والعثمانٌن (1
نجح الممالٌك فى احتالل المنٌا وجعلوا المالحة فى نهر النٌل تحت سٌطرتهم (2

ما هً العوامل التً ساعدت على بروز شخصٌة محمد علً فً فترة الفراغ السٌاسً -   4

 السٌاسٌة الفرق بٌن والصراعات الفوضى من فترة دخول مصر  

 وجٌزة فترة فً الوالة تعدد   

 الجند رواتب دفع عن الوالة وعجز اإلقتصادٌة األحوال سوء  
. القاهرة من العثمانٌة القوات طرد فً الممالٌك نجح و للقتل تعرض من منهم و السجن و لإلعتقال الوالة تعرض و الوالة على فثاروا

وضح موقؾ محمد على من ثورة الشعب المصرى ضد الوالة  -   5
جاهر باالنضمـام إلً العلماء و المشاٌـخ ووعدهم برفع الضرابب ألنه خشً محمد علً أن تصٌب الـثـورة جنوده  



 
 

 

 

 و أوصــى مـحــمــد علـــى جنـــوده بؤن ٌـحــترمـــوا الشـــعب المصرى  
. عطؾ الشعب و ثقــة زعمابه ((محمد على  )) بهــذه السٌاسٌــة كسـب 

م  1804انحٌاز محمد على للشعب المصرى اثناء ثورتهم ضد الوالة :  ما النتابج المترتبة على - 6
.  عطؾ الشعب و ثقــة زعمابه ((محمد على  ))كسـب -  1    بهــذه السٌاسٌــة 

. على انه رجل عادل ٌكره الظلم ((محمد على ))نظر المصرٌٌن الى  - 2  
. انتهز محمد على موجـــة الؽضب ضد الممالٌك وهاجم مراكزهــم وحاصر بٌوتهم فهربوا إلً الصعٌد   -  3  
.  بهروب الممالٌك إلً الصعٌد حدث فراغ سٌاسً بالنسبة لسلطة الحكم فً القاهرة   -  4

 بمظهر ؼٌر الطامع فى السلطة  المصريامام الشعب  ((محمد على )) ظهر /   دلل - 7
 حٌث انه لم ٌتقدم الى حكم البالد وعرض على المصرٌٌن اطالق سراح خسرو باشا من سجنه بالقلعه وتعٌنه والٌا على مصر فاعترض - 

. انصار طاهر باشا 
. محافظ االسكندرٌة الذى لم ٌكن مطمبنا لمحمد على  ((خورشٌد باشا)) اقترح محمد على تعٌن -

لم ٌكن خورشٌد باشا مطمبنا لوجود محمد على   : اٌد -     8
  حاول التخلص منه حٌث

 طلب من السلطان العثمانى ارسال فرقة عسكرٌة له فارسل له الدالة         -  .طلب من محمد على السفر الى الصعٌد لمحاربة الممالٌك-  

استطاع ان ٌجعل السلطان العثمانى ٌعٌن محمد على والى على  - .طلب من السلطان العثمانى استدعاء فرق االلبان واالرناوإد أسطنبول- 
م 1805جدة عام 

ظهرت قوة الشعب المصرى بعد الحملة الفرنسٌة  : - دلل -  9
. لم تتـصارع علً الحكـم مثل القـوي الثالثــة ، إنما نبتت من قلب حوادث الصدام بٌن تلك القوي- 1  
اتسعت خبراتها بالدخول فً تجارب الحكـــم و السٌـاســة مع الفرنسٌٌن  - 2 
. بــروز شخصٌــات مثل السٌد عمر مكرم نقٌب االشراؾ والشٌخ محمد السادات من الصوفٌة - 3 
ســاعدت فً التخلص من الفرنسٌٌن و الممالٌك واإلنجلٌز وتعٌن مـحمـد علً حاكماً علً مصر - 4 

ماالنتابج المترتبة على سٌاسة خورشٌد باشا  = م 1805 ماٌو 13 بم تفسر  إجتماع زعماء الشعب فى - 10
. زاد ؼضب المصرٌٌن ضد فرق الدالة و ضـد فــرض الضــرابب- 1
، وقرروا عزل خورشٌد وتعٌن محمد علً   (1805ماٌــو  )اجتمـع العلماء ونقباء الطوابؾ بدار المحكمـة - 2
 ((وأال ٌبرم أمراً إال بمشورتهم  - أن ٌسـٌر بالعدل   ))العهــود والمواثٌق   ((محمد على  ))أخذ العلماء على - 3

(  1805ماٌــو  ) وضح موقؾ خورشٌد من قرار عزل خورشٌد وتعٌن محمد علً - 11
. دارت المعارك وتزعم عمــر مكـــرم المقاومة لصالح محمد علً -               .لم ٌستسلم خــورشـٌــد لعـــزله - 

. وجاء رســول السلطان بالموافقة علً تولٌة محمد علً                    - 

 حدثا تارٌخٌا مهما    1805 بم تفسر ٌعتبر تولٌة محمد علً حكم مصر عام -  12
ترجع قٌمته إلى أنها أول صك اجتماعً فً -   هذه أول مرة فى تارٌخ مصر ٌعزل فٌها الوالى بإرادة الشعب وٌعٌن آخر بمعرفة الشعب - 

مصر و الوطن العربً  

بم تفسر سعى انجلترا للتخلص من محمد على  - 13
. للحفاظ على مصالحها فى مصر  ((محمد بك االلفى))لتولٌة  صنٌعتها - .  النها رأت فى محمد على خطورة على مصالحها فى مصر - 

 تعددت محاوالت انجلترا للتخلص من محمد على سلمٌا وعسكرٌا :- دلل =   لم ترضخ انجلترا  بسهولة لتولٌة محمد على :-  دلل - 14
 (بم تفسر إرسال حملة فرٌزر)

م  1806نقلة (سلمٌة  )أوالمحاولة 
نجحت  إنجلترا إقناع السلطان العثمانً  بخلع محمد علً وتعٌن محمد بك األلفً بدال عنه أو أي والً عثمانً  - 
مــوسً  )م  بتعٌٌن محمد علً والٌاً علً سالونٌك مع تسلٌم السلطة فى مصر إلً 1806استجاب السلطان وأرسل أسطوالً ٌحمل فرمان - 

م  ( 1806ٌولٌو ) الذى جــاء مع األســطـول  (باشــا
إرسال حملة فرٌزر  (محاولة عسكرٌة )ثانٌا 

رؼبة انجلترا فى تولٌة - فشل إنجلترا فً خلـع محمد على عن طرٌق الســلطان      -  تدهور العالقة بٌن انجلترا و السلطان      - بسبب 
. االلفى 

 بنقل محمد علً إلى سالونٌك م 1806ما النتابج المترتبة على فرمان  - 15
. تدخلت الزعامة الشعبٌة واقنعت السلطان العثمانى بتثبٌت محمد على والٌا على مصر – 
. تدهورت العالقة بٌن إنخلترا  والسلطان العثمانى بسبب تثبٌت محمد على والٌا على مصر – 
. قررت انجلترا عزل محمد على بالقوة مستؽلة تدهور عالقتها بالسلطان فارسلت حملة فرٌزر  – 

  م 1807 عا ٌحرزه لم نصرا ثمار على محمد جنى : باالدلة اٌد= فشل حملة فرٌزر /  بم تفسر - 16
موت محمد بك األلفً قبل قدوم الحملة و قوة الشعب المصري فً رشٌد وحماد فً الدفاع عن أرضه  - بسبب 

 (ما العالقة بٌن حملة فرٌزر وتخلص من علً من الزعامة الشعبٌة  ) ما نتابج فشل حملة فرٌزر  - 17

خوؾ محمد على من نفوذ عمر مكرم بسبب ازدٌاد نفوذه بٌن الشعب لما له من -  أدت إلى تخلص محمد على من محاوالت انجلترا لعزله  
دور فً تولٌة محمد على الحكم و التصدى للسلطان العثمانى ثم التخطٌط وهزٌمة حملة فرٌزر االنجلٌزٌة لهذا قرر التخلص من الزعامة 

. ممثلة فً عمر مكرم

 سهوله تخلص محمد على من الزعامه الشعبٌه /   بم تفسر- 18



 
 

 

 

 أخذ منافسو عمر مكرم ٌدسون له عند محمد علً  -  انقسام الزعامة حول مكانه عمر مكرم -   

للتخلص من عمر مكرم  (م 1808أؼسطس  )استؽل محمد علً فرصة انخفاض فٌضان النٌل -

 لإلنفراد بالحكم (م 1808أؼسطس  ) أٌد استؽل محمد علً فرصة انخفاض فٌضان النٌل - 19

فرض الضرابب ورفع األسعار فاحتج الناس لدى الزعماء وطلب العلماء بدورهم من محمد علً تخفٌؾ الضرابب ولكنه نهرهم وقال لهم . 1
حٌث أنه أعفى العلماء الملتزمٌن من دفع ضرابب الفابض من إلتزامهم فوضعهم  (العلماء  )أنهم لم ٌفعلوا مع الشعب مثلما فعل هو معهم 

بذلك فً موضع حرج مع المصرٌٌن  
كان على عمر مكرم أن ٌوافق على هذه اإلجراءات بموجب شروط التولٌة ولكنه رفضها بل ورفض التباحث مع محمد علً فٌها فقام محمد . 2

م و عٌن مكانه محمد السادات فً نقابة األشراؾ  1809عام  (مسقط رأس عمر مكرم  )علً بخلعه من نقابة األشراؾ ونفٌه إلى دمٌاط 

كٌؾ تخلص محمد على من الممالٌك  - 20
بعد التخلص من الزعامة الشعبٌة طلب محمد من الممالٌك ترك الصعٌد والعٌش بالقاهرة ورد إلٌهم اموالهم وقصورهم حتى ٌكونوا تحت - 

. بصره
دعى محمد على الممالٌك للقلعة لالحتفال بخروج ابنه طوسون لقتال الوهابٌٌن فً الحجاز وبعد انتهاء الحفل حاصرت قوات محمد على - 

م 1811الممالٌك واستعملت فٌهم القتل فٌما ٌسمى بمذبحة القلعة عام 

 ما المقصود بنظام االحتكار هو نظام قتصادى اتبعه محمد على  ان تقوم الدولة ممثلة فً محمد على باإلشراؾ على اإلقتصاد  - 21
 (بتحدٌد نوع المحاصٌل التى تزع والمصنوعات التى تصنع مع تحدٌد ثمن شرابها من المنتجٌن وثمن بٌعها فً االسواق )

.  الهدؾ منه            حتى ٌضمن الدخول منافسا فً االسواق العالمٌة

 م 1838 بم تفسر عقد معاهدة بلطة لٌمان=   معارضة الدول األوربٌة وخاصة برٌطانٌا نظام االحتكار/  بم تفسر  - 22
ألن االحتكار أؼلق السوق المصري فً وجه المنتجات األوربٌة فً الوقت الذي كانت فٌه أوربا فً أشد الحاجة ألسواق الشرق -  1: ج 

. ومصر لتصرٌؾ منتجاتها وخاصة بعد قٌام الثورة الصناعٌة بها وما تبعها من كثرة المنتجات
م والتً نصت على ضرورة إلؽاء 1838ولذلك لجؤت برٌطانٌا إلى السلطان العثمانً ووقعت معه معاهدة بلطة لٌمان فً أؼسطس عام - 2

. م1839نظام االحتكار فً مصر على أن ٌبدأ التنفٌذ فً ٌولٌو عام 

ما العالقة بٌن توسعات محمد علً وسقوط اإلحتكار  - 23
تصادؾ إن فً ذلك الوقت كانت هناك مشكالت سٌاسٌة بٌن محمد علً والسلطان بسبب توسعات محمد علً فً الشام وتهدٌده للسلطان 

م و التً نفذت بمقتضاها معاهدة بلطة لٌمان وسقط 1840العثمانً الذي تحالؾ مع األوروبٌٌن لإلٌقاع بمحمد علً وفرض علٌه تسوٌة لندن 
. نظام اإلحتكارو دخلت المنتجات األوروبٌة مصر وخفت حدة عداء األوروبٌٌن لمصر

رفض محمد علً تنفٌذ اتفاقٌة بلطة لٌمان / بم تفسر - 24
رفضها محمد علً وذلك حتى ٌحافظ على اإلنتاج المصري الداخلً وٌبقً على قدرته على المنافسة خارج البالد  

  المصرياالقتصاد ما نتابج تطبٌق بلطه لٌمان على - 25

  ((مــحــمــد علــى  ))سقــوط االحتـــكار الذي وضعــه - 
 األجنبٌـة فـــً مجــال توظٌؾ المال و اإلنتــاج بمقتضى اتفـاقـٌـات تجارٌـــة مع مختلؾ الدول األجنــبٌــة االستثماراتبداٌـــة دخــول - 
 المصريسٌـــادة منـــاخ الحرٌة االقتصادٌـــة وان كان لصـالح األجانب أكثر منه لصــالح المنتج - 

  (االحتكار )وضح وسابل تطوٌر الزراعة فً عهد محمد علً - 26

 .استقدام بعثة زراعٌة من الخارج وفتح مدرسة للزراعة -   2     .    استحداث طرق جدٌدة تقلل الجهد وتزٌد االنتاج- 1

 شق الترع و القنوات:   االهتمام بمشروعات الرى مثل- 3

 . للرى الدابمالبحري هلوجا ارضىانشاء القناطر الخٌرٌة التى حولت - 4

. م1827ادخال محاصٌل جدٌدة مثل نبات النٌلة الهندٌة ونبات التوت كما حسن انتاج القطن وبدات مصر تصدره عام - 5

 وضح وسابل تطبٌق االحتكار على الزراعة فً عهد محمد علً- 27

 .امداد الفالح بكل ما ٌحتاجة من بذور ومواشً واالالت زراعٌة وٌخصم ثمنها عند تسلٌم المحصول- 

. اجبار  الفالح بزراعة المحاصٌل التى تحددها الدولة- 

 ما نتابج  سقوط االحتكار على الزراعة - 28

 توسٌع ملكٌة األراضى الزراعٌة من ملكٌة انتفاع فقط إلى الحق فى تورٌث األرض أو هبتها أو وقفها- 1

أصبــح المزارعــون أحراراً فً زراعــة ما ٌشــاءون من المحاصٌــل و باألسلــوب الذى ٌرٌدونــه فـحـدث تـؤخــر و جـمـــود فـى - 2 
 الزراعـــة

  (سعٌـد  )فً عصــر -  3

على الحاصـــالت و المتاجــر المتبادلة بٌن أســـواق القرى عند  (تجمع)امــوال كانت تجبى  ((مـا هى  ))إلؽـٌت ضـرٌـبــة الدخــولـٌـة   - 
   %  (( 12كانت بمقدار  ))دخــول الســوق  

 أزدهــــرت زراعــة  القطــن المصــري وارتفــع ثمنه     - (أسماعٌل  )فى عصر -  4

صدور قانون المقابلة - حدثت محــاوالت لتطوٌر أسالٌب الزراعــة مــرة أخـــرى بــإدخـــال نبــاتــات جــــدٌدة  - 

 ما المقصود بقانون المقابلة وسبب اصداره ونتابجه ؟ - 29
لحاجة الدولة لجمع االموال لتسدٌد بعض الدٌون االوروبٌة  : سببه

. م نتٌجة ؼٌر مباشرة لسقوط نظام االحتكار فً الزراعة1871صدر هذا القانون عام 
ٌة وٌعفى من نصؾ الضرٌبة نكل من ٌدفع سته امثال الضرٌبة المفروضة على االرض دفعة واحدة تصبح االرض ملكٌة قانو" ٌنص على 

.   مستقبال



 
 

 

 

ساعد على استقرار الملكٌة فً ٌد الفالحٌٌن و اإلهتمام بالزراعة و إنتعاشها  : نتابجه 

  19 فً مصر إثناء القرن ال ملكٌة األرضتتطوروضح مراحل تطور ملكٌة اإلرض من العهد العثمانً حتى عهد إسماعٌل س أٌد - 30
. ملكٌة إنتفاع  (فً ظل اإلحتكار  )فً عهد محمد علً - فً العهد العثمانً كانت حق إنتفاع           - 
 أو هبتها أو األرض تورٌث فى الحق إلى فقط انتفاع ملكٌة من الزراعٌة األراضى ملكٌة توسٌع)فً عهد محمد علً بعد سقوط اإلحتكار - 

 (وقفها
 قانونٌة ملكٌة االرض(بعد صدور قانون المقابلة  )فً عهد إسماعٌل - 

  (االحتكار ) وضح وسابل تطوٌر الصناعة فً عهد محمد علً - 31
م لدراسة فنون الصناعة الحدٌثة و ترجمة 1809أرسل البعثات إلى الخارج - استقدم الخبرات    - أقام مصانع حكومٌة تتبع الدولة       - 

 الكتب 

أجبر مشاٌخ الحارات على جمع الصبٌة للعمل فً مصانع الدولة التً كانت بمثابة مدارس صناعٌة - 

 وضح وسابل تطبٌق االحتكار على الصناعة فً عهد محمد علً - 32
شراء المنتجات  -           أمد الصناع بالمادة الخام الالزمة   - 
. رفع سعر بٌع المادة الخام للصناع وخفض أسعار شراء المنتجات المصنعة وذلك لتحقٌق الربح المناسب. 

 الصناعة  ما نتابج  سقوط االحتكار على - 33
.   قلة انتاج مصانع القطاع العام واؼلق بعضها - أ 
تدهورت الصناعات الحرفٌة لعدم قدرتها على منافسة المنتج االجنبى مما ادى الى اختفاء بعض الصناعات الحرفٌة  -

فً عهد عباس وسعٌد   - ب 
ازدهرت الصناعات الحربٌة الى حد ما بسبب اشتراك مصر مع السلطان فً حرب القرم ضد روسٌا  

فً عهد اسماعٌل - جـ  
أستمــر انتـعــاش الصناعـــات الحربٌــة بسبب -  
و تجدٌد بعض المصانع  .   الؾ جندى ورفع القٌود عن الصناعات الحربٌة30زٌــادة أعــداد الجـٌــش الى -  
و كذلك أنتعشت الصناعــات التحوٌلٌــة مثل صناعة  ((حلج القطن و استخراج الزٌوت و دبػ الجلـود  ))أنتعشت الصناعات التجهٌزٌــة مثل - 

السكــر والنسٌج و الورق 

 وضح وسابل تطبٌق االحتكار على التجارة فً عهد محمد علً - 34
تطبٌق االحتكار فى التجارة الداخلٌة احتكر محمد علً تسوق  الحاصالت  

 االحتكار فى التجارة الخارجٌة قامت بها الدولة 

احتكار الواردات .             -  بالبٌع للتجار األجانب فى الداخل والخارج          -  

 ما نتابج  سقوط االحتكار على التجارة- 35

لم تتؤثر التجارة الداخلٌة كثٌرا إال أنها أٌضا بدأت تتخلص تدرٌجٌا من قٌود االحتكار حٌث 
سمح للفالحٌن ببٌع منتجاتهم بالمزاٌدة  . 1
.   بٌعها داخل مصر وتصدٌرها للخارج  فً المنتجات المصرٌة وباإلتجارُسمح للتاجر اإلنجلٌزي . 2
كما قام التاجر األجنبً بتورٌد ما تحتاجه السوق المصرٌة - 3

 وضح أثر تطبٌق اإلحتكار و سقوط اإلحتكار على النقل و المواصالت- 36

 والمواصالت النقل تطوٌر على اإلحتكار أثر- أ

  .اإلسكندرٌة مٌناء إصالح- 3 .والمتوسط األحمر البحرٌن فً أسطول بناء- 2  البرٌة الطرق تمهٌد- 1

 من بدال التجارة لمرور األحمر البحر استخدام الشرقٌة اإلنجلٌزٌة الهند شركة  فضلت (نتابج ما )القرصنة من األحمر البحر تطهٌر- 4

  إفرٌقٌا حول الدوران

   والمواصالت النقل ازدهار االحتكار نظام سقوط اثر- ب

 .السوٌس والقاهرة  االسكندرٌة – القاهرة بٌن الحدٌدى الخط انشاء- 

 .والبرٌد البرق شبكة توسٌع و الزراعٌة السكك و البرٌة الطرق تمهٌد- 

 .سعٌد عهد نٌلٌة والثانٌة بحرٌة االولى اجنبٌة اموال برإوس للمالحة شركتٌن انشاء- 

 (. الشرق ) االستهالك مناطق( الؽرب ) االنتاج مناطق لربط السوٌس قناة حفر مشروع- 

رفض محمد على تنفٌذ حفر قناة السوٌس ؟ :  بم تفسر -37
 (ال ارٌد بسفورا جدٌدا فً مصر )قال عندما عرض علٌه لهذا فً شبون مصر لضمان المالحة فً القناة األجنبً  التدخل  منخشً محمد على

 (.أحد أشكال التدخل األجنبً فً مصر ومظهر ضعؾ اإلرادة السٌاسٌة للدولة )كانت شروط حفر القناة مجحفة لمصر ؟ :  اٌد - 38
انتـزاع األراضً . - تتنازل الحكومة عن كل األراضً الالزمة لحفـر القناة مع إعفاء من الضرابب-  سنة99ان تحتكر الشركة القناة لمدة 

  المملـوكة لألفـراد مع دفع تعوٌضات 
من % 15تحصل مصر .-  العمال من المصرٌٌن 4/5تقدم الحكومة المصرٌة .- للشركة حق استخراج المواد الخام الحكومٌة دون ضرابب - 

. صافى األرباح
. من اسهم الشركة  من أجل تسوٌة الدٌون  % 44تحصل مصــر علً - 

 فً مصر  االجتماعٌةعلى تشكٌل القوى  (االحتكار ) وضح اثر - 39
: نتٌجة لتطبٌق نظام االحتكار ظهرت قوى اجتماعٌة جدٌدة واختفت قوى اجتماعٌة كما ٌلى

اوال اختفت  



 
 

 

 

 انتهى نفوذهم كحكام بعد مذبحة القلعة وحل محلهم اسرة محمد على وبعض العناصر التركٌة:-  الممالٌك -1

  عمر مكرم وحل محلها خرٌجى المدارس الجدٌدة والبعثات العلٌمٌة بنفًانتهت  علماء األزهر و الزعامة الشعبٌة- 2

 تدهــورت الحـتـكـــار الحكــومـــة للتجــارة الخارجـٌــة و الداخـلٌــة : طبقة التجار - 3

وحل محلهم التجار األجانب ووكالتهم وقٌامهم بدور الوسطاء  (احمد المحروقى)واختفت الشخصٌات التجارٌة مثل 
ثانٌا القوى االجتماعٌة التى ظهرت 

  ((األبعادٌـات و الجفــالك  ))من كبار مـالك األراضــً الزراعٌـة :طبقة األعٌان - 1

 .  حٌث ظهــرت فً المصانــع الكبرى واستمرار طوابؾ الحرؾ للصناعات الصؽٌرة كوسطاء للحكومة : طبقة عمال الصناعـة - 2

ظهـرت كـقوه أجتماعٌــة حٌث منــحهم محـمـد على أراضى واسـعــة فى نـطاق االبعـادٌـات و دخـــل الـبـدو فى الحـٌــاة :طبقـة البدو - 3
المدنٌــة 

ما نتابج  سقوط االحتكار على القوي اإلجتماعٌة - 40
تدهـورت الحـرؾ ومكانة شٌـوخ الطوابؾ - 1
تناقص دور التاجر المحلً لحساب الوكاالت األجنبٌة . 2
. بعد استقرار الملكٌة فً أٌدٌهم بموجب قانون المقابلة وشاركوا فً الحٌاة السٌاسٌة (األعٌان)ظهرت طبقة مالك األراضً الزراعٌة - 3

بم تفسر ارتبط التعلٌم فً عهد محمد علً باهداؾ اقتصادٌه  س بم تفسر إهتمام محمد علً بالتعلٌم -  41
. التنمٌة اإلنتاجٌة وخدمة المجهود الحربً. 2.    سٌاسة االحتكار االقتصادي وبناء القوى الذاتٌة. 1
. سٌاسة التوسع الخارجً والحروب التً دخلها محمد علً سواء بنفسه أو بناء بتكلٌؾ من السلطان العثمانً. 3

 كٌؾ نجح محمد على فى النهوض بالتعلٌم ؟  مظاهر النهضة التعلٌمٌة فى عهد محمد على ؟  - 42
البعــثات  إلٌطالٌا و فرنسا و انجلترا    (محمد على )أوفد .. أوالً أرسل محمد على البعثات بـم تفســر 

لدراسة الفنون العسكرٌة و بناء السفن و المالحــــة   - 2      للتــعلٌــم والكتســاب الـخـــبرات - 1
تعلــم الهندســـة  و المٌكانٌكا و أصــول  الري و الصــرؾ - 3
 لتدرٌس 1836كان رفاعة الطهطاوى  إماماً الول بعثة إلى فرنسا وقد أستفاد من الثقافة الفرنسٌة بانشاء محمد على مدرسة األلسن - 4

. اللؽات والترجمة 
ثانٌا بدأ محمد على بتؤسٌس المدارس العالٌة ثم الثانوٌة ثم االبتدابٌة  

. قد بداء بتؤسٌس المدارس العلٌا لٌقوم خرجوها بمسبولٌة التعلٌم فى المراحل الدراسٌة االخرى -1
. اقام محمد على المدارس لخدمة أهدافه مثل مدرسة المهند سخانة والطب والصٌدلة والمحاسبة والفنون والصناعات والزراعة والبٌطرة - 2
. 1837نتٌجة تعدد المدارس واتساع نطاقها أنشؤ محمد على دٌوان المدارس - 3

ظهور مشكلة ازدواجٌة الفكر و الثقافة فً مصر    :  بم تفسر- 43
أقام محمد على المدارس التى تخدم أهداؾ التنمٌة األقتصادٌة و العسكرٌة  - 
كــان ٌلتحــق بـهـــذه المــدارس تالمٌذ األزهر الشرٌؾ و الكتاتٌب فــى البداٌــة  -  
 ((ما النتـــابج المترتبة على ذلك  ))أصبـحــت المدارس عامـــة و مدنٌــة الطابــع  - 
أوجـد هذا النوع من التعلٌم ثقافة مدنٌة تختلؾ عن الثقافة الدٌنٌة التً كانت سابدة انـذاك الوقت  -  
أصبح هناك أزدواجٌة الفكر و الثقافة و التى أصبحت إحدى مشكالت الثقافة و التفكٌر فى مصر   -  

  ملحــوظــة  بدأت أزدواجـٌــة الفكــر و الثقافـــة منذ أٌــام الحمــلة الفرنسٌــة 

. آثاره السلبٌة علً مسار النهضة التعلٌمٌةً(سقوط االحتكار  )كان لضرب محمد علً سٌاسٌاً واقتصادٌا:  أٌد- 44
. تقلصت البعثات وألؽً دٌوان المدارس- 2        (عباس).  ساءت حال المدارس وأؼلق بعضها- 1
وذلك مع االستثمارات األجنبٌة فً  (مدارس للتبشٌر )تشجعت األجانب من أوروبا و الوالٌات المتحدة علً إنشاء مدارس خاصة بهم - 3

. أسهمت هذه المدارس فً تعمٌق ازدواجٌة الفكر و الثقافة- 4.      مجال االقتصاد

.  شهد عصر الخدٌوي إسماعٌل نهضة تعلٌمٌة:  أٌد -45
. فؤقٌمت مدرستان بالقاهرة. اهتم إسماعٌل بتعلٌم المرأة قبل ذلك فً حكم العدم- 2.   أعاد تكوٌن دٌوان المدارس -  1
كان ٌقٌم حفالت فً نهاٌة العام الدراسً لتكرٌم -  4.  أهتم بالتعلٌم الصناعً و الزراعً و المساحة و المحاسبة واالبتدابٌة و الثانوٌة - 3

المتفوقٌن  
زادت المدارس التبشٌرٌة وتخرج منها رجال األعمال والموظفٌن نال معظمهم الحماٌة األجنبٌة وكانوا فً حكم األجانب  -  5

شهد عصر اسماعٌل حركة ثقافٌة متنوعة :   أٌد صحة - 46
 وطبع الكتب فى التارٌخ واالدب والفقة و إنشاء العـام باألكـتـتاب النشر و التؤلٌؾ طرٌق عنلنشر الثقافة : م 1868جمعٌة المعارؾ- 1

م 1870تؤسٌس دار الكتب 
لالهتمام باالبحاث الجؽرافٌة  : م1875الجمعٌة الجؽرافٌة - 2
انشاء مدارس للبنٌن والبنات لمواجهة المدارس االجنبٌة  - اعانة الفقراء     ب- م  أ1878الجمعٌة الخٌرٌة االسالمٌة- 3
العلمٌة واالدبٌة والسٌاسٌة وظهور الصحؾ االجنبٌة  :-  انشاء الصحؾ - 4
الصطدامة بالمطامع االوروبٌة وقد عملت على انارة االذهان ونشر العلم والمعرفة  :-  اطلق للصحؾ حرٌة الكتابة - 5

  فً عهد إسماعٌل  ما نتابج النهضــة التعلٌـمـٌــة و الثقـافـٌــة فً مصر-47
أرتقى مستـوى الوظابؾ العامة اذ توالها المتخرجون من المدارس و المعاهد و أعضاء البعثات  - 1
أصبــحـت البـٌـبــة مـنـاسبــة لـبروز العلـمــاء فـً مخـتـلؾ التخــصـصات المختلفــة - 2
:  حــدوث مٌل عــام من المصــرٌٌن إلى محـاكــاة األوربٌـٌـن و ظهــر ذلك فى االتى - 3



 
 

 

 

المحاكاه فً نمط الحٌاه و أقتباس عادتهم فى المسكن و الملبس و المؤكل  * 

قام نظام الحكم فى عهد محمد على على فكرة الحكم الفردي المطلق /   أٌد - 48
أستمـرارا على ما كان علٌه أٌام العثمانٌٌن و الممالٌك   ((مـحـمـد على  ))كان نظام الحكــم فً عهد - 
للحكومــة نظامـاً انطالقاً من فكـرة الدواوٌـن االستشارٌــة التى اقامتها الحمــلة الفرنسٌـة  تماشٌــا مع أفـكــاره فى  (مـحـمد علـى  )وضـع  - 

كان فً جوهره حكماً فردٌاً مطلقاً وظاهره حكماً دستورٌاً دٌموقراطٌاً  -              .البـنـاء و اإلصـــالح 

وضح مهام كال من  - 49

. ((محمد على ))نابب :- البحث فى شبون البالد الداخلٌة  ربٌسه :  مهمته 1824:الدٌوان العالً  - أ

 م 1829 (الشــورى  )مجلس المشــورة - ب
. من كبار موظفى الحكومة والعلماء واالعٌان :- تكوٌنه 
. ٌجتمع مرة واحدة فى اعالم الستشارته فى االدارة والتعلٌم واالشؽال العمومٌة :- مهمته 

    1834: المجلس العالى - ج
لشبون الحسابات   (2)من االعٌان وذلك عن كل مدٌرٌة و  (2)نظار الدوواوٌن ورإساء المصالح وانضم الٌه :- تكوٌنه 

تنظٌم العالقة بٌن الدوواوٌن الحكومٌة واختصاصاتها  :- مهمته (القانون االساسى)م1837السٌاستنامه - د 

إصـدار التعلٌمات لجمٌع المصـالح  -  3تشرٌـع اللـوابــح و القـوانــٌن   -  2 الشبــون الكــبرى للـحـكومـــة - 1 المجلس المخصوص- هـ 

. للنظر فى شبون الحكومة العامة وسن اللوابح والقوانٌن  المجلس العمومى- و

.  أٌد ادخل محمد علً بعض التعدٌالت اإلدارٌة فً مصر- 50
.  مدٌرٌات متساوٌة المساحة علً كل مدٌرٌة مدٌر و قسمت كل مدٌرٌة إلً مراكز وعلً كل مركز مؤمور7قسم البالد إلً - 1
القسم ٌضم نواحً وقري فً كل ناحٌة شٌخ بلد أو عمدة  - 4.   المراكز قسمت إلً أقسام علً كل قسم ناظر- 3
. وكان الترك ٌتولون كل الوظابؾ اإلدارٌة ماعدا وظٌفة شٌخ الناحٌة و العمدة و الوظابؾ المالٌة- 5

.  أٌد أثر سقوط نظام االحتكار علً النظام اإلداري الذي وضعه محمد علً- 51
. كان العنصر التركً ٌتولى كل الوظابؾ اإلدارٌة ماعدا وظٌفة شٌخ الناحٌة و العمدة و الوظابؾ المالٌة- 1
فً عهد محمد علً بعد سقوط اإلحتكار بدأت سٌاسته فً إحالل المصرٌٌن  - 2
. استمرت سٌاسة اإلحالل تدرٌجٌا حتى تم تمصٌر كل الوظابؾ الصؽرى مع نهاٌة السبعٌنٌات ماعدا الجٌش ظلت فً ٌد األتراك - 3

بم تفسر أصبحت الدواوٌن فً عهد عباس و سعٌد تهتم باألمور السٌادٌة  -  52
 (استمرار الحكم المطلق و زاد االستبداد  )س أٌد زاد اإلستبداد  فً عهد عباس االول وسعٌد 

. أثر ضرب محمد علً سٌاسٌا و اقتصادٌا علً وضع السلطتٌن فً عهد خلفابه: أٌد صحة العبارة اآلتٌة
اهمال مجلس المشورة .        - استمرار الحكم المطلق وتركٌز السلطات - 
تخفٌض عدد الدواوٌن بسبب االنكماش السٌاسً واالقتصادي بعد اإلٌقاع بمحمد علً وهً  تختص باألمور السٌادٌة وذلك بسبب ترك - 

النشاط االقتصادي حرا  

بم تفسر مقاسمة األجانب السماعٌل فى شبون الحكم - 53
أدت األزمة المالٌة إلى مقاسمة األجانب السماعٌل فى شبون الحكم تمثل ذلك فً وجود صندوق الدٌن،المراقبة الثنابٌة،الوزارة المختلطة  

 بم تفسر  ٌعتبر عصر إسماعٌل من عصور الحكم المطلق   - 54
كان عبارة عن سلطة تنفٌذٌة ألوامر الخدٌو  (مجلس الوزراء)مجلس النظار -   أ:   بسبب 

كان مجلس شورى النواب هٌبة إستشارٌة ولٌست تشرٌعٌة وأراد إسماعٌل أن ٌكون واجهة تضفى بهاء علً حكمه - ب  

مجلس شورى النواب هٌبة إستشارٌة ولٌست تشرٌعٌة      /  أٌد - 55
كان منحة من الحاكم ولم ٌتكون بناء على مطالب جماهٌرى - 1الدلٌل على ذلك    

 هلم ٌكن للمتعلمٌن من ؼٌر األعٌان نصٌب من-  3اقتصر الترشٌح على طبقات إجتماعٌة معٌنة من العمد والمشاٌخ وقلٌل من التجار - 2 

قارن بٌن القضاء فً عهد محمد علً و سعٌد   -   56
  (المصري القضاء و اإلحتكار سقوط أعقاب فً األجانب عدد  زٌادة  بٌن العالقة ما ) 

  علً محمد عهد فً القضاء- أ

 القضابٌة االختصاصات بعض الخدٌوى للدٌوان على محمد أضاؾ- 1

 (وجنح جناٌات محكمة )الموظفٌن كبار بمحاكمة وتختص الحقانٌة جمعٌة أنشبت 1842 فى- 2

 أجانب دخلها فلهذا األجانب وبٌن بٌنهم أو المصرٌٌن بٌن التجارٌة المنازعات فى للفصل( التجارة مجلس )باسم تجارٌة محكمة أنشبت- 3

  سعٌد عهد فً القضابٌة السلطة أحوال- ب

 البالد فً علٌا استبناؾ هٌبة بمثابة وكان األحكام مجلس تسمى الحقانٌة جمعٌة أصبحت- 1

 فى للفصل األقالٌم مجالس جوارها إلى"أنشبت و البالد فً الملكٌة إنتقال و الشخصٌة المسابل فى تفصل الشرعٌة المحاكم استمرت- 2
 والتجارٌة المدنٌة المسابل

  (المصري القضاء و اإلحتكار سقوط أعقاب فً األجانب عدد  زٌادة  بٌن العالقة ما-  ) 3
 وٌختص 1861( مصر قومسٌون )باسم خاص مجلس أنشاء تم مشكالت من ذلك أعقب ما و اإلحتكار سقوط أعقاب فً األجانب عدد ذاد ولما 

 .  الملكٌة و العقارات قضاٌا عدا فٌما المصرٌٌن علً األجانب من ترفع التً بالقضاٌا بالنظر

 م1875 (المختلطة )واحدة  محكمة فً القنصلٌة المحاكم الحظ فً عهد إسماعٌل تم توحٌد

. (الوهابٌة  )اتجه محمد علً إلً بناء قوة عسكرٌة نظامٌة بعد حروبه فً الحجاز : بم تفسر- 57
. لخدمة سٌاسته التوسعٌة اإلستقاللٌةكان محمد علً ٌدرك أهمٌة القوة العسكرٌة - 1



 
 

 

 

اتجه محمد علً إلً بناء قوة عسكرٌة ذاتٌة نظامٌة بدٌالً عن الفرق العسكرٌة ؼٌر النظامٌة التً كانت تضم عناصر مرتزقة ومتمردة - 2
. وكان ذلك بعد حروبه فً الحجاز. ومختلطة كانت سمة العسكرٌة آنذاك

.   كان الجٌش محور سٌاسة محمد علً اإلصالحٌة:  أٌد - 58
كانت بقٌة اإلصالحات تابعة للجٌش  - الدلٌل على ذلك 

 إلعداد خبراء فً الصناعات المختلفة ةالمهندسخانقكان إنشاء مدرسة الطب ٌرجع فً األصل إلً ضرورة إعداد أطباء للجٌش وكان إنشاء 
. كان الجٌش أداة لتقدم العمران فً مصر باإلضافة إلً مهمته العسكرٌة- التً ترتبط بالجٌش من سالح      

وضح مراحل إعداد الضباط فً عهد محمد علً   -  59
 الجنـود من فرقة بتدرٌب على محمد أمر عندما 1815 سنة  نظامٌٌن ضباط إلعـداد كانت محـاولة أول- 1

تخلى عن فكرة اإلعتماد على الضباط األتراك العابدٌن من  )لماذا ...... ذلك عن تراجع ولكنه الوهابٌــة الحرب فً اشتركت التً األتراك    
 (الحرب الوهابٌة 

  ( على مــحمد  لعزل تــآمروا -  الحدٌث للتدرٌب الخضــوع رفضوا  )حٌث   
   م1823 – م1820 الضباط العداد الثانٌة المحاولة- 2
 الفرنسٌة الحملة ضباط أحد خبرة على معتمداً   الحدٌث النظام على الضباط لتخرٌج أســوان فى مدرسة ( على مـحمـد ) انشـؤ  1820 عام 

. سنوات 3 بعد (للضباط من أبناء الممالٌك  ) دفعة اول وتخرجت و ( سٌؾ ) الكولونٌل

بم تفسر واجه محمد علً صعوبة فً اختٌار الجنود         - 60
.  ابتعد عن تجنٌد المصرٌٌن الحتمال ثورتهم ضده-      . قرر االبتعاد عن تجنٌد الترك و األرناوإد لطبٌعتهم المتمردة- النه 

قرر محمد علً االعتماد علً المصرٌٌن ونجحت التجربة فً حرب -     فشل إذ مات معظمهم لعدم مالءمة الجو و السودانٌٌن،أعتمد على- 
. 1824الٌونان 

.  اتساع دابرة التجنٌد فً عهد محمد علً: ما النتابج المترتبة علً- 61
 .استقدم محمد علً من فرنسا طابفة من الضباط لتنظٌم الجٌش- 

. عندما عادوا حلوا محل األجانب فً المدارس الحربٌة.       - أرسل عدد من الشبان إلً أوروبا إلتمام دراستهم الحربٌة- 

.   بم تفسر أنشاء محمد علً البحرٌة المصرٌة- 62
.   إلى الحجاز  عندما دخل فً الحروب الوهابٌة لنقل الجنود عبر البحر األحمر1810بدأ ظهور البحرٌة أوابل عام -     االجابة 

. وضح  كٌؾ أنشا محمد علً البحرٌة المصرٌة- 63
 .أنشاء معسكرا لتعلٌم الجنود األعمال البحرٌة- أنشاء ترسانة فً بوالق ثم فً اإلسكندرٌة            -   ج

أرسل البعثات من الضباط البحرٌٌن إلتمام علومهم عملٌا علً السفن الحربٌة - أقام مستشفى ومدرسة بحرٌة علً ظهر احدي السفن   - 
. األوروبٌة

 (اهتم محمد علً بتحصٌن البالد  ). أٌد بذل محمد علً جهوده فً إنشاء مصانع لألسلحة فً مصر- 64

 .اهتم بإنشاء مصانع األسلحة حتى ٌستؽنً عن استٌراد السالح من الخارج وال ٌبقً قوة الدفاع المصرٌة تحت رحمة األجانب- 

 (الحوض المرصود بالسبدة زٌنب و المقٌاس بجزٌرة الروضة  )أقام ترسانة فً القلعة لصنع األسلحة وصب المدافع و مصنعٌن للبارود - 

. أقام القالع الالزمة للدفاع عن ثؽور البالد والعاصمة فؤصلح قلعة صالح الدٌن و بناء علً مقربة قلعة المقطم واإلسكندرٌة ورشٌد ودمٌاط- 

 على الجٌش 1841م  و فرمانً 1840أثر تسوٌة لندن  ) محمد علً له بالنسبة للجٌش المصريلما العالقة بٌن عداء الدولة االوروبٌة  - 65
 )
 (تعد قوات محمد علً البرٌة والبحرٌة جزء من قوات السلطان العثمانً وتكون فً خدمته  ) والتً نصت على 1840أثر معاهدة لندن - أ 

ال تبنً مصر سفنا حربٌة -  ألؾ جندي       18ال ٌزٌد عدد الجٌش فً وقت السلم عن -  :بالنسبة للقوة العسكرٌة :م1841أثر فرمانا - ب 
اال بإذن السلطان   

  وضح أحوال الجٌش فً عهد خلفاء محمد علً   - 66
 ( قام بتجنٌد أبناء العمد = الدولٌة الشروط إطار فً بالجٌش سعٌد اعتنً أٌد      )(عناٌته عباس  موضع الجٌش ٌكن أٌد  لم)

 .لم ٌكن الجٌش موضع عناٌته و ادخل عناصر األرناوإد فً خدمة وكانوا خاصة جنده عكس محمد علً)فً عهد عباس - أ  

 (أٌد )اعتنً سعٌد بالجٌش فً إطار الشروط الدولٌة  - فً عهد سعٌد - ب 
 .جعل سعٌد التجنٌد إجبارٌا للجمٌع وعلً كل الطبقات ولفترة قصٌرة- 

اهتم باألسطول إال أن انجلترا أوعزت إلً السلطان العثمانً أن -  .بدأ الناس ٌحبون الجندٌة وال ٌعتبرونها نوع من التفرقة االجتماعٌة- 
ٌمنعه  

.    أٌد اهتم إسماعٌل ببناء الجٌش كمظهر للقوة الذاتٌة رؼم القٌود الدولٌة-67
 . من خٌرة ضباط مصر15أرسل بعثة حربٌة إلً فرنسا مكونه من - 

 أهتم بتجدٌد األسطول فؤعاد النشاط إلً ترسانة اإلسكندرٌة - أحضر من فرنسا بعثة حربٌة من الضباط لتنظٌم المدارس الحربٌة المصرٌة - 

اهتم إسماعٌل باألسطول التجارى فؤنشؤ شركة المالحة -  اهتم إسماعٌل بتثقٌؾ العسكرٌٌن حٌث أنشاء صحٌفتان للشبون العسكرٌة - 
التجارٌة  

  بم تفسر ضعؾ الجٌش المصري بشكل عام فً أواخر عهد إسماعٌل - 68

. 1882وقوع مصر تحت سٌطرة اإلنجلٌز عام .  ارتباك شبون الحكومة-  األزمة المالٌة 

 . تعددت العوامل التً أثرت فً سٌاسات مصر الخارجٌة:  أٌد- 69

المجال الحٌوي                  - الموقع الجؽرافً لمصر     - 

 لم ٌكن لمصر سٌاسة خارجٌة فى العصر العثمانى  /  بم تفسر - 70



 
 

 

 

. الوالٌات تتبع السلطان سلماً وحرباً         - 1517ألن مصر جزء من السلطنة العثمانٌة منذ عام - 

العثمانٌة  الدولة عن االستقالل فى على محمد محاوالت تعددت باالدلة اٌد - 71
بدأت محاوالت االستقالل عن الدولة العثمانٌة عندما خرجت القوات المصرٌة لضرب الحركة الوهابٌة -  
 (حروب الشام)تبلورت فكرة االستقالل حٌنما حدث النزاع بٌن السلطان العثمانى وقوات محمد على-  

 وبدأت النظرة االقلٌمٌة تفرض نفسها على حساب الحكومة االسالمٌة الشاملة التى ٌمثلها السلطان العثمانى وتمثلت النظرة االقلٌمٌة فى أن 
والشام و الجزٌرة العربٌة   (وادي النٌل  )الرابطة العربٌة تجمع مصر والسودان 

تعتبر توسعات محمد على فى السودان والجزٌرة العربٌة والبحر المتوسط ظهٌراً للحكومة المركزٌة التى أقامها محمد على -  

ما نتابـج حــــــــــــروب محــــــــــــــــمد على فى الجزٌرة العربٌة   - 72
كانت وسٌلة لتثبٌت نفوذ محمد على فً مصر 

.  ارتفاع مركز محمد على من حاكم تابع للسلطان العثمانً إلى حاكم مستقل
 :انتهت بوجود مصري فً الجزٌرة العربٌة عسكرٌاً وسٌاسٌا و تمثل هذا الوجود فً

.  أسند السلطان لمحمد على مشٌحة الحرم المكً وأسند البنه إبراهٌم والٌة جده
. اتساع مجال الوجود المصري لٌشمل الحجاز ونجد وعسٌر وجزء من الٌمن والخلٌج العرب

كان للوجود المصري بالجزٌرة العربٌة دور مإثر فً تكوٌن  الرابطة العربٌة فً مواجهة  الرابطة العثمانٌة     

لبناء القوه الذاتٌة لمصر  ((محمد على  )) دلٌل ذلك كانت النتابج النهابٌة لحروب الٌونان فً صالح - 72
اكتسب الجٌش الخبرات المٌدانٌـــة  - 1
ضم جزٌرة  كرٌت لوالٌة مصـــر  (محمد على  )كسب - 2  
؟؟ حٌث تم التفاوض المباشر مع  (بم تفسر  )أرتفع شؤن مصر دولٌا - 3  

 بم تفسر قٌام محــــــــــــــــمد على بالتوسع فً السودان  - 73
 كانت  األهداؾ تتعلق بفكرة المجال الحٌوي لمصر وامتدادها الطبٌعً ناحٌة الجنوب 

.  متابعة الممالٌك الهاربٌن من مذبحة القلعة الذٌن فروا إلى دنقلة فً السودان
.  اكتشاؾ مناجم الذهب والماس ألهمٌة الذهب فً التبادل التجاري وتقدٌر قٌمة السلع

تنمٌة التجارة        تجنٌد السودانٌٌن فً الجٌش المصري 

  (دور مصر الحضاري  ) ما نتابج حروب محمد على فً السودان - 74
ٌجمع فً ٌده السلطتٌن العسكرٌة  والمدنٌة   (حكمدار عام  )حٌث عٌن  حاكم عام على السودان .....  أقام نظاماً للحكم واإلدارة  - 
قسم السودان إلى مدٌرٌات وكل مدٌرٌة ضمت مجموعة أقسام ونظمت  اإلدارة فً السودان على نفس نظام اإلدارة المصرٌة  - 
 كسال  على النٌل األزرق -  الخرطوم  : أقام مدن جدٌدة مثل - 

والخضروات  - و  أشجار الفاكهة -  إدخال زراعات مصرٌة إلى السودان مثل  القمح - 
الكشوؾ الجؽرافٌة السودان نقطة التعرؾ على هذا الجزء من افرٌقٌة حٌث تم اكتشاؾ منابع النٌل وأواسط أفرٌقٌا وكانت ممهدة لتوسعات - 

. إسماعٌل بعد ذلك 

بم تفسر توسع محمد علً فً الشام  - 75
 خط الدفاع األول لمصر جهة الشمال   (مجال حٌوي)- 1حقٌقٌة - أ 

تقوٌة الجبهة العرابٌة فً مواجهة الدولة العثمانٌة خاصة بعد استٌالبه على السودان ووجوده فً شبة الجزٌرة العربٌة  -  2
السبب المباشر رؼبـة محمد على فً إرجاع الفالحٌن المصرٌٌن الهاربٌن إلى الشام للتخلص من الضرابب والخدمة العسكرٌة - ب 

تطلع محمد على إلى الشام قبل فتح السودان والجزٌرة العربٌة /  أٌد - 76
 حاول محمد على إقناع السلطان بالتنازل عن الشام مقابل مبلػ من المال لكنه رفض 1810 سنة .1
أثناء الحروب الوهابٌة طلب السلطان والٌة الشام لٌستطٌع إخضاع الوهابٌٌن لكنه رفض . 2
 بعد ضم السودان وشبه الجزٌرة أصبح ضم الشام أكثر إلحاحا إلكمال مشروع الوحدة العربٌة .3
خاض محمد على حروب المورة أمالً فى أن ٌعطٌه السلطان الشام و طلب من السلطان أن ٌعطٌه الشام لتعوٌض خسابره فى حروب المورة . 4

لكنه رفض و أعطاه السلطان حكم كرٌت البعٌدة والتى تمرد أهلها ضد محمد على ولم ٌرض عنها محمد على لذلك صمم على االستٌالء على 
الشام بالقوة 

 (ظروؾ و نتابج صلح كوتاهٌة  )  ما نتابج  االنتصارات المتتالٌة للجٌش المصرى فً الشام - 77
  م 1832حقق الجٌش المصرى االنتصارات فدخلت عكا ثم  دمشق ٌونٌه حمص ٌولٌه  -  

 ودخلت األناضول وتمركزت فً ادنة الزحؾ داخل األناضول   عبرت حدود الشمالٌة لسورٌة الشمالٌة - 
  واصلت الزحؾ فً طرٌق  اآلستانة عاصمة الدولة العثمانٌة- 

  ( تولى محمد على حكم الشام ومصر وابنه حكم أدنه ) الدول األوروبٌة صلح كوتاهٌة بٌن محمد علً و السلطان العثمانً تفعقد

وضح دور مصر الحضاري فً بالد الشام  - 78
 تاكٌداً على فكرة المجال الحٌوى المالً لمصر فقام باالتى فً الشام قام محمد على بعدة إجراءات -

 .نشر اآلمن وفرض النظام و إقرار سلطة الحكومة المركزٌة فً مصر على الشام-  

فرض نظام التجنٌد -    تنشٌط التجارة والزراعة         -  .إخضاع األمراء اإلقطاعٌٌن ونزع السالح منهم- 

تتبع موقؾ األوروبٌٌن من توسعات محمد علً فً الشام - 79
.  وذلك لمواجهة محمد علً عسكرٌا  دفاعٌة هجومٌة وعقد معه1833تحالؾ السلطان مع روسٌا عام - 1
م  1834تحذٌر قناصل الدول لمحمد علً من إعالن االستقالل عن الدولة العثمانٌة - 2



 
 

 

 

. دسابس السلطان العثمانً ضد حكم فً الشام وتشجٌع السلطان لهم علً الثورة ضده- 3
م وهً التً أخرجت 1840تحالفها ضده بسبب توسعاته التً أثارت التوازن الدولً و عقد الدول األوروبٌة مع السلطان تسوٌة لندن - 4

. تخلً فرنسا عنه رؼم أنه شجعته فً البداٌة- 5     . محمد علً من الشام

. م1833 وضح سٌاسة انجلترا تجاه محمد علً بعد صلح كوتاهٌة- 80
. م1838شجعت انجلترا السلطان العثمانً علً إخضاع محمد علً حتى ٌمكن تطبٌق معاهدة بلطة لٌمان - 1
. م1839تحرٌض انجلترا للسلطان العثمانً فاشتبك محمد علً معه وهزم قواته فً معركة نزٌب عام - 2
 1840دخلت مع السلطان فً مفاوضات لفرض ما تراه من شروط علً محمد علً لحفظ التوازن الدولً فً المنطقة وانتهً بتسوٌة لندن- 3

م   1839 بم تفسر حدوث معركــــــــــــــــــــة  نزٌب أو نصبٌن  - 81
بسبب فشل محاوالت الصلح بٌن محمد على والسلطان فحرضت إنجلترا السلطان إلجبار محمد علً على قبول تنفٌذ بلطه لٌمان 

م   1839ما نتابج معركــــــــــــــــــــة  نزٌب أو نصبٌن - 82
  (نصبٌٌن)(نزٌب )1839 ما موقؾ الدول األوروبٌة من انتصار الجٌش المصري علً األتراك عام = 

  أدت هــــزٌمه الجٌش العثمانً إلى

 زادت قوة محمد على برا وبحرا ؾتسلٌم األسطول العثمانً  إلى محمد على دون قتال - 

أثارت انتصارات مصر على الدولة العثمانٌة لدى الدول األوروبٌة مسؤلة توازن القوى  فدخلت فً مفاوضات مع السلطان العثمانً وعقدت 
 م 1840معاهدة لندن 

ما األسباب التً أدت إلً فشل محاولة محمد علً فً ضم الشام  :  فً راٌك - 83
.  ثورة قبابل سورٌا ضده فاضطر للموافقة        -   استعداد دول أوروبا لحصار محمد على - 

حرضت فرنسا محمد على على رفض المعاهدة ثم تركته وحده ٌواجه دول أوروبا 

. م تسوٌة لندن1840 ما هً شروط معاهدة لندن - 84
. ٌنسحب من جزٌرة كرٌت وأدنه و الحجاز وإعادة األسطول العثمانً- 2.    ٌعطً محمد وخلفاإه حكم مصر وراثٌاً - 1
. قوات محمد علً جزء من قوات السلطان وفً خدمته- 4.    ٌدفع محمد علً جزٌة سنوٌة للسلطان- 3
ٌلتزم محمد علً بتطبٌق كافة المعاهدات التً ٌبرمها السلطنة مع الدول األوروبٌة وفً مقدمتها معاهدة بلطة لٌمان      - 5

 ما نتابج تسوٌة لندن   - 85
جعلت لمصر شخصٌة دولٌة بعد أن كانت والٌة عثمانٌة      -   حرمت مصر من إنتصارتها الخارجٌة وأبقت على حدودها قبل التوسع- 

 لربط مصر بقٌود تعطل استقالله 1841أصدر السلطان فرمانٌن      - متمٌزة

م     1841 ما نتابج فرمانً فبراٌر   - 86
  0تؤخٌر استقالل مصر استقالالً نهابٌاً عن السلطنة العثمانٌة -  أدى إلى

.  م إلى أن تولى حكم مصر إسماعٌل1841م وفرمان 1840استمرار وضع مصر السٌاسً تجاه السلطنة طبقاً لمعاهدة لندن  - 

  (منذ معاهدة لندن حتى عهد إسماعٌل)أٌد تسمى فترة - 87
 فترة إنتقالٌة بٌن عصرى محمد على وإسماعٌل وأنهى هذه الفترة عهد إسماعٌل = 

حٌث تمٌزت هذه الفترة باآلتى  توقؾ مشروعات التنمٌة النهٌار نظام االحتكار  
 فتح أسواق مصر أمام المنتجات األجنبٌة لتنفٌذ معاهدة بلطة لٌمان -  

.  تجمد مشروعات التنمٌة الذاتٌة للمجتمع المصرى -  دخول رأس المال األجنبى مجال االستثمار            - 

 .(  علً حساب الخزانة المصرٌة1841 وفرمانً 1840 سعً إسماعٌل إلً توسٌع نطاق استقالله و التخلص من معاهدة لندن)وضح    - 88
 م 1841 و فرمانً 1840سعً إلً التخلص من قٌود معاهدة لندن / س أٌد 

 من أجل تؽٌر نظام الوراثة من اكبر أفراد األسرة العلوٌة سناً، لٌكون فً أكبر أبناء 1840سعً إلً التخلص من قٌود معاهدة لندن - 1
. الؾ وإقرار ضرب النقود فً مصر ومنح الرتب المدنٌة حتى الرتبة الثانٌة30إسماعٌل نفسه باعتباره حاكما و زٌادة الجٌش إلً 

 ألؾ للصدر األعظم فإاد باشا لٌبذل مساعٌه 60كلؾ هذا الفرمان إسماعٌل استضافة السلطان العثمانً عبد العزٌز فً مصر باإلضافة إلً - 2
. الطبٌة لدي الستصدار الفرمانات الالزمة

 ألؾ 750ألؾ إلً 400انتهت مساعً الصدر األعظم الطٌبة إلً رفع الجزٌة السنوٌة من - 3
 ملٌون جنٌه للحصول على الفرمانات التى ٌرؼبها 3إستدان إسماعٌل - 4

 ....و....قارن بٌن فرمان - 89

 1841فرمانً 
 ألؾ جندي  18عدم زٌادة الجٌش عن – إرسال ربع إٌرادات مصر للسلطان – ٌتلقً أكبر أبناء محمد علً فرمان التولٌة من السلطان 

م 1866فرمان ماٌو 
أعطى مصر حق سك النقود - 3    ألؾ30زاد عدد الجٌش إلى -  2   جعل الوراثة من أكبر أبناء إسماعٌل-1

م 1867فرمان ٌونٌة 
حصل إسماعٌل على لقب خدٌوي بدل من لقب والً وهو ٌعطٌه الحق فً عقد المعاهدات بالبرٌد والجمارك 

 1872فرمان سبتمبر
منح إلسماعٌل الحق فً االستدانة من الخارج دون الرجوع للدولة العثمانٌة 

 (الفرمان الشامل)م1873ٌونٌة 8فرمان
, عدم عقد المعاهدات السٌاسٌة - ب,                    دفع الجزٌة السنوٌة - أ:  مصر مستقلة فٌما عدا 

, عدم صناعة المدرعات الحربٌة - د,               عدم التمثٌل الدبلوماسً - ج



 
 

 

 

م  1875 شرق أفرٌقٌا  فً ما نتابج حروب إسماعٌل-90
أدت إلى  بسط  إسماعٌل نفوذه فً الجنوب والجنوب الشرقً علً ساحل البحر األحمر وضم فاشودة ومصوع و سواكن و خط االستواء -  أ 

(  1875 )وأوؼندا و تـم وضـع اسماعٌل فى مواجهـه حتمٌة مع الحبشـة بعـد ان حاصـرها 
أدت لتعرض مصر لضابقة مالٌة بسبب الدٌــــون   ( - ( ملٌون جنٌه  3مع خسارة  ))هزٌمــه مصر - 

جعلت من اسماعٌل مصدر خطر على المصالح األوروبٌة ألن الدول األوروبٌة كانت تسعى للتوسع فً شرق أفرٌقٌا هً األخرى - ب 
   وضعته هذه التوسعات فً مواجهة حتمٌة مع الحبشة بعد أن حاصرها بتوسعاته- 

 
الفصل الثالث 

 بم تفسر تزاٌد  الدٌون فى عهد إسماعٌل - 1

القناة وحفل افتتاحها     - الهداٌا والرشاوى للسلطان              - 
الحروب والتوسعات فى شرق افرٌقٌا - ادخال مظاهر المدنٌة الحدٌثة           - 

  أٌد لم تكن الدٌون هى السبب الحقٌقى لتدخل إنجلترا فى شبون مصر - 2

..  و لكن األسباب الحقٌقٌة للتدخل األجنبً هً (م 1862)لم تكن الدٌون السبب الحقٌقً و ذلك الن الدٌون بدأت منذأواخر عهد سعٌد 
 .توسعات مصر فً الحبشة وشرق أفرٌقٌا وتهدٌد النفوذ األوربً هناك - قناة السوٌس التى كان ٌطمع فٌها كل دول أوربا    - 

 هو نفس عام حمله إسماعٌل على الحبشة وبداٌة التدخل فً 1875اتخذت الدول األوربٌة من الدٌون حجة لها والدلٌل على ذلك أن عام 
شبون مصر  

 (صور االصالح المالً فً عهد الخدٌوي اسماعٌل)وضح مظاهر التدخل االجنبً فى مصر بحجة الدٌون فى عهد اسماعٌل باشا - 3
الوزارة المختلطة – لجنة التحقٌقة – المراقبة الثنابٌة – المجلس العلً للمالٌة – صندوق الدٌن – بعثة كٌؾ و فٌٌه 

  1875 بم تفسر  اضطر الخدٌوي إسماعٌل إلً استقدام بعثة كٌؾ من برٌطانٌا عام - 4
استرضاء للدابنٌن وللمعاونة فً حل األزمة المالٌة فً مصر  

  م 1876 بم تفسر  إنشاء صندوق الدٌن عام - 5

لكً تكون خزانة فرعٌة للخزانة العامة تتولً استالم – " فٌٌة "  وكان باقتراح فرنسً من المسٌو و توحٌد الدٌون استرضاء للدابنٌن– 
 المبالػ المخصصة للدٌون 

أول هٌبة رسمٌـة أوربٌـة تتدخل فً شبـون مصـر الداخلٌة وٌتم اختٌار أعضاءه من الـدول الدابنة و ٌعٌنهم الخدٌوي –  

بم تفسر  تشكٌل لجنة التحقٌق األوروبٌة      - 6
 بالرؼم من وجود المراقبة الثنابٌة   المالٌة األحوال بسبب سوء     -  تشكلت بناًء علً اقتراح الرقٌبان وأعضاء صندوق الدٌن- 
المالٌة  األزمة حل بتعطٌل إلسماعٌل المراقبة إدارة العجز و اتهام أسباب فً التحقٌق- 

م 1878 ما نتابج تشكٌل لجنة التحقٌق - 7
( أٌرادات و مصروفات  ) بتعمٌم اختصاصات اللجنة (1878-3-30)أصدر إسماعٌل مرسوم- 
. فرض المرسوم علً وزراء الحكومة والموظفٌن إعطاء اللجنة جمٌع البٌانات المطلوبة رأسؤً - 

     1879  أؼسطس 7إصدار السلطان فرمان  /  بم تفسر - 8
  1873اصدره السلطان  عندما تولى الخدٌوي توفـٌق الحكم لتقٌٌد سلطة الخدٌوي التً اقرها السلطان إلسماعٌل بمقتضى الفرمان الجامع - 
 .ضرورة إبالغ السلطان العثمانً بنص المعاهدة التى تنوى مصر توقٌعها -  م على    1879 نص فرمان و - 

. الؾ جندي وقت السلم 18تحدٌد عدد الجٌش المصري بـ - منع عقد قـروض جـدٌدة إال لؽرض تسـوٌة الدٌون       - 

م  1879 إنجلترا و فرنسا على فرمان اعتراضبم تفسر - 9
م  1879إصدار السلطان العثمانً فرمان أؼسطس : ما النتابج 

 . م 1873طلبت  انجلترا وفرنسا عدم سحب امتٌازات الخدٌوي الموجودة فً فرمان 

لٌس عطفاً علً الخدٌوي ولكن حتى ال تزٌد سلطة السلطان على الخدٌوي فٌعطل مصالحهم فً مصر  

 (ألتقت مصالح األجانب مع مٌول توفٌق االستبدادٌة    )1879بم تفسر معارضة إنجلترا وفرنسا لوزارة شرٌؾ - 10
ٌتمسك بالدستور  وهذا ٌتعارض مع فكرة الحكم المطلق لتوفٌق  - 
. ٌتمسك بتشكٌل مجلس النواب  وهذا ٌتعارض مع مصالح الدابنٌن فى مصر حٌث ان مجلس النواب سٌناقش المٌزانٌة - 

 خالؾ الخدٌوي توفٌق الدستور فً بداٌة حكمه - 11
 (الوزارة  ) الوزارة احد النظارٌتولى وكان الدستور ٌنص علً ان م 1878مخالفا لدستور م 1880 قام بتولً الوزارة عام حٌث 

 (أٌد منح المراقبان سلطات واسعة فً عهد توفٌق ) بم تفسر خطورة المراقبة فً عهد توفٌق - 12

رأٌهما أستشاري شكال إال أنه - حق اإلطالع على الواردات و المصروفات - سلطتهم أعلى من الوزراء - لهما حق حضور مجلس الوزراء  - 
نافذ  

  ما نتابج   سٌاسة المراقبة الثنابٌة فى عهد توفٌق  = (تنظٌم المراقبة الثنابٌة بداٌة السخط على رٌاض )بم تفسر - 13

  % 15ساءت احوال البالد كثٌرا فى ظل نظام المراقبة الثنابٌة وانتهى ذلك بـ بٌع  حصة مصر من ارباح القناة 

  1880الؽاء قانون  المقابلة فى ٌناٌر 
  1880 واستصدرت هذه اللجنة قانون التصفٌة ٌولٌو 1880تؤلٌؾ لجنة دولٌة من الدول الدابنة فى مارس 

م 1880بم تفسر تشكٌل لجنة التصفٌة - 14
.. بحث الحالة المالٌة للبالد و تصفٌة الدٌون السابرة



 
 

 

 

 (لجنة التصفٌة  )وطرٌقة تسدٌد الدٌون   (الدومٌن  )واسرته (الدابرة السنٌة )تحدٌد العالقة بٌن امالك الخدٌوى

م 1880قانون التصفٌة ما المقصود  = م1880ما نتابج تشكٌل لجنة التصفٌة - 15
  ٌنص على 

 (أدى إلى حرمان المصرٌٌن من ثمرة جهدهم و تدهور األوضاع اإلقتصادٌة  ).تخصص نصؾ إٌرادات مصر لسداد الدٌون- 
. تحت إدارة دولٌه" الدومٌن"الدابرة السنٌة وأمالك أسرة محمد علً "وضع أمالك الخدٌوي - 

 1904 فً عهد الخدٌوي توفٌق و أعتبر أساس نظام مصر المالً حتى عام  1880عام :- بدأ العمل بالقانون

  اعتراض األعٌان والمثقفٌن المصرٌٌن علً سٌاسة رٌاض باشا ربٌس الوزراء  - 16

 األعٌان - أ 
 تعطٌل الصحؾ  -اضطهاده للوطنٌٌن - إلؽاء قانون المقابلة - انحٌازه لإلجانب - ٌعارض إقامة حٌاة نٌابٌة   :- ن رٌاض باشا كان أل

م وتشكٌل مجلس النواب  1879 المثقفون أدركوا أن اإلصالح لن ٌكون إال بالدستور الذي وضعه شرٌؾ باشا - ب 

  (مظاهر الحركة الوطنٌة فً بداٌة عهد توفٌق  )لم ٌستسلم المصرٌٌن للتدخل األجنبً فً شبون مصر  :  أٌد - 17

:   جمعٌة حلوان طالبت فٌه باآلتى 
عدم تخصٌص إٌرادات السكة الحدٌد لصالح الدٌن  - 2.              أن تعاد أمالك الدابرة السنٌة والدومٌن إلى الحكومة المصرٌة - 1
 إلؽاء المراقبة الثنابٌة وتشكٌل مراقبة وطنٌة بها ثالثة اجانب -   4%               4توحٌد الدٌون فى دٌن واحد بفابدة -  3

تؤسست فً اإلسكندرٌة وطالبت الخدٌو بالحرٌات العامة وأصدرت جرٌدة لها   (مصر الفتاة)جمعٌه 

  (عوامل قٌام الثورة العرابٌة  )كان المناخ السٌاسً و االقتصادي ٌنذر بالثورة /  بم تفسر - 18
الحكم المطلق المستبد للخدٌوى توفٌق  ورٌاض باشا -  2ازدٌاد التدخل االجنبى             - 1
 حٌث كان لألزمة المالٌة تداعٌات إقتصادٌة - 3 
سوء األحوال االقتصادٌة وانهٌار الخدمات بسبب تخصٌص اكثر من نصؾ موارد مصر لسداد الدٌون وحرمان األهالى من ثمرة عملهم  - أ 

تذمر المالك بسبب إلؽاء قانون المقابلة وكانوا قد استدانوا لدفع ستة أمثال الضرٌبة  - ب 
إحالة كثٌر من الضباط للتقاعد توفٌراً للنفقات دون تدبٌر وظابؾ مدنٌة لهم فانضموا لجٌش الؽاضبٌن من األهالى - جـ 

 .س أٌد كان العسكرٌون فً مصر أكثر تؤهالً للقٌام بالثورة العرابٌة =     ما اسباب تذمر العسكرٌٌن فً عهد توفٌق- 19

. سوء معاملة عثمان رفقً وزٌر الحربٌة للضباط المصرٌٌن     - .قدرتهم التنظٌمٌة التً ٌتمٌزون بها عن المدنٌٌن - 
حرمانهم من الترقٌة فى عهد وزٌر الحربٌة عثمان رفقً الشركسى حٌث  - 
(  وهذا ٌعنً عدم وجود فرصة لترقً ؼالبٌة العسكرٌٌن المصرٌٌن  (1880مرسوم)اقتصار الترقٌة العسكرٌة علً خرٌجى المدارس الحربٌة)
. احالة الكثٌر من الضباط للتقاعد توفٌرا للنفقات      -  .متاعبهم داخل الجٌش من القٌادات الشركسٌة- 
 .(تؤثرهم بالمناخ العام المنذر بالثورة فؤعطً الثورة طابعاً مدنٌاً شعبٌاً  )ألنهم جزء ال ٌتجزأ من المجتمع المصري حٌث -  

 منه بدال الشراكسة أحد وتعٌن الحربٌة دٌوان إلى طره آالي من( حلمً العال عبد )األمٌراالي السبب المباشر نقل

  منه بدال الشراكسة أحد وتعٌن الحربٌة دٌوان إلى طره آالي من( حلمً العال عبد )األمٌراالي نقل/ ما النتابج -  20
  (م 1881ما نتابج إجتماع الضباط ٌناٌر  )

. الجٌش داخل وضعهم لمناقشة 1881 ٌناٌر عرابً أحمد منزل فً المصرٌون الضباط  تجمع-أدى إلى 
. الضباط مطالب لحركة عرابً أحمد  تزعم-
 عنه بدالً  مصري وتعٌٌن رفقً عثمان الحربٌة وزٌر بعزل رٌاض تطالب عرٌضة الضباط  كتب-
عسكرٌة  لمحاكمة تقدٌمهم وقرر( حلمً العال عبد- فهمً علً- عرابً أحمد )الثالثة الضباط على وقبض مطالبهم رٌاض رفض- 
  .توفٌق الخدٌوي لمقابلة عابدٌن مٌدان إلى الثالثة الضباط وخرج العسكري المجلس فهرب المحاكمة مقر وهاجم الضباط- 

  1881فبراٌر  (مظاهرة عابدٌن األولى  )حركة الجٌش :  ما النتابج - 21
 عزل عثمان رفقً وتعٌٌن محمود سامً البارودي وزٌراً للحربٌة- أدت إلى 

 (خاصة بالجٌش )شعور الضباط بقوتهم فتقدم الضباط بالمطالب الفبوٌـة- 
 (عدم خصم األجازات من المرتب – صرؾ بدل نقدي للتؽذٌة والمالبس – زٌادة المرتبات – أن ٌدفع العسكرٌون نصؾ أجرة السكك الحدٌد  )

  (عسكرٌة – مطالب سٌاسٌة  ) توحٌد حركة الجٌش مع الحركة المدنٌة السٌاسٌة 1881أثبتت مطالب العسكرٌٌن فى أواخر ماٌو/  اٌد - 22

إنشاء حصون جدٌدة  -  ألؾ جندى18زٌادة عدد الجٌش إلى  (مطالب عسكرٌة   )- 1
تكوٌن مجلس نٌابى ٌعتبر المطلب الثالث إثبات على توحٌد الجٌش مع حركة المدنٌة السٌاسٌة   (مطالب سٌاسٌة  )- 2

 (أٌد خشى الخدٌو من زٌادة نفوذ الضباط فعمل على تحجٌمهم  )  1881توتر العالقة بٌن العرابٌٌن الخدٌو منذ فبراٌر / بم تفسر - 23

 .ألن الخدٌو عمل على تحجٌمهم فحرض الجنود على كتابة تقارٌر ضد الضباط الثالثة لٌحد من نفوذهم    -  

 :بدأ الضباط ٌشكون فى الخدٌو فرفضوا تنفٌذ أوامر الخدٌو العسكرٌة مثل    - 

رفضهم الذهاب للسودان الخماد الثورة المهدٌة اعتقادا أن الؽرض إبعادهم عن مصر  - 1
رفضهم االشتراك فى حفر الرٌاح التوفٌقى ألن الؽرض هو جمع السالح  -  2

 (م1881ٌولٌو 25رأس التٌن ) ما نتابج حادثة العربة  - 24

 رفض الخدٌوي مطالب الجنود وقرر نفً الضباط المتظاهرٌن إلى السودان   -
طلب عبد العال حلمً ومحمود سامً البارودي إلؽاء تلك القرارات ولكن الخدٌوي رفض  -  
. قدم البارودي استقالته من وزارة الحربٌة وتعٌٌن داود ٌكن الى شدد الرقابة على الضباط ومنعهم من االجتماعات - 
. بدأ الخدٌو فى وضع خطة تفرٌق الضباط ونقلهم الى اماكن متفرقة - 

 . عن وحدة األمة1881 سبتمبر 9تعبٌر مظاهرة / اٌد - 25



 
 

 

 

.  ألؾ جندى 18زٌادة عدد الجٌش إلى . تشكٌل مجلس النواب - عزل رٌاض باشا :    ألن عرابى فى هذه المظاهرة قدم مطالب األمة وهى 

  (وقع شرٌؾ تحت ضؽط العرابٌٌن /  أٌد  )توتر العالقة بٌن وزارة شرٌؾ باشا و العرابٌٌن /  بم تفسر  - 26

 .ضؽط العرابٌون علٌة لتعٌٌن  البارودي وزٌرا للحربٌة ومصطفى فهمى وزٌرا للخارجٌة 

 .لم ٌسترح شرٌؾ باشا من ضؽط العرابٌٌن و أراد  تخفٌؾ هذا الضؽط فقرر نقل الضباط الثالثة خارج القاهرة 

. وافق عرابى بشرط موافقة الخدٌو على إجراء انتخابات مجلس النواب ووافق الخدٌو

  ؟1866 عن مجلس النواب 1881لم ٌختلؾ مجلس النواب / أٌد - 27

 ضم فى عضوٌته األعٌان وأصحاب العصبٌات وخال من المتعلمٌن من ؼٌر األعٌان كما كان مجلس شورى 1881ألن مجلس النواب المشكل 
 . 1866النواب 

  1882إرسال إنجلترا وفرنسا المذكرة المشتركة األولى فى ٌناٌر /   بم تفسر  - 28

. رأت انجلترا وفرنسا فً تشكٌل مجلس النواب ما ٌمثل خطورة علً مصالحها - 
.  الخدٌو األحداث توجب التدخل لحماٌة عرش                   -  . االستٌاء من قٌام نظام برلمانً فً مصر-

 إرسال إنجلترا وفرنسا المذكرة المشتركة األولى /ما نتابج    =  1882 بم تفسر استقالة وزارة شرٌؾ باشا - 30

. طلبتا من شرٌؾ عدم حق النواب مناقشة المٌزانٌة لتعلقها بالدٌون - 
طلب شرٌؾ من النواب تؤجٌل مناقشة المٌزانٌة لتفوٌت الفرصة على انجلترا و فرنسا  - 
رفض العرابٌون وتمسكوا بحق المجلس فً مناقشة المٌزانٌة وفكروا فً عزل شرٌؾ ألنه ٌرٌد إبعادهم كعسكرٌٌن عن الحٌاة السٌاسٌة  - 
. أمام إصرار الطرفٌن على موقفهما  قدم شرٌؾ استقالته وشكل البارودى الوزارة- 

   (العرابٌٌن )ٌطلق على وزارة البارودى وزارة الثورة/ بم تفسر -  31

سمٌت بوزارة العرابٌون ألن عٌن بها عرابً وزٌر للحربٌة وربٌسها البارودي   -
الذي أعطى للنواب حق مناقشة المٌزانٌة مما اؼضب الرقٌبان اإلنجلٌزي والفرنسً  1882أصدر اول دستور فبراٌر  -
. احتج الرقٌبان االنجلٌزى والفرنسى وطالبا قنصلٌهما بالتصرؾ  -

  1882إرسال إنجلترا وفرنسا المذكرة المشتركة الثانٌة ماٌو /  بم تفسر - 32

. شعور القنصالن أن الحالة تنذر بالثورة و ُنسب إلً العرابٌٌن أنهم ٌسعون إلً عزل الخدٌوي توفٌق وتعٌٌن األمٌر حلٌم - 
 .  اذا تعرضوا للخطر مرعاٌاه المصرٌة بحجة حماٌة مصالح الشواطاأرسلت إنجلترا وفرنسا األسطول الى - 

نفى أحمد عرابى         -  استقالة وزارة البارودى :وطالبت  

 ( 1882 ماٌو 25  ) ما نتابج إرسال المذكرة المشتركة الثانٌة  - 33
رفض البارودي االستقالة وزادت المذكرة من تماسك العرابٌٌن حٌث أقسم الجمٌع  ٌمٌن الدفاع عن مصر وقام الشٌخ محمد عبده بتحلٌؾ   -

. الضباط الٌمٌن 
ظل عرابً وزٌراً للحربٌة  - شكل الخدٌوي توفٌق الوزارة برباسته - استقالة البارودي ى قبل الخدٌوي توفٌق مذكرة الدولتٌن فؤدي ذلك إل  -
. بدأت انجترا تتصرؾ بعٌدا عن فرنسا خاصة بعد انسحاب قطع االسطول الفرنسى   -
. ال ٌعترض والدولة العثمانٌة ال تحرك ساكنا   تحصٌنات فى االسكندرٌة والخدٌوأيطالب قابد االنجلٌزى بعدم انشاء   -

. م 1882 ما النتابج المترتبة على مذبحة االسكندرٌة ٌونٌه - 34
. اختل االمن واضطربت االمور فى مدٌنة االسكندرٌة  -
. م 1882 ٌونٌه 20تؤلفت وزارة جدٌدة برباسة راؼب باشا فً  -
 .م 1882 ٌونٌه 25 ادركت فرنسا ان انجلترا تسعى لالنفراد بمصر فدعت الدولة الكبرى لعقد مإتمر االستانة  -

  األستانة مإتمر لعقد فرنسا دعوة / تفسر بم-  35

  .تحصٌنات أى إقامة عدم المصرٌة الحكومة من قابده وطالب اإلنجلٌزى األسطول ظل اإلسكندرٌة مٌناء من الفرنسى األسطول انسحاب بعد

 اإلٌطالٌة السفارة فى عقد الذى المصرٌة المسؤلة لبحث المإتمر هذا إلى دعت ولذا بمصر االنفراد هو إنجلترا هدؾ أن فرنسا أدركت
 . باألستانة

 ما النتابج المترتبة على مإتمر األستابة  -36
أصدر المجتمعون مٌثاق النزاهة تعهدوا فٌه إال تنفرد إحداها بالعمل نحو المسؤلة المصرٌة سواء باحتالل جزء من األراضً أو الحصول  -  1

. علً امتٌاز معٌن دون أن تتمتع به كافة الدول
. إلً المثٌاق ثم خلقت الموقؾ االضطراري وقامت بضرب اإلسكندرٌة (إال إذا حدث ما ٌإدي إلً ذلك )أضاؾ مندوب إنجلترا عبارة - 2
. ذهب مٌثاق النزاهة سدى  وتم احتالل مدٌنة االسكندرٌة واعلنت انجلترا االحكام العرفٌة  – 3
انسحب عرابى بجٌش مصر الى كفر الدوار لٌقٌم خط دفاع ثان ٌمنع به انجلترا من الوصول للقاهرة  – 4

م 1882 ٌولٌو 11قٌام انجلترا بضرب االسكندرٌة :  بم تفسر - 37
.              قٌام مصر بتحصٌن اإلسكندرٌةبسبب -1
اتهام إنجلترا لعرابً بؽلق مٌناء اإلسكندرٌة وحصار البوارج اإلنجلٌزٌة الراسٌة فٌه - 2

  م1882 ٌولٌو 11قٌام انجلترا بضرب االسكندرٌة :  ما نتابج - 38
نزلت القـوات االنجلـٌزٌة اإلسكــندرٌة واحتلتها  - 
حاصرت قوات اإلنجلٌز قصر الخدٌوي الذي أستسلم لهم وربط مصٌره بمصٌرهم - 
. أعلنت إنجلترا األحكام العرفٌة فانسحب عرابً بالجٌش لكفر الدوار إلقامة خط دفاع ثانً  -

ناقش دور عرابً واألمة فً مقاومة االحتالل فً كفر الدوار /  م 1882 بم تفسر تشكٌل مجلس عرفً - 39
. قاوم عرابً اإلنجلٌز فً كفر الدوار وطلب الخدٌوي منه وقؾ التحصٌنات والحضور الى قصر راس التٌن باإلسكندرٌة ولكن عرابً رفض - 



 
 

 

 

وجه عرابً إلً الخدٌوي تهمة الخٌانة وطلب من األعٌان والعلماء النظر فً شرعٌة الخدٌوي وتم تشكٌل مجلس عرفً إلدارة البالد بعٌداً - 
. عن سلطة الخدٌوي

 أسباب فشل الثورة العرابٌة رؼم صدق أهدافها /  بم تفسر - 40

 انقسام األمة إلى معسكرٌن أحدهما مع العرابٌٌن واآلخر مع الخدٌوى والسلطان  -1
ظهور عناصر انهزامٌة طالبوا بوقؾ الثورة وإخراج عرابى من البالد     - 3اختالط الهدؾ بٌن مقاومة التدخل األجنبى وعزل الخدٌو  -  2 
 .عدم تكافإ القوة العسكرٌة بٌن القوات اإلنجلٌزٌة والمصرٌة  - 4

. تواطإ إدارة قناة السوٌس بالسماح لإلنجلٌز بعبور القناة - 6.     معاداة الدول الكبرى ألى ثورات وطنٌة تقوم بتؽٌٌر نظم الحكم الملكٌة - 5

 1883القانون األساسً- خطوط اإلدارة اإلنجلٌزٌة  (سٌاسة انجلترا فى مصر  ) اٌد وضع اللورد دافرٌن - 41
الفعلٌة فً ٌد اإلنجلٌز  - صورٌة فً ٌد الخدٌوي          -  أال تتولً إنجلترا حكم مصر مباشرة وٌعنً هذا وجود سلطتٌن   - 
 استمرار تبعٌة مصر للدولة العثمانٌة منعـاً إلثارة السلطان  - 2

" سٌاسة النجلزه"  العمل على طبع اإلدارة المصرٌة بالطابع اإلنجلٌزي - 3
 .  1904حتى تم توقٌع الوفاق الودى . إلؽاء المراقبة الثنابٌة لتنفرد انجلترا بمصر مما أدي إلً عداء فرنسا لها- 4
مجالس المدٌرٌات من األعٌان - الجمعٌة العمومٌة   - إلؽاء مجلس شوري النواب وإقامة مجالس صورٌة مثل مجلس شوري القوانٌن   -  5

بم تفسر إهتمام اإلنجلٌز بالزراعة على حساب الصناعة - 42
  (القطن) لتوفٌر المواد الخام الالزمة للصناعة اإلنجلٌزٌة وخاصة المحاصٌل الصٌفٌة 

.  و حاربت الصناعة حتى تصبح مصر سوقا لتصرٌؾ المنتجات اإلنجلٌزٌة 

 ما نتابج اهتمام االحتالل االنجلٌزي بالزراعة - 43
. (وضح مظاهر إهتمام إنجلترا بالزراعة  ) (انتعاش الزراعة فً ظل اإلحتالل )اهتم اإلنجلٌز بالزراعة فً مصر /  أٌد / أ 

  (إصالح القناطر الخٌرٌة وأنشا خزان أسوان وإنشاء قناطر زفتً وأسٌوط وأسنا   )تحسن نظام الري والصرؾ وشق القنوات مثل 
. زادت مساحة األراضً وزاد اإلنتاج الزراعى - أدى إلى 

 (ما نتابج  )االهتمام بالمحاصٌل الصٌفٌة مثل القطن /  ب 
:-  إهمال المحاصٌل الشتوٌة الؽذابٌة مثل القمح مما عرض المصرٌون الى والتً تخدم الصناعة مثل القطن 

, عجز مصر عن سد حاجة السكان من ااستهاك الؽذابى   - 
,  (القطن)تعرض المصرٌون لخطورة االعتماد على محصول واحد اقتصادٌا - 

. تكونت شركات أجنبٌة لشراء األراضً وبٌعها لألهالً بؤرباح عالٌة مما أدى الرتباك الفالح المالك  (جـ 

ما نتابج دخول االستثمارات االجنبٌة فى مجال الزراعة     =  (البٌوع الجبرٌة) بم تفسر ظهور - 44
. وقوع مالك األراضً الزراعٌة فً قبضة البنوك- 1
عجز الفالحٌن عن تسدٌد قروض فاستولً الدابنون األجانب علً األرضطبقا لقانون االمتٌازات التى تنظم العالقة بٌن المصرٌٌن واالجانب   - 2
عرفت مسؤلة االستٌالء علً األراضً وفاء للدٌون بالبٌوع الجبرٌة أو الو فابٌة  - 3
اضطرت الحكومة لوقؾ هذه البٌوع فً مطلع الثالثٌنٌات من القرن العشرٌن -4

 تعاظم دور مالك األرض الزراعٌة كقوة اجتماعٌة دخلت مٌدان السٌاسة منذ عهد إسماعٌل وزاد شؤنهم فً االحتالل بم تفسر - 45
أصبحوا أعضاء فً المجالس النٌابٌة - شكلوا المدٌرٌات .            - اهتمام سلطات االنجلٌزٌة بالتخصص الزراعً-  بسبب  

.  أفدنه10 أن ٌكون المرشح ٌملك1896استقرت وظٌفة العمدة و شٌخ البلد فً أٌدٌهم حٌث نص قانون العمد - 

لم تستطع الحكومة المصرٌة توفٌر الحماٌة الالزمة للصناعة المصرٌة فى ظل االحتالل /   بم تفسر- 46
تدهور الصناعة فى مصر فى ظل االحتالل  /  بم تفسر  (أو )
على المنسوجات القطنٌة           فتوقفت صناعة الؽزل  (%8)فرضت ضرٌبة - 1
. فرضت ضرٌبة استهالك علً السكر المصنوع فً مصر          فتساوي مع المستورد فؤرتفع ثمنه- 2
علً المصنوعات المصدرة               فارتفع سعرها فً السوق الخارجٌة وال تجد من ٌشترٌها  %1.25فرضت رسوماً - 3
فرضت ضرابب علً اآلالت و المواد األولٌة الالزمة للصناعة تعادل سعر الضرٌبى على السلع االجنبٌة          مما أثقل الصناعة - 4

.    المصرٌة بالجمارك ورفع سعر التكلفة وصعوبة التسوٌق 
  1907أهمال التعلٌم الصناعً حتى تم إنشاء إدارة التعلٌم الفنً الصناعى عام  - 5

إحجام المستثمرٌن المصرٌٌن و االجانب عن اإلستثمار فً الصناعة / بم تفسر - 47
. إحجام المستثمرٌن المصرٌٌن ألن اإلنتاج الصناعً محكوم علٌة بمنافسة ؼٌر متكافبة ودون حماٌة حكومٌة-  1
. امتنع األجانب عن استثمار أموالهم فً مجال الصناعة حتً ٌسوقوا منتجات بالدهم الصناعٌة فً مصر - 2

 (تدهور الصناعات الصؽٌرة   /بم تفسر )تدهور الصناعة فى مصر بعد االحتالل  (أٌد  ) ما نتابج - 48
بٌع الحكومة المصرٌة لمؽازل القطن ومعامل النسٌج وإؼالق مصانع الذخٌرة  -1
. أصبحت تعتمد فى تموٌل الجٌش على ما تشترٌه من اإلنجلٌز -2
و عدم قدرتهم على منافسة المنتجات  م الذي كان ٌوفر الحماٌة لهم 1891إلؽاء نظام الطوابؾ عام  )تدهور الصناعات الصؽٌرة  بسبب -3

أصبحت البضابع المستوردة تشكل نسبة كبٌرة من استهالك المصرٌٌن      - 4    (اإلجنبٌة 
. أفتخر اللورد كرومر إن المنسوجات األوروبٌة حلت محل المنسوجات األهلٌة وان الدكاكٌن أصبحت تبٌع كل ما هو أوروبً-5

  (مهم )إرتفاع شؤن الوكاالت األجنبٌة فى ظل االحتالل /     بم تفسر - 49
اقتصر دور الحكومة فً الحفاظ على األمن  - 2القٌود التً فرضت علً اإلنتاج المحلً وتسوٌقه      - 1..  بسبب

بدأت رإس االموال المتراكمة من التجارة تستثمر فً مجال الشركات والبنوك خاصة ما ٌتعلق بالرهونات وكان  - 3



 
 

 

 

 (علً االقتصاد المصري 1898أخطر المشروعات االستثمارٌة انشاء البنك األهلً )

 من أخطر المشروعات على االقتصاد المصرى  1898كان البنك األهلى   بم تفسر- 50
. ربط العملة المصرٌة بالعملة اإلنجلٌزٌة- أحتكر إصدار األوراق المالٌة              ب-بسبب أنه  أ

. كانت أٌة هزه فً العملة اإلنجلٌزٌة تإثر علً العملة المصرٌة-               ج

تدهور التعلٌم فى ظل االحتالل اإلنجلٌزى   / بم تفسر  - 51
اقتصر هدفه على تخرٌج موظفٌن ٌعملون بالحكومة    -   حٌث أصبح بمصروفات باهظة بعد أن كان بالمجان             - 

, أسس للتعلٌم أماتت روح االبتكار ونمت روح الخضوع  (دانلوب)وضع المستشار البرٌطانً 

  1892 إلى عام 1882 تفسر  ضعفت الحركة الوطنٌة فى العشر سنوات األولى من االحتالل فً عهد توفٌق  من عام - 52

وقوع مصر تحت االحتالل          -1......بسبب
 . (اللورد كرومر  )أصبحت السلطة الفعلٌة فً مصر للمعتمد البرٌطانً -2
  (المالٌة – الشرطة – الجٌش  )أصبحت اإلدارة فً مصر للعناصر االنجلٌزٌة فً كل مصلحة حكومٌة -3
.       نفً بعض زعماء الثورة العرابٌة واعتقال البعض اآلخر-4
و انشؽالهم بالوظابؾ الحكومٌة والبعض باألعمال .تفرق الشخصٌات البارزة وتخلٌها عن المقاومة بل كان منهم من صانع اإلنجلٌز- 5

. الخاصة مثل المحاماة و الزراعة التجارة 
.  لم تجد هذه السٌاسة أى اعتراض أٌام حكم توفٌق ألن اإلنجلٌز هم الذٌن حموه من الثورة العرابٌة : موقؾ توفٌق من تلك السٌاسة -6

  ؟1892 – 1882 وضح مظاهر الحركة الوطنٌة فى الفترة من - 53

 .هى جمعٌة سرٌة هدفها تحرٌر مصر عن طرٌق اؼتٌال اإلنجلٌز ولكن قُبض على أعضابها وسجنوا : جمعٌة االنتقام 

جرٌدة العروة الوثقى التى أصدرها األفؽانى ومحمد عبده لمواجهة االحتالل  
. التى ظهرت فى ظل الجامعة اإلسالمٌة : جرٌدة المإٌد

  (أختل مبدأ سٌادة الدولة فً عهد الخدٌوي عباس حلمً)ورث عباس حلمً حكم دولة مقٌدة /  أٌد - 54

كان السلطان العثمانً ٌقاسم الخدٌوي السلطة القانونٌة والتً تتمثل فً إصدار فرمانات التولٌة .  - كانت السلطة الفعلٌة لإلنجلٌز فً مصر- 
 والعزل

اإلدارات الدولٌة مثل صندوق الدٌن وإدارة السكة الحدٌدو التلؽراؾ و الدابرة السنٌة و الدومٌن ومٌناء اإلسكندرٌة و االمتٌازات األجنبٌة و - 
 (المحاكم المختلطة

 بم تفسر وقوع عباس حلمى الثانى فى أزمات سٌاسٌة مع سلطات االحتالل عند تولٌته الحكم-  55

 أراد الخدٌو عباس أن ٌمارس سلطاته بعٌدا عن سٌطرة كرومر عندما أقال وزارة مصطفى فهمى وكلؾ حسٌن فخرى بتؤلٌؾ وزارة جدٌدة - 

. ؼضب اللورد كرومر وأبلػ حكومته فً لندن - 
وتوصلوا إلى حل ٌحفظ ماء وجه الخدٌو وهو تحرٌض حسٌن فخرى بتقدٌم استقالته وتعٌٌن رٌاض بدال منه  - 
. وعى الخدٌوى الدرس ولم ٌصطدم بكرومر طوال فترة بقاءه فى مصر - 

 قام  الخدٌوي عباس حلمً الثانً بتوثٌق  عالقته بالسلطان العثمانً /  بم تفسر - 56

. ال تتفق الدولة العثمانٌة مع انجلترا ضده.    - لٌستند إلٌه إذا ما دعت الحاجة لمواجهة اإلنجلٌز- 

 (كان لعباس حلمً مواقؾ وطنٌة فً بداٌة حكمه  )اكتسب الخدٌو عباس حلمى الثانى حب الشعب المصرى فى بداٌة حكمه / بم تفسر - 57

. قام الخدٌوي عباس حلمً باإلفراج عن بعض مسجونً الثورة العرابٌة- 
. عٌن بعضهم فً وظابؾ خارج الجٌش وأعاد إلٌهم نٌاشٌنهم- 
.  عفا عن عبد هللا ندٌم خطٌب الثورة العرابٌة وسمح له بمزاولة نشاطه علنا - 

ما النتابج المترتبة علً مواقؾ عباس المتشدد فى البداٌة ضد االحتالل        - 58
. تشجٌع روح المقاومة و المعارضة لدي المصرٌٌن - 1أدت إلى     

بدأ مجلس شوري القوانٌن ٌهتم باألمور السٌاسٌة وكان ممنوعاً من مناقشتها مثل  -  2
 .      وضع نظام جدٌد للضرابب - مناقشة المٌزانٌة                         - 

.    التوقؾ عن تعٌٌن األجانب فى الوظابؾ العلٌـا - حل مشكلة الدٌون العقارٌة              - 

 ساعد المناخ الثقافى و الفكري الذى ظهر فٌه مصطفى كامل إلى نمو الروح الوطنٌة /  أٌد - 59

.  انتشار صحافة الرأى - المناخ الثقافى والفكرى - 
التى ارسلها إسماعٌل إلى اوربا حٌن عاد المبعوثون من اوربا ٌتمنون ان تطبق فى بالدهم كل ما شاهدوه فى اوربا من دستور : البعثات - 

ومجلس نٌابى وحرٌات   
الصالونات الفكرٌة والمنتدٌات األدبٌة التى انتشرت فى مصر - 

   ما األسالٌب التً اتبعها مصفى كامل لمواجهة االحتالل البرٌطانً والمطالبة بالجالء- 60
القوي التً اعتمد علٌها مصطفً كامل قبل فاشوده )
 .رأى التفاهم مع الخدٌوى عباس حلمى بشؤن الحركة الوطنٌة حتى ال ٌقع فى مشكلة الشقاق التى حدثت بٌن عرابى والخدٌوى توفٌق - 

 حاول التنسٌق مع السلطان العثمانى فؤقترح ان ٌوافق على جالء الجٌش العثمانى من الٌونان مقابل جالء االنجلٌز عن مصر - 

استؽل معارضة فرنسا لبقاء انجلترا فى مصر فؤتصل بالسٌاسٌٌن والصحفٌٌن االوروبٌٌن وعقد معهم عالقات شخصٌة مثل مدام جولٌت آدم  - 

 دلل كان للثورة المهدٌة أثرها فى انهٌار اإلمبراطورٌة المصرٌة التى تكونت فى عهد إسماعٌل (العالقة بٌن  ) - 61
 1898اسباب حادثة فاشودة (أو )

 1884استؽلت إنجلترا قٌام الثورة المهدٌة لتحطٌم اإلمبراطورٌة المصرٌة فى إفرٌقٌا فؤمرت الحكومة المصرٌة بسحب قواتها من السودان - 



 
 

 

 

 [ بربرة – زٌلع – االستوابٌة البحٌرات – أوؼندة ] احتلت: إنجلتراوترتب على ذلك تقسٌم أمالك مصر فى إفرٌقٌا بٌن 
و أرسلت فرنسا قواتها لتحتل مدٌنة فاشوده فً قلب  [ تاجورة -  جٌبوتً ] احتلت: فرنسا     -   [ مصوع -  إرٌترٌا ] احتلت: إٌطالٌا

 إفرٌقٌا الٌقاؾ انجلترا 

اجبرت انجلترا فرنسا علً االنسحاب وبالفعل انسحبت فرنسا بعد مباحثات دبلوماسٌة دون صدام عسكري - اعترضت إنجلترا باسم مصر    - 

 (كانت فاشودة بداٌة الوفاق بٌن الخدٌوي و إنجلترا  ) أٌد ذلك كان الخدٌو أول المنهزمٌن بعد حادثة فاشودة - 62
 كان الخدٌوي والمصرٌٌن ٌعتقدون أن فرنسا احتلت فاشوده لتجبر إنجلترا على االنسحاب و لكن بعد إنسحاب فرنسا من فاشودة دب حٌث

الٌؤس فً النفوس وكان الخدٌوي عباس أول المنهزمٌن وبدأ ٌعٌد ترتٌب حساباته السٌاسٌة حٌث 
  1899توقٌع الحكم الثنابً للسودان بٌن مصر و انجلترا عام- 1
 (عقدت إنجلترا المعاهدة حتى تستطٌع مواجهة فرنسا أو ؼٌرها من الدول باسمها مباشرة باعتبارها شرٌكة لمصر فً السودان) 
 1900زار لندن - 2
تحول من سٌاسة المسالمة و المهادنة الى سٌاسة  الوفاق مع االنجلٌز وخاصة عندما تم  تعٌٌن جورست الذي جاء بعد كرومر - 3

 (دلل دب الٌؤس فً نفوس المصرٌٌن ما عدا مصطفى كامل ) ما نتابج حادثة فاشودة على مصطفى كامل والشعب المصرى - 63

ادرك مصطفى كامل استحالة االعتماد على الخدٌوى فى تحقٌق الجالء  فحاول اٌقاظ الوعى وتبصٌر الناس بخطورة االحتالل                        - 
  لتنادى بالجالء والدستور 1900اسس جرٌدة اللواء - 1

  1905اعتمد على الدولة العثمانٌة فؤصدر جرٌدة العالم االسالمى - 2
 الى حق مصر فى االستقالل  منجح مصطفى كامل بؤسلوب المحاماة فى تنبٌة الضمٌر العا- 3

 .كانت حادثة فاشودة مقدمة لسٌاسة الوفاق بٌن فرنسا و انجلترا  (أو) بم تفسر عقد الوفاق الودي - 64

رؼبة فرنسا فى السٌطرة على  - 1903بدل من الموجهة المسلحة بٌن إنجلترا و فرنسا تحالفا  معا ضد ألمانٌا و زار ملك انجلترا بارٌس - 
 المؽرب 

تترك فرنسا ٌد إنجلترا فً مصر وتترك إنجلترا ٌد فرنسا فً المؽرب ..... شروط الوفاق 

مصر     ل ما نتابج الوفاق الودي بالنسبة  - 65
اشتدت سلطات االحتالل فً التضٌٌق علً الوطنٌٌن -     1904لم ٌعد أمام إنجلترا من ٌعارضها فى مصر 

اتهم كرومر المصرٌٌن عدم قدرتهم  ممارسة الحكم الذاتى   - 
استؽل حادث دنشواي وأصدر أحكام قاسٌة لٌقضً على الروح الوطنٌة للمصرٌٌن - 

 م1906 ما نتابج حادثة دنِشــواي - 66

  م لتهدبة الموقؾ 1907استؽل مصطفً كامل الحادثة فً التندٌد باالحتالل فً مصر وأوروبا فسحبت انجلترا كرومر من مصر -  1

نظم الجهود الوطنٌة عن طرٌق  -  2
. أصدر طبعتٌن من جرٌدة اللواء إنجلٌزٌة وفرنسٌة للقارئ األوروبً - (   1907الحزب الوطنً فى دٌسمبر- المدارس العلٌا  نادي) أنشؤ 

  أٌد تولى محمد فرٌد قٌادة الحركة الوطنٌة فً ظروؾ سٌبة - 67

حٌث جاء فى مناخ نضجت فٌة سٌاسة الوفاق بٌن انجلترا وفرنسا  - 
. جورست مع متفاهًما الوطنٌة وكان فتنكر للحركةتحول فٌه الخدٌوى عباس حلمى الى مواالة االحتالل - 

  (وضح جهود محمد فرٌد الوطبٌة  )بم تفسر ٌعتبر محمد فرٌد مثالً لصالبة الشعب المصرى ومقدرتة فى تخطى الصعاب - 68
عمل على تثقٌؾ عامة الشعب فى -ساهم فى تكوٌن نقابة عمال الصناٌع الٌدوٌة - وسع دابرة الحزب الوطنى فضم الٌة النقابات العمالٌة  

مدارس لٌلٌة  

 قارن بٌن سٌاسة كرومر و ؼورست و كتشنر - 69
 كرومر- أ

 ٌونٌة دنشواي حادثة وقعت عندما-   .الذاتً للحكم الكفاٌة بعدم المصرٌٌن فً طعن-    بشدة ومواجهتهم وازدرابهم الوطنٌٌن علً التضٌٌق
  قاسٌة األحكام كانت 1906

  ؼورست- ب

 التمصٌر وأعاد النجلزة ألؽى - بالدهم حكم فً المصرٌون أشرك( - الوزراء )النظار مجلس سلطات وسع  - الخدٌو الرقابةعلى خفؾ

 ( الحدٌدٌة القبضة )كتشنر- ج

 فرٌد محمد على قبض   - الوطنٌٌن طارد-        النجلزة سٌاسة أعاد   -المطلق الحكم سٌاسة أتبع-

 لم ٌكن الحزب الوطنى وحدة فى مٌدان النضال ضد االحتالل البرٌطانى :  أٌد صحة - 70

 ألنة ظهرت أحزاب فى مصر ؼٌر الحزب الوطنى بعضها كان مع الخدٌوى والبعض اآلخر كان فى أحضان االحتالل 

لكن كال منها له طرٌقة وكٌفٌة تناسب عصره .كانت كل هذه االحزاب تناضل ضد االنجلٌز وتطالب بالجالء والستور والحٌاة النٌابٌة الحقٌقٌة 
م  1914والقوى والمصالح التى ٌعبر عنها و أستمر هذا الحال حتى قٌا الحرب العالمٌة االولى 

الفصل الرابع 

 م1919لم تكن فكرة االستقالل عن الدولة العثمانٌة مطروحة قبل ثورة /  بم تفسر - 1

شعور المصرٌٌن أنهم جزء من العالم اإلسالمى وتدٌن بالوالء للسلطان العثمانى - 1
. إٌمان المصرٌٌن بفكرة الجامعة اإلسالمٌة باعتبارهم شعبا مسلما - 2
مصطفى كامل ومحمد  ) هو تحرٌر مصر من االحتالل البرٌطانً دون انفصال مصر عن تركٌا 1919كان هدؾ الحركة الوطنٌة قبل ثورة - 3

 (فرٌد 

 تؽـــٌٌر وضع مصر السٌاسى أثناء الحرب العالمٌة األولى /  س أٌد  = بم تفسر إعالن الحماٌة البرٌطانٌة علً مصر- 2



 
 

 

 

    انتهزت إنجلترا فرصة دخول الدولة العثمانٌه دخولها فى الحرب العالمبة االولى ضدها و قامت بإعالن الحماٌة البرٌطانٌة علً مصر 
. م و تولى فإاد األول1917فعزلت عباس حلمً وعٌنت حسٌن كامل بلقب سلطان توفً )

استبدت إنجلترا بالشعب المصري أثناء الحرب العالمٌة األولى    (أٌد  ) - 3
ارتفعت األسعار  دون أن ٌصحب ذلك ارتفاع فً .  - استولت علً األقطان- صادرت مواشً الفالحٌن وحبوبهم  - قامت بتجنٌد المصرٌٌن  - 

األجور  
عطلت انعقاد الجمعٌة التشرٌعٌة التً تضم ممثلً الشعب و شعر الشعب المصري بؤنه فً سجن -فرضت األحكام العرفٌة و قٌدت الصحافة - 

كبٌر 

 أٌد كانت الظروؾ العالمٌة تتهٌؤ لتخدم الشعب المصرى أثناء الحرب العالمٌة األولى - 4
مبدأ حق تقرٌر المصٌر و تؤلٌؾ عصبة األمم   (بم تفسر  )أعلن الربٌس األمرٌكً وٌلسون

لجذب الوالٌات المتحدة شعوب العالم للتحالؾ والحرب معها ضد ألمانٌا وتركٌا  والنمسا  

 ما النتابج أعلن الربٌس األمرٌكً وٌلسون مبدأ حق تقرٌر المصٌر و تؤلٌؾ عصبة األمم  - 5
أعطً هذان المبدآن للشعب المصري أمالً فً التحرٌراعتقد الجمٌع أنه ٌكفً أن تعرض مصر قضٌتها علً عصبة األمم 

علق المصرٌون اآلمال على المشاركة فً مإتمر الصلح  

 (حق كل امة فى  تقرٌر مصٌرها والحصول على حرٌتها    )مبدأ حق تقرٌر المصٌر -   ما المقصود    - 6
تؤلٌؾ عصبة األمم لحل المشاكل بٌن الدول بالطرق السلمٌة دون حرب - 

 بم تفسر بروز فكرة القومٌة المصرٌة بعد الحرب )ما نتابج سقوط فكرة الجامعة اإلسالمٌة - 7
 تطلعت مصر إلً االستقالل عن الدولة العثمانٌة /  بم تفسر = 

أدرك الشعب المصرى بعد هزٌمة الدولة العثمانٌة فى الحرب بؤنه ؼٌر ملزم بقبول السٌادة العثمانٌة برزت فكرة القومٌة المصرٌة وشعور 
المصرٌٌن بؤنهم أمة واحدة مستقلة عن أى كٌان سٌاسى أخر والبد من والبهم لحاكم مصرى بعد أن كان والبها لحاكم عثمانً 

 م  1919 بم تفسر قٌام ثورة - 8
نفى سعد زؼلول ورفاقه إلً جزٌرة مالطة  - 1
ألؽاء السٌادة العثمانٌة وأعالن الحماٌة البرٌطانٌة على مصر  :اإلجراءات التى اتخذتها انجلترا اثناء الحرب العالمٌة االولى من- 2
حق تقرٌر المصٌر وإنشاء عصبة األمم  : مبادئ الربٌس األمرٌكً ولسون - 3

تطلعت مصر إلً االستقالل عن الدولة العثمانٌة بعد الحرب العالمٌة األولً / بم تفسر - 9
 .أدرك الشعب المصرى بعد هزٌمة الدولة العثمانٌة فى الحرب بؤنه ؼٌر ملزم بقبول السٌادة العثمانٌة 

تطلع المصرٌٌن ألول مرة إلى فكرة االستقالل التام بعد سقوط فكرة الجامعة اإلسالمٌة  
برزت فكرة القومٌة المصرٌة وشعور المصرٌٌن بؤنهم أمة واحدة مستقلة عن أى كٌان سٌاسى أخر والبد من والبهم لحاكم مصرى بعد أن 

كان والبها لحاكم عثمانً  

  وضح أهداؾ الحركة الوطنٌة فى مصر بعد الحرب األولى - 10

 .التخلص من االحتالل البرٌطانى 

 .إعالن مصر دولة مستقلة ذات سٌادة

. ظهور المصرٌٌن كؤمة واحدة دون تفرقة بٌن مسلمٌن ومسٌحٌٌن - 1 ثورة قومٌة    الدلٌل  1919تعتبر ثورة /   أٌد - 11
. كانت بداٌة ظهور مصر الحدٌثة على أساس القومىة- 3. سعت الستقالل مصر التام من السٌطرة األجنبٌة -2

 ثورة شعبٌة بمعنى الكلمة  م 1919  ثورة  - 12

اشتعلت الثورة فى القاهرة، وقامت مظاهرات الطلبة والمثقفون والعمال انتقلت الثورة إلى المدن والقرى وهاجم الثوار مركز الشرطة - 1
. تكونت اللجان الثورٌة، واستولى الثوار على السلطة فى بعض المدن، كما حدث فى مدٌنة زفتى- 2
 شاركت المرأة فى الثورة ألول مرة مسجلة بذلك أخطر تطور اجتماعى دلل- 3

 .وشاركت الرجال فى إقامة المتارٌس إلعاقة اإلنجلٌز  (امرأة (300)حٌث خرجت المظاهرات النسابٌة

أصبحت مصر الدولة الوحٌدة التى ال تمزق شعبها العصبات الدٌنٌة /أٌد  )خٌر تعبٌر عن الوحدة الوطنٌة فى مصر  1919 تعتبر ثورة  - 4
 (والقومٌة 

خطب القساوسة على منابر المساجد والمشاٌخ خطبوا فى الكنابس و اتخذوا رمزا للثورة علما علٌه - شارك فٌها المسلمون والمسٌحٌون 
 .هالل ٌتوسطه صلٌب 

  بم تفسر لجؤ الشعب المصرى إلى أسلوب المقاومة السلبٌة تجاه اإلنجلٌز - 13

 :عندما واجهت إنجلترا الثورة بالعنؾ اتخذ الشعب أسلوبا جدٌدا للمقاومة وهو السلبٌة وتمثل فى اآلتى 

تكوٌن الجمعٌات الوطنٌة السرٌة مثل جمعٌة الٌد السوداء والمصرى الحر وجمعٌة  -امتناع طوابؾ الشعب وإضراب الموظفٌن عن العمل 
 .االنتقام 

  وضح سٌاسة انجلترا بعد فشل سٌاسة العنؾ - 14

 .التساهل فً األفراج عن سعد زؼلول ورفاقه، وسمحت لهم بالسفر إلى بارٌس لعرض قضٌة على مإتمر الصلح -

 سد الطرٌق أمام الوفد فى بارٌس عن طرٌق حصولها على اعتراؾ المإتمر بالحماٌة البرٌطانٌة على مصر- 

. حاولت أن تحصل على اعتراؾ الشعب المصرى بالحماٌة بإرسالها لجنة ملنر إلقناع المصرٌٌن بقبول الحماٌة- 

  وضح دور عبد الرحمن فهمى =تكوٌن لجنة الوفد المركزٌة فى القاهرة /  بم تفسر =ظل سعد ٌقود الحركة الوطنٌةمن بارٌس /  أٌد- 15

 :حٌث كان ٌرسل التعلٌمات إلى عبد الرحمن فهمى الذى نجح فى تكوٌن جهاز سرى من الشبان المتحمسٌن لها كان هدفه 
تؤسٌس النقابات العمالٌة -    لكً ٌقاطع المصرٌون لجنة ملنر               -  مقاومة اإلنجلٌز و مقاومة العناصر المعادٌة للوفد    -  



 
 

 

 

  1919 بم تفسر فشل  لجـــنة ملنر- 16
أرسل سعد زؼلول من بارٌس تعلٌماته للجنة الوفد المركزٌة بضرورة مقاطعة لجنة ملنر فقاطع الشعب المصري لجنة ملنر ألن التفاوض - 

 و طالب ونحتً الفالحفاطعها المصرٌون جمٌعا معها ٌعنً تنازل الشعب عن وكالته للوفد الذي ٌعتبر المدافع الوحٌد عن القضٌة الوطنٌة 
. المدارس

 ما نتابج فشل لجنة ملنر  - 11
أدرك ملنر أن الشعب المصري متمسك بالوفد وبسعد زؼلول لجؤت إنجلترا للتفاوض معه   - أدرك ملنر أن الشعب المصري لن ٌقبل الحماٌة  -

ملنر / فشل مفاوضات سعد:بم تفسر - 12
   (حماٌة المصالح األجنبٌة وحماٌة األقلٌات   )تحوٌل استقالل مصر الداخلً استقالل شكلى   :.-بسبب إصرار إنجلترا على

 (حرمان مصر من اقامة عالقات مستقلة مع الدول االخرى   )تحوٌل استقالل مصر الخارجً استقالل شكلى 

      1922 فبراٌر 28أنقد تصرٌح - 13
حماٌة المصالح األجنبٌة و - الدفاع عن مصر- تؤمٌن مواصالتها فً مصر   )حق إنجلترا فً - عٌوب احتفاظ إنجلترا بؤربع تحفظات - أ 

حق إنجلترا فً التصرؾ فً السودان   - (األقلٌات 
دخول مصر  - (الملك فإاد)إلً  (السلطان)تؽٌر لقب- حق إصدار الدستور - مزاٌا إنهاء الحماٌة البرٌطانٌة و اعالن استقالل مصر - ب 

المرحلة اللٌبرالٌة 

     1923أنقد دستور - 14
أصبح من حقه حل البرلمان إقاله الوزارة  - عٌوب انتزع الملك سلطات أتاحت له التدخل فً شبون الحكم مثل  - أ 
 نصوصاً متعارضة تقول أن األمة هى مصدر السلطات رؼم ذلك ظل الملك مصدر السلطات 1923تضمن دستور - 
  1923مزاٌا المبادئ اللٌبرالٌة التى  تضمنها دستور- ب

.  االجتماع وتكوٌن جمعٌات وأحزاب- العقٌدة - الصحافة- حرٌة إبداء الرأي: - الحرٌات -
     .)إال من األفكار الهدامة)حظر الرقابة على الصحؾ - حرمة الملكٌة -  حرمة المنازل       : الحرمات -
.  التمتع بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والواجبات- مساواة جمٌع المصرٌٌن أمام القانون:  المساواة -
 الفصل بٌن السلطات الثالثة :- السلطات  -

ٌتوالها الملك وٌتوالها بواسطة وزرابه  و الوزارة مسبولة أمام : السلطة التنفٌذٌة -السلطة القضابٌة -السلطة التشرٌعٌة ٌتوالها البرلمان )
 ( البرلمان

  1924سعد الدستورٌة   (الشعب )  س إنجازات وزارة 1924 أٌد نعمت مصر بثمار الحٌاة الدستورٌة فى ظل وزارة سعد زؼلول - 15

.  بٌع اكبر جزء من أراضً الحكومة لصؽار الفالحٌن- فصل العملة المصرٌة عن العملة البرٌطانٌة :- فى االقتصاد
.  تخلٌص الحٌاة االقتصادٌة من السٌطرة األجنبٌة- إحالل موظفٌن مصرٌٌن محل األجانب - 

.  وضع مشروع قانون التعلٌم اإلجباري للبنٌن و البنات.  - زٌادة مٌزانٌة وزارة المعارؾ:- فى التعلٌم
تشجٌع الحركة الوطنٌة فً السودان التً تسعى لتــوحٌــد مصر والسودان مما أدى لؽضب إنجلترا والتً تسعى لفصل السودان : فى السودان
. عن مصر 

 ماكدونالد ؟ / بم تفسر فشل مفاوضات سعد - 16

 .إصرار إنجلترا على التدخل فى شبون مصر الداخلٌة والخارجٌة وإصرارها على بقاء قوات برٌطانٌا فى قناة السوٌس 

ماكدونالد /  نتابج  فشل مفاوضات سعد- 17
قٌام مصرٌٌن باؼتٌال السٌر لً ستاك قابد عام الجٌش المصري متصورٌن أنهم ٌخدمون مصلحة مصر و لكنها أدى إلى إسقاط أول حكومة 

. شعبٌة منتخبة
أي فصل السودان  )سحب الجٌش المصري من السودان   - ( ملٌون جنٌة 2/1)دفع تعوٌض مالً قدره - انتهزت إنجلترا الفرصة و طالبت- 
 .)
سقوط أول حكومة منتخبه باستقالة سعد زؼلول بعد رفض اإلنذار  قبل شروط .- أمرت برٌطانٌا قواتها باحتالل جمرك اإلسكندرٌة للتهدٌد- 

اإلنذار أحمد زٌور  

. انتكاس الحركة الوطنٌة بعد مقتل السٌرلى ستاك/  أٌد - 18
:  انطفؤت جذور الحركة الوطنٌة بعد مقتل السٌر لً ستاك و ذلك لعدة أسباب منها 

 أٌد / تمسك  الملك فإاد بالدٌكتاتورٌة و العبث بالحٌاة الدستورٌة -1
منتهزا تؤٌٌد اإلنجلٌز له و صدام الوفد مع اإلنجلٌز ، فقام  بحل مجلس النواب فً نفس ٌوم انعقاده بعد  فوز الوفد فً اإلنتخابات منتهكا بذلك 

. الدستور 
أٌد   / التهدٌد اإلنجلٌزي باستخدام القوة و التدخل فً تعطٌل الحٌاة النٌابٌة - 2
ألنه بعد تمسك الشعب المصري بالحٌاة النٌابٌة  و إجبار الملك على عودتها و نجح الوفد مرة آخرى - 
. تدخلت إنجلترا لمنع سعد زؼلول من تشكٌل الحكومة و تكلٌؾ عدلً ٌكن بتؤلٌؾ حكومة ابتالفٌة - 
  أٌد / تشجٌع الملك إلحزاب األقلٌة لإلنقالب على اإلبتالؾ الذي شكلته مع الوفد -   3
تكلٌفها بتؤلٌؾ الحكومة مخالفا للدستور  م و 1929إنقلبت إحزاب اإلقلٌة ضد حكومة الوفد اإلءتالفٌة وسقوط حكومة النحاس - 
إلستمرار الدكتاتورٌة ، مثل   (أحزاب اإلقلٌة )تؤٌٌد حكومات  - 
:  وزارة محمد محمود- أ

أطلق على وزارة محمد محمود باشا وزارة القبضة الحدٌدٌة :س بم تفسر
.  عطل الحٌاة النٌابٌة و الحرٌات الشخصٌة لهذا أطلق علٌها وزارة القبضة الحدٌدٌة 



 
 

 

 

وزارة إسماعٌل صدقً  - ب 
انقالبا دستورٌا لصالح األوتوقراطٌة  1930 كانت وزارة إسماعٌل صدقى - 20
. وزاد فٌه من سلطات الملك 1930  وإعالن دستور 1923ألؽى دستور-    حل البرلمان - حكم البالد حكما دكتاتورٌا            - 

 أسباب تصرٌح صموبٌل هور   أو  1934 نوفمبر 15توتر الموقؾ الدولً فً عهد وزارة توفٌق نسٌم    / بم تفسر- 21
فطالب الوفد بؤجراء مفاوضات مع برٌطانٌا بشؤن التحفظات - توتر الموقؾ الدولً بسبب ؼزو إٌطالٌا للحبشة وبوادر حرب عالمٌة ثانٌة - 

. األربعة ولكن تهربت إنجلترا وأعلن وزٌر خارجٌتهـم صموٌل هور بؤن برٌطانٌا تفضل التعامل مـع مصر بحرٌة 

  م 1935ثورة الشعب المصرى / بم تفسر  = تصرٌح صموٌل هور:  نتابج- 22

اشتعال ثورة الشعب وتفجرت المظاهرات وتعطلت وسابل المواصالت وتشكلت مجمـوعـة وطنـٌة إلعادة الدستور وعقد معاهدة مع -  
برٌطانٌـا  

، ووافقت على الدخول فى مفاوضات لعقد معاهدة مع مصر،  1923اضطرت برٌطانٌا للتراجع وأمرت الملك بإعادة دستور - 

 (م 1936نتابج معاهدة  ) م 1936جنت مصر بعض ثمار معاهدة .:م1936 وضح مزاٌا معاهدة - 23
. إلؽاء االمتٌازات األجنبٌة - انضمام مصر إلى عصبة األمم .انتهاء احتالل مصر عسكرٌا - 
 تقـوٌـة الجٌـش المصري بـدرجـة تمكنه من الدفاع عن قناة السوٌس فإذا وصل إلى هــذه الـدرجة ترحل القــوات البرٌطانٌة عن مصـر - 
سحب جمٌع الموظفٌـن البرٌطانٌٌـن من الجٌـش المصري وإلؽاء إدارة األمن األوربٌة وتمصٌر البولٌس واعتبار مصر المسبولة عن حماٌة - 

األجانب  
 عـودة الجٌش المصري للسودان واعتراؾ برٌطانٌا باإلدارة المشتركة مع مصر - حرٌة مصر فً عقد المعاهدات السٌاسٌة - 
 تحالؾ لعالقة احتالل عالقة من انجلترا و مصر بٌن العالقة تحولت- 

م اإلستقالل الحقٌقً  1936 أٌد لم تحقق معاهدة  - 24
 ظــــل الجٌش االنجلٌزي فى منطقة القناة  

 استمرت سٌطرت برٌطانٌا على الجٌش المصري  
 اشتراك انجلترا مع مصر فً إدارة السودان 

 1936 قارن بٌن المتؽٌرات الداخلٌة والدولٌة بعد معاهدة - 25
: اوال المتؽٌرات الداخلٌة

تحولت العالقة بٌن مصر و انجلترا من عالقة احتالل لعالقة تحالؾ  - 1
جماعة اإلخوان المسلمٌن  :-  ظهور قوى سٌاسٌة جدٌدة تمثلت فً- 2

جماعة مصر الفتاة تحالفت مع الملك ضد حزب الوفد وكانت تمٌل لدول المحور  
  (أٌد  )ازدٌاد نفوذ القصر وسٌطرته  - 3
  (ٌمٌل لدول المحور)تم تعـٌٌن على ماهر ربٌسا للدٌوان الملكى - اعـتـلى الملك فاروق العرش - 

 (ما العالقة بٌن الحرب العالمٌة الثانٌة و األحوال السٌاسٌة فً مصر ) ثانٌا المتؽٌرات الدولٌة
تدخل انجلترا و عزل حكومة علً ماهر  /  بم تفسر-  1

قامت الحرب العالمٌة الثانٌة وحدث خالؾ بٌن انجلترا و حكومة علً ماهر لرفضه إعالن الحرب ضد دول المحور فتدخلت برٌطانٌا وطردته 
 1940من الحكم 

 (بم تفسر  (  فبراٌر4حادثة -  2
عندما وصلت قوات المحور الى حدود مصر - فى عهد حكومة حسٌن سرى وقع صدام بٌن انجلترا والملك فاروق بسبب مٌولة المحورٌة 

تدخلت انجلترا إلسقاط حكم القصر وتعٌٌن حكومة برباسة النحاس وحاصرت قصر - الؽربٌة حرك الملك مظاهرات  تهتؾ الى االمام ٌا رومٌل 
عابدٌن بالدبابات لخلع الملك  

قبل الملك االنذار فى اللحظات االخٌرة وعرض تكلٌؾ مصطفى النحاس بتشكٌل الوزارة فوافق السفٌر االنجلٌزى - 

  1942 فبراٌر 4ما نتابج حادثة - 26
اضطر الملك فاروق إلً تعٌٌن مصطفً النحاس  - أدت إلى 

تعاونت وزارة النحاس مع برٌطانٌا أثناء الحرب  وقدمت لها كل المساعدات حتى انتصرت عندما اقتربت الحرب من نهاٌتها خافت برٌطانٌا - 
من مطالب الوفد بالجالء وسمحت للملك إلقالة حكومة الوفد  

 تعٌٌن حكومات األقلٌة و  (النحاس  )  1944 بم تفسر موافقة إنجلترا على إقالة حزب الوفد - 27

القتراب نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة و خوؾ إنجلترا من مطالبة حكومة الوفد بثمن مساعدتها لها فى الحرب العالمٌة الثانٌة وهو جالء 
  و لٌنشؽل الشعب بالصراع من أجل الدستور عن الصراع ضد إنجلترا.قواتها عن مصر ووحدة النٌل 

بم تفسر ٌعد عهد حكومات األقلٌة عهد أرهاب وعدم استقرار  - 28
 بعرض قضٌة مصر على مجلس 1947ربٌس الوزراء  (النقراشً باشا  ) والجالء التام عن مصر فقام 1936رفضت إنجلترا تعدٌل معاهدة - 

لم ٌصدر قرار وظلت القضٌة معلقة  هاألمن ولكن
زادت قوة حركة اإلخوان المسلمٌن وقامت بعدة تفجٌرات واؼتٌاالت سٌاسٌة حٌث قتل اثنٌن من الوزراء وهما أحمد ماهر و قتلت النقراشً - 

. عندما قام بحلها
 الن مصر دخلت الحرب مع الدول العربٌة دون استعداد عسكري كاؾ ولم ٌكن هناك تعـاون 1948 ماٌو 15فً : هزٌمة حرب فلسطٌن   -  

بٌنها  

  1951 فى اكتوبر 1936 ما نتابج الؽاء مصطفى النحاس لمعاهدة - 29
 اطلق الحرٌة للشعب المصرى للنضال المسلح ضد القوات االنجلٌزٌة فى القناة - 



 
 

 

 

قام الفدابٌون بمهاجمة معسكرات الجٌش االنجلٌزى فى منطقة القناة  - 
محاصرة القوات االنجلٌزٌة لمبنى محافظة االسماعلٌة أمر وزٌر الداخلٌة فإاد سراج الدٌن بالمقاومة  واستشهد عدد كبٌر من الشرطة - 

  1952ٌناٌر 25
.  1952 ٌناٌر 26وفى الٌوم التالً احتجت قوات بلوكات النظام بالقاهرة مما أدى إلى حرٌــق القاهرة - 

 1952 ٌناٌر 26 ما نتابج حرٌق القاهرة - 30
. إعالن األحكام العرفٌة- استؽل  الملك الفرصة لٌحكم البالد حكما دكتاتورٌا فؤقال  حكومة النحاس                       - 
 1952 ٌولٌو 23عهد الملك إلى على ماهر بتولً الوزارة استقال على ماهر فى أول مارس ثم تلتها وزارات حتى قامت ثورة - 

 (سإال مفتوح نكتب العناوٌن الخمسة  )  1952 ٌولٌو23 بم تفسر قٌام ثورة - 31

:  البرٌطانًتحرٌر مصر من االحتالل - 1
 لم تحقق االستقالل الحقٌقً  1936 للضباط  بعد أن أثبتت األحداث أن معاهدة الربٌسً تحرٌر مصر من االحتالل  كان الهدؾ 

 ( ٌولٌو23 بٌن حرب فلسطٌن و ثورة ةس ما العالق )م 1948حرب فلسطٌن سنة -  2
هزٌمة الجٌش المصري أثارت ؼضب الضباط المصرٌٌن الشبان أدركوا بؤنفسهم وهم فً ساحات القتال حجم الجرٌمة التً ارتكبها النظام )

 (الملك حٌث أرسلوا الجٌش إلى الحرب دون استعداد وبال أسلحة لكً ٌلقى هزٌمة مخجلة  الحاكم وعلى رأسه

سوء األوضاع السٌاسٌة  - 3
بلػ الوضع السٌاسً فً مصر قبل الثورة أقصى درجات الفساد واالنحالل / س بم تفسر 

فساد األحزاب التً كانت تتصارع من اجل الوصول إلً .دكتاتورٌة الملك و فساد نظام الحكم -   كانت البالد تحت ذل االحتالل البرٌطانً 
. الحكم

. حٌث أثبتت النٌابة العامة بعد التحقٌق أن حاشٌة الملك مشتركٌن فً هذه الصفقات: قضٌة األسلحة الفاسدة - 4
سوء األحوال االجتماعٌة  - 5

 تمٌز عصر ما قبل الثورة بسوء االوضاع االجتماعٌة: س أٌد صحة العبارة

          ما نتابج سوء توزٌع األرض الزراعٌة  فً مصر قبل الثورة  
أدي إلً خلل واضح فً توزٌع األرض الزراعٌة و أصبحت األؼلبٌة من  الفالحٌن المعدمٌن الذٌن عملوا كمستؤجرٌن صؽار أو عمال 

زراعٌٌن ٌعانون الفقر  
لم ٌكن للعمال حقوق تحمٌهم من استبداد أصحاب األعمال فال قانون للمعاشات وال تؤمٌنات اجتماعٌة وال تعوٌضات فً حالة اإلصابة وكان 

. كبار الرأسمالٌٌن ٌبتزون عرق العمال وٌستؽلون جهدهم دون وجود أي قوانٌن لحماٌتهم 

عمل الضباط فى الجٌش المصرى بالسرٌة قٌل الثورة    بم تفسر تمٌز- 32
.  حتى ال ٌقع العسكرٌٌن تحت طابلة القانون      -.قوانٌن الجٌش ولوابحه تمنع اشتؽال أفراد الجٌش بالسٌاسة - 

اتجاه العسكرٌون للعمل السٌاسى  /   س بم تفسر 1949ظهور تنظٌم الضباط األحرار / بم تفسر- 33
 .التى لم تإد إلى استقالل حقٌقى للبالد  1936ألن الجٌش تعرض منذ األربعٌنات لعدة مإثرات سٌاسٌة هى  معاهدة - 

حٌث جعل الضباط ٌشعرون أن كرامتهم قد أهٌنت   1942فبراٌر  4حادث -  
هزٌمة فلسطٌن وفضابح الملك أدت إلى خلق رابطة فكرٌة بٌن الضباط كانت األساس التى بنى علٌها جمال عبد الناصر تنظٌم الضباط - 

 . 1949األحرار فى

 (شؽلت الرأي العام ) بم تفسر كانت انتخابات نادى الضباط أول انتصار حقٌقى ضد الملك - 34

 .كانت انتخابات مجلس نادى الضباط صراعا بٌن الضباط الوطنٌٌن وبٌن عمالء الملك وهو حسٌن سرى عامر مدٌر الحدود 

 قرر الضباط األحرار خوض االنتخابات الستؽالله فى قٌاس مدى قوة التنظٌم وتؤثٌره على الرأى العام بٌن الضباط 

ورشح الضباط األحرار محمـد نجٌـب لرباسـة مجـلس إدارة نادى الضبـاط واستؽل الضباط الوطنٌـون اسـم محمد نجٌب ووضعوا اسمه على 
 .رأس قابمة مرشحً الضبـاط األحـرار وبفوز محمد نجٌب باألؼلبٌة الساحقة ٌعتبر ذلك أول انتصار حقٌقى للضباط األحرار 

.  ٌونٌو أخطر اجتماع منذ الثورة العرابٌة16ٌعتبر المإرخٌن اجتماع الضباط فً ٌوم /  أٌد - 35
 ٌونٌو فً حدٌقة نادي الضباط بالزمالك وكان اجتماعا مشهوداً  16عقد الضباط اجتماع فً مساء ٌوم 

خروج ثورة الضباط من نطاق السرٌة إلى - الجٌش أسقط والإة للملك - الملك فقد سٌطرتة على الجٌش   )حٌث أن ما قٌل فٌه ٌدل على أن 
 (نطاق العلنٌة

.  رفض الجمعٌة العمومٌة باإلجماع اقتراح تمثٌل سالح الحدود فً مجلس إدارة النادي

 بم تفسر قٌام تنظٌم الضباط بالتبكٌر بإعالن الثورة  - 36
تقدٌم موعد ثورة ٌولٌو ثالث سنوات  (العالقة بٌن حرٌق القاهرة و تبكٌر موعد الثورة  )تقدٌم موعد ثورة ٌولٌو ثالث سنوات / بم تفسر–  أ 

 حتى ٌستكمل التنظٌم بناء هٌاكله، وهذا لٌس سهال حٌث وجود أجهزة متعددة لألمن، مثل 1955  حدد الضباط مٌعاد قٌام الثورة عام 
المخابرات الحربٌة والبولٌس السٌاسى إلى جانب المخابرات البرٌطانٌة واألمرٌكٌة بعد أحداث حرٌق القاهرة تم تعجٌل مٌعاد الثورة وتحدد فً  

  1952نوفمبر 
دلل عجل الملك بقٌام الثورة  – ب 
  مما أدى إلى تقدٌم موعد الثورة أربعة اشهر 1952 ٌولٌو 16كان قرار حل مجلس إدارة نادى الضباط فً - 
. ن الؽـرض من تعٌٌن اسماعٌل بك شٌرٌن عامـر وزٌرا للحربٌة هو القضاء علٌهم أوإعتقالهم أو طردهم من الخدمةال- 

 ٌولٌو مٌعادا للثورة 23 ٌولٌو وعندما فشلوا تم تحدٌد ٌوم 22فـً ٌـوم  (الهاللً  )حاول الضباط األحـرار القضاء علـى الوزارة الجـدٌـدة 
وتحددت خطتها فً  

  (محمد نجٌب) ٌولٌو اجتماع بمقر قٌادة الثورة بكوبري القبة برباسة 23عقد الضباط فً مساء/  ما نتابج - 37



 
 

 

 

.  إرسال بعض الوحدات العسكرٌة إلً اإلسكندرٌة استعداداً لعزل الملك . - عزل الملك فاروق-جاء فٌه 
. تحت وصاٌة مجلس قٌادة الثورة وتم ذلك فً قصر رأس التٌن  (أحمد فإاد)تم رحٌل الملك فاروق بعد أن تنازل عن العرش البنه 

 ٌولٌو فً المجال السٌاسً 23وضح إنجازات ثورة - 38
.  وتعٌٌن محمد نجٌب كؤول ربٌس للجمهورٌة 1953 ٌونٌو 18إلؽاء الملكٌة وإعالن الجمهورٌة - حل األحزاب    - 1923إلؽاء دستور - 
 ٌولٌو 26تؤمٌم شركة قناة السوٌس  .  - 1956 ٌونٌو 18 وتم خروج أخر جندى برٌطانى فى 1954 أكتوبر 19توقٌع اتفاقٌة الجالء - 

1956 . 

 ٌولٌو فً مجال الزراعة  23وضح إنجازات ثورة - 39
.  إلنقاذ مصر من خطر الجفاؾ والفٌضان1970بناء السد العالً  - .  استصالح األراضً الصحراوٌة فً مدٌرٌة التحرٌر والوادي الجدٌد- 

 ٌولٌو فً مجال الصناعة 23وضح إنجازات ثورة - 40
إنشاء المصانع الحربٌة  - جـ التوسع فً استخراج البترول وإقامة معامل تكرٌر البترول - ب  تولٌد الكهرباء من خزان أسوان -أ

تدعٌم التعلٌم الصناعً وإنشاء مراكز التدرٌب المهنً -  أقامه مصنع الحدٌد والصلب بحلوان ومصنع األسمدة فً أسوان هـ- د 

 ٌولٌو فً مجال التجارة 23وضح إنجازات ثورة - 41
. توجٌه تجارة مصر الخارجٌة إلى كافة بالد العالم-          .فتح أسواق خارجٌة للمنتجات المصرٌة- 
. تمصٌر البنوك وشركات التؤمٌن ووكاالت االستٌراد والتصدٌر- 
. تولت العناصر المصرٌة من رجال االقتصاد والمال إدارة البنوك والشركات والمإسسات بعد تمصٌرها- 

 ٌولٌو فً مجال األوضاع اإلجتماعٌة 23وضح إنجازات ثورة - 42
  1952بإصدار قوانٌن اإلصالح الزراعً (المبدأ الثالث ) فى القضاء على االقطاع1952نجحت ثورة - أ 

من خالل   (المبدأ الرابع  ) فى تحقٌق العدالة االجتماعٌة 1952نجحت ثورة -  ب 
إصدار قوانٌن التؤمٌنات االجتماعٌة والمعاشات للموظفٌن  -             جعل التعلٌم بالمجان - 
. إشراك العمال فى مجالس إدارات الشركات وتخصٌص نسبة لهم فى األرباح      - .تحدٌد العمل بسبع ساعات- 
. االهتمام بالمرأة وإعطابها حق الترشٌح واالنتخابات - 

عملت الثورة على مساندة الشعوب العربٌة على التحرر من االستعمار  /  أٌد - 43
. ساعدت السودان وبلدان المؽرب العربى، وإمارات الخلٌج العربى وجنوب الٌمن على نٌل استقاللها- أ

. أٌدت وال تزال تإٌد الشعب الفلسطٌنى فى استرداد حقوقه المشروعة- جـ .   وقفت إلى جانب ثورة العراق وثورة الٌمن - ب

  أهم مبادئ الثورة فى المجال الدولى   وضح- 44

  .محاربة االستعمار بكل صوره وأشكاله و مساعدة شعوب آسٌا وأفرٌقٌا على التحرر من االستعمار- 1
 تم 1955حلؾ بؽداد : رفض االنضمام إلى األحالؾ العسكرٌة األجنبٌة، التى حاولت الدول الؽربٌة جر مصر والدول العربٌة إلٌها مثل--2

 . (إٌران – باكستان – برٌطانٌا – تركٌا – العراق  )توقٌعه فى بؽداد بٌن 

 1955 بم تفسر رفض مصر االنضمام لحلؾ بؽداد  - 45

 .ألن سٌاسة مصر تقوم على محاربة االستعمار بكل أسالٌبه وصوره وترفض دخول األحالؾ العسكرٌة- 

رفضت مصر محاولة إنجلترا والوالٌات المتحدة ضم مصر إلى حلؾ بؽداد وقاوم الربٌس عبد الناصر بشدة ضم مصر أو أى دولة عربٌة - 
تبنى سٌاسة الحٌاد اإلٌجابى وعدم االنحٌاز - لهذا الحلؾ ألنه ٌحقق المصلحة والسٌطرة لالستعمار فقط      

 (ما المقصود  ) أٌد تبنت مصر سٌاسة الحٌاد اإلٌجابى - 46
 فى 1955قامت سٌاسٌة مصر على الحٌاد اإلٌجابى وعدم االنحٌاز ألى من الكتلتٌن الشرقٌة أو الؽربٌةلهذا شاركت فى مإتمر باندونج  

 دولة  29إندونٌسٌا مع 

 ما نتابج سٌاسة مصر الدولٌة و تبنى سٌاسة الحٌاد اإلٌجابى وعدم االنحٌاز   -  47
 نتٌجة النجازات ثورة ٌولٌو ووقوفها الى جوار ثورات البالد العربٌة ولرفض مصر الدوران فى فلك الدول الكبرى تعرضت مصر للعدوان 

  1967 وعدوان 1956الثالثى 

الفصل الخامس 
 وضح اثر الوجود الفرنسى فى مصر على الخلٌج وجنوب الجزٌره العربٌه  - 1

عند مجا الحملة الفرنسٌة الى مصر والشام  تنبهت انجلترا الى اهمٌة مصر وبالد المشرق فقامت بــ 
طرد جمٌع الرعاٌا - عدم السماح بإنشاء وكالة فرنسٌة أو هولندٌة  : نصت على  :- (م1798أكتوبر  )عقد معاهدة مع سلطان ُعمان - أ  

 بقاء حامٌة عسكرٌة برٌطانٌة - الفرنسٌٌن 

لقطع الطرٌق على الفرنسٌٌن إذا ما فكروا فً ضرب الهند عن طرٌق البحر األحمر      (م 1799ماٌو  )احتالل جزٌرة برٌم - ب 
ونصت على  بقاء حامٌة  (م 1802 )م تركت إنجلترا الجزٌرة عقد اتفاقٌة مع سلطان لحج وعدن 1801بعد خروج الفرنسٌٌن من مصر فً 

برٌطانٌة هناك  

  (على رأس الخلٌج) ما نتابج   ظهور محمد على فً الجزٌرة العربٌة  - 2
 (الحركة الوهابٌة – القضاء على السعودٌة )س ما نتٌجة توسعات محمد علً فً الجزٌرة العربٌة

أدت إلى فرض الحماٌة البرٌطانٌة على المنطقة  
 .عقدت انجلترا معاهدة الصلح العامة مع مشاٌخ الخلٌج تمنع القرصنة وتجارة العبٌد  : 1820

 .نصت المعاهدات على تحرٌم القرصنة و تحرٌم تجارة الرقٌق 

م 1891جعلت لبرٌطانٌا حق القٌام بالتحكٌم فى المنازعات بٌن شٌوخ القبابل ثم اتخذت شكل الحماٌة البرٌطانٌة على المنطقة أهمها مع مسقط



 
 

 

 

 1899و الكوٌت

 ( م1837وصول محمد على باشا إلى الٌمن باسم السلطان العثمانً فً عام )   ما نتابج   - 3

  (م 1839ٌناٌر  )هنا خشٌت برٌطانٌا من وجوده فؤسرعت باحتالل عدن 

 . (بتؤمٌن الطرق ومراقبة إتباعه ومنعهم من مقاومة اإلنجلٌز  )وعقدت اتفاقٌة بٌن الطرٌق تعهد فٌها سلطان لحج 

أٌد  كانت فرنسا تحتفظ بعالقات طٌبة مع الجزابر س  كانت الدٌون التى للجزابر على فرنسا سبباَ فى احتاللها   /- 4
  ألنها كانت تستورد القمح من الجزابر بسبب الحصار االقتصادي إثناء معارك الثورة الفرنسٌة ضد ممالك أوروبا   ولم تكن فرنسا تدفع ثمن 

م لكن فرنسا كانت 1800القمح فورا وإنما كانت تؤخذه  على سبٌل االقتراض ثم بدا حكم الجزابر ٌطالبون فرنسا بالسداد ابتداء من عام 
 ملٌون فقط  وتم إبالغ حاكم 7 ملٌون فرنك إلى 24تسوؾ وتماطل فً تسدٌد ما علٌها ثم تؤلفت لجنه مالٌة فً بارٌس خفضت الدٌون من 

. الجزابر  بؤن إجراءات السد سوؾ تؤخذ وقتا طوٌال 

  م ؟1827/1830 بم تفسر حاصرت السفن الفرنسٌة الشواطا الجزابرٌة من - 5

 استؽلت االشتباكات التى حدثت بٌن السفن الجزابرٌة وسفن البابا فى اطار اعمال القرصنة التى تحدث فى البحر المتوسط وقامت بفرض 
 ـ:الحصار على الجزابر ونتج عن ذلك فرض هذه الشروط 

التنازل عن الدٌون * االعتراؾ لفرنسا بحق الدولة االولى بالرعاٌة فى الجزابر *  اعادة سفن البابا * التوقؾ عن ممارسة القرصنة البحرٌة 
. الفرنسٌة 

 الجزابريلم تحترم فرنسا اتفاقٌتها مع األمٌر عبد القادر /   أٌد - 6

 . اعترفوا به حاكماً على وسط وؼرب الجزابر 1834فشلت فرنسا فً هزٌمته فعقدت فرنسا معه معاهدة دى مٌشٌل 

 1837 ثم نقضوها احتلوا قسنطٌنة 1835ولكنهم أعادوا الهجوم علٌه ولكنهم فشلوا فعقدوا معه معاهدة التفنة 

  بم تفسر هزٌمة االمٌر عبد القادر الجزابرى ؟- 7

قامت فرنسا بضرب مراكش لمساعدته األمٌر مما أدى إلى ضعؾ المقاومة حرمان االمٌر من استخدام االراضى المراكشٌة فى عملٌات 
 .المقاومة 

. 1847تفوق األسلحة الفرنسٌة مما أدى إلى استسالمه ونفٌه إلى الشام 

 اتبعت فرنسا سٌاسة استٌطانٌة جعلت من الجزابر مورداً للخزانة الفرنسٌة /  إٌد - 8

    .انتزعت األراضى من الجزابرٌٌن ومنحتها للمستوطنٌن الفرنسٌٌن  -
 .استولت على مساحات شاسعة من األراضى وزرعتها بالكروم لصناعة الخمور -
                      .استؽلت مناجم الحدٌد والنحاس والزنك والفوسفات  -
 .أنشؤت المصانع ومدت السكك الحدٌدٌة  -

 (سٌاسة عنصرٌة  )كانت السٌاسة الفرنسٌة فى الجزابر تفرق بٌن المستوطنٌٌن الفرنسٌٌن و الجزابرٌٌن / اٌد   - 9
 عملت على القضاء على الشخصٌة الجزابرٌة العربٌة اإلسالمٌة . - تشجٌع هجرة االوربٌون والٌهود إلى الجزابر ومنحتهم الجنسٌة الفرنسٌة

 .عاملت المسلمٌن الجزابرٌٌن كمواطنٌن من الدرجة الثانٌة بعكس المستوطنٌن الفرنسٌٌن 

 20 وضح مظاهر الحركة الوطنٌة للجزابر فً النصؾ األول للقرن - 10

 األمٌر خالد عبد القادر حاول أثناء الحرب العالمٌة األولً االستفادة من مبدأ ولسن حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها و فشل  

 (تعدد رإى التٌارات فً الجزابر )السٌاسة االستٌطانٌة والثقافٌة لفرنسا فً الجزابر/ ما نتابج - 11

 ترتب علً سٌاسة فرنسا أن ظهرت 

حركة وطنٌة إسالمٌة عرفت بجماعة علماء الجزابر كان لعلماء هذه الجماعة الفضل فً المحافظة علً  :1926جماعة علماء الجزابر - 1
 عروبة الجزابر 

تكونت من مجموعة من المثقفٌن الجزابرٌٌن الذٌن درسوا فً المعاهد الفرنسٌة دعت إلً االندماج أي تصبح الجزابر : جماعة االندماج - 2
قطعة من فرنسا وتزعمها عباس فرحات     

وهو تٌار تحرري ٌدعو لتحرٌر الجزابر  (مصالً الحاج)تٌار تزعمه : جماعة نجمة شمال أفرٌقٌة - 3 

  ما دور مصر فى مساندة ثورة الجزابر - 12

 .         1954من القاهرة أعلنت الثورة الجزابرٌة المسلحة فى نوفمبر - 
 .قدمت مصر لها المال والسالح وسخرت لها الصحافة واإلعالم  -  

 قضٌة الجزابر فى كل المإتمرات الدولٌة لهذا أعلنت حكومة جً مولٌٌه فً فرنسا ضرورة المشاركة فً العدوان عرضقامت مصر ب- 
  1956الثالثً 

  .1957رفضت مصر فكرة إقامة اتحاد فٌدرالى بٌن فرنسا والجزابر عام - 

. 1960نجحت مصر فى استصدار قرار من الجمعٌة العامة بحق الجزابر فى االستقالل - 

 1960بعد  الجزابر فً فرنسا سٌاسة تؽٌر: بم تفسر- 13
 الحكم دٌجول شارل تولى – الجزابرٌة المقاومة شدة – الدولٌة الدبلوماسٌة االنتصارات بسبب

 الجزابرٌة المقاومة وشدة الدولٌة الدبلوماسٌة االنتصارات : النتابج ما- 14
. الرابعة الجمهورٌة سقطت و الفرنسٌة الحكومة اهتزت- 1
 : اتجاهات ثالث فً الجزابرٌٌن أمام األمر ووضع م1959  الحكم دٌجول شارل تولً- 2
 .التام االستقالل- ج             بفرنسا االرتباط مع االستقالل- ب.       فرنسا فً االندماج- أ

  1959 سنة الجزابرٌة المشكلة لحل دٌجول اقتراحات نتابج ما - 15
 : دٌجول حكم على الجزابر فى المستوطنٌن ثورة إلى ذلك أدى( السري الجٌش منظمة) أدى إلى تكوٌن - أ



 
 

 

 

 ( . السرى الجٌش منظمة ) بعضهم وشكل المتطرفٌن الفرنسٌٌن الضباط من عدد الثورة ساند- 
 . العزل المسلمٌن آالؾ بإبادة المنظمة قامت- 
 : الجزابر استقالل إعالن - ب
 الطرفان فؤتفق الجزابرٌون والثوار الفرنسٌة الحكومة بٌن المفاوضات نجحت و الجزابرٌون صمد كما المتطرفٌن هإالء أمام دٌجول صمد- 

 . النار اطالق وقؾ على
التام  استقاللها على الجزابر حصلت وبذلك 1962 اٌفٌان اتفاقٌة بعد المفاوضات انتهت- 

 تونس؟ احتالل فً فرنسا رؼبة : تفسر بم- 16
  إفرٌقٌا شمال فً إمبراطورٌة تكوٌن فً فرنسا رؼبة- 1 : بسبب

 ( لٌبٌا ) طرابلس فى القرمنلٌة األسرة وضعؾ تونس ( حكام ) باٌات ضعؾ- 2
    الجزابر عن الدفاع فً العثمانٌة للدولة السلبً الموقؾ- 3

 الجزابر احتالل بعد إفرٌقٌا شمال فً الفرسٌة االطماع من العثمانً السلطان موقؾ ماهو - 17
 : حٌث وتونس طرابلس على المباشرة سٌطرتها استعادة العثمانٌة الدولة قررت

 م 1835 المباشرة لسٌطرته لٌبٌا وأعاد القرمنلٌة األسرة طرد فً السلطان نجح- 1
 فٌها التدخل للسلطان ٌحق ال مستقل كٌان لتونس أن بحجة منعته فرنسا ولكن م1836 تونس إلً بحرٌة قوة السلطان أرسل- 2

 اهر الصراع االستعماري فً تونس ظوضح م- 18

تنافست انجلترا وفرنسا واٌطالٌا الحتالل تونس وتسابقت من اجل كسب األعوان فً تونس والحصول على االستثمارات فً السوق التونسٌة  

  (أدت سٌاسة باٌات تونس إلى إحتاللها  ) كانت االدارة العلٌا فى تونس متحمسة للتعاون مع الدول الكبرى - 19

.        أصدر الباى محمد عهد األمان تساوى المواطنون إمام القانون - 
 ونفذت فى عهد مشروعات مثل البرق والموانً ومد خطوط سكك حدٌدٌة         1861أصدر الباى محمد الصادق دستور  للبالد  - 
. حصلت الدول الثالث على حق امتالك االراضى فدى تونس ووقعت تونس فً فخ الدٌون - 

:  1878 بم تفسر عقد مإتمر برلٌن - 20 
 وظهور دولة بلؽارٌا المتحالفة مع روسٌا ضد الدولة 1878هزٌمة الدولة العثمانٌة من روسٌا والتً فرضت علٌها معاهده سان ستٌفانو -1

. العثمانٌة فاختل التوازن الدولً لصالح روسٌا وهذا ما ترفضه دول أوربا فظهرت بوادر حرب أوربٌة 
رجل أوربا المرٌض  )دعً بسمارك مستشار ألمانٌا إلى عقد مإتمر فً برلٌن لتسوٌة مشاكل الدول األوربٌة على حساب الدولة  العثمانٌة -2

 . )

م 1878 ما نتابج مإتمر برلٌن- 21
. اقتنصت انجلترا قبرص من الدولة العثمانٌة مقابل وعد بالدفاع عنها -1
وافقت انجلترا على انفراد فرنسا بتونس  -2
.  ضد روسٌا وفرنسا 1882ؼضبت اٌطالٌا فتحالفت مع ألمانٌا والنمسا والمجر -3

  أٌد كانت الشخصٌة العربٌة لتونس اقدر على الحفاظ على هوٌتها العربٌة االسالمٌة - 22

حاولت فرنسا محو الشخصٌة اإلسالمٌة فً تونس ولكن تونس حافظت علٌها من خالل الجامعة اإلسالمٌة 

 وضح دور الحبٌب بورقٌبة فً إستقالل تونس - 23
 . تمٌزت حركة الحبٌب بورقٌبة بالجمع بٌن الثقافتٌن العربٌة والفرنسٌة فى تحرٌك الجماهٌر - 

  . 1946قامت فرنسا بالقبض على الوطنٌٌن أثناء انعقاد المإتمر الوطنى - 
 .  1952عرضت القضٌة على األمم المتحدة - 

و ظلت محتفظة بقاعدة بنزرت حتى عام 1956 مارس 20اضطرت فرنسا تحت ضؽط الكفاح الوطنى والدعم العربى إلى إعالن استقالل تونس 
1963 . 

 ؟16  استطاعت األسرة السعٌدٌة حماٌة مراكش من الخطر االستعمارى فى القرن - 24

 : واحرز انتصارا مإزرا ونتج عنه 1587خاض منصور السعدى معركة مصٌرٌة وهى معركة وادى المخازن 

.  إنقاذ شمال إفرٌقٌا من الخطر األسبانى  و  ظلت سبتة وملٌلة تحت سٌطرة األسبان 

 نجحت فرنسا فً السٌطرة على مراكش عن طرٌق التواطا الدولً /  أٌد - 25

تنفرد انجلترا بمصر وتنفرد  ) 1904الوفاق الودي - تنفرد فرنسا بالمؽرب وتنفرد اٌطالٌا بلٌبٌا  ) 1902عقدت صفقة بٌن فرنسا واٌطالٌا 
  .(فرنسا بالمؽرب 

 . (تحصل أسبانٌا على الرٌق المالً وفرنسا على باقً المؽرب  ) 1904الوفاق الودي - 

  1906 بم تفسر عقد مإتمر الجزابر - 26

 .االجراءات التى اتخذتها انجلترا وفرنسا من المانٌا حٌث تجاهلت الدولتان طموحات المانٌا فى عقد االتفاقٌات الودٌة فى مراكش -  1بسبب 

 :كانت ألمانٌا تجد معارضة من إنجلترا وفرنسا فى مشروعاتها االقتصادٌة فى الدولة العثمانٌة مثل - 2

 .بؽداد إلى كاظمة بالكوٌت  وكذلك رفضت مد خط حدٌدى لطابا –  لمنع مد خط حدٌد برلٌن 1890عقدت إنجلترا اتفاقٌة مع آل الصباح - 

اتجاه إنجلترا وفرنسا لتوزٌع مناطق النفوذ واستبعاد ألمانٌا فاعترض قٌصر ألمانٌا ولٌم الثانى على تلك الصفقات وطالب بعقد المإتمر -  3

   ما نتابج مإتمر الجزٌرة- 27

 .فى المإتمر وقفت إنجلترا بصالبة بجانب فرنسا ولم تساند النمسا حلٌفتها ألمانٌا نتج عن هذا أن وجدت ألمانٌا نفسها وحٌدة معزولة - 

.  وتولٌة عبد الحفٌظ 1908 وعزلت السلطان عبد العزٌز 1907خرجت فرنسا من المإتمر قوٌة واجتاحت المؽرب - 

  ؟ 1911 ما نتابج حادثة أؼادٌر - 28



 
 

 

 

 . و تنازلت فرنسا أللمانٌا عن قطعة صؽٌرة من الكنؽو 1912 أعلنت فرنسا حماٌتها على مراكش 

وضعت طنجة تحت اإلدارة الدولٌة حٌث أنها المفتاح الؽربى للبحر المتوسط و . وطدت أسبانٌا سٌطرتها على الرٌؾ والصحراء األسبانٌة 
 (طلبت انجلترا وضع طنجة تحت إدارة دولٌة وذلك لحماٌة مستعمراتها فى جبل طارق ). تسٌطر على مضٌق جبل طارق 

بم تفسر وضع طنجة تحت اإلدارة الدولٌة  - 29
 . مراكش على الحماٌة فرنسا أعلنت 1912 سنة : فرنسا

 . األسبانٌة والصحراء الرٌؾ منطقة على أسبانٌا سٌطرت : أسبانٌا 
 .  طارق جبل مضٌق على تسٌطر و المتوسط للبحر الؽربى المفتاح أنها وحٌث دولٌة إدارة تحت وضعها على الدول فؤتفقت : طنجة أما 

 (طارق جبل فى مستعمراتها لحماٌة وذلك دولٌة إدارة تحت طنجة وضع انجلترا طلبت) 

  محمد عبد الكرٌم الخطابى فً مراكشوضح دور - 30

تعاونت ضد كل من فرنسا وأسبانٌا مما أدى إلى القضاء  اتخذت المقاومة فى الرٌؾ المؽربى شكال عسكرٌا على ٌد محمد عبد الكرٌم الخطابى
علٌه 

  1956 كٌؾ تم استقالل المؽرب مارس - 31
 فشلت فرنسا فً اإلٌقاع بٌن العرب و البربر= 

الحزب  )و   (كتلة العمل الوطنى )حاولت فرنسا اإلٌقاع بٌن العرب والبربر و لكن ضؽطت القوى الوطنٌة على السلطات الفرنسٌة وخاصة - 
  (الوطنى 

 كان انضمام السلطان محمد الخامس للحلفاء أثناء الحرب ثم تخلٌهم عنه من عوامل تصاعد الحركة الوطنٌة - 

 .تشكلت لجنة تحرٌر المؽرب فى القاهرة وانضم الٌها عالل الفارسى من عوامل اهتزاز الوجود الفرنسى- 

 . فاشتعلت الحركة الوطنٌة وطالبت بعودته وجالء الفرنسٌٌن عن البالد 1953قامت فرنسا بعزل السلطان محمد الخامس ونفٌه - 

 .حاولت فرنسا اإلٌقاع بٌن العرب والبربر ولكن خاب ظنهم النضمام الزعٌم البربر الجالوى مطالبا باالستقالل وعودة محمد الخامس - 

 وألؽت أسبانٌا الحماٌة عن الرٌؾ وألؽى النظام الدولى فى طنجة  1956 وألؽت الحماٌة 1955أعادت فرنسا السلطان لعرشه 

  بم تفسر  اهتمام إٌطالٌا باحتالل لٌبٌا ؟   - 32

 .اعتبرتها إٌطالٌا ترضٌة مإقتة لحفظ كرامتها الدولٌة- 

. رأس حربة للتوسع اإلٌطالً فى إفرٌقٌا - قربها من إٌطالٌا  -  الدولة الوحٌدة ؼٌر المستعمرة فى المنطقة - 

 لٌبٌا ؟ ب لإلنفراد وسابل إٌطالٌا وضح  =  التواطإ الدولى الحتالل إٌطالٌا للٌبٌا  وضح صور- 33

 عقدت معاهدة مع روسٌا تعهدت فٌها بعدم المعارضة فى تحكم روسٌا للمضاٌق التركٌة . حصلت على موافقة إنجلترا وأسبانٌا 

.  مع فرنسا  ووقفت فى مإتمر الجزٌرة مع فرنسا وأسبانٌا ضد ألمانٌا مما أرضى إنجلترا 1902عقدت االتفاق الودى 

  (كان التؽلؽل االقتصادى أهم وسابل إٌطالٌا الحتالل لٌبٌا  ) دلل بدأ االستعمار االٌطالى فى لٌبٌا على شكل مصالح اقتصادٌة - 34

 . أنشؤت فرع لبنك روما فى لٌبٌا   أقامت المدارس اإلٌطالٌة الحدٌثة     زادت من نشاط بعثاتها التعلٌمٌة 

.  وادعوا حقهم فى الدفاع عن مشروعاتهم فى لٌبٌا 1911 ثم أعلنت الحرب على الدولة العثمانٌة 

 سقوط المدن الساحلٌة فً لٌبٌا= اتسمت مواقؾ الدولة العثمانٌة تجاه احتالل إٌطالٌا للٌبٌا بالسلبٌة - 35

قامت الدولة العثمانٌة بسحب جزء من حامٌتها هناك لمقاتلة إمام الٌمن بعد احتالل إٌطالٌا للٌبٌا أرادت إرسال قوات بحرٌة ولكنها عجزت - 
 .أرادت إدخال قوات برٌة عن طرٌق مصر لكن برٌطانٌا رفضت ذلك - لحصار األسطول اإلٌطالى الشواطا اللٌبٌة 

. تفوق القوات اإلٌطالٌة برا وبحرا القبابل والعشابر اللٌبٌة لم تكن لدٌها القدرة على الصمود أمام القوات اإلٌطالً   

  ما نتابج  تولى الفاشست بزعامة موسولٌنً الحكم فً إٌطالٌا - 36

.  لٌبٌا جزاء من األراضً اإلٌطالٌة - أن البحر المتوسط بحٌرة إٌطالً  ج- ب.  إحٌاء اإلمبراطورٌة الرومانٌة - أ:  قرر 

 هزٌمة عمر المختار  /  بم تفسر- 37
. التفوق العسكري لإلٌطالٌٌن . - الهجمات التً شنها موسولٌنً علً المقاومة بشتى األسلحة - 
. محاوالت الدول الكبرى كسب ود إٌطالٌا علً حساب الشعب اللٌبً - المذابح التً اتبعها القابد اإلٌطالً جرازٌانً   - 

  (م 1951أٌد حافظت مصر على وحدة أراضً لٌبٌا  )  ما موقؾ مصر من لٌبٌا حتى االسقالل- 38
 .   تعرضت اٌطالٌا للهزٌمة خالل الحرب العالمٌة الثانٌة مما أدى إلى تحرر لٌبٌاً من اإلستعمار اإلٌطالى 

 .بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وقفت مصر موقفا صلباً إلى جانب الحركة الوطنٌة اللٌبٌة مما أدى إلى إبعاد اإلنجلٌز والفرنسٌٌن عنها 

 . 1951عارضت مصر تقسٌم لٌبٌا حتى حصلت على استقاللها 

الفصل السادس 

 بم تفسر دخول تركٌا الحرب العالمٌة األولى ضد الوفاق  - 1
.  رؼبة العثمانٌٌن فى استرداد ما اقتنصته منها دول الوفاق 

 إنقاذ نفسها ما تبقً تحت ٌدها من الوالٌات العربٌة من مخططات اقتسام دول الوفاق لها  

 مشاركة الدولة العثمانٌة فً هذه الحرب مع دول الوسط/  ما نتابج - 2

أعلنت الدولة العثمانٌة الجهاد المقدس   - (سباستبول– أودٌسا  )قام األسطول العثمانً مدعم بقطعتٌن ألمانٌتٌن بمهاجمة موانً روسٌا - 
  1914فً نوفمبر 

  ما نتابج اعالن السلطان العثمانً نداء الجهاد - 3
 ملٌون مسلم ، لذلك اتفقت انجلترا مع الشرٌؾ حسٌن ان 50بالنسبة النجلترا    كان مزعجاً خاصة انها تحكم فً الهند وجنوب شرق اسٌا - 

  .(وبالتالً تتفتت وحدة المسلمٌن  )ٌعلن نداء للجهاد ٌوازي نداء الجهاد الذي اعلنه السلطان العثمانً 

 بالنسبة للعرب    انتشر الحماس بٌن العرب ثم سادت حالة من الحذر بسبب االزمة مع االتراك- 



 
 

 

 

  (الخالؾ بٌن العرب و األتراك قبٌل الحرب العالمٌة األولى  )
حٌث لم ٌحقق المإتمر العربً االول فً بارٌس آمال العرب ، كذلك فشل التسوٌة العربٌة التركٌة  التً أعقبته  و ظهر راي ٌقول ان العرب 

  (با واور– االتراك  )ٌجب ان ٌتصلوا بجمٌع االطراؾ 

 منذ البداٌة ظهرت مشكلة أمام اإلنجلٌز فً التفاهم مع العرب/ أٌد - 4

حكومة الهند البرٌطانٌة تفضل التعاون مع عبد العزٌز أل سعود فً الرٌاض    -  
بٌنما حكومة لندن تفضل التعاون مع الشرٌؾ حسٌن فً مكة - 

 التفاهم مع الشرٌؾ حسٌن للقٌام بالثورة (إنجلترا) لماذا فضلت حكومة لندن- 5

 0رؼبته فً أن ٌصبح ملكا وعداوته للدولة العثمانٌة فكان مإهل للقٌام بالثورة ضد تركٌا - بسبب موقعه فً مكة ونسبه

 مع مكماهون عن طموحاته  مراسالته فً أٌد  عبر الشرٌؾ حسٌن - 6
إلى والخلٌج [ شماال ( ] أطنة)و( مرسٌن)استقالل البالد العربٌة من   (2أن ٌصبح خلٌفة للمسلمٌن بدل من السلطان العثمانً       (1

 (سورٌا- شبه الجزٌرة- العراق)و سورٌا أي إقامة دولة عربٌة تضم  باإلضافة الجزٌرة العربٌة [شرقا]العربً

 بم تفسر اعتراض برٌطانٌا على مطالب الشرٌؾ حسٌن  =   ما موقؾ انجلترا من مطالب الشرٌؾ حسٌن - 7

: رفضت إنجلترا مطلب الخالفة و رفضت إنجلترا أن ٌكون ملكا على العرب لألسباب اآلتٌة 
  .1820ارتباط إنجلترا بمعاهدات مع مشٌخات الخلٌج العربى - 

عقد اتفاقٌات مع حكام عسٌر وعمان والٌمن مستقلة  - عقدت اتفاقٌة دارٌن مع عبد العزٌز آل سعود                     -  
 .  استبعاد أطنه ومرسٌن ألنهما ؼٌر عربٌتٌن -                أن لفرنسا مصالح فى حماه وحلب وحمص وبٌروت- 

و بذلك لم ٌتبقى للشرٌؾ حسٌن سوى الحجاز  

  رؼم معارضة إنجلترا لطموحات الشرٌؾ حسٌن إال أنه استمر فً الثورة 1916 بم تفسر  إعالن الشرٌؾ حسٌن الثورة العربٌة عام - 8

  أصبح فً موقؾ صعب فإن لم ٌعلن الثورة فسٌقضً األتراك حٌث 

تعٌٌن تركٌا وهٌب باشا والٌة جده للعمل على إقصاء الشرٌؾ حسٌن   - 
مماطلة الشرٌؾ حسٌن فى دخول الحرب مع تركٌا التى كانت تقاتل على الجبهة المصرٌة و عثور جمال باشا على وثابق تدٌن الشرٌؾ - 

 .حسٌن وبعض الزعماء العرب فقام بالقبض علً زعماء الحركة العربٌة فً الشام وصدرت ضدهم أحكام إعدام بالجملة 

 دون الحصول علً اعتراؾ إنجلٌزي بحق 1916أدرك الشرٌؾ ضرورة إعالن الثورة قبل أن ٌنقض علٌه األتراك فؤعلن الثورة فً ٌونٌو - 
. العرب فً االستقالل معتمدا على تقٌٌم إنجلترا و حلفابها للعرب 

  ثورة الشرٌؾ حسٌن ضد تركٌا  أثناء الحرب العالمٌة األولى ؟1916ï نتابج الثورة العربٌة - 9

الزحؾ شماال واالستٌالء علً العقبة زحؾ األمٌر فٌصل إلً القدس فدخل دمشق - تصفٌة الوجود التركً فً الحجاز باستثناء المدٌنة  - 
 وحمص وحماة وحلب 

نجحت القوات اإلنجلٌزٌة فً العراق بمطاردة العثمانٌن إلً الشمال واالستٌالء علً بؽداد وعندما أصبحت علً مقربة من الموصل أعلنت - 
م وفً اعقابها استولت القوات االنجلٌزٌة علً الموصل  1918فً نوفمبر  (مدروس)الدولة العثمانٌة رؼبتها فً وقؾ القتال فعقدت هدنة 

   (ساٌكس بٌكو  ) تجلى ؼدر الحلفاء بالعرب اثناء الحرب العالمٌة االولى - 10

 نصت االتفاقٌة علً تقسٌم العراق والشام  (إنجلترا وفرنسا)رفضها لهذه االتفاقٌة فاقتصرت علً  (روسٌا البلشٌفٌة)كشفت 

 . سورٌا ولبنان حتى شمال العراق بما فٌها الموصل - ب.  جنوب األناضول بما فً ذلك أطنة واإلسكندرونة- تحصل فرنسا علً أ  (1)

حٌفا - أجزاء من جنوب الشام حتى حدود شبه جزٌرة سٌناء الشرقٌة  ج- ب(   والٌة البصرة وبؽداد)العراق - تحصل إنجلترا علً أ  (2)
. تقسٌم المنطقة العربٌة الصحراوٌة بٌن العراق والشام إلً منطقتً نفوذ برٌطانً وفرنسً  (4.  )إقامة نظام دولً فً فلسطٌن  (3)وعكا  

 ما النتابج المترتبة علً ساٌكس بٌكو   - 11
 .سمحت إنجلترا لفرنسا بإنزال قوتها هناك و أنزلت العلم العربً  (2.منعت القوات العربٌة من دخول بٌروت  (1 

. فشل الشرٌؾ حسٌن و إبناه فٌصل و عبد هللا فً كسب أعضاء مإتمر الصلح ببارٌس إلً جانب قضٌة استقالل العرب  (3

   1920مإتمر سان رٌمو  (بعد الحرب  )وضح ؼدر الحلفاء بالعرب - 12
 :هذا المإتمر للنظر فً تعدٌل اتفاقٌة ساٌكس بٌكو وتم االتفاق علً  (إنجلترا وفرنسا)عقدت 

. وضع سورٌا ولبنان تحت االنتداب الفرنسً - 2.  وضع العراق كله وفلسطٌن تحت االنتداب اإلنجلٌزي - 1

  بم تفسر واجة الشرٌؾ حسٌن ضؽطاً عسكرٌاً بعد خروجه منتصراً بعد الحرب العالمٌة االولى ؟- 13

بعد هزٌمة أل رشٌد    عند تربه ثم ضم الحابل1919واجه ضؽطاً عسكرٌاً من االمٌر عبد العزٌز بن سعود الذى  اباد قوات الشرٌؾ حسٌن - 
  .1924 ثم ضم  الطابؾ 1921

.  1926فاضطر الشرٌؾ حسٌن الى مؽادرة الحجاز التى ضمها عبد العزٌز ألٌه أطلق على نفسه ملك الحجاز وسلطان نجد  وملحقاتها ٌناٌر - 

 بٌن المملكة العربٌة السعودٌة و الٌمن 1934 بم تفسر عقد اتفاقٌة الطابؾ - 14

بسبب تطلع عبد العزٌز إلى حسم النزاع حول عسٌر التى كانت تحت حكم أالدارسة وفشلت المحاوالت السلمٌة حتى وقعت الحرب بٌن 
 . 1934الطرفٌن السعودى والٌمنى  انتصر عبد العزٌز و أصبحت عسٌر جزء من بمقتضاه اتفاقٌة الطابؾ 

  1925  السورٌة الكبرى ثورةالقٌام /  بم تفسر - 15
 (سٌاسة  فرنسا فى سورٌا ولبنان )فرض االنتداب الفرنسى على سورٌا ولبنان /  ما نتابج =

الدروز – دمشق – حلب ] مزقوا سورٌا لدوٌالت  (2من سورٌا وضموها للبنان     ( بٌروت , صٌدا , طرابلس , سهل البقاع ) اقتطعوا  (1
 [العلوٌٌن – 

 شؽل الموظفون الفرنسٌٌن معظم المناصب (4سٌطروا على االقتصاد عن طرٌق ربط العملة السورٌة واللبنانٌة بالفرنك الفرنسً    (3

لهذا قام السورٌون بالثورات ضد فرنسا أخطرها تلك الثورة التً اندلعت من جبل الدروز وبقٌادة سلطان باشا األطرش 



 
 

 

 

  ما نتابج الثورة السورٌة الكبرى - 16

استخدمت فرنسا األسالٌب الوحشٌة لضرب معاقل الثورة أقنعت فرنسا بتعدٌل سٌاستها واتفق الطرفان على قٌام جمعٌة تؤسٌسٌة التى أعلنت 
 الجمهورٌة السورٌة 

( أٌد أصبحت الحركة الوطنٌة السورٌة على خالؾ مع الفرنسٌٌن مثلما كان الحال فى مصر)  
أصر السورٌون على إقامة دولة سورٌة مستقلة دستورٌة برلمانٌة  بٌنما أراد الفرنسٌون ان تظل لهم الٌد العلٌا فى البالد  :    حٌث 

  بٌن فرنسا و سورٌا ولبنان1936 بم تفسر التوصل الى مشروع معاهدة - 17

نتٌجة للوضع الدولً بوادر الحرب العالمٌة اتجهت فرنسا الى وضع العالقات السورٌة على أسس متفق علٌها توصلت الدولتان الى معاهد 
 . التى وضعت إمكانات سورٌا فً خدمة أهداؾ فرنسا 1936

.  أرادت فرنسا توقٌع معاهدة مماثلة مع لبنان ولكن البرلمان الفرنسى رفض مشروعً المعاهدة

م فً سورٌا ولبنان  1936 ما نتابج رفض البرلمان الفرنسً  معاهدة - 18
استمرت فرنسا تحكم سورٌا ولبنان طبقا لنظام االنتداب وعطلت الدستور  - 
  1939عملت فرنسا علً فصل لواء االسكندرونة  فاستولت علٌه تركٌا علٌه عام - 

ما نتابج دخول األلمان بارٌس خالل الحرب العالمٌة الثانٌة  أدى إلى وجود حكومتٌن فً فرنسا - 19
كانت بقٌادة بٌتان الذي وقع الهدنة مع ألمانٌا وكانت هذه الحكومة تسٌطر علً وسط وجنوب فرنسا .... حكومة فٌشً - 
. كانت برباسة دٌجول الذي كان ٌرفض الهزٌمة وأصر علً المقاومة .... حكومة فرنسا الحرة - 

القوات الفرنسٌة فً سورٌا ولبنان أعلنوا والبهم لحكومة فٌشً  /  بم تفسر - 20
. نكاٌة فً انجلترا حٌث اتهمها الفرنسٌون بالتخلً عن فرنسا فً محنتها :--  بسبب 

  .كان الفرنسٌون ٌرون أن انجلترا ترٌد طرد فرنسا من المستعمرات - 

حدثت تطورات هامه أدت لدعم اإلنجلٌز لحكومة / أٌد =  ما نتابج إعالن القوات الفرنسٌة فً سورٌا ولبنان والبهم لحكومة فٌشً  - 21
فرنسا الحرة  

ضد انجلترا وأٌدت ألمانٌا هذه الثورة ونزلت طابرتها فً مطارات سورٌا ولبنان لتساعد  (رشٌد عالً الكٌالنً )قامت فً العراق ثورة • 
الثورة فً العراق 

ألنهم )لهذا أعلن اإلنجلٌز دعم حكومة فرنسا الحرة و أسرعت انجلترا باحتالل سورٌا ولبنان مع مقاومة ضعٌفة من القوات الفرنسٌة - 
 (وجدوا أنفسهم ٌحاربوا إخوانهم  الفرنسٌون 

بم تفسر  تحرك الجماهٌر مطالبة باستقالل سورٌا ولبنان  = أٌد أسهمت انجلترا فً استقالل سورٌا و لبنان  - 21
. م1943انعقاد المجلس النٌابً عام - حٌث أعلنت أنها تحترم رؼبات الشعوب فً االستقالل فتراجع الفرنسٌٌن أمام الضؽط الوطنً 

شكل وزارة وطنٌة  (ورٌاض الصلح)م، 1943ربٌساً للبنان عام  (وبشار الخورى)ربٌساً للجمهورٌة السورٌة  (شكرى القوتلى)اختٌار 
. برباسته

  1946 وقؾ العرب وإنجلترا وأمرٌكا إلى جانب السورٌٌن مما اضطر فرنسا إلى االعتراؾ باستقالل سورٌا 

ما نتابج اعتقال فرنسا لزعٌمً لبنان بشارة الخورى ورٌاض الصلح   - 22
أعلنت مصرو الدول العربٌة تؤٌدها لحق الشعب اللبنانً فً - قٌام الثورة والمظاهرات وأعلن الشعب اللبنانً تمسكه بحكومته واستقالله - 

االستقالل  
ضؽطت الوالٌات المتحدة وانجلترا علً فرنسا وهذا أدي إلً اإلفراج عن المعتقلٌن    - 
 . 1946حصلت لبنان علً االستقالل فً دٌسمبر - 

 دلل تمتعت لبنان بثمار كفاح الشعب السوري من اجل االستقالل    - 23
فقد أعلنوا الجمهورٌة اللبنانٌة وأصدروا الدستور و شكل البرلمان   - 

كما تكونت وزارة برباسة رٌاض الصلح  .  اجتمع المجلس النٌابً وتم اختٌار بشارة الخوري ربٌسا لجمهورٌة لبنان 1943فً عام 

حٌث سٌطر األسلوب الطابفً على الحكم واإلدارة بٌن المسٌحٌٌن الموارنة والمسلمٌن    (فقدت لبنان مفهوم الدولة المتجانسة  أ):  أٌد - 24
السنة والشٌعة و أدى ذلك إلى فقد لبنان مفهوم الدولة المتجانسة 

 بم تفسر  قٌام ثورة العشرٌن فى العراق     - 25
.  المصرٌة 1919تؤثرها بثورة    -  .و كانت إنجلترا قد أعلنت إنها قادمة للعراق لطرد اإلتراك   1920بسبب فرض االنتداب البرٌطانى  -  

 ما نتابج  ثورة العشرٌن فى العراق  - 26
  1920 اضطراب إنجلترا الى التراجع وشكلت حكومة وطنٌة برباسة عبد الرحمن الجٌالنى فى أكتوبر -
 حتى تظل لها الٌد العلٌا بالبالداسناد عرش العراق الى فٌصل بن حسٌن  - 

  فى العراق 1930 بم تفسر عقد معاهدة - 27

 ولكن ظلت قٌود االنتداب وعقدت بعد ذلك عدة اتفاقٌات أهمها 1922رؼبة القوى الوطنٌة فى التخلص من االنتداب فعقدت مع إنجلترا معاهدة 
  1930معاهدة 

حماٌة خطوط المواصالت البرٌطانٌة -  وجود قوات برٌطانٌة فى بعض المواقع 1932استقالل العراق من دخولها عصبة األمم :نصت على 
 (م بالعراق اإلستقالل التام 1930أٌد لم تحقق معاهدة  ) و لهذا خاصة الجوٌة

 م 1936اسباب وقوع انقالب بكر صدقى   (أو)  بم تفسر تمٌزت الحركة الوطنٌة فى العراق بالبطا الشدٌد - 28

  1923الصراعات الطابفٌة مثل حركة اآلشورٌٌن النساطرة 
 .تدخل العشابر فى رفع وزارة وإسقاط أخرى - التنافس بٌن األحزاب على الحكم - 

 لكنه قُتل، وعادت البالد إلً ما كانت علٌه حتى حدثت الحرب 1936وكل هذه األسباب أدت إلً حدوث انقالب عسكري بقٌادة بكر صدقً عام 



 
 

 

 

. العالمٌة الثانٌة 

 ما العالقة ثورة رشٌد عالً الكٌالنى فً العراق و دخول اإللمان بارٌس  - 29
تحمس الضباط العراقٌٌن لقتال اإلنجلٌز العتقادهم بؤن ألمانٌا   (حكمت سلٌمان  )حاولت إنجلترا زٌادة قواتها بالعراق فاعترضت حكومة 
تحركت قوات انجلٌزٌة من البصرة ضد الثوار العراقٌٌن وكذلك قوات من األردن ضد . ستقوم بنجدتهم والعتقادهم فً خسارة إنجلترا للحرب 

 1941العراقٌٌن وأنزلت الهزٌمة بالعراقٌٌن وقضى على الثورة العراقٌة ماٌو 

 ما العالقة بٌن فشل معاهدة بورتسموث و دخول العراق حلؾ بؽداد - 30
 بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة دخلت حكومة صالح جبر فً المفاوضات مع انجلترا وانتهت بعقد معاهدة بورتسموث تنص المعاهدة علً 

. حق انجلترا فً إقامة قواعد جوٌة فً العراق اعترض الشعب العراقً علً االتفاقٌة ولم ٌتم تنفٌذها وتجددت الثورة 
 والذي 1955ولكن كان األمٌر عبد اإلله ونوري السعٌد ٌرون أن التفاهم مع انجلترا أفٌد للعراق من الثورة لذلك دخل العراق حلؾ بؽداد عام 

  (تركٌا – باكستان – إٌران – إنجلترا  )كان ٌتكون من 

  (دور ثورة ٌولٌو فٌمصر فً استقالل العراق)رفض مصر االنضمام إلً حلؾ بؽداد  : بم تفسر - 31
 التً 1958أدى إلى زٌادة المعارضة لنظام الحكم فى العراق و دعمت مصر المعارضة الوطنٌة فً العراق وهذا أدي الً حدوث الثورة فً 

ألؽت الملكٌة وأعلنت الجمهورٌة 

الفصل السابع 

سٌاسة االستعمار األوربً فً الوطن العربً فٌما بٌن الحربٌن 
بم تفسر  قسم االستعمار الوطن العربً إلً أجزاء منفصلة  -  1 

. حٌث أقام الحواجز الجمركٌة فقضى بذلك على حرٌة االنتقال واالتصال
.  أٌد  أثار االستعمار النعرات المحلٌة للقضاء علً فكرة الوحدة والقومٌة- 2
. أثار المستعمر النزعة الفٌنٌقٌة فً لبنان.    - أثار المستعمر النزعة الفرعونٌة فً مصر- 
سمً العرب بؤسماء مختلفة من الوطن العربً فهم عراقٌون وسورٌون ولبنانٌون وفلسطٌنٌون - 
 أٌد  خلق االستعمار الجنسٌات المختلفة من الجنسٌة العربٌة وعمل علً إخراج بعض الشعوب العربٌة عن  إطار القومٌة  - 2
. أدعً أن الجزابر جزء من فرنسا.             - عمل علً فرنسة الجزابر- 
. شجع الجزابرٌٌن علً اكتساب الجنسٌة الفرنسٌة عن طرٌق منحهم إمتٌازات اجتماعٌة وطبقٌة- 
.  أٌد  أثار االستعمار روح العداء الطابفً بٌن األدٌان والمذاهب فً الوطن العربً - 4
. عمل علً التفرٌق بٌن المسلمٌن و األقباط فً مصر.       - عمل علً التفرٌق بٌن الدروز والموارنة فً لبنان- 
. عمل علً التفرٌق بٌن الزٌدٌة و السنٌة فً الٌمن و المحمٌات.     - عمل علً التفرٌق بٌن الشٌعة و السنة فً العراق- 
: أٌد/سخر علماءه إلثبات حقابق عنصرٌة فى الوطن العربى - 
.       البربر لٌسوا عرب ولكنهم من الوندال األوروبٌٌن أو من الرومان- أ

. اللبنانٌون من نسل الصلٌبٌٌن اإلفرنج-  ب
.  أٌد  عمل االستعمار على تعدد النظم السٌاسٌة والحكومٌة واالقتصادٌة وتعدد القوانٌن- 5
العراق ومصر واألردن   :النظام الملكً فى - سورٌا ولبنان     : النظام الجمهوري فى- 
. فُتحت لهجرة الٌهود واتخذت الخطوات لجعلها وطناً قومٌاً لهم: فلسطٌن- 
.  أٌد  سخر االستعمار التعلٌم إلضعاؾ الثقافة العربٌة- 6
. أُبعد العرب عن تٌار الفكر الحدٌث: حٌث ساد االستعمار اإلنجلٌزي  - 
. ضعفت اللؽة العربٌة، وأصبحت اللؽة الفرنسٌة هً لؽة التعلٌم، ونسً العرب لؽتهم: حٌث ساد االستعمار الفرنسً- 
. كما فً لٌبٌا فرضت اللؽة اإلٌطالٌة و الثقافة اإلٌطالٌة: حٌث ساد االستعمار اإلٌطالً- 
 أٌد  خلق االستعمار آسرات ذات أطماع فً الحكم  - 7

تنافس محلى   - نزاعات عصبٌة    - مصالح أسرٌة       :- حٌث ألهاها بعروش وهمٌة فؤوجد ذلك 
 ما نتابج سٌاسة اإلستعمار فً الوطن العربً فٌما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن - 8

أدى لتفكك وحدة العرب إلى أجزاء منفصلة و إضعاؾ القومٌة و التباعد بٌن الشعوب العربٌة    

 بم تفسر ال خوؾ علً القومٌة العربٌة فً وجه اإلستعمار مهما كانت التحدٌات - 9
اللؽة العربٌة التً تربط بٌن أقطار العرب                 :  -  بسبب وجود

الثقافة العربٌة التً تربط عواطفهم - التارٌخ العربً الذي ٌربط بٌن وجدانهم ومصٌرهم          - 

 بم تفسر الحتمٌة التارٌخٌة التى ادت الى شعور العرب باهمٌة القومٌة العربٌة ووجوب احٌابها فً العقد الرابع من القرن العشرٌن - 10

تقدم مناهج التعلٌم                   - 2.      تقدم وسابل المواصالت من سٌارات وطابرات- 1:- وذلك بسبب
المحنه المشتركة باالستعمار ومصٌرهم الواحد - 4تقدم وسابل االتصال الفكري كالطباعة والصحافة واإلذاعة  - 3

ظهور عوامل إحٌاء القومٌة العربٌة ووجوب إحٌابها فً العقد الرابع من القرن العشرٌن :  ما نتابج - 11
عاد للعرب شعورهم بؤهمٌة القومٌة العربٌة ووجوب إحٌابها   -
اقتنعت كل دولة عربٌة بؤن سٌاسة االهتمام بمشاكلها الخاصة ال تفٌد  -
اقتنعت كل دولة بؤنها ستكون اقوى بشقٌقاتها  - 3 -

 وضح  اشكال التقارب بٌن الشعوب العربٌة فٌما بٌن الحربٌن - 12
 على مستوى الحكومات (أخذت شكل تصفٌة الخالفات )أوال 

 وأنهت العداء بٌن السعودٌة والٌمن 1934عقد معاهدة الطابؾ سنة 



 
 

 

 

 .تنمٌة وحدة األمة وتحقٌق التعاون: ونصت علً

 بٌن العراق والسعودٌة للحد من العداءبٌن األسرتٌن الهاشمٌة والسعودٌة و انضمت إلٌها الٌمن فى1936عقد معاهدة اإلخاء والتحالؾ 

1937  

 .معاهدة بٌن مصر والسعودٌة لتسوٌة الخالفات بٌن البلدٌن   1936عقد معاهدة ماٌو 

ثانٌا تقارب العرب بٌن الحربٌن العالمٌتٌن من اجل فلسطٌن  
 .المإتمر الفلسطٌنى العام فى بلودان لتنسٌق الجهود فى مكافحة الصهٌونٌة  1937

 .عقد مإتمر المابدة المستدٌرة لبحث مشكلة فلسطٌن وضم ممثلٌن للدول العربٌة المستقلة  1939

 (أخذ شكل المإتمرات الدولٌة )ثالثا تقارب على المستوى الشعبى 

 1945ومإتمر المهندسٌن العرب   -  1944ومإتمر المحامٌن العرب  - م   1937المإتمر الطبى العربى 

 إصدار تصرٌح إٌدن =  بم تفسر تؤٌٌد برٌطانٌا قٌام وحدة عربٌة أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة - 13

 .إرضاء للعرب وضمانا لمساعدتهم لها فى الحرب -

 .تكتٌال للدول العربٌة وراء مصالح االستعمار  -

 .لتخفٌؾ حدة العداء العربى  -

 .ظهور أهمٌة الوطن العربى االقتصادٌة والعسكرٌة حٌث البترول وقناة السوٌس -

س أٌد ....أظهرت الحرب العالمٌة الثانٌة أهمٌة المنطقة العربٌة إقتصادٌا  -
. أهمٌة قناة السوٌس و أهمٌتها االستراتٌجٌة -وجود البترول بؤراضٌها     ب-   أ  -: بسبب

 .لبرٌطانٌا أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة تزاٌد معدل العداء العربً:  بم تفسر- 14

 .لهم فٌها وال جمل اكرهت العرب علً دخول حرب ال ناقة

 .فلسطٌن سمحت الحكومة البرٌطانٌة للصهاٌنة بالهجرة الً

 .العربً بالوحدة أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة  بم تفسر  تزاٌد اهتمام التفكٌر- 15

. الصهٌونً حٌث سمحت الحكومة البرٌطانٌة للصهاٌنة بالهجرة الً فلسطٌن لمواجهة الخطر 
 .للتخلص من السٌطرة األجنبٌة

 الوحدة العربٌة أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة (م 1941اٌدن األول) ما النتابج  إعالن انجلترا تصرٌح - 16

   ــ أهمل العرب هذا اإلعالن ألنهم عرفوا أهدافه1

 ٌعلن فٌه تؤٌٌد انجلترا مرة أخرى لقٌام وحدة عربٌة ولكن ٌجب ان ٌاتى منهم 1943 ــ اصدر مستر إٌدن إعالنا أخر فبراٌر 2

 ماهً الخطوات التً اتخذها مصطفً النحاس إلنشاء الجامعة العربٌة ؟ =  1943ما نتابج تصرٌح مستر إٌدن فى فبراٌر - 17

استجابت مصر لنداء أٌدن   -
أخذت مصر على عاتقها دعوة الحكومات العربٌة إلجراء مشاورات حول موضوع الوحدة  -
 قال فٌه إلً ضرورة الوحدة بٌن العرب 1943ألقً النحاس بٌان فً مجلس الشٌوخ المصري فً مارس  -
 (المشاورات التمهٌدٌة  )نتج عن مباحثات الوحدة العربٌة  -

حدثت مباحثات ثنابٌة بٌن النحاس ورإساء الحكومات العربٌة فً القاهرة حول كٌفٌة قٌام وحدة عربٌة ثم دعاهم النحاس لعقد مإتمر فً 
. م1944 أكتوبر 7اإلسكندرٌة ووافقوا على البروتوكول فً 

 ؟1944سبتمبر  25وضح اهم بنود بروتوكول اإلسكندرٌة- 18

إنشاء جامعة الدول العربٌة من الدول المستقلة والتً ترؼب فً االنضمام و إنشاء مجلس الجامعة تمثل فٌه الدول المشتركة فً الجامعة - 1
 على قدم المساواة 

قرارات الجامعة ملزمة لمن ٌقبلها       - 2
ال ٌجوز إتباع سٌاسة خارجٌة تضر بسٌاسة الجامعة - 3
ال ٌجوز اللجوء للقوة لحل المنازعات بٌن دول الجامعة - 4
 0االعتراؾ باستقالل دول الجامعة وحدودها القابمة - 5

 كانت الجامعة جامعة حكومات ال جامعة شعوب (بم تفسر  )  بم تفسر جاء مٌثاق الجامعة اضعؾ من بروتوكول اإلسكندرٌة - 19

: كثرة التحفظات التى أجراها المندوبون وٌرجع ذلك إلى - ا: بسبب 
.     أ ــ االستعمار الذي كان ال ٌسمح بإقامة وحدة كاملة بٌن العرب

. ب ــ الصراعات بٌن الملوك واألسرات الحاكمة 
 ــ كانت الجامعة اتحاد حكومات ال اتحاد شعوب حٌث نص المٌثاق على أن تكون القرارات باإلجماع حتى تكون ملزمة لجمٌع الدول أما الذى 2

. ٌقرر باألؼلبٌة فال ٌسرى إال على الدول التى تقبله لذلك تعطل الكثٌر من القرارات 

  كانت الجامعة مظهراً من مظاهر التعاون بٌن العرب (ما حققته الجامعة من إٌجابٌات  وضح - 20
  نص مٌثاق جامعة الدول العربٌة على أشٌاء كانت أساساً طٌباً للتعاون بٌن العرب حٌث 

  تقوٌة وتوثٌق الروابط بٌن دول الجامعة
  تحقٌق التعاون بٌن الدول العربٌة فً كل المجاالت

  تنسٌق الخطط السٌاسٌة تحقٌقا للتعاون فٌما بٌنها و صٌانة استقاللها و سٌادتها
ال ٌجوز اللجوء للقوة لفض النزاع بٌن دول الجامعة 

 . من حق الدول العربٌة أن تحقق تعاون أكثر مما هو منصوص علٌه فً المٌثاق من خالل اتفاقات إضافٌة

  ظهر نقص مٌثاق جامعة الدول العربٌة فى محنة فلسطٌن/  أٌد  - 21



 
 

 

 

الدلٌل على ذلك  
  عجزت الدول العربٌة عن إنشاء قوة عسكرٌة تقوم بالحرب فى فلسطٌن -
             الثؽرات الموجودة بالمٌثاق مكنت بعض الحكام العرب من الخضوع  لضؽط الدول الؽربٌة -
  1948أظهرت المحنة مدى التفكك السٌاسً للعرب أثناء حرب  فلسطٌن  -

   ما نتابج فشل الجامعة فً حل بعض القضاٌا  =   م 1950بم تفسر عقد مٌثاق الضمان الجماعً- 22

   1948بسبب فشل الجامعة فً إنشاء قوة عسكرٌة وقٌادة موحدة فً حرب فلسطٌن 

 ولهذا حاولت الدول العربٌةأن تقٌم وحدة عسكرٌة بٌن الدول المشتركة فعقدت مٌثاق الضمان الجماعً
  الجماعً الضمان ما المقصود بمٌثاق

 أخرى تنضم لم و دول إلٌه انضمت للدول مشترك دفاع معاهدة
 مجتمعة او منفردة تتخذ بؤن وتلزم جمٌعا العربٌة الدول على اعتداء هو منها دولة أي على مسلح اعتداء أي أن على نصت الثانٌة والمادة
  نصابها إلى األمن إعادة و العدوان لرد التدابٌر جمٌع

       م 1950الجماعً الضمان س بم تفسر فشل مٌثاق   
 .العربٌة الحكومات بٌن االنقسامات حدوث بسبب المعاهدة تنفٌذ ٌتم لم 

       م 1950الجماعً الضمان مٌثاق فشل س ما نتابج
 الراؼبة الدول بٌن والثقافٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة االقتصادٌة المجاالت كل فً االخري العربٌة الدول مع ثنابٌة معاهدات بعمل مصر قامت  

 . ذلك فً

 وضح مقترحاتك لتفعٌل دور الجامعة العربٌة أمام تحدٌات العصر  - 23
. تؽٌٌر نظام التصوٌت لتكون القرارت باألؼلبٌة ولٌس باإلجماع و تكون القرارات ملزمة للجمٌع - 1
.  إقامة سوق عربٌة مشتركة - 3.                  تفعٌل اتفاقٌة الدفاع المشترك - 2
. إقامة محكمة عدل عربٌة- 5.                        إقامة مجلس أمن عربً - 4

 اٌد ذلك  .... كان لمصر دوراً هاماً فى استقالل الدول العربٌة - 24

  قد ناصرت كل حركات التحرر فى المشرق الؽربى والمؽرب العربى 
  :1952قبل ثورة - أ

 ساعدت فى استقالل لٌبٌا وتوحٌدها- 

أٌدت عروبة فلسطٌن فى االمم المتحدة - أٌدت استقالل سورٌا ولبنان             - 
 قامت بدور كبٌر فى الجامعة عند عرض قضاٌا التحرر من االستعمارفى شمال إفرٌقٌا- 

 :  1952بعد ثورة - ب
دعمت تحرٌر الخلٌج العربى والجنوب العربً  -
ناصرت ثورة الجزابر  ضد االستعمار الفرنسى وحتى االستقالل  -
محتى حصلت 1953منحت السودانٌٌن حق تقرٌر المصٌر  وتحرر  من االستعمار عندما عقدت اتفاقٌة السودان مع الحكومة البرٌطانٌة  -

م  1956على االستقالل عام 

  19 بم تفسر نشؤة الحركة الصهٌونٌة خالل القرن  =م20والـ19 اٌد تجددت امال الٌهود فى العودة الى فلسطٌن ولكن باسلوب القرن الـ- 25
 19 نتابج النهضة الفكرٌة و اإلقتصادٌة على الٌهود فً القرن ما= 
 .أدت لرفع المستوى الفكرى للٌهود:- النهضة الفكرٌة فى أوروبا  -

. أعطتهم فرصة لتكوٌن ثروات كبٌرة:- النهضة االقتصادٌة فى أوروبا  -
مما أدى الى زٌادة العداوة بٌنهم  (جٌتو خاص )عن طرٌق الحٌاة فى  الحفاظ على القومٌة الٌهودٌة فى مواجهة القومٌة االوربٌة الحدٌثة -

. وبٌن شعوب أوروبا
   ((أرض المٌعاد)) كان الٌهود ٌلتمسون أى وسٌلة للهجرة إلى فلسطٌن على اعتبار أنها 19فى القرن الـ - 

  وضح وسابل الٌهود للعودة الى فلسطٌن - 26
 عن طرٌق ((  المٌعاد أرض ))أنها اعتبار على فلسطٌن إلى للهجرة وسٌلة أى ٌلتمسون الٌهود كان 19 الـ القرن فى

  لبحث المسالة الٌهودٌة وفٌه تحددت فكرة إقامة وطن قومى للٌهود1897المإتمر الٌهودى األول عام  -

  1905المإتمر الٌهودى الثانى عام  -

فٌه تحدد فلسطٌن لٌكون وطن للٌهود وكان بداٌة الحركة الصهٌونٌة حٌث أنشبت المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة الصندوق الصهٌونى  (نتابجة )

 بم تفسر  إصدار إنجلترا لتصرٌح بلفور - 27

 االرتباط بٌن مصالح برٌطانٌا والحركة الصهٌونٌة فسعت إنجلترا لكسب الٌهود فً الحرب

صدر التصرٌح علً لسان وزٌر الخارجٌة البرٌطانً بلفور وذلك فً شكل خطاب موجة إلً ربٌس الطابفة الٌهودٌة فً برٌطانٌا  

 وعد بلفور  (نقد  ) (حلل) ما رأٌك  -28

 .نص التصرٌح علً إقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن ولٌس فً كل فلسطٌن 

 أهمل التصرٌح عرب فلسطٌن واعتبرهم طابفة ؼٌر ٌهودٌة 

 .إن برٌطانٌا منحت إقلٌماً ال تملكه لطابفة التستحقه دون أخذ رأي أؼلبٌة السكان 



 
 

 

 

م 1919قارن بٌن المذكرة العربٌة و الصهٌونٌة - 29
 العربٌة المذكرة- أ

  )فلسطٌن عرب ومنهم العرب كل باستقالل فٌها طالب بمذكرة 29/1/1919 فى الحسٌن بن فٌصل تقدم

 الصهٌونٌة المذكرة- ب

  التالى النحو على لهم قومى وطن إقامة فى وحقهم فلسطٌن فى لهم التارٌخى بالحق باالعتراؾ تطالب بمذكرة 3/2/1919 فى الٌهود تقدم

  .البرٌطانى االنتداب تحت فلسطٌن وضع - 

 .فلسطٌن لٌهود تمثٌلى مجلس إقامة.    - بلفور وعد نص تطبٌق على العمل- 

 أٌد  كان مإتمر الصلح مـخٌبا آلمال العرب محققا لمطالب الٌهود - 30
 (تخلت عن أهم مبادبها حق تقرٌر المصٌر ) س أٌد فرنسا وعصبة األمم 

حٌث وافقت إنجاترا و فرنسا على وضع فلسطٌن تحت االنتداب البرٌطانى مع التزام برٌطانٌا بتنفٌذ وعد بلفور  - 
و اتخذت االجراءات التى تسعى إلبادة عرب  ((حق تقرٌر المصٌر ))أٌدت عصبة األمم االنتداب  و بذلك تخلت عن أهم أهدافها أال و هو - 

. فلسطٌن وتهوٌدها 

ما النتابج المترتبة على وضع فلسطٌن تحت اإلنتداب البرٌطانً  =  وضح  سٌاسة االنتداب البرٌطانى  فى فلسطٌن- 31
  :-تم تعٌٌن هربرت صموٌل مندوبا لبرٌطانٌا فً فلسطٌن وكان ٌهودٌا وقام باالتً 

. شكل إدارة علٌا ذات طابع صهٌونً  -
 .اصدر القوانٌن التً تنقل األراضً المملوكة للدولة إلً الٌهود  -

  اصدر القوانٌن التً تنقل ملكٌة األراضً من العرب إلً الٌهود -

  .3-2-1حدد وجه الشبه و اإلختالؾ بٌن الكتاب اإلبً- 32

 الثالثة الكتب بٌن الشبه وجه- أ

فلسطٌن  فً للٌهود قومً وطن إقامة على ٌإكد الذي بلفور وعد تصرٌح تنفٌذ على للتؤكٌد برٌطانٌا أصدرتهم

  االختالؾ اوجة- ب 

 1922 األبٌض الكتاب

  انجلٌزٌة انجلترا أن مثل ٌهودٌة ستصبح كلها فلسطٌن أن التتصور الجاللة صاحب حكومة أن- 

  بالمهاجرة الٌهودٌة الطابفة عدد زٌــــادة- 

الٌهودي  للشعب كمركز مإهلة تصبح حتى بفلسطٌن االرتقاء على العمـــل- 
 م1930 األبٌض الكتاب

  دٌمقراطٌة دستورٌة حكومة إقامة رفض- 

 والٌهود العرب من تشرٌعً مجلس تشكٌل  البرٌطانٌة الحكومة اقتراح- 

  الٌهودٌة الهجرة على قٌود فرض- 

ذلك  وسابل تحدٌد دون مشروعة ؼٌر بطرق فلسطٌن الى الٌهود من بالقلٌلة لٌست اعداد تسلل انتقدت- 
 م 1939 األبٌض الكتاب

  المهاجرٌن عدد تحدٌد    -  الٌهودٌة الهجرة تسهٌل- 

  المشروعة ؼٌر الهجرة قمع- 

  إسرابٌل دولة لقٌام تمهٌدا والٌهود العرب فٌه ٌشارك ذاتً حكم- 

 الٌهود إلى العرب من االراضى انتقال على قٌود وضع- 

الطرفٌن  من السكان عدد أساس على والٌهود العرب إلى الربٌسٌة الوظابؾ إسناد- 

 (م 1922نتابج الكتاب االول  )فى فلسطٌن  1922 ما هً سٌاسة برٌطانٌا لتنفٌذ الكتاب االبٌض -33

 .تشؽٌل الشباب الٌهود باألراضى الزراعٌة  - 2                  .فتح باب الهجرة أمام الٌهود - 1

 .استصدار قوانٌن نزع الملكٌة النتقال أراضى العرب إلى الٌهود -  3

 .تحمٌل المواطن العربى الضرابب الباهظة حتى ٌضطر إلى بٌع أرضه - 4 

  1929 بم تفسر حدوث مصادمات الكبرى بٌن العرب و الٌهود - 34

حدثت مصادمات البراق بٌن العرب والٌهود العتداء الٌهود على حق العرب فى البراق الذى ٌضم حابط المبكى وٌعتبره الٌهود من مقدساتهم 
 .وهو ملتصق بالمسجد األقصى 

 1929 الٌهود و العرب بٌن الكبرى مصادمات حدوث ما نتابج  =  1930 بم تفسر إصدار برٌطانٌا الكتاب األبٌض الثانى - 35

نتٌجة المصادمات التى حدثت عند البراق تدخلت إنجلترا لوقؾ المصادمات واستخدموا الشدة مع العرب بٌنما تعاملوا بالرفق مع الٌهود و 
 م  1930أصدرت برٌطانٌا هذا الكتاب

 اٌد ذلك  ... اعتبر البعض الكتاب االبٌض الثانى فى صالح العرب = بم تفسر اعتبر الٌهود الكتاب األبٌض تخلٌا من إنجلترا لوعد بلفور - 36

 .ألن الكتاب أوصى بفرض قٌود على الهجرة الٌهودٌة رؼم أنه لم ٌضع الوسابل لتنفٌذ ذلك - 

 .انتقد الكتاب الهجرة الؽٌر شرعٌة لفلسطٌن ولم ٌضع اإلجراء الذى ٌمنع ذلك - 

 .ضؽط الٌهود على إنجلترا حتى ألؽت كل ما ٌمنع مخططهم فى جعل فلسطٌن للٌهود فقط - 

 (م 1935اجتماع الزعامات العربٌة فً فلسطٌن  )=  1935 فبراٌر 25 بم تفسر  تكوٌن اللجنة العربٌة العلٌا - 37



 
 

 

 

هجرت عدد كبٌر من الٌهود إلى فلسطٌن بسبب سٌاسة هتلر واضطهاده للٌهود 
 كانت فلسطٌن هً الجهة المفضلة لدى الٌهود األلمان بفضل مساعدات الحكومة اإلنجلٌزٌة والوكالة الٌهودٌة 

. أكد البرلمان اإلنجلٌزي أن تملٌك فلسطٌن للٌهود سٌاسة برٌطانٌة راسخة

 ؟ 1935فبراٌر  25 ما اهم مطالب اللجنة العربٌة العلٌا - 38

 .إصدار بطاقة شخصٌة لمواطنى فلسطٌن حتى ال ٌدعى أحد أنه فلسطٌنى                - .تشكٌل حكومة نٌابٌة - 
    .منع انتقال األراضى من أٌدى العرب للٌهود وسن قانون األفدنة الخمسة    - .إٌقاؾ الهجرة الٌهودٌة الشرعٌة والؽٌر شرعٌة - 

  1936 بم تفسر قٌام الثورة العربٌة الكبرى بفلسطٌن - 39

   م1935رفـــض اإلنجلٌز لمذكرة اللجنة العربٌة العلٌا  - 

بسبب مســـاوئ االنتداب البرٌطانً   - 
 انتقال األراضً الفلسطٌنٌة من أٌدي العرب إلى الٌهود وفى الهجرة الٌهودٌة حٌث أخذت جموع الٌهود تتدفق على حٌث  الٌهودٌةاألطماع- 

وحكمه النازي لهم " هتلر "فلسطٌن بسبب اضطهاد 

 (لجنة بٌل  ) م 1937 لفلسطٌن  األول التقسٌم-  40

  ( األول التقسٌم ) 1937 بٌل لجنة إنجلترا إرسال تفسر بم- أ

  .الثانٌة العالمٌة الحرب بوادر وظهور الثورة استمرار بسبب

  التباحث وتم اللجنة مع بالتباحث الثوار لٌنصحوا والسعودٌة واألردن العراق ملوك على إنجلترا ضؽطت

 .ٌهودٌة ودولة عربٌة دولة إلى فلسطٌن تقسٌم قراراته- ب

  م1967 فلسطٌن تقسٌم مشروع العرب رفض تفسر العرب بم موقؾ- جـ 

  االنجلٌزٌة بٌل لجنة مع التباحث بعد المسلحة فلسطٌن عرب ثورة تجدد تفسر بم س

 حٌث التقسٌم قرار من العرب أفزع مما فلسطٌن لتقسٌم مشروع أول اللجنة أصدرت ألنها

 .الفلسطٌنى الحق على عدواناً  ٌعتبر فلسطٌن  من  جزء أى اقتطاع أن اعتبار علً العرب رفضه- 1

  .أرض من فلسطٌن فً ما أحسن كان للٌهود خصص ما- 2

  .أرضة من مطرودا األرض وصاحب أرض لصاحب الٌهودي الالجا حول- 3

 لهم دولة لقٌام نواه ذلك أن اعتبار على الٌهود الٌهود وافق موقؾ- د 

  1939 بم تفسر مإتمر المابدة المستدٌرة   = .م1937 ما نتابج تقسٌم بٌل لفلسطٌن عام - 41
. م 1937رفضه العرب و عاد العرب الى الثورة المسلحة مرة اخرى - 
 .ظهور بوادر الحرب العالمٌة الثانٌة ورؼبة إنجلترا فى تهدبة األوضاع - 

. م 1939لهذا لجؤت الحكومة البرٌطانٌة الً جمع الطرفٌن العربً و الصهٌونً فى مإتمر المابدة المستدٌرة - 

  1939 بم تفسر صدور الكتاب األبٌض الثالث - 42

أصدرته برٌطانٌا لفشل مإتمر المابدة المستدٌرة فى التوصل إلى حل لمشكلة فلسطٌن 

  1939 الثالث األبٌض الكتاب ما نتابج- 44

  الثانٌة العالمٌة الحرب   قٌام:بسبب 1939 األبٌض الكتاب تنفٌذ عدم

الصهٌونٌة  لصالح والخارجً الداخلً الموقؾ تؽٌر-  الفلسطٌنٌٌن    ثورة إلخماد العسكرٌة قواتها إنجلترا استخدام -

بم تفسر تالقى المصالح الٌهودٌة مع مصالح الوالٌات المتحدة أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة    =  1942 بم تفسر عقد مإتمر بلتٌمور - 45
 .قدمت الصهٌونٌة خدمات كبٌرة للوالٌات المتحدة فى القضاء على النازٌة - 

 ظهور أهمٌة الشرق األوسط للوالٌات المتحدة وكانت الصهٌونٌة تدعم مصالحها فى السٌطرة علٌه- 

. ازدٌاد أهمٌة الشرق األوسط بالنسبة للوالٌات المتحدة لظهور البترول أسفل الخلٌج و من ٌسٌطر على الشرق األوسط ٌسٌطر على العالم - 

 جاءت قرارات مإتمر بلتٌمور محققة للمصالح الصهٌونٌة  اٌد=  - 46

نص علً  بلتٌمور مإتمر 
 أنشاء دولة ٌهودٌة         - .تشكٌل قوة عسكرٌة تحارب تحت العلم الٌهودى - 

منح الوكالة الٌهودٌة حقوقا إدارٌة وتنظٌمٌة داخل فلسطٌن تمهٌدا الستالم الٌهود أمور   -فتح أبواب فلسطٌن للهجرة المطلقة بال قٌود - 
  1939إلؽاء الكتاب األبٌض      - الحكم واإلدارة بفلسطٌن 

انزعاج سلطات االحتالل الببرٌطانى من الهجرة الٌهودٌة الى فلسطٌن فى اعقاب الحرب لعالمٌة الثانٌة   بم تفسر- 47
الن البالد ما كانت لتستوعب هإالء إال على حساب العرب بمعنى أخر انه إذا أرٌد قٌام وطن قومً بهذه الطرٌقة فان ذلك لن ٌتؤتى إال بإبادة - 

عرب فلسطٌن  
اعترضت حكومة االنتداب على فتح فلسطٌن هكذا أمام الهجرة الٌهودٌة التً بلؽت مابة ألؾ دفعة واحدة  -

 اٌد اصبحت الوالٌات المتحدة اكثر الدول دعماً السرابٌل فى اعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة - 48

 .تبنت قضٌتهم و طلبت من انجلترا فتح أبواب فلسطٌن للمهاجرٌن الٌهود- 

 كانت المنظمات الصهٌونٌة ترى أن دور إنجلترا التمهٌدى للدولة الٌهودٌة قد انتهى وأن الدور القٌادى أصبح للوالٌات المتحدة خاصة بعد- 
 .نجاح ترومان فى االنتخابات بفضل األموال الٌهودٌة 

 .التى اصدرت قراراتها لصالح الٌهود  1946اشتركت امرٌكا مع انجلترا فى اللجنة اإلنجلٌزٌة األمرٌكٌة نوفمبر - 

 .كانت امرٌكا اول دولة فى العالم اعترفت بقٌام دولة اسرابٌل - 

 1946تشكٌل اللجنة اإلنجلٌزٌة األمرٌكٌة /  بم تفسر - 49
استخدمت المنظمات الصهٌونٌة أجهزتها اإلرهابٌة فً الضؽط على إنجلترا - 



 
 

 

 

نسؾ اإلرهابٌون الصهٌونٌٌن فندق الملك داود فً القدس بما فٌه من نزالء    -  " موٌن" قتل وزٌر التموٌن اإلنجلٌزي - 

 لصالح الصهٌونٌة 1946  اٌد ذلك كانت قرارات اللجنة اإلنجلٌزٌة األمرٌكٌة - 50

:  اتخذت اللجنة عدة قرارات لصالح الٌهود وهى 
حرٌة انتقال األراضً من العرب إلى الٌهود  - فتح باب الهجرة الٌهودٌة   ج- فلسطٌن ستكون ٌهودٌة     ب- أ

  ( م 1946ظروؾ عقد مإتمر لندن  )ما نتابج اللجنة اإلنجلٌزٌة األمرٌكٌة - 51
 0م 1947بم تفسر عرض قضٌة فلسطٌن على األمم المتحدة   = 
حاولت إنجلترا عقد مإتمر فً لندن لحل المشكلة ورفض الٌهود حضوره إال إذا وافقت إنجلترا على قٌام دولة ٌهودٌة فى فلسطٌن - 
حضرة العرب وكشفوا عن مخطط الٌهود إلبادة العرب  - 
بعد فشل المإتمر أعلنت إنجلترا  نفض ٌدها من المشكلة وتركتها بٌن  ٌدي األمم المتحدة - 

 .م1947عرض قضٌة فلسطٌن على األمم المتحدة   ) ما النتابج المترتبة - 52

منطقة دولٌة تشمل القدس – دولة ٌهودٌة - أدى إلى تقسٌم فلسطٌن إلى دولة عربٌة  - 
 1948 ماٌو 15أعالن الحكومة البرٌطانٌة سحب قواتها من فلسطٌن فى مٌعاد أقصاه - 
أعالن الٌهود قٌام دولة اسرابٌل - 

  1948قارن بٌن موقؾ العرب و الٌهود بعد انسحاب برٌطانٌا من فلسطٌن- 53

 العرب- أ

 .حظاً  آسوا كانوا العرب - 1

 .أمواالً  ٌملكون وال التشكٌل بدابٌة قواتهم - 2

  االحتالل من نفسها بتحرٌر مشؽولة العربٌة البالد كانت - 3

 وإجبارهم الفلسطٌنٌٌن إرهاب الهدؾ وكان ،1947 واألطفال للنساء ٌاسٌن دٌر مذبحة مثل إرهابٌة بعملٌات الصهٌونٌة العصابات قامت - 4
 أرضهم ترك على

 الٌهود- ب

 .الٌهود لصالح التطورات كل كانت- 1 

 .كثٌرة وأموال العسكرٌة خبرة ذات مدربة قوات:ٌمتلكون كانوا-2

 وروسٌـا أمرٌكا من كل رأسه علً الدولً الدعم-3

 م1948 فلسطٌن حرب- 54

  األسباب- أ

  ٌاسٌن دٌر مذبحة مثل العرب ضد الٌهودٌة الجماعات جانب من المذابح استمرار- 

  .بها السوفٌتى واالتحاد المتحدة الوالٌات واعتراؾ إسرابٌل دولة قٌام وإعالن فلسطٌن على البرٌطانى االنتداب إلؽاء- 

  فلسطٌن العربٌة الجٌوش بدخول قرارا العربٌة الجامعة إصدار- 

 النتابج- ب

  العربٌة الجٌوش هزٌمة- 

 .القدٌمة والقدس ؼزة وقطاع الؽربٌة الضفة عدا ما فلسطٌن كل علً الٌهود استولً- 

 .اٌالت مٌناء وأنشؤت العقبة إلى ووصلت النقب صحراء على إسرابٌل استولت- 

  .الٌهود مع م1949 رودس هدنة عقد الى (ومصر واالردن ولبنان سورٌا )العربٌة المواجهة دول اضطرت- 

 إسرابٌل حدود ضمان 1950 عام وانجلترا وفرنسا المتحدة الوالٌات اعالن- 

  .للٌهود وتركوه وطنهم من فلسطٌنً ملٌون فرار- 

  .الخر وقت من تنفجر ساخنة القضٌة واصبحت إسرابٌل بدولة االعتراؾ العرب رفض- 

 الهزٌمة أسباب- جـ 

 .االحتالل من نفسها بتحرٌر مشؽولة العربٌة البالد كانت- 

 .والخطة الفكر متحدة وؼٌر مستعدة ؼٌر العربٌة البالد كانت- 

 .السوفٌتً واالتحاد أمرٌكا من الدولً الدعم لدٌها إسرابٌل كانت- 

. الكثٌرة واألموال المدربة والقوات العسكرٌة الخبرة لدٌها إسرابٌل كانت

 م1956الثالثً العدوان- 55

 اسبابه- أ 

  .مصر سوى عربٌة دولة أى تخشى ال كانت اسرابٌل- 1

  ٌولٌو ثورة نجاح بعد خاصة  أطماعها طرٌق فى الوحٌدة العقبة هى مصر تعتبر اسرابٌل كانت حٌث

 (   أٌد س   لها مطمبنة كانت ) خوؾ فال العربٌة للدول بالنسبة اما

 إلسرابٌل موالٌة دول نفوذ تحت تقع حدودهاأو عن بعٌدة ألنها إما

 عسكرٌا اسرابٌل مواجهة على العربٌة الدول بعض قدرة عدم

  .1956 ٌولٌو 26 فً السوٌس قناة تؤمٌم من فرنسا و إنجلترا ؼضب- 2

  .الجزابر لثورة مصر مساعدة من فرنسا ؼضب- 3

  فشله أسباب- ب 

 بورسعٌد مدٌنة عند االستعمارٌة القوات قتال الجٌش و الفدابٌٌن بساله- 1



 
 

 

 

 .وفرنسا إنجلترا على المتحدة الوالٌات ضؽط- 2

 .باالنسحاب المعتدٌن وطالبت بالعدوان نددت التً المتحدة األمم تدخل- 3

 .المعتدٌة للدول السوفٌتً االتحاد تهدٌد- 4

 .بطالة من له تعرضوا ما بسبب وفرنسا إنجلترا فً المتعطلٌن العمال ثورة- 5

 العدوان نتابج- جـ 

 .السوٌس قناة و سٌناء من المعتدٌة القوات انسحاب- 1

 .الشٌخ شرم وفً ، المصرٌة الحدود على دولٌة طوارئ قوات وجود- 2

. العقبة خلٌج فً المالحة من إسرابٌل تمكنت- 3

 1967 ٌونٌو 5 بم تفسر قٌام  العدوان االسرابٌلى -56
س أٌد / مع المصالح الصهٌونٌة   م تالقت مقاصد االستعمار1967لثالث مرة عام - أ 
تكوٌن الدولة الٌهودٌة من النٌل الى الفرات :- مصالح الصهٌونٌة - 
 القضاء على الحركة الشٌوعٌة -  1:    رؼبة امرٌكا فى :- مصالح االستعمار - 

السٌطرة على البترول العربى  - 3تطوٌق االتحاد السوفٌتى من الجنوب    -  2                       
س أٌد  / عملت إسرابٌل على استدراج البالد العربٌة لحرب ؼٌر مستعدون لها - ب 

اعتدت إسرابٌل على الحدود السورٌة  
إعالن مصر أن أي اعتداء على سورٌا ٌعتبر اعتداء علٌها وذلك بمقتضى اتفاقٌات الضمان الجماعى   - 

اؼالق مصر خلٌج العقبة فى وجه المالحة اإلسرابٌلٌة  

 إؼالق مصر خلٌج العقبة فً وجه المالحة اإلسرابٌلٌة :- بم تفسر - 57

  العربً على إسرابٌل بسبب تهدٌد إسرابٌل المسلح لسورٌا   االقتصاديإلحكام الحصار -1

تنفٌذ مصر التزامها باتفاقٌة الدفاع المشترك مع سورٌا - 2  

  :-  1967 ٌونٌو 5 العدوان الصهٌونً فً جما نتائ - 58

  المصري الجويانزال ضربة ساحقة بالسالح - 1
استٌالء اسرابٌل على سٌناء وقطاع ؼزة حتى الضفة الشرقٌة لقناة السوٌس  -2
خسرت مصر الجانب االكبرمن قواتها المسلحة فى سٌناء  - 3
استٌالء اسرابٌل على هضبة الجوالن فى سورٌا ومدٌنة القدس العربٌة والضفة الؽربٌة لنهر االردن  - 4

.         ( م 1967قمة الخرطوم  )م 1967 وضح موقؾ الدول العربٌة من عدوان - 59
 1967 ادركت البالد العربٌة ان الخطر االسرابٌلى اصبح ٌهدده جمٌعا ان لم تدعم دول المواجهة  فعقدت مإتمر الخرطوم اؼسطس 

:- قرارات المإتمر 
  ضرورة تكاتؾ العرب لصد العدوان االسرابٌلى من خالل تقدٌم الدول العربٌة الؽنٌة الدعم المالى لدول المواجهة مصروسورٌا  واالردن 

أساسا للسالم فً الشرق األوسط     242تضمن قرار مجلس االمن رقم /  أٌد - 60
م                            1967س وضح موقؾ األمم المتحدة من عدوان = 
    نص على1967فى نوفمبر 242اصدر مجلس االمن للقرار -:
 .67انسحاب إسرابٌل من األراضى التى احتلتها بعد عدوان - 1
. إنهاء حالة الحرب فى المنطقة- 2
. حرٌة المالحة فى الممرات الدولٌة- 3
. احترام االستقالل السٌاسى والسٌادة اإلقلٌمٌة لكل دول المنطقة- 4
. تسوٌة مشكلة الالجبٌن العرب- 5
. إنشاء مناطق منزوعة السالح على الحدود- 6
. تعٌٌن ممثل خاص للسكرتٌر العام لألمم المتحدة، إلجراء االتصاالت مع الدول المعنٌة- 7

 242 قارن بٌن موقؾ مصر و إسرابٌل  من قرار مجلس األمن- 61
وافقت مصر على هذا القرار  -      أ 

موقؾ إسرابٌل من قرار مجلس األمن -  ب     
عملت اسرابٌل على فشل جمٌع الجهودالدولٌة لتحقٌق االنسحاب من االراضى المحتله   - 1
تمادت فى اقامة المستوطنات فى االراضى العربٌة المحتلة   - 2
حاولت تهوٌدالضفة الؽربٌة لنهر االردن   - 3

. م 1967تنوعت اتجاهات السٌاسة المصرٌة بعد هزٌمة ٌونٌه /  أٌد = 1967 وضح تحركات مصر فى الفترة التى اعقبت حرب - 62
   دبلوماسى- أ 

 .مشكلتة حل فى الفلسطٌنى الشعب وحق أراضٌهم تحرٌر فً العرب بؤحقٌة العالم إلقناع الدبلوماسٌة الجهود تكثٌؾ

 عسكرى اتجاه- ب  

 :طرٌق عن ذلك وتحقق للحرب الدولة إعداد

 .بشرٌه قوى و   حدٌثه أسلحه  و أموال من تحتاجه ما بكل المسلحة القوات دعم- 

 . 1971 عام الدابم الدستور( السادات)بإصدار الداخلٌة الجبهة توحٌد- 

 الخالفات وتصفٌة الثقة عدم من العربً الجو وتنقٌة العربً الصؾ توحٌد- 



 
 

 

 

 وسورٌا مصر بٌن مشتركة عسكرٌة خطة تنسٌق- 

م  1967نجاح إستٌالء إسرابٌل على أراضً العربٌة/ بم تفسر  - 63
.  بسبب حدوث بعض األخطاء العسكرٌة فً الداخل وتدبٌر مإامرات ضد مصر فً الخارج

الدعم األمرٌكً إللتقاء مصالحها مع إسرابٌل  

 م  1967 ٌونٌو 5س وضح خطة مصر لتجاوز أزمة =  لم تإد هزٌمة ٌونٌو فً فقد مصر عزٌمتها وتصمٌمها الستعادة أرضها/  أٌد - 64
أهداؾ القٌادة المصرٌة لتجاوز اثار النكسة = 

:-  وتمثلت فً: مرحلة البناء : أوال 
 إعادة بناء القوات المسلحة - 1

 إعادة الثقة الجنود فً أنفسهم وفى قادتهم - 2

 اعادة تدرٌب القٌادات وتنظٌم الوحدات -3

 (م 1970- 1967حرب االستنزاؾ  ):- مرحلة الصمود:  ثانٌا 
 (أهدافها  ) (س ما نتابج حرب اإلستنزاؾ   )

  دارت بٌن القوات المصرٌة و اإلسرابٌلٌة شرق القناة  أدت إلى 

 نقلت مصر خاللها المعركة إلى مواقع العدو  . 1

 ألحقت أفدح الخسابر بالتحصٌنات اإلسرابٌلٌة وباألسلحة واألفراد . 2

استمرت ثالث سنوات  و كان من شهداء حرب اإلستنزاؾ الشهٌد الفرٌق عبد المنعم رٌاض . 3

 م 1973 بم تفسر قٌام حرب أكتوبر - 65
رؼبة مصر فً استعادة أراضٌها التً احتلتها إسرابٌل 

فشل الجهود السلمٌة للتوصل إلى حل سلمى عن طرٌق األمم المتحدة 
التعنت اإلسرابٌلً واإلصرار على االحتفاظ باألراضً التً احتلتها 

 وضح دور كال من  - 66
أوال المشٌر أحمد إسماعٌل على وزٌر الحربٌة  

وزٌر الحربٌة وقابد القوت المسلحة أثناء حرب كتوبر  
تولى القٌادة االتحادٌة للقوات المصرٌة والسورٌة  

. حصل على اعلى االوسمة العسكرٌة  وهو نجمة سٌناء 
س أٌد استخدام عنصر المفاجؤة أحدث زلزال فى إسرابٌل  

تم التخطٌط والتنسٌق على الجبهتٌن المصرٌة والسورٌة بدقة ومهارة إلى الحد الذى جعل إسرابٌل تفاجا بالهجوم المصرى السورى، مما 
.  جعل كثٌر من الخبراء ٌطلقون على ما حدث أنه زلزال فى إسرابٌل

. ثانٌا الفرٌق سعد الدٌن الشاذلى
. تولى  ربٌسا ألركان حـرب القوات المسلحة بسبب حرفٌته العالٌة

(. قالدة النٌل العظمى) ، بمنح اسمه (م 2012) لنصـر أكتـوبر 39تم تكرٌمه فى الذكرى الـ- 
ٌوصؾ بؤنه الرأس المدبر للهجوم المصرى الناجح على خط الدفاع اإلسرابٌلى / بم تفسر 

. م 1973، لعبور قناة السوٌس وتحطٌم خط بارلٌؾ وقام بتنفٌذها فى حرب أكتوبر(المآذن العالٌة )النه قام بوضع خطته التى أسماها 
ثالثا المشٌر  محمد عبد الؽنى الجمسى 

. م1972شؽل منصب ربٌس هٌبة عملٌات القوات المسلحة ٌناٌر - 
. 1973وكان وقتها برتبة لواء ثم ربٌسا ألركان القوات المسلحة - 
وقد قامت هٌبة عملٌات القوات المسلحة بإعداد دراسة عن أنسب التوقٌتات للقٌام بالعملٌات الهجومٌة، حتى توضع أمام الربٌس أنور - 

. السادات والربٌس السورى حافظ األسد الختٌار التوقٌت المناسب للطرفٌن
. (كشكول الجمسى)وقد قامت على دراسة الموقؾ العسكرى للعدو والقوات المصرٌة والسورٌة وسمٌت تلك الدراسة باسم - 

 (عنصر المفاجؤة  )كانت حرب أكتوبر نقطة تحول فً مسار الصراع العربً اإلسرابٌلً/  أٌد - 67
.  تعرضت إسرابٌل لمفاجبة إستراتٌجٌة أفقدت اإلسرابٌلٌٌن ثقتهم فً جٌشهم وفً مخابراتهم- 1
. تعرضت القوات اإلسرابٌلٌة فً سٌناء و الجوالن لمفاجؤة تكتٌكٌة أفقدت أفرادها توازنهم وأجبرتهم علً االنسحاب من مواقعهم األمامٌة- 2
أندهش العالم من نجاح مصر وسورٌا فً تحقٌق المفاجؤة ، رؼم التطور الهابل فً وسابل االستطالع الحدٌثة وقدرتها علً خداع جهازي - 3

. المخابرات اإلسرابٌلٌة واألمرٌكٌة فً وقت واحد

م 1973تمكنت القوات المصرٌة من تقوٌض أسس العقٌدة القتالٌة إلسرابٌل أثناء حرب أكتوبر/  أٌد - 68
. ،فقدت القوات اإلسرابٌلٌة ممٌزاتها الربٌسٌة وأهمها خفة الحركة و القدرة علً المناورة وتحقٌق السٌادة الجوٌة علً مٌدان المعركة

 قلبت حرب أكتوبر موازٌن القوة فً الشرق األوسط/  دلل - 69

 مما ٌقلل إلً حد ما مٌزة التفوق العددي العربً  1967كانت إسرابٌل تركز علً نؽمة التفوق النوعً للفرد اإلسرابٌلً بعد حرب - 
. و لكن أظهرت حرب أكتوبر كفاءة المقاتل العربً وارتفاع نوعٌته- 
مما سبق نستنتج أن التفوق العددى للعرب والتفوق فً استخدام األسلحة الحدٌثة ستكون الكفة الراجحة فً صالح العرب فً أي صراع فً - 

. المستقبل 

حرب أكتوبر حرب إلكترونٌة  / أٌد حرب أكتوبر أظهرت كفاءة المقاتل العربً  س أٌد - 70
. استطاع المقاتل العربً استخدام األسلحة الحدٌثة والمعقدة بما  فٌها االسلحة االلكترونٌة  - 1



 
 

 

 

. اثبت المخطط والقابد والجندي العربً كفاءته وقدراته الحقٌقٌة فً مٌدان القتال- 2

 (الصوارٌخ المضادة للطابرات  ) أٌد اثبت الدفاع الجوي المصري فعالٌة كبٌرة - 71
نجح فً الحد من التفوق الجوي اإلسرابٌلً – أ 
لقد أجبرت قوات الدفاع الجوي الدوابر العسكرٌة الؽربٌة علً إعادة النظر فً أنظمتها الدفاعٌة فٌما ٌختص بالتوازن بٌن الطابرات -  ب

المقاتلة والصوارٌخ المضادة للطابرات حٌث أثبتت حرب أكتوبر مدي أهمٌة الدور الذي تلعبه الصوارٌخ المضادة للطابرات 

 أٌد تحقٌق مبدأ الحشد الذى هو من اهم مبادئ الحرب  - 72
حٌث ادى الى نجاح الضربة الجوٌة المركزة فى فقدان العدو لتوازنه  - أ 

اثبتت حرب اكتوبر للدولة النامٌة التى لٌس لدٌها قاعدة حربٌة صناعٌة ان ٌكون لدٌها مخزون من االسلحة كاؾ لمواصلة المعركة   - ب 

 أٌد اظهرت الحرب مدى اهمٌة التضامن الجماعى فى مواجهة الخطر االسرابٌلى  - 73
حٌث اتخذت الدول العربٌة خطوات عملٌه لتدعٌم مصر وسورٌا من خالل  

 (تونس  –الكوٌت –السودان -السعودٌة-المؽرب-االردن-لٌبٌا-الجزابر–العراق )تقدٌم الدعم العسكرى من تسع دول هى - أ 

 كما قدمت دول الخلٌج و السعودٌة الدعم المالً لهما- ب 

منع البترول عن الدول التً تساعد إسرابٌل - جـ 

 (النتابج اإلستراتٌجٌة للحرب  ) أٌد انهاء حالة الالسلم والالحرب  - 74

حٌث فتح الطرٌق بهدؾ التوصل الى قرار السالم فً الشرق األوسط  

تؤكد دور البترول كسالح فعال لتحقٌق األهداؾ =   (علً الجبهة االقتصادٌة  ) ما نتابج منع البترول عن الدول التً تساعد إسرابٌل - 75
. م1973اإلستراتٌجٌة العربٌة فً عام 

الدلٌل على ذلك  
.   اتخذ العرب قرار بتخفٌض إنتاج البترول ثم اتخذ  قرار الحظر الكامل علً وردات البترول إلى الوالٌات األمرٌكٌة- أ 
م 1967تؤكد دوره كسالح فعال لتحقٌق األهداؾ اإلستراتٌجٌة العربٌة فؤرتبط أمام العالم إعادة إنتاج البترول بإعادة إسرابٌل لحدود ما قبل - ب
. أثر الحظر البترولً علً دول أوروبا الؽربٌة و الٌابان فاخذت تضؽط بشدة علً أمرٌكا لالستجابة للحق العربً- جـ

 ما نتابج حر أكتوبر على المستوى السٌاسً  - 76
 أصٌب حلؾ األطلنطً بشرخ كبٌر / أٌد = 

اصٌب حلؾ االطلنطى بشرخ كبٌر ألن الوالٌات المتحدة طلبت الوالٌات المتحدة من أعضاء حلؾ األطلنطً أن ٌقدموا تسهٌالت إلً الطابرات 
األمرٌكٌة التً سوؾ تنقل المساعدات إلً إسرابٌل ، 

 (بم تفسر  )لكن دول الحلؾ رفضوا ذلك 
فاعتذرت بعض دول الحلؾ من عدم امكاناتها تقدٌم مساعدات للوالٌات المتحدة   

 رفضت بعض الدول االخرى رفضا صرٌحا ذلك حرصا على عدم اثارة العرب ضدها  وخشٌة رفض امدادها بالبترول 

 معظمها بعدالة قضٌة العرب  إلٌمان من جهة 

 وضح نتابج حرب أكتوبر على المستوى اإلفرٌقً  - 77
 س أٌد زادت حرب أكتوبر من عزلة إسرابٌل السٌاسٌة =

 1967 دول اخرى قاموا بقطع عالقاتهم فى اعقاب حرب 8 وقد سبقتهم بإسرابٌل ةالدبلوماسً دوله افرٌقٌة بقطع عالقاتها 22قٌام اكثر من 
 سٌاسٌا إلسرابٌلكانت هذه الخطوة بمثابة نجاح كبٌر للسٌاسة المصرٌة إزاء لقارة اإلفرٌقٌة وتحقٌق العزلة 

م  1967أثبتت حرب أكتوبر نجاح الدبلوماسٌة المصرٌة بعد عدوان / سإال جدٌد أٌد - 78
  بعدالة قضٌة العرب  إلٌمانهارفض معظم الدول األوروبٌة تقدٌم المساعدات لطابرات األمرٌكٌة أثناء حرب أكتوبر– الدلٌل على ذلك أ 

 كانت هذه الخطوة بمثابة نجاح كبٌر للسٌاسة المصرٌة إزاء لقارة بإسرابٌل ةالدبلوماسً دوله افرٌقٌة بقطع عالقاتها 22قٌام اكثر من -ب 
 سٌاسٌا إلسرابٌلاإلفرٌقٌة وتحقٌق العزلة 

 وبناء السالم اإلسرابٌلً العربً مصر فى انهاء النزاع  (السادات  ) وضح جهود - 79
 من خالل الخطوات االتٌة  اإلسرابٌلً العربًبدأ الربٌس السادات فى اتخاذ مبادرة حضارٌة من اجل حل النزاع 

:-   حٌث دعا الربٌس السادات إلى1977 نوفمبر19مبادرته بالذهاب إلى إسرابٌل -  أ
. إقامة سالم دابم وعادل فً منطقة الشرق األوسط وتجنٌب األجٌال القادمة وٌالت الحروب- 
. االعتراؾ بالحقوق الشرعٌة للشعب الفلسطٌنً- 

 1978 سبتمبر17-5مإتمر كامب دٌفٌد - ب 
وزراء اسرابٌل الى عقد اجتماع فى كامب  احم بٌجٌن ربٌسنم  كارتر ربٌس الوالٌات المتحدة كال من الربٌس السادات وجٌمًدعا الربٌس 

 األتٌةدٌفٌد بالوالٌات المتحدة  انتهى بوضع اطار لسالم ٌقوم على االسس 
االنسحاب الكامل من سٌناء / 1
تطبٌع العالقات بٌن مصر واسرابٌل  / 2
 الفلسطٌنٌٌن فى  تحدٌد مستقبل الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة على  ممثلًتحقٌق الحقوق الشرعٌة للفلسطٌنٌٌن عن طرٌق اشتراك االردن و/ 3

 الكامل  الذاتً واقامة الحكم اإلسرابٌلً العسكريٌسبق ذلك انهاء الحكم 
 بٌن مصر اسرابٌل 1979 مارس 26معاهدة السالم فى - جـ 

 بمشاركة من الوالٌات المتحدة واهم نصوصها  
انهاء  حالة الحرب واالمتناع عن التهدٌد بالحرب وحل مشكلة بالوسابل السلمٌة / 1
 التام من شبه جزٌرة سٌناء اإلسرابٌلًالنسحاب /2



 
 

 

 

بسٌادة كل طرؾ من االطراؾ النزاع على ارضه  االعتراؾ/3
 وثقافٌة بٌن البلدٌن والقتصادٌةاقامة عالقات طبٌعٌة سٌاسٌة /4
 الحدود بعمق اكثر فى سٌناء جانبً اقامة مناطق محدودة السالح على / 5
 للضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة بعد شهر من التصدٌق على معاهدة السالم  الذاتً الحكم المفاوضاتبدء /6
   1967 لعام 242االساس الذى قامت علٌه كل من اتفاقٌة كامب دٌفٌد ومعاهدة السالم هو قرار مجلس االمن /7

 م  1979 ما نتابج معاهدة السالم - 80
و انتهى الخالؾ حول طابا وؼٌرها من النقاط   م ما عدا طابا1982 اسرابٌل من سٌناء وانسحبتحرص الجانبان على تنفٌذ المعاهدة 
 مصر فٌهما  بؤحقٌة 1989الحدودٌة بحكم هٌبة التحكٌم الدولٌة 

 وضح الخطوات التً تمت لتحقٌق الحقوق الشرعٌة للفلسطٌنٌٌن - 81
. طبقاً  لما جاء فً مإتمر كامب دٌفٌد بدأ الحوار بٌن العرب وإسرابٌل بشؤن تحدٌد مستقبل الضفة الؽربٌة و ؼزة -
.  بحقوقه ومبادبه  (العرب وإسرابٌل  )كان األمر فً ؼاٌة الصعوبة لتمسك كل من الطرفٌن - 

حدثت ترتٌبات بٌن الفلسطٌنٌٌن و اإلسرابٌلٌٌن فً مدٌنة أوسلو بالنروٌج و حدث حوار بٌن العرب وإسرابٌل فً مدرٌد و كانت الحكومة 
.  المصرٌة مع الوالٌات المتحدة ترعى هذه المباحثات 

 و مازال الطرٌق طوٌال نالفلسطٌنًٌ فً ؼزة وارٌحا لتعبر عن طموح ةفلسطٌنًاعلن قٌام سلطة - 
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