
 

 

 

 
 
 

 األول الفصل مراجعة
 .فٌها الصناعٌة الثورة زامنت التً التؽٌرات علً بناء قامت -أ      اوربا فى اجتماعٌة ثورة أول الفرنسٌة الثورة:  تارٌخٌا اٌد -

  العامة طبقة مع بالتحالؾ(  والصناعٌة التجارٌة المصالح أصحاب) البرجوازٌة/  الوسطً الطبقة بها قامت -ب

  9811 عام الجمهورٌة واعلنت الملكٌة الؽت و الباستٌل سجن هدم -أ  ألى أدى/  ج     9871 الفرنسٌة الثورة قٌام/   ابجنت ما   -

 ( أٌد)والتشرٌعٌة التنفٌذٌة السلطة أشكال من مختلفة تجارب فً الثورة دخلت -ب 

 .مصر علً الفرنسٌة الحملة هاعهد فً جاءت التً اإلدارة حكومة ثم الوطنً المإتمر ثم التشرٌعٌة الجمعٌة

 ( الفرنسٌة والحملة الفرنسٌة الثورة بٌن العالقة ) مصر على الفرنسٌة الحملة قٌام فى سببا  السٌاسٌة  اوروبا احوال كانت/  ذلك اٌد س

  لفرنسا الملكٌة عادةوإ الثورة علً للقضاء بٌنهم فٌما تحالفا   كونوا - عروشهم على أوربا ملوك خوؾ إلى  أدت الفرنسٌة الثورة ألن

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

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

 .مصر فً إنجلترا ضرب فكرة جاءت هنا من(  اإلنجلٌزي األسطول قوة)   باأورو عن المنعزل الجؽرافً موقعها

  مصر على للسٌطرة فرنسٌة محاولة أول 9817 الفرنسٌة الحملة تكن لم س أٌد 

  الهند من الهولندٌة التجارة لضرب حملة إرسال فى فكرت 98 القرن فى 92 لوٌس عهد فى

 . سلما مصر عن التنازل العثمانٌة لدولةا فرنسا طالبت 97 القرن فى 93 لوٌس عهد فى

  فرنسا إلى آسٌا شرق من اآلتٌة الفرنسٌة التجارة وصول لتسهٌل الفكرة تجددت 94 لوٌس عهد فى

  الفرنسى القنصل تقارٌر بعد الممالٌك خطر من الفرنسٌة التجارة النقاذ   -: الفرنسٌة للثورة االولى االٌام فى

 . لها نواة مصر تكون الشرق فً فرنسٌة  إمبراطورٌة إقامة -أ   ( مصر ؼزو مشروع انتصر)  مصر علً سٌةالفرن الحملة مجً تفسر بمس 

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

 الحملة قبل المصري المجتمع على التعرؾ أهمٌة تفسر بم  -

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

   له ممقاومته وٌقلل المصرٌٌن ثقة ٌكسب لكً نابلٌون ذكرها التً االسس(  مصر فى فرنسا سلطة توطٌد على عمل نابلٌون س)  س

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

   الفرنسٌة الحملة تقاوم التى القرى بحرق هدد - 2. للمصرٌٌن فٌها الحكم ٌكون اهلٌة حكومة انشاء هو هدفه ان اعلن - جـ

 (م9817 أؼسطس) البحـرٌة ٌرقـ أبو موقعـة نتابج ما س

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

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

   دالصعٌ فً المقاومة إنهاء علً نابلٌون عزم تفسر بم س

 دفاع مقابال(  الشاالالت حتاى جرجاا من) الصعٌد على ٌولٌه أن بك مراد على نابلٌون عرض لهذا المراكب وصول منعالنٌل مما   فً عطل المالحة بك مراد الن
  لهم الصعٌد أهل مقاومة وقؾ عن عجزت ولكنها وهزمته الفرنسٌة القوات له فاتجهت رفض مراد ولكن الضرابب

  -                      0 القااهرة عان وبعاده الاوادي طاول -بسابب      أشاهر عشارة طوٌلاة فتارة الفرنساٌة الحملاة ضاد الصاعٌد مقاوماة راساتمرا تفسار بم  س
 0 العربٌة الجزٌرة من المتطوعٌن مساعدات وصول -     المناوشات حرب األهالً اتباع - 0 الممالٌك مع الصعٌد أهل تحالؾ

  ونصؾ شهر بعد سقط للفرنسٌٌن التصدي فً بحريال الوجه فشل/  تفسر بم س

  الممالٌك حكم بقسوة األهالً شعور/  القاهرة من قربهم      

  9817 اكتوبر فى االولى القاهرة بثورة المصرٌٌن قٌام: تفسر بم   س

 .االموال عن بحثا   الدكاكٌن تفتٌشو البٌوت اقتحام -      واآلثار المساجد هدم -       الحارات ابواب هدم -        الضرابب فرض -

  مصرى 0000 و فرنسى 000 ومعة دٌبوى الفرنسى القاهرة حاكم قتل -  بالقمع الثورة دااخم -   االولى القاهرة ثورة النتابج ما س

 العام الدٌوان عطلل و  والمشاٌخ االعٌان واعتقلوا الؽرامات الفرنسٌون وقع -  المصرٌٌن فؤثاروا بخٌولهم االزهر الجامع الفرنسٌة القوات دخلت -

 ( الفرنسٌٌن من مصر السترجاع تسعى العثمانٌة الدولة كانت) أٌد   الشام الى بحملتة نابلٌون خروج: تفسر بم س

  ندرٌةاالسك جهة من والثانٌة الشام جهة من واحدة حملتٌن إرسال - الفرنسٌٌن خراجإل وروسٌا انجلترا مع معاهدة العثمانٌة الدولة عقدت -
  لعكا انجلترا مساعده –الجزار باشا احمد بقٌادة عكا حامٌة قوة) بسبب الحملة فشلت   معً الحظ ٌهاجموة ان قبل االتراك ٌهاجم ان اراد ولهذا

  مساالن مع فرنسا فً اإلدارة حكومة تواجه التً المتاعب بونابرت بلؽتاالجابة   الحملة ترك و فرنسا إلى نابلٌون رحٌل تفسر بم  س

 (العرٌش معاهدة عقد أسباب( )الحملة بقاء استحالة ٌرى كلٌبر كان)  األخطارأو تهددها لكلٌبر الحملة نابلٌون تركس أٌد 

  الفرنسً الجٌش عدد تناقص -.   ودمٌاط العرٌش الى حملتٌن العثمانٌة الدولة ارسال - المصرٌٌن ثورات تجدد - للمقاومة الممالٌك عودة -

 9700 العرٌش معاهدة فشل:  تفسر بم   س

  والعثمانٌٌن الفرنسٌٌن بٌن للهدنة أدي مما العثمانٌة الدولة نفقة وعلً  بؤسلحتها الحملة لخروج  معاهدة  العثمانٌة الدولة مع كلٌبر عقد (على تنص)

 كلٌبر رفض هذال حرب كؤسري تخرج وان بسالحها الحملة جالء اإلنجلٌزٌة الحكومة عارضت انجلترا موقؾ( فشلها سبب)

 . الثانٌة القاهرة بثورة وقاموا الفرصة المصرٌون إنتهز -  للشامه وأعاد التركً للجٌش كلٌبر هزٌمة -   العرٌش معاهدة فشل نتابجما  س 

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

  الضرابب اداء و الفرنسى اإلشراؾ تحت الصعٌد بحكم بك ادمر على نابلٌون عرض رفصوا الممالٌك ان الدلٌل

 . مصر لحكم األتراك ٌعود ال حتى الفرنسى الحكم تحت الصعٌد بك مراد ٌحكم أن على بك ومراد كلٌبر بٌن االتفاق فتم كلٌبر عهد فى اما

 من طرد الحملة ()لم تٌؤس أنجلترا  مصر فى البقاء فى رؼبته رؼم مٌنو عهد فى الحملة جالء تفسر بم س

 . العثمانى الجٌش إلى مكرم عمر والسٌد الممالٌك وزعماء عثمانى جٌشال انضمامومصر من الحملة إلخراج قٌر أبى إلى أسطول بإرسال إنجلترا قٌام

     فرنسٌة مستعمرةل وتحوٌلها مصر فً البقاء ٌنوي كان  -ج   مٌنو عهد فً أقٌمت مصر فً أقٌمتالحملة  مشروعات معظم تفسر بم س
  المصري الواقع لدراسة أبحاثهم من انتهوا قد كانوا الحملة علماء الن -           رشٌد من مصرٌة من وتزوج إسالمه أعلن -

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

 (عالما 924) الحملة صحبوا الذٌن ماءالعل مجموعة من ذلك ٌظهر  -ج

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

 .المصرٌٌن صفوة أذهان فً ما علً التعرؾ ؼرضه فكان فعلٌة ممارسة هناك تكن ولم شكلً النقل كان

 درجة و تحدي ضؼورقة =  ظظمسك الختام في التاريخ االمتحان بين يديك 
حسام كمال راشد 
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  ( :مهم)حضارٌة صدمة الحملة أٌد كانت  س
   اوروبا فى ٌدور ما على المصرٌون منها اطل نافذة كان:  العلمى المجمع -أ 
  الفردى المطلق ؼٌرالحكم الحكم من اخرى اشكال وجود الى المصرٌٌن نبهت:  الدواووٌن فكرة -ب 
 . الحٌاة من النوع هذا ٌحاكى البعض فبدأ  المصرى المجتمع عن تختلؾ الحٌاة من اخرى لاشكا وجود الى المصرٌٌن نبهت:  للفرنسٌٌن االجتماعٌة الحٌاة -ج 

 احلديثة اندونة ثنبء:  انثبني انفصم

 .الممالٌك من والتخلص مصر على السٌطرة ارادوا:  االتراك - الدلٌل كثٌر قوى الفرنسٌة الحملة خروج بعد مصر على تصارعت أٌد   س

 .الهند الى مواصالتها لتامٌن لحماٌة(  والمتوسط االحمر البحرٌن على الهامة الموانا بعض على)  مصر على سٌطرةال ارداوا:  االنجلٌز

 .االنجلٌز مع بالتحالؾ ذلك على واستعانوا لمصر حكمهم عودة اردوا:  الممالٌك

 . الفرنسٌٌن مع حروبهم ةكثر بسبب قوتهم وضعؾ عددهم قلة - بسبب     الحمله خروج عند الممالٌك ضعؾ تفسر ٌم س

   مصر فً لألمور معالجتهم حول اختالفهم  -  . بك وإبراهٌم بك مراد جماعة بٌن أنفسهم علً انقسامهم.-

 القوي الستقطاب مجاال انفسهم من الممالٌك جعل أٌد س

 ( حسن بك عثمان) األتراك ومواالة الحٌاد التزام ٌري/ جـ(  البردٌسً) بفرنسا االستنجاد ٌري فرٌق/ ب(  األلفً) إنجلترا مع التعاون ٌري فرٌق/ ا

 9701 مصر عن ورحٌلها الممالٌك عن إنجلترا تخلً   تفسر بم س

 للحكام باالستساالم الممالٌاك ونصاحت الممالٌاك عان التخلاً فقارروا بالسالطان عالقتهاا علاى إنجلتارا فخشٌت العثمانى السلطان مع فرنسا عالقات تحسن بسبب
  م9700 إمٌان صلح بعد( 9701 مارس) فى مصر عن االنجلٌزٌة القوات حلتر و  العثمانً

 . باشا خسروا محمد العثمانى الوالى منصب واستقرار تثبٌت -ج    م9701 عام مصر من االنجلٌزى الجٌش خروج:  النتابج ماس 

 .مصر حكم على الممالٌك لمساعدة االنجلٌزٌة الحكومة مع للتفاوض لندن الى االنجلٌزى الجٌش مع االلفى بك محمد سفر -

 سٌطرتهم تحت النٌل نهر فً المالحة وجعل المنٌا احتالل الممالٌك واستطاع والعثمانٌٌن الممالٌك بٌن الحرب تجددت -

  لشوارعا الى بجنوده على محمد فنزل البردٌسى ضد بثورة األهالى قام  -ج   على محمد صالح فى 9701 النٌل فٌضان أزمة كانت ذلك اٌد س 

  الزعماء وثقة الشعب عطؾ أكسبه مما الشعب احترام جنوده من وطالب الضرابب برفع والمشاٌخ للعلماء تعهد
 . الصعٌد إلى الباقى وفرالممالٌك  زعماء بٌوت وهاجم ضد الشعب ؼضب فرصة على محمد انتهز-

 .الممالٌك لمحاربة الصعٌد الى السفر على محمد من طلب  -حٌث همن التخلص حاول   على محمد لوجود مطمبنا باشا خورشٌد ٌكن لم:  اٌد  س 

 .أسطنبول واالرناوإد االلبان فرق استدعاء العثمانى السلطان من طلب  - الدالة له فارسل له عسكرٌة فرقة ارسال العثمانى السلطان من طلب -

 م9703 عام جدة على والى على محمد ٌعٌن العثمانى السلطان ٌجعل ان استطاع -

 آخار وٌعاٌن الشعب بارداة الوالى فٌها ٌعزل مصر تارٌخ فى مرة أول هذه -ج    مهما تارٌخٌا حدثا 9703 عام مصر حكم علً محمد تولٌة ٌعتبر تفسر بم  س
  العربً االوطن و مصر فً اجتماعً صك أول أنها إلى قٌمته ترجع  -           الشعب بمعرفة

  صدهم استاطعت قواته ولكن النٌل وفاء بعٌده احتفال خالل القاهرة على الممالٌك هجوم -ج  مصر حكم من لىع محمد عزل  انجلترا حاولت  اٌد  س

 ولكن تمسك به المصرٌٌن باشا موسً وتعٌٌن سالونٌك والٌة على وتعٌنه 9704 فً مصر من على محمد بعزل السلطان اقناع انجلترا استاطعت -

 .االلفى محمد  المملوكى حلٌفها عٌٌنتو على محمد لعزل م9708 عام فرٌز حملة ارسال -

  مصر وإحتالل األلفى محمد وتنصٌب على محمد عزل فى انجلترا رؼبة -ج    مصر الى م9708 فرٌزر لحملة انجلترا ارسال:  تفسر بم  س

 تركٌا ضرب على وروسٌا انجلترا بٌن اإلتفاق -     لفرنسا انحٌازه بسبب انجلترا مع السلطان عالقة تدهور -

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

 ( الشعبٌة لزعامةا من علً من وتخلص فرٌزر حملة بٌن العالقة ما)  فرٌزر حملة فشل نتابج ما  س

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

 ( ماذا ٌحدث لو لم ٌنقسم الزعماء ) نفً االجابة الشعبٌه الزعامه من على محمد تخلص سهوله/  تفسر بم س

 المادٌة المصالح بعض حول الزعماء بٌن التنافس -  علً محمد عند له ٌدسون مكرم عمر منافسو أخذ  - مكرم عمر مكانه حول الزعامة انقسام   -

 للتخلص من عمر مكرم ( م9707 أؼسطس)  النٌل فٌضان انخفاض فرصة علً مدمح استؽل-

 (  م9707 أؼسطس)  النٌل فٌضان انخفاض فرصة علً محمد استؽل أٌد  س

  نهرهم ولكنه الضرابب تخفٌؾ علً محمد من بدورهم العلماء وطلب الزعماء لدى الناس فاحتج األسعار ورفع الضرابب فرض
 إلاى ونفٌاه األشاراؾ نقاباة من بخلعه علً محمد فقام فٌها علً محمد مع التباحث ورفض بل رفضها ولكنه اإلجراءات هذه على ٌوافق أن مكرم عمر على كان

   السادات محمد مكانه عٌن و م9701 عام(  مكرم عمر رأس مسقط)  دمٌاط

   م9707 النٌل فٌضان نقص فرصة منتهزا على محمد اتخذها التً القرارات ما س

 .للدولة وضمها ملكٌتها إثبات أصحابها ٌستطع لم التً األطٌان على استولى  -   الوسٌة و األوقاؾ أراضً على المٌري المال ضرٌبة فرض -ج 

 .والمصوؼات واألوانً المنسوجات على تمؽة ضرٌبة فرض - .األطٌان إٌراد من الصافً ونصؾ االلتزام من الفابض نصؾ بتقدٌم الملتزمٌن ألزم -

  للجٌش تابعة اإلصالحات بقٌة كانت -الدلٌل على ذلك .         اإلصالحٌة علً محمد سٌاسة محور الجٌش كان: ٌدأ س
 تارتبط التاً المختلفاة الصاناعات فاً خباراء إلعاداد خاناة المهنادس إنشااء وكاان للجاٌش أطبااء إعاداد ضارورة إلاً األصل فً ٌرجع الطب مدرسة إنشاء كانق

 .العسكرٌة مهمته إلً باإلضافة مصر فً العمران لتقدم أداة الجٌش كان -      سالح من بالجٌش

 . المتمردة لطبٌعتهم األرناوإد و الترك تجنٌد عن االبتعاد قرر - النهالجنود         فً اختٌار صعوبة علً محمد واجه تفسر بم س
 . الجو مالءمة لعدم معظمهم مات إذ بالفشل السودانٌٌن تجربة وانتهت ،السودانٌٌن إلً لجاء - .ضده ثورتهم الحتمال المصرٌٌن تجنٌد عن ابتعد - 

 .9702 فً حرب الٌونان التجربة ونجحت المصرٌٌن علً االعتماد علً محمد قرر -

 .ٌشالج تنظٌمل الضباطمن  طابفة فرنسا من علً محمد استقدم - .علً محمد عهد فً التجنٌد دابرة اتساع: علً المترتبة النتابج ما  س

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

  .المصرٌة البحرٌة علً محمد أنشاءبم تفسر   س
 . ر األحمرلنقل الجنود عبر البح الوهابٌة الحروب فً دخل عندما 9790 عام أوابل البحرٌة ظهور بدأ -االجابة     

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

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

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

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

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



 

 

 

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

 على الجٌش ( 9729م  و فرمانً 9720المصري) تسوٌة لندن  للجٌش بالنسبة له وروبٌةاال الدولة وعداء علً ما العالقة بٌن محمد س
 ( خدمته فً وتكون العثمانً السلطان قوات من جزء والبحرٌة البرٌة علً محمد قوات تعد)  على نصت والتً 9720 لندن معاهدة 
 : لعسكرٌةا للقوة بالنسبة: باالتً لمصر رباطا م9729 فرمانا السلطان أصدرت كما
   السلطان بإذن اال حربٌة سفنا مصر تبنً ال -       جندي ألؾ 97 عن السلم وقت فً الجٌش عدد ٌزٌد ال -
   وضح أحوال الجٌش فً عهد خلفاء محمد علً  س

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

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

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

 .مصر ضباط خٌرة من 93 من مكونه فرنسا إلً حربٌة بعثة أرسل -  .الدولٌة القٌود رؼم الذاتٌة للقوة كمظهر الجٌش ببناء إسماعٌل اهتم أٌد   س

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

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

  إسماعٌل عهد أواخر فً عام بشكل المصري الجٌش ضعؾ تفسر بم  س

 .9770 عام اإلنجلٌز ةسٌطر تحت مصر وقوع . الحكومة شبون ارتباك - المالٌة األزمة 

 . الحدٌث والعصر علً محمد أٌام منذ الخارجٌة مصر سٌاسات فً أثرت التً العوامل تعددت: أٌد س

 .التركٌة الرابطة مواجهة فً العربٌة الرابطة -                 الحٌوي المجال -     لمصر الجؽرافً الموقع -

   العثمانى لعصرا فى خارجٌة سٌاسة لمصر ٌكن لم/   تفسر بم  س

 . وحربا   سلما   السلطان تتبع الوالٌات -        9398 عام منذ العثمانٌة السلطنة من جزء مصر ألن -

  .لمصر بالنسبة م9720 لندن معاهدةما نتابج  س
 .عثمانٌة والٌة مجرد كانت أن بعد دولٌة شخصٌة لمصر جعلت        .الخارجٌة انتصاراتها ثمار من مصر حرمت
  0 العثمانٌة السلطنة عن نهابٌا   استقالال   مصر استقالل تؤخٌر أدى إلى     م9729 فبراٌر فرمانً نتابج ام س

 . إسماعٌل مصر حكم تولى أن إلى م9729 وفرمان م9720 لندن لمعاهدة طبقا   السلطنة تجاه السٌاسً مصر وضع استمرار 
  إسماعٌل عهد الفترة هذه وأنهى وإسماعٌل على محمد عصرى بٌن إنتقالٌة فترة( إسماعٌل عهد حتى لندن معاهدة منذ) فترة تسمى(  متوقع) أٌد س

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

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

 الثالث الفصل
 )بداٌة األزمة المالٌة فً عهد إسماعٌل( إسماعٌل عهد فى الدٌون أسباب ) بدأت اإلقتراض فً عهد سعٌد  دلل (

 %  8 بفابدة قرضا انجلترا من 9740 استدان عندما االستدانة بدأ من أول

 وعارؾ المصارٌة الخزاناة علاى ٌحررهاا بساندات المرابٌن من اضاإلقتر وكذلك
     المركبة بفوابدها قابمة تظل وإنما تسدد تكن لم ألنها السابرة الدٌون بإسم ذلك

 مظااهر ادخاال -افتتاحهاا     وحفل القناة -  للسلطان    والرشاوى الهداٌا -
 ٌاافرٌق شرق فى والتوسعات الحروب -      الحدٌثة المدنٌة

 

 ( للدابنٌن تستجٌب دولة أول انجلترا كانت) تفسر بم  أو  توسع إسماعٌل فً اإلقتراض دون السداد نتابج ما س  

  مصر باحتالل القدٌم حلمها لتحقٌق  للدابنٌن تستجٌب دولة أول انجلترا وكانت حكوماتهم إلى الدٌون أصحاب فلجؤ السداد عن إسماعٌل عجز

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

 ــ: هو االجنبى للتدخل الحقٌقى السبب

 . هناك األوربً النفوذ وتهدٌد أفرٌقٌا وشرق الحبشة فً مصر توسعات -    أوربا دول كل فٌها ٌطمع كان التى السوٌس قناة -   

  مصر شبون فً التدخل وبداٌة الحبشة على إسماعٌل حمله عام نفس هو 9783 امع أن ذلك على والدلٌل لها حجة الدٌون من األوربٌة الدول اتخذت
 (صور االصالح المالً فً عهد الخدٌوي اسماعٌل) بحجة الدٌون فى عهد اسماعٌل باشا مظاهر التدخل االجنبً فى مصرس وضح 
 الوزارة المختلطة –جنة التحقٌقة ل –المراقبة الثنابٌة  –المجلس العلً للمالٌة  –صندوق الدٌن  –فٌٌه  بعثة كٌؾ و

  مصر فً المالٌة األزمة حل فً وللمعاونة للدابنٌن استرضاء/  التعلٌل 9783 عام برٌطانٌا من كٌؾ بعثة استقدام إلً إسماعٌل الخدٌوي اضطر  بم تفسر س

  ؟ م 9784 عام الدٌن صندوق إنشاء – تفسر بم س

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

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

 ت بناء  علً اقتراح الرقٌبان وأعضاء صندوق الدٌنتشكل       ( بم تفسر ) تشكٌل لجنة التحقٌق األوروبٌةس  
 المالٌة األزمة حل بتعطٌل إلسماعٌل المراقبة إدارة اتهام   العجز أسباب فً التحقٌق   المالٌة األحوال سوء بسبب 

 السالطان اقرهاا التاً الخادٌوي سالطة دلتقٌٌا  السلطان اصدره الحكم توفـٌق الخدٌوي تولى عندما    9781 أؼسطس  8  فرمان السلطان إصدار/ تفسر بم س
 . توقٌعها مصر تنوى التى المعاهدة بنص العثمانً السلطان إبالغ ضرورة -    على نص حٌث 9781 الجامع الفرمان بمقتضى إلسماعٌل ذلك قبل

 . السلم وقت جندي الؾ97 بـ المصري الجٌش عدد تحدٌد -  الدٌون تسـوٌة لؽرض إال جـدٌدة قـروض عقد منع -

   م9781: إصدار السلطان العثمانً فرمان أؼسطس  م ما النتابج9781س بم تفس إعتراض إنجلترا و فرنسا على فرمان 
 م . 9781طلبت  انجلترا وفرنسا عدم سحب امتٌازات الخدٌوي الموجودة فً فرمان 

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

 االستبدادٌة ( توفٌق مٌول مع األجانب مصالح )ألتقت  9781 شرٌؾ لوزارة وفرنسا إنجلترا معارضة تفسر بم س
 برباسته حكومة وشكل توفٌق عزله لهذا  مصالحهم ٌعطل وهذا نواب مجلس و دستور أقامه فحاول  – األجنبً للتدخل معاديألنه 
 ة حكمهخالؾ الخدٌوي توفٌق الدستور فً بداٌس 

 وكان الدستور ٌنص علً ان ٌتولً احد النظارالوزارة 9770ج/ قام بتولً الوزارة مخالفا للدستور عام 

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

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

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

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

  9770 ٌولٌو التصفٌة قانون اللجنة هذه واستصدرت 9770 مارس فى الدابنة الدول من دولٌة لجنة تؤلٌؾ 9770 ٌناٌر فى المقابلة  قانون الؽاء

   الوزراء ربٌس باشا رٌاض سٌاسة علً المصرٌٌن والمثقفٌن األعٌان اعتراض س

   الصحؾ تعطٌل - للوطنٌٌن اضطهاده - المقابلة قانون إلؽاء - لإلجانب انحٌازه -   نٌابٌة حٌاة قامةإٌعارض  -: كان باشا رٌاض ألن األعٌان



 

 

 

  النواب ومجلس م9781 باشا شرٌؾ وضعه الذي بالدستور إال ٌكون لن اإلصالح أن أدكوا المثقفون بٌنما
 

  (العرابٌة الثورة قٌام عوامل)  الثورةب ٌنذر االقتصادي و السٌاسً المناخ كان/  تفسر بم س
   أٌد س إقتصادٌة تداعٌات المالٌة لألزمة كان -1   الحكم المطلق المستبد للخدٌوى ورٌاض باشا   -0 ازدٌاد التدخل االجنبى  -9

  للتقاعد همإحالت بسبب لألهالى الضباط انضمام -ؼضب مالك األراضً بسبب إلؽاء قانون المقابلة   -قانون التصفٌة سوء األحوال االقتصادٌة 
  (توفٌق عهد بداٌة فً الوطنٌة الحركة مظاهر) مصر شبون فً األجنبً للتدخل المصرٌٌن ٌستسلم لم:  أٌدس 

 . المصرٌة الحكومة إلى والدومٌن السنٌة الدابرة أمالك تعاد أن: باآلتى فٌه طالبت حلوان جمعٌة موقؾ

 اجانب ثالثة بها وطنٌة مراقبة وتشكٌل الثنابٌة المراقبة إلؽاء% 2 بفابدة واحد دٌن فى الدٌون توحٌد - الدٌن لصالح الحدٌد السكة إٌرادات تخصٌص عدم* 

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

 بالثورة العرابٌةكان العسكرٌون فً مصر أكثر تؤهال  للقٌام  توفٌق عهد فً العسكرٌٌن تذمر اسباب ما س

 سوء معاملة رإسابهم األتراك وخاصة عثمان رفقً وزٌر الحربٌة. -9

 حرمانهم من الترقٌة واقتصارها علً خرٌجً المدارس الحربٌة  وهذا ٌعنً عدم وجود فرصة لترقً ؼالبٌة العسكرٌٌن المصرٌٌن -0
 قدرتهم التنظٌمٌة التً ٌتمٌزون بها عن المدنٌٌن . -1

 ال ٌتجزأ من المجتمع المصري وتؤثرهم بالمناخ العام فؤعطً الثورة طابعا  مدنٌا  شعبٌا   ألنهم جزء -2

 ود سامً البارودي وزٌرا  للحربٌةعزل عثمان رفقً وتعٌٌن محمأدت إلى  9779ما النتابج : حركة الجٌش ) مظاهرة عابدٌن األولى ( فبراٌر س 

 – المرتبات زٌادة – الحدٌد السكك أجرة نصؾ العسكرٌون ٌدفع أن () الفبوٌـة)خاصة بالجٌش المطالببالضباط م تقدف لضباط بقوتهم وبالثقة فً قدراتهمشعور ا
 ( المرتب من األجازات خصم عدم – والمالبس للتؽذٌة نقدي بدل صرؾ

  السٌاسٌة المدنٌة الحركة مع الجٌش حركة توحٌد 9779ماٌو أواخر فى العسكرٌٌن مطالب أثبتت/  اٌد س

  السٌاسٌة المدنٌة حركة مع الجٌش توحٌد على إثبات الثالث المطلب ٌعتبر نٌابى مجلس تكوٌن - جدٌدة حصون إنشاء -جندى ألؾ 97 إلى الجٌش عدد دةزٌا

 تحجٌمهم ( على فعمل الضباط نفوذ زٌادة من الخدٌو ) أٌد خشى  9779 فبراٌر منذ الخدٌو العرابٌٌن بٌن العالقة توتر/  تفسر بم س

 . نفوذهم من لٌحد الثالثة الضباط ضد تقارٌر كتابة على الجنود فحرض تحجٌمهم على عمللخدٌو ألن ا  

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

  السالح جمع هو الؽرض نأل التوفٌقى الرٌاح رحف فى االشتراك رفضهمو  مصر عن إبعادهم الؽرض أن اعتقادا المهدٌة الثورة الخماد للسودان الذهاب رفضهم

  ذلك اٌد..... األمة وحدة عن9779 سبتمبر 1 مظاهرة تعبٌر س

 . جندى ألؾ 97 إلى الجٌش عدد زٌادة.     النواب مجلس تشكٌل - باشا رٌاض عزل: وهى األمة مطالب قدم المظاهرة هذه فى عرابى ألن    

  ( العرابٌٌن ضؽط تحت شرٌؾ وقع/   أٌد)  العرابٌٌن و باشا شرٌؾ ةوزار بٌن العالقة توتر/  تفسر بم س

 . للخارجٌة وزٌرا فهمى ومصطفى للحربٌة وزٌرا البارودى  لتعٌن علٌة العرابٌون ضؽط

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

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

 ؟ 9744 النواب مجلس عن 9779 النواب مجلس ٌختلؾ لم/ أٌد  س 

 . 9744 النواب شورى مجلس كان كما األعٌان ؼٌر من المتعلمٌن من وخال العصبٌات وأصحاب األعٌان عضوٌته فى ضم 9779 المشكل النواب مجلس ألن

 ؟ 9770 ٌناٌر فى األولى المشتركة المذكرة وفرنسا إنجلترا إرسال/    تفسر بم  س

 الدولتٌن تدخل ُتوجب األحداث هذه وأن الخدٌو عرشٌهدد  البرلمانى النظامو أن  مصر فى لمصالحهما وتعطٌل خطورة النواب مجلس تشكٌلألن 

  األولى المشتركة المذكرة ساوفرن إنجلترا نتابج /إرسال 9770 باشا شرٌؾ وزارة استقالة تفسر بم س

 فرنساا و انجلتارا علاى الفرصاة لتفوٌات المٌزانٌاة مناقشاة تؤجٌال الناواب مان شارٌؾ طلاب. بالدٌون لتعلقها المٌزانٌة مناقشة النواب حق عدم شرٌؾ من طلبتا
 .الوزارة البارودى وشكل استقالته ؾشرٌ قدم  موقفهما على الطرفٌن إصرار أمام  المٌزنٌة مناقشة بحق ووتمسكوا رفضوا العرابٌون ولكن

   الثورة وزارة البارودى وزارة على ٌطلق/  تفسر بم س

 . المٌزانٌة مناقشة فى المجلس حق أقر الذى 9770 فبراٌر دستور أعلنو   اعمالها ومن للحربٌة وزٌرا عرابى عٌن 

 ؟ 9770 ماٌو الثانٌة المشتركة المذكرة وفرنسا إنجلترا إرسال/  تفسر بم س

 . مصالحهم حماٌة - باشا سلٌم األمٌر وتولٌة توفٌق الخدٌو لعزل ٌسعون العرابٌٌن بؤن االدعاء  -  الثورة وزارة بعد العرابٌٌن قوة ازدٌاد

 عرابى أحمد نفى. البارودى وزارة استقالة:  وطالبت بالخابن لقب الذى النواب مجلس ربٌس باشا سلطان مع المذكرة الدولتان أرسلت
 ؟ األستانة مإتمر لعقد فرنسا دعوة/  تفسر بم س

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

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

 ( 9770ماٌو  03المذكرة المشتركة الثانٌة )  س ما نتابج إرسال 
 حمد عبده بتحلٌؾ الضباط الٌمٌن .رفض البارودي االستقالة وزادت المذكرة من تماسك العرابٌٌن حٌث أقسم الجمٌع  ٌمٌن الدفاع عن مصر وقام الشٌخ م -
 ظل عرابً وزٌرا  للحربٌة . - برباستهشكل الخدٌوي توفٌق الوزارة  -استقالة البارودي الدولتٌن فؤدي ذلك إلٌمذكرة  قبل الخدٌوي توفٌق -

 ناقش دور عرابً واألمة فً مقاومة االحتالل فً كفر الدوارم /  9770تشكٌل مجلس عرفً س بم تفسر 
 تحصٌنات والحضور الى قصر راس التٌن باإلسكندرٌة ولكن عرابً رفض .قاوم عرابً اإلنجلٌز فً كفر الدوار وطلب الخدٌوي منه وقؾ ال
 البالد بعٌدا  عن سلطة الخدٌوي.تم تشكٌل مجلس عرفً إلدارةو اء النظر فً شرعٌة الخدٌويوجه عرابً إلً الخدٌوي تهمة الخٌانة وطلب من األعٌان والعلم

  أهدافها صدق رؼم العرابٌة الثورة فشل أسباب/  تفسر بم س

 . الخدٌو وعزل األجنبى التدخل مقاومة بٌن الهدؾ اختالط  -   0   والسلطان الخدٌوى مع واآلخر العرابٌٌن مع أحدهما معسكرٌن إلى األمة انقسام-9

 . والمصرٌة اإلنجلٌزٌة القوات بٌن العسكرٌة القوة تكافإ عدم - 2              البالد من عرابى وإخراج الثورة بوقؾ طالبوا انهزامٌة عناصر ظهور -1

 . القناة بعبور لإلنجلٌز بالسماح السوٌس قناة إدارة تواطإ -4            . الملكٌة الحكم نظم بتؽٌٌر تقوم وطنٌة ثورات ألى الكبرى الدول معاداة -3

  9710 امع إلى 9770 عام من  توفٌق عهد فً االحتالل من األولى سنوات العشر فى الوطنٌة الحركة ضعفت س تفسر 

 . كرومر اللورد اتبعها التى الشدة سٌاسة و(  الجلنزة سٌاسة)  اإلنجلٌزى بالطابع المصرٌة اإلدارة طبع -9

 . عرابى من حموه الذٌن هم اإلنجلٌز بؤن العتقاده الخدٌو اعتراض عدم -0

  بالوظابؾ وانشؽلت المقاومة ثوب البارزة الشخصٌات وخلعت اآلخر البعض وإعتقال العرابٌة الثورة زعماء بعض نفى -1
 ؟ 9710 – 9770 من الفترة فى الوطنٌة الحركة مظاهرس وضح 

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

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

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



 

 

 

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

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

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

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

  منه بدال رٌاض وتعٌٌن استقالته بتقدٌم فخرى حسٌن تحرٌض وهو الخدٌو وجه ماء ٌحفظ حل إلى وتوصلوا كرومر اللورد ؼضب
  العثمانً بالسلطان عالقته  بتوثٌق الثانً حلمً عباس الخدٌوي  قام/  تفسر بم س

 .ضده انجلترا مع العثمانٌة الدولة ٌتفق ال -    .اإلنجلٌز لمواجهة الحاجة دعت ما إذا إلٌه ٌستند -

  حكمه بداٌة فى المصرى الشعب حب الثانى حلمى عباس الخدٌو اكتسب/  تفسر بم س 

 (  . فهمى مصطفى وزارة إقالة ) االحتالل تجاه متشددة سٌاسة عباس اتخذ -9

 عن طرٌق  الشعب إلى تقرب -0
  علنا نشاطه بمزاولة له وسمح الندٌم هللا عبد عن عفاو نٌاشٌنهم إلٌهم وأعاد مدنٌة وظابؾ فى وعٌنهم العرابٌة الثورة مسجونى عن فؤفرج    

 .المصرٌٌن لدي المعارضة و المقاومة روح ٌعشجت -أدت إلى      االحتالل ضد البداٌة فى المتشدد عباس مواقؾ علً المترتبة النتابج ما س
 .       للضرابب جدٌد نظام وضع -  المٌزانٌة مناقشة -مثل  مناقشتها من ممنوعا   وكان السٌاسٌة باألمور ٌهتم القوانٌن شوري مجلس بدأ -

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

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

 كال بالدهام فاى تطباق ان ٌتمنون اوربا من المبعوثون عاد حٌن اوربا إلى إسماعٌل ارسلها التى:  البعثات - . الرأى صحافة انتشار - والفكرى الثقافى المناخ -
 مصر فى انتشرت التى األدبٌة والمنتدٌات الفكرٌة الصالونات -   وحرٌات نٌابى ومجلس دستور من اوربا فى شاهدوه ما

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

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

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

 9717فاشودة حادثة وظروؾ اسباب(  أو)إسماعٌل عهد فى تكونت التى المصرٌة اإلمبراطورٌة انهٌار فى أثرها المهدٌة للثورة كان س دلل

 ذلاك علاى وترتاب 9772 الساودان مان قواتهاا بسحب المصرٌة كومةالح فؤمرت إفرٌقٌا فى المصرٌة اإلمبراطورٌة لتحطٌم المهدٌة الثورة قٌام إنجلترا استؽلت
  انجلترا توسعات الٌقاؾ إفرٌقٌا قلب فً فاشوده مدٌنة لتحتل قواتها فرنسا أرسلت و فرنساو إٌطالٌاو  إنجلترابٌن  إفرٌقٌا فى مصر أمالك تقسٌم

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

 علاى إنجلتارا لتجبار فاشاوده احتلات فرنساا أن ٌعتقادون والمصارٌٌن الخادٌوي كاانالدلٌل على ذلاك   فاشودة حادثة بعد المنهزمٌن أول الخدٌو كان ذلك أٌد  س
 . 9711 الثنابى الحكم اتفاقٌة على وافق   - 9100 لندن زارفقام  مصر من االنسحاب

  كامل مصطفً فقال كامل مصطفى عدا ما المصرٌٌن نفوس فً الٌؤس )دلل دب المصرى والشعب كامل مصطفى على فاشودة حادثة نتابج ما س

  الجالء تحقٌق فى الخدٌوى على االعتماد استحالة كامل مصطفى ادرك

  والدستور بالجالء لتنادى 9100 اللواء ةجرٌد اسس -     االحتالل بخطورة الناس وتبصٌر الوعى اٌقاظ حاول

  االستقالل فى مصر حق الىً ملالعا الضمٌر تنبٌة فى المحاماة بؤسلوب كامل مصطفى نجح 9103 االسالمى العالم جرٌدة فؤصدر العثمانٌة الدولة على اعتمد

 .انجلترا و سافرن بٌن الوفاق لسٌاسة مقدمة فاشودة حادثة كانت( أو.)الودي الوفاق عقد تفسر بمس 

  المؽرب على السٌطرة فى فرنسا رؼبة - 9101 بارٌس انجلترا ملك زار و ألمانٌا ضد معا  تحالفا فرنسا و إنجلترا بٌن المسلحة الموجهة من بدل -

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

     مصر فً ألنجلترا بةبالنس الودي الوفاق نتابج ما س
 الوطنٌٌن علً التضٌٌق فً االحتالل سلطات اشتدت -  9102 مصر فى ٌعارضها من إنجلترا أمام ٌعد لم
 للمصرٌٌن الوطنٌة الروح على لٌقضً قاسٌة أحكام وأصدر دنشواي حادث استؽل -  الذاتى الحكم ممارسة  قدرتهم عدم المصرٌٌن كرومر اتهم -

 م9104دنِشــواي حادثة نتابج ما س

  الموقؾ لتهدبة م 9108مصر من كرومر انجلترا سحبتف وأوروبا مصر فً باالحتالل التندٌد فً الحادثة كامل مصطفً استؽل -

 .األوروبً للقارئ اللواء جرٌدة من وفرنسٌة إنجلٌزٌة طبعتٌن أصدر -  9108دٌسمبر فى الوطنً الحزب -    العلٌا المدارس أنشت - الوطنٌة الجهود نظم-

  الصعاب تخطى فى ومقدرتة المصرى الشعب لصالبة مثال   فرٌد محمد ٌعتبر تفسر بم س

  االحتالل مواالة الى حلمى عباس الخدٌوى فٌه وتحول وفرنسا انجلترا بٌن الوفاق سٌاسة فٌة نضجت مناخ فى جاء

  لٌلٌة مدارس فى الشعب عامة تثقٌؾ على عمل- الٌدوٌة الصناٌع عمال قابةن تكوٌن فى ساهم -  العمالٌة النقابات الٌة فضم الوطنى الحزب دابرة وسع

 كتشنر و ؼورستكرومرو  بٌن قارن س

 الحدٌدٌة(  )القبضة كتشنر سٌاسة  كرومر عن مصراختلفت فى ؼورست كرومر

 التضٌٌق علً الوطنٌٌن وازدرابهم ومواجهتهم بشدة.  -9
 الذاتً. طعن فً المصرٌٌن بعدم الكفاٌة للحكم  -0
 كانت األحكام قاسٌة  9104عندما وقعت حادثة دنشواي ٌونٌة  -1

 سااالطات وساااع -  الخااادٌو علاااى الرقاباااة خفاااؾ
 فاً المصرٌون أشرك -( الوزراء) النظار مجلس
 التمصٌر وأعاد الجلنزة ألؽى -  بالدهم حكم

 أعااد-   المطلاق الحكام سٌاسة أتبع-
 طاااااااارد -        الجلنااااااازة سٌاساااااااة
  فرٌد محمد على قبض -   الوطنٌٌن

   البرٌطانى االحتالل ضد النضال مٌدان فى وحدة الوطنى الحزب ٌكن لم:  صحة أٌدس 

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

 والمصاالح والقوى عصره تناسب وكٌفٌة طرٌقة له منها كال لكن. الحقٌقٌة النٌابٌة والحٌاة والستور بالجالء وتطالب االنجلٌز ضد تناضل االحزاب هذه كل كانت
   م9192 االولى العالمٌة الحرب قٌا حتى الحال هذا أستمر عنهاو ٌعبر التى

 الفصل الرابع
 م9191لم تكن فكرة االستقالل عن الدولة العثمانٌة مطروحة قبل ثورة س بم تفسر / 

 إٌمان المصرٌٌن بفكرة الجامعة اإلسالمٌة باعتبارهم شعبا مسلما . -0     وتدٌن بالوالء للسلطان العثمانى ٌن أنهم جزء من العالم اإلسالمىشعور المصرٌ -9
 (مصطفى كامل ومحمد فرٌد ) ٌطانً دون انفصال مصر عن تركٌا هو تحرٌر مصر من االحتالل البر 9191كان هدؾ الحركة الوطنٌة قبل ثورة  -1

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

فعزلات عبااس حلماً )إعالن الحماٌة البرٌطانٌة علً مصار و قامت بضدها  دخول الدولة العثمانٌه دخولها فى الحرب العالمبة االولىانتهزت إنجلترا فرصة     
 م و تولى فإاد األول.9198كامل بلقب سلطان توفً  وعٌنت حسٌن

   أثناء الحرب العالمٌة األولى ) أٌد ( استبدت إنجلترا بالشعب المصري س
 ارتفعت األسعار  دون أن ٌصحب ذلك ارتفاع فً األجور  -استولت علً األقطان. -صادرت مواشً الفالحٌن وحبوبهم  -قامت بتجنٌد المصرٌٌن  -
 عطلت انعقاد الجمعٌة التشرٌعٌة التً تضم ممثلً الشعب و شعر الشعب المصري بؤنه فً سجن كبٌر- ام العرفٌة و قٌدت الصحافةاألحك فرضت -ـ



 

 

 

 
 

 كانت الظروؾ العالمٌة تتهٌؤ لتخدم الشعب المصرى أثناء الحرب العالمٌة األولىس أٌد 
جذب الوالٌات المتحدة شاعوب العاالم للتحاالؾ والحارب معهاا ضاد لمبدأ تؤلٌؾ عصبة األمم -مبدأ حق تقرٌر المصٌر ) ما رأٌك (أعلن الربٌس األمرٌكً وٌلسون

 (النتابج أعطً هذان المبدآن للشعب المصري أمال  فً التحرٌراعتقد الجمٌع أنه ٌكفً أن تعرض مصر قضٌتها علً عصبة األمم )والنمسا  ألمانٌا وتركٌا 
 بام تفسار / تطلعات مصار إلاً االساتقالل عان الدولاة العثمانٌاةبروز فكرة القومٌاة المصارٌة بعاد الحارب ) بم تفسر سقوط فكرة الجامعة اإلسالمٌة  ما نتابجس 

رزت فكرة القومٌة المصرٌة وشعور المصرٌٌن بؤنهم أماة بأدرك الشعب المصرى بعد هزٌمة الدولة العثمانٌة فى الحرب بؤنه ؼٌر ملزم بقبول السٌادة العثمانٌة 
 عن أى كٌان سٌاسى أخر والبد من والبهم لحاكم مصرى بعد أن كان والبها لحاكم عثمانًواحدة مستقلة 

 ظهور المصرٌٌن كؤمة واحدة دون تفرقة بٌن مسلمٌن ومسٌحٌٌن . -9الدلٌل      ثورة قومٌة 9191س أٌد /  تعتبر ثورة 
 الحدٌثة على أساس القومىة. كانت بداٌة ظهور مصر -1 سعت الستقالل مصر التام من السٌطرة األجنبٌة . -0

  ثورة شعبٌة بمعنى الكلمة 1919س ثورة 

 القرى وهاجم الثوار مركز الشرطةانتقلت الثورة إلى المدن و اهرات الطلبة والمثقفون والعمالاشتعلت الثورة فى القاهرة، وقامت مظ -9
 حدث فى مدٌنة زفتى. تكونت اللجان الثورٌة، واستولى الثوار على السلطة فى بعض المدن، كما -0
 دللشاركت المرأة فى الثورة ألول مرة مسجلة بذلك أخطر تطور اجتماعى  -1

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

 ( ة الوحٌدة التى ال تمزق شعبها العصبات الدٌنٌة والقومٌةأٌد /أصبحت مصر الدول) خٌر تعبٌر عن الوحدة الوطنٌة فى مصر  1919 تعتبر ثورة  - 2

 .اتخذوا رمزا للثورة علما علٌه هالل ٌتوسطه صلٌب و  خطب القساوسة على منابر المساجد والمشاٌخ خطبوا فى الكنابس -شارك فٌها المسلمون والمسٌحٌون 
 نجلٌز س بم تفسر لجؤ الشعب المصرى إلى أسلوب المقاومة السلبٌة تجاه اإل

 :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 االنتقام  -امتناع طوابؾ الشعب وإضراب الموظفٌن عن العمل 

 د فشل سٌاسة العنؾسٌاسة انجلترا بعس وضح 

 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 -

 بإرسالها لجنة ملنر إلقناع المصرٌٌن بقبول الحماٌة. حاولت أن تحصل على اعتراؾ الشعب المصرى بالحماٌة -
  دور عبد الرحمن فهمىس وضح تكوٌن لجنة الوفد المركزٌة فى القاهرة / بم تفسر س  س أٌد/ ظل سعد ٌقود الحركة الوطنٌةمن بارٌس

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

  9191لجـــنة ملنر فشل س بم تفسر
 قاطع الشاعب المصاري لجناة ملنار ألن التفااوض معهاا ٌعناً تناازلف نرمركزٌة بضرورة مقاطعة لجنة ملأرسل سعد زؼلول من بارٌس تعلٌماته للجنة الوفد ال -

 حتً الفالحٌن و طالب المدارس. مدافع الوحٌد عن القضٌة الوطنٌةالشعب عن وكالته للوفد الذي ٌعتبر ال
  لجنة ملنرنتابج فشل س ما 

   معهلجؤت إنجلترا للتفاوض  سك بالوفد وبسعد زؼلولالمصري متمأدرك ملنر أن الشعب  -أن الشعب المصري لن ٌقبل الحماٌة  أدرك ملنر -
 بم تفسر :فشل مفاوضات سعد/ ملنر

   (حماٌة المصالح األجنبٌة وحماٌة األقلٌات   )   تحوٌل استقالل مصر الداخلً استقالل شكلى-بسبب إصرار إنجلترا على:.
 (قات مستقلة مع الدول االخرى حرمان مصر من اقامة عال ) تحوٌل استقالل مصر الخارجً استقالل شكلى 

      9100فبراٌر  07تصرٌح أنقد 

حاق  -(  حماٌاة المصاالح األجنبٌاة و األقلٌاات -الادفاع عان مصار -تاؤمٌن مواصاالتها فاً مصار  ) حاق إنجلتارا فاً  -احتفاظ إنجلتارا باؤربع تحفظاات  عٌوب
 إنجلترا فً التصرؾ فً السودان 

 دخول مصر المرحلة اللٌبرالٌة -تؽٌر لقب)السلطان( إلً )الملك فإاد(  -حق إصدار الدستور  -مصر استقالل اعالن  و إنهاء الحماٌة البرٌطانٌة مزاٌا

 

     9101دستور أنقد 

 أصبح من حقه حل البرلمان إقاله الوزارة  -  انتزع الملك سلطات أتاحت له التدخل فً شبون الحكم مثل عٌوب
 تقول أن األمة هى مصدر السلطات رؼم ذلك ظل الملك مصدر السلطات ارضةمتع نصوصا   9101تضمن دستور  -

   9101المبادئ اللٌبرالٌة التى  تضمنها دستور مزاٌا
 االجتماع وتكوٌن جمعٌات وأحزاب.  -العقٌدة  -الصحافة -حرٌة إبداء الرأي -الحرٌات: 

     .)الصحؾ )إال من األفكار الهدامة حظر الرقابة على -حرمة الملكٌة   -الحرمات: حرمة المنازل       
 واجبات. وال التمتع بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة -مساواة جمٌع المصرٌٌن أمام القانون -9المساواة: 
  الفصل بٌن السلطات الثالثة -السلطات :

 ٌتوالها بواسطة وزرابه  و الوزارة مسبولة أمام البرلمان.السلطة التنفٌذٌة : ٌتوالها الملك و- السلطة القضابٌة-السلطة التشرٌعٌة ٌتوالها البرلمان  -

 1924 )الشعب (  سعد الدستورٌة  س إنجازات وزارة  9102ٌة فى ظل وزارة سعد زؼلول نعمت مصر بثمار الحٌاة الدستورس أٌد 

 ؽار الفالحٌن. بٌع اكبر جزء من أراضً الحكومة لص - ة المصرٌة عن العملة البرٌطانٌةفصل العمل -فى االقتصاد:
 تخلٌص الحٌاة االقتصادٌة من السٌطرة األجنبٌة.  - الل موظفٌن مصرٌٌن محل األجانبإح -

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

 ماكدونالد ؟ /س بم تفسر فشل مفاوضات سعد 

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

 نتابج  فشل مفاوضات سعد/ ماكدونالدس 
 بة.م مصرٌٌن باؼتٌال السٌر لً ستاك قابد عام الجٌش المصري متصورٌن أنهم ٌخدمون مصلحة مصر و لكنها أدى إلى إسقاط أول حكومة شعبٌة منتخقٌا
 سحب الجٌش المصري من السودان )أي فصل السودان عن مصر (. -ملٌون جنٌة (   0/9ض مالً قدره )دفع تعوٌ -و طالبتانتهزت إنجلترا الفرصة  -
 أحمد زٌور قبل شروط اإلنذار  قالة سعد زؼلول بعد رفض اإلنذار سقوط أول حكومة منتخبه باست -احتالل جمرك اإلسكندرٌة للتهدٌد.أمرت برٌطانٌا قواتها ب -

 انتكاس الحركة الوطنٌة بعد مقتل السٌرلى ستاك.س أٌد / 



 

 

 

د زٌاور علاى حال مجلاس الناواب  وقارر الملاك التادخل فاً االنتخاباات الجدٌادة لٌخسار الوفاد حرض أحماف ٌن الوفد وإنجلتراانتهز الملك فإاد فرصة الصدام ب - 
 قام الملك فإاد بحل مجلس النواب مرة أخرى فً نفس ٌوم انعقاده وكان ذلك بداٌة عبث الملك بالدستورد الوفد الذي فاز فً االنتخابات ولكن الشعب أٌ

 
 الءس بم تفسر رفع الشعب شعار الدستور ثم الج

 من الداخل {} ألن الشعب أدرك أن الحكم الدكتاتوري ٌشل حركته فً مواجهة االحتالل والبد من الدستور فكٌؾ ٌطلب االستقالل من االحتالل وهو مقهور 
 9103اجتماع فندق الكونتننتال نوفمبر سنة س بم تفسر عقد 

  9103نوفمبر  09ى، فعـقـد النواب والشٌوخ اجتماعا فى فندق الكونتنتال ٌوم تكاتفت األحزاب الستعادة الحكم الدستوربسبب عبث الملك بالدستور 
  م9103م س ما نتابج اجتماع فى فندق الكونتنتال9103س ما هى قرارات اجتماع الكونتنتال

 ة زٌــور بـاشـا. عــدم الثقـة بـوزارو أعــلـنوا بطالن القرار الذى اتخذه الملك بحل مجلس النواب وتمسكهم بنٌابتهم عن األمة 
 ما النتابج/ فشل الملك فً فرض الحكم الدكتاتوريس 

 وحرصت األحزاب فٌها على عـدم التنافس منعا  لالنقسام و فاز فٌها الوفد باألؼلبٌة .م  1926أجبرت انجلترا الملك فإاد علً إجراء انتخابات حرة سنة  -
 .وشكلت وزارة إبتالفٌة )من حزبً الوفد و األحرار الدستورٌٌن( بزعامة عدلً ٌكن  وأراد سعد زؼلول فً تشكٌل الوزارة رفضت انجلترا ذلك

 .مصطفً النحاس و وٌصا واصؾ  :وكٌلً للبرلمان كال  من وانتخب سعد زؼول ربٌسا  للبرلمان 

 وات قابلة للتجدٌد .عطل الحٌاة النٌابٌة لثالثة سن  ؟ ود باشا وزارة القبضة الحدٌدٌةبم تفسر:أطلق على وزارة محمد محمس 
 أدخل المعارضٌن السجن  -افة عطل الحرٌات السٌاسٌة " كحرٌة االجتماعات ، المظاهرات ، حرٌة الصح -حكم البالد حكما  دٌكتاتورٌا  . -

  أشهر 3لم تستمر وزارة النحاس أكثر من س بم تفسر 
 لتوقٌع على المراسٌم، مما أجبر النحاس على االستقالة وشكل إسماعٌل صدقى الوزارة.بات، وأخذ ٌشل أعمالها، وٌمتنع عن اعقألن الملك أقام فى واجهها ال

 ماعٌل صدقى البالد حكما دكتاتوريحكم إسأٌد  ..انقالبا دستورٌا لصالح األوتوقراطٌة  1930س كانت وزارة إسماعٌل صدقى 

 .ألؾ حزب جدٌد برباسته هو حزب الشعب  -سلطات الملك  وزاد فٌه من1930وإعالن دستور   1923ألؽى دستور -حل البرلمان الوفدى  -

  :أسباب تصرٌح صموبٌل هور  أو   9112نوفمبر  93توتر الموقؾ الدولً فً عهد وزارة توفٌق نسٌم    ر/س بم تفس
فظاات األربعاة ولكان رٌطانٌاا بشاؤن التحفطالاب الوفاد باؤجراء مفاوضاات ماع ب -توتر الموقؾ الدولً بسبب ؼزو إٌطالٌاا للحبشاة وباوادر حارب عالمٌاة ثانٌاة  -

 وأعلن وزٌر خارجٌتهـم صموٌل هور بؤن برٌطانٌا تفضل التعامل مـع مصر بحرٌة . تهربت إنجلترا
  م 1935بم تفسر / ثورة الشعب المصرى  نتابج: تصرٌح صموٌل هور:س 

 وعـة وطنـٌة إلعادة الدستور وعقد معاهدة مع برٌطانٌـا وتشكلت مجمـاشتعال ثورة الشعب وتفجرت المظاهرات وتعطلت وسابل المواصالت   -
 ، ووافقت على الدخول فى مفاوضات لعقد معاهدة مع مصر، 9101اضطرت برٌطانٌا للتراجع وأمرت الملك بإعادة دستور  -

   والدلٌل:9114م.:جنت مصر بعض ثمار معاهدة 9114مزاٌا معاهدة س وضح 
 إلؽاء االمتٌازات األجنبٌة . -ام مصر إلى عصبة األمم انتهاء احتالل مصر عسكرٌا .انضم -
 ) عٌوب (تقـوٌـة الجٌـش المصري بـدرجـة تمكنه من الدفاع عن قناة السوٌس فإذا وصل إلى هــذه الـدرجة ترحل القــوات البرٌطانٌة عن مصـر  -
 وربٌة وتمصٌر البولٌس واعتبار مصر المسبولة عن حماٌة األجانب .سحب جمٌع الموظفٌـن البرٌطانٌٌـن من الجٌـش المصري وإلؽاء إدارة األمن األ -
 ) عٌوب (عـودة الجٌش المصري للسودان واعتراؾ برٌطانٌا باإلدارة المشتركة مع مصر  -حرٌة مصر فً عقد المعاهدات السٌاسٌة  -

 9114المتؽٌرات الداخلٌة والدولٌة بعد معاهدة س قارن بٌن 
 ة:المتؽٌرات الداخلٌاوال 
 انجلترا من عالقة احتالل لعالقة تحالؾ  تحولت العالقة بٌن مصر و -9
 تحالفت مع الملك ضد حزب الوفد وكانت تمٌل لدول المحور جماعة مصر الفتاة  –ان المسلمٌن تمثلت فً: جماعة اإلخوظهور قوى سٌاسٌة جدٌدة  -0
  ) أٌد (ازدٌاد نفوذ القصر وسٌطرته  - 1
 ازدٌاد نفوذ الخدم اإلٌطالٌٌن فى القصر الملكى على الملك. -دٌوان الملكى )ٌمٌل لدول المحور(تم تعـٌٌن على ماهر ربٌسا لل - وق العرشاعـتـلى الملك فار -

 المتؽٌرات الدولٌةثانٌا 
  حكومة علً ماهرعزل انجلترا و تدخل بم تفسر/    -9

 9120ة علً ماهر لرفضه إعالن الحرب ضد دول المحور فتدخلت برٌطانٌا وطردته من الحكم قامت الحرب العالمٌة الثانٌة وحدث خالؾ بٌن انجلترا و حكوم
 بم تفسر (  (فبراٌر 2حادثة   -0

عندما وصلت قوات المحور الاى حادود مصار الؽربٌاة حارك الملاك  -فى عهد حكومة حسٌن سرى وقع صدام بٌن انجلترا والملك فاروق بسبب مٌولة المحورٌة 
 حاصرت قصر عابدٌن بالدبابات لخلع الملك وقصر وتعٌٌن حكومة برباسة النحاس تدخلت انجلترا إلسقاط حكم ال -الى االمام ٌا رومٌل  مظاهرات  تهتؾ

 قبل الملك االنذار فى اللحظات االخٌرة وعرض تكلٌؾ مصطفى النحاس بتشكٌل الوزارة فوافق السفٌر االنجلٌزى -
 اضطر الملك فاروق إلً تعٌٌن مصطفً النحاس  -أدت إلى      9120فبراٌر  2نتابج حادثة س ما 

مطالاب الوفاد  تعاونت وزارة النحاس مع برٌطانٌا أثناء الحرب  وقدمت لها كل المساعدات حتى انتصرت عندما اقتربت الحرب مان نهاٌتهاا خافات برٌطانٌاا مان -
 بالجالء وسمحت للملك إلقالة حكومة الوفد 

  ) النحاس ( تعٌٌن حكومات األقلٌة  1944على إقالة حزب الوفد  س بم تفسر موافقة إنجلترا

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

  ٌعد عهد حكومات األقلٌة عهد أرهاب وعدم استقرارس بم تفسر 
بعارض قضاٌة مصار علاى مجلاس األمان ولكان  9128والجالء التام عن مصر فقام ) النقراشً باشاا ( رباٌس الاوزراء  9114رفضت إنجلترا تعدٌل معاهدة  -

 المجلس لم ٌصدر قرار وظلت القضٌة معلقة 
 قتلت النقراشً عندما قام بحلها.و هر كة اإلخوان المسلمٌن وقامت بعدة تفجٌرات واؼتٌاالت سٌاسٌة حٌث قتل اثنٌن من الوزراء وهما أحمد مازادت قوة حر -
 دخلت الحرب مع الدول العربٌة دون استعداد عسكري كاؾ ولم ٌكن هناك تعـاون بٌنها مصر الن  9127ماٌو  93فً حرب فلسطٌن : هزٌمة   -  

  9139فى اكتوبر  9114ما نتابج الؽاء مصطفى النحاس لمعاهدة س 
 قام الفدابٌون بمهاجمة معسكرات الجٌش االنجلٌزى فى منطقة القناة  -ضد القوات االنجلٌزٌة فى القناة اطلق الحرٌة للشعب المصرى للنضال المسلح  -
  9130ٌناٌر 03داخلٌة فإاد سراج الدٌن بالمقاومة  واستشهد عدد كبٌر من الشرطة محاصرة القوات االنجلٌزٌة لمبنى محافظة االسماعلٌة أمر وزٌر ال -
 .9130ٌناٌر  04القاهرة  وفى الٌوم التالى احتجت قوات بلوكات النظام بالقاهرة مما أدى إلى حرٌــق -

   9130ٌولٌو 01قٌام ثورة  رس بم تفس

 من االحتالل البرٌطانى:  تحرٌر مصر -9
 لم تحقق االستقالل الحقٌقى  1936كان الهدؾ الربٌسى للضباط  بعد أن أثبتت األحداث أن معاهدة   الحتاللتحرٌر مصر من ا



 

 

 

أدركوا بؤنفسهم وهم فً سااحات القتاال حجام الجرٌماة التاً  ؼضب الضباط المصرٌٌن الشبانهزٌمة الجٌش المصري أثارت ) م9127سنة  حرب فلسطٌن  -0
 ( حٌث أرسلوا الجٌش إلى الحرب دون استعداد وبال أسلحة لكً ٌلقى هزٌمة مخجلةالملك  أسهارتكبها النظام الحاكم وعلى ر

 بلػ الوضع السٌاسً فً مصر قبل الثورة أقصى درجات الفساد واالنحاللس بم تفسر /  سوء األوضاع السٌاسٌة -1
 فساد األحزاب التً كانت تتصارع من اجل الوصول إلً الحكم.كم .تورٌة الملك و فساد نظام الحدكتا - كانت البالد تحت ذل االحتالل البرٌطانً  
 : حٌث أثبتت النٌابة العامة بعد التحقٌق أن حاشٌة الملك مشتركٌن فً هذه الصفقات. قضٌة األسلحة الفاسدة -2
 أٌد صحة العبارة: تمٌز عصر ما قبل الثورة بسوء االوضاع االجتماعٌةس  سوء األحوال االجتماعٌة -3

 فً مصر قبل الثورة   سوء توزٌع األرض الزراعٌةنتابج ما 
 و أصبحت األؼلبٌة من  الفالحٌن المعدمٌن الذٌن عملوا كمستؤجرٌن صؽار أو عمال زراعٌٌن ٌعانون الفقر ل واضح فً توزٌع األرض الزراعٌة أدي إلً خل

ت وال تؤمٌنات اجتماعٌة وال تعوٌضات فً حالة اإلصابة وكاان كباار الرأسامالٌٌن لم ٌكن للعمال حقوق تحمٌهم من استبداد أصحاب األعمال فال قانون للمعاشا
 .ٌبتزون عرق العمال وٌستؽلون جهدهم دون وجود أي قوانٌن لحماٌتهم .

  اتجاه العسكرٌون للعمل السٌاسى/ س بم تفسر   9121 ظهور تنظٌم الضباط األحرار /بم تفسر
 .التى لم تإد إلى استقالل حقٌقى للبالد  1936معاهدة  ة مإثرات سٌاسٌة هى ألن الجٌش تعرض منذ األربعٌنات لعد -

 .متهم قد أهٌنت ولذا اتجهت مٌولهم إلى اإلخوان المسلمٌن وحزب مصر الفتاة والجمعٌات الٌسارٌة احٌث جعل الضباط ٌشعرون أن كر 1942فبراٌر  4حادث   -

 . 1949الناصر تنظٌم الضباط األحرار فى فكرٌة بٌن الضباط كانت األساس التى بنى علٌها جمال عبد هزٌمة فلسطٌن وفضابح الملك أدت إلى خلق رابطة -

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

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

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

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

 ٌونٌو أخطر اجتماع منذ الثورة العرابٌة. 94المإرخٌن اجتماع الضباط فً ٌوم  س أٌد / ٌعتبر
 وكان اجتماعا مشهودا   ٌونٌو فً حدٌقة نادي الضباط بالزمالك 94عقد الضباط اجتماع فً مساء ٌوم 

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

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

 م الضباط بالتبكٌر بإعالن الثورة س بم تفسر قٌام تنظٌ
  / تقدٌم موعد ثورة ٌولٌو ثالث سنوات ) العالقة بٌن حرٌق القاهرة و تبكٌر موعد الثورة (بم تفسر –أ  
ات الحربٌاة حتاى ٌساتكمل التنظاٌم بنااء هٌاكلاه، وهاذا لاٌس ساهال حٌاث وجاود أجهازة متعاددة لألمان، مثال المخاابر 9133حدد الضباط مٌعاد قٌام الثاورة عاام   

  9130بعد أحداث حرٌق القاهرة تم تعجٌل مٌعاد الثورة وتحدد فً  نوفمبر  لمخابرات البرٌطانٌة واألمرٌكٌةوالبولٌس السٌاسى إلى جانب ا
 ( تقدٌم موعد ثورة ٌولٌو ثالث سنوات)  دلل عجل الملك بقٌام الثورة –ب 
مما أدى إلى تقدٌم موعاد الثاورة أربعاة اشاهر حٌاث اجتمعاـت لجناة القٌاادة برباساة " جماال عباد  9130ٌولٌو  94قرار حل مجلس إدارة نادى الضباط فً كان 

 أوإعتقالهم  عامـر وزٌرا للحربٌة هو القضاء علٌهم وان الؽـرض من تعٌٌن اسماعٌل بك شٌرٌنالنـاصر" ثالثة أٌام متتالٌة فً ٌـولٌــو لبحث الـموقؾ 
 مٌعادا للثورة وتحددت خطتها فً ٌولٌو  01ٌولٌو وعندما فشلوا تم تحدٌد ٌوم  00الوزارة الجـدٌـدة فـً ٌـوم حاول الضباط األحـرار القضاء علـى 

  أخطر اجتماع بمقر قٌادة الثورة بكوبري القبة برباسة )محمد نجٌب( ٌولٌو 01فً مساءالضباط عقد  س ما نتابج / 
 كرٌة إلً اإلسكندرٌة استعدادا  لعزل الملك . إرسال بعض الوحدات العس -عزل الملك فاروق. -ه جاء فٌ

 تم رحٌل الملك فاروق بعد أن تنازل عن العرش البنه )أحمد فإاد( تحت وصاٌة مجلس قٌادة الثورة وتم ذلك فً قصر رأس التٌن .
  عملت الثورة على مساندة الشعوب العربٌة على التحرر من االستعمارس أٌد / 

 مؽرب العربى، وإمارات الخلٌج العربى وجنوب الٌمن على نٌل استقاللها.ساعدت السودان وبلدان ال -أ
 أٌدت وال تزال تإٌد الشعب الفلسطٌنى فى استرداد حقوقه المشروعة. - جـ   جانب ثورة العراق وثورة الٌمن . وقفت إلى -ب

  أهم مبادئ الثورة فى المجال الدولى  س وضح

  .و مساعدة شعوب آسٌا وأفرٌقٌا على التحرر من االستعمار محاربة االستعمار بكل صوره وأشكاله -9
تم توقٌعه فى بؽداد باٌن  9133حلؾ بؽداد  رفض االنضمام إلى األحالؾ العسكرٌة األجنبٌة، التى حاولت الدول الؽربٌة جر مصر والدول العربٌة إلٌها مثل:--0

 إٌران (. –باكستان  –برٌطانٌا  –تركٌا  –) العراق 
 1955رفض مصر االنضمام لحلؾ بؽداد  س بم تفسر

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

 ؾ ألناهرفضت مصر محاولة إنجلترا والوالٌات المتحدة ضم مصر إلى حلؾ بؽداد وقاوم الاربٌس عباد الناصار بشادة ضام مصار أو أى دولاة عربٌاة لهاذا الحلا -
 تبنى سٌاسة الحٌاد اإلٌجابى وعدم االنحٌاز. -     المصلحة والسٌطرة لالستعمار فقط ٌحقق 
 تبنت مصر سٌاسة الحٌاد اإلٌجابى س أٌد 

 دولة  01 عمفى إندونٌسٌا  9133لهذا شاركت فى مإتمر باندونج  من الكتلتٌن الشرقٌة أو الؽربٌةقامت سٌاسٌة مصر على الحٌاد اإلٌجابى وعدم االنحٌاز ألى 
نتٌجة النجازات ثورة ٌولٌو ووقوفها الى جوار ثورات الابالد العربٌاة ولارفض مصار الادوران فاى فلاك   تبنى سٌاسة الحٌاد اإلٌجابى وعدم االنحٌاز س ما نتابج

 . 9148وعدوان  9134الدول الكبرى تعرضت مصر للعدوان الثالثى 

 انزراعة
 ٌولٌو  01ثورة  االحتكار بعد سقوط عهد محمد علً ) االحتكار(فً  فً عهد الحملة الفرنسٌة العثمانٌٌن

 متدهورة بسبب
 –اإللتزام نظام

حق اإلنتفاع 
 الفالحون هجر

   أراضٌهم
 تهتم لم الدولة -

 بؤمور كثٌرا
  الري

 مجري انتعشت بسبب بدراسة
 القنوات فحص و النٌل

 التً الؽالت والجسور إنتاج
 -السكر و البن فرنسا تحتاجها

 الذرة و القمح و األرز زراعةب
 حدٌقة إنشاء -التقلٌدٌة  الؽالت
 من المجلوبة النباتات لزراعة
 والمشمش الخوخ مثل فرنسا

 اتبعث استقدام - جدٌدة طرق استحداث - الزراعة تطوٌر
:   مثل الرى بمشروعات االهتمام. للزراعة مدرسة فتح -

 صٌلمحا ادخال - الخٌرٌة القناطر انشاء - الترع شق
  القطن انتاج حسن - التوت ونبات الهندٌة النٌلة نبات
 ما بكل الفالح امداد - االحتكار على محمد طبق -

 وٌخصم زراعٌة واالالت ومواشً بذور من ٌحتاجة
 بزراعة الفالح  اجبار -.المحصول تسلٌم عند ثمنها

 .الدولة تحددها التى المحاصٌل

 األرض ملكٌة توسع -
 اصبح -  الزراعٌة

 فٌما احرارا المزارعون
 تاخر الى ادى مما ٌزرعون
 ضربٌة الؽاء - الزراعة
 ازدهار -%   90 الدخولٌة
 صدور - القطن صناعة
  المقابلة قانون

 األراضً استصالح
 مدٌرٌة فً الصحراوٌة
 والوادي التحرٌر
 .  الجدٌد

 العالً السد بناء-0 
 من مصر إلنقاذ 9180
 الجفاؾ خطر

 . والفٌضان

 ؟ ونتابجه اصداره وسبب المقابلة بقانون المقصود ام:  س
 .الزراعة فً االحتكار نظام لسقوط مباشرة ؼٌر نتٌجة م9789 عام القانون هذا صدر:  المقابلة قانون



 

 

 

 تصبح واحدة دفعة رضاال على المفروضة الضرٌبة امثال سته ٌدفع من كل"  على وٌنص االوروبٌة الدٌون بعض لتسدٌد االموال لجمع الدولة حاجة:  سببه
 و اإلهتمام بالزراعة و إنتعاشها الفالحٌٌن ٌد فً الملكٌة استقرار على ساعد : نتابجه   .مستقبال الضرٌبة نصؾ من وٌعفى قانوٌة ملكٌة االرض

 الصناعة حساب على بالزراعة اإلنجلٌز إهتمام تفسر بم
 . اإلنجلٌزٌة المنتجات لتصرٌؾ سوقا مصر تصبح حتى( القطن) الصٌفٌة لمحاصٌلا وخاصة اإلنجلٌزٌة للصناعة الالزمة الخام المواد لتوفٌر 
 ) انتعاش الزراعة فً ظل اإلحتالل(  الصناعة حساب علً مصر فً بالزراعة اإلنجلٌز اهتم:  أٌدس 

 . وأسنا أسٌوطو زفتً قناطر وإنشاء أسوان خزان وأنشا الخٌرٌة القناطر إصالح فتم القنوات وشق والصرؾ الري نظام تحسن
 . الزراعى اإلنتاج وزاد األراضً مساحة زادت -أدى إلى      بالزراعة االنجلٌزي االحتالل اهتمام نتابج ما س
 ، الؽذاء لقلة المصرٌون عرض مما القمح مثل الؽذابٌة الشتوٌة المحاصٌل إهمال - ، القطن مثل الصٌفٌة بالمحاصٌل االهتمام -
 . المالك الفالح الرتباك أدى مما عالٌة بؤرباح لألهالً وبٌعها األراضً لشراء أجنبٌة شركات تكونت -( ،القطن) واحد صولمح على االعتماد لخطورة -

 االحتالل فً شؤنهم وزاد إسماعٌل عهد منذ السٌاسة مٌدان دخلت اجتماعٌة كقوة الزراعٌة األرض مالك دور تعاظمس 
  البلد شٌخ و العمدة وظٌفة استقرت - النٌابٌة المجالس فً أعضاء أصبحوا - المدٌرٌات شكلوا -.  الزراعً تخصصبال االنجلٌزٌة السلطات اهتمام -9  بسبب 

    (الجبرٌة البٌوع) الزراعة مجال فى االجنبٌة االستثمارات نتابج س
 بالبٌوع ٌعرؾ فٌما المصرٌة االراضى على باالستٌالء البنوك قامت . االجنبٌة البنوك قبضة فى فوقعوا موعدها فى الدٌون سداد عن االراضى مالك عجز -

 العشرٌن القرن من الثالثٌنٌات مطلع فً البٌوع هذه وقؾب الحكومة قامت لهذا االجانب الى االراضى تتسرب الوفابٌة او الجبرٌة

 الصناعة
  ٌولٌو 01 ثورة االحتكار بعد سقوط فً عهد محمد علً ) االحتكار( فً  الحملة الفرنسٌة العثمانٌٌن

   بسبب تدهور
 الصناعة -9

 .ٌدوٌة
 تمثل طوابؾ -0

 الوصل همزة
 الحكومة بٌن

  والصناع
 نظام -1 

 الحرؾ طوابؾ
 فً فرد كل كان
 مكان له مصر
 قٌادة تحت بها
 الطابفة شٌخ

 إنشاء مٌنو اقترح
 و للنسٌج مصنع
 و الساعات و الحدادة
 وحروؾ الدباؼة
 الطباعة

 مصرٌٌن عمال ٌضم ال
 أسرار تتسرب ال ىحت

 و إلٌهم الصناعة
 من عمال استقدم
 طواحٌن إنشاء -فرنسا 
 دار أصلح هواء

 إنشاإها التً الصناعة
 الجٌزه فً بك مراد

 مصانع أقام.  الصناعة لتطوٌر
 استقدم - الدولة تتبع حكومٌة
 الخارج إلى البعثات أرسل - الخبرات
 - الحدٌثة الصناعة فنون لدراسة
 جمع على اراتالح مشاٌخ أجبر

 التً الدولة مصانع فً للعمل الصبٌة
 صناعٌة مدارس بمثابة كانت

 الخام بالمادة الصناع أمد-تطبٌق 
  المنتجات شراء  -   الالزمة
 الخام المادة بٌع سعر رفع. 1      

 شراء أسعار وخفض للصناع
 لتحقٌق وذلك المصنعة المنتجات
 .المناسب الربح

 بعضها واؼلق العام اعالقط مصانع انتاج قلة -9
  . 
 على قدرتها لعدم الحرفٌة الصناعات تدهورت-0

  االجنبى المنتج منافسة

 ًوسعٌد عباس عهد ف   
 مصر اشتراك ما بسبب حد الى الصناعة ازدهرت

  روسٌا ضد القرم حرب فً السلطان مع

 بسبب اسماعٌل عهد فً االزدهار : 
 نع الٌود ورفع جندى الؾ 10 الى الجٌش زٌادة

  المصانع بعض تجدٌد و.  الحربٌة الصناعات
 والتجهٌزٌة التحوٌلٌة الصناعات بعض ازدهار
 والصابون الزٌت واستخراج القطن حلج مثل

 والسكر والنسٌج والؽزل

 من الكهرباء تولٌد-أ  
  أسوان خزان
 استخراج فً التوسع -ب  

 معامل وإقامة البترول
  البترول تكرٌر

 ٌدالحد مصنع أقامه -ج  
 ومصنع بحلوان والصلب
  أسوان فً األسمدة

 المصانع إنشاء -د  
  الحربٌة

 التعلٌم تدعٌم -هـ  
 مراكز وإنشاء الصناعً
 المهنً التدرٌب

 ؟ لاالحتال ظل فى مصر فى الصناعة تدهور(   أو)االحتالل ظل فى المصرٌة للصناعة الالزمة الحماٌة توفٌر المصرٌة الحكومة تستطع لم/   تفسر بم س
 الؽزل صناعة فتوقفت           القطنٌة المنسوجات على%( 7) ضرٌبة فرضت -9
 .ثمنه فؤرتفع المستورد مع فتساوي        مصر فً المصنوع السكر علً استهالك ضرٌبة فرضت -0
  ٌشترٌها من دتج وال الخارجٌة السوق فً سعرها فارتفع              المصدرة المصنوعات علً%9.03 رسوما   فرضت -1
 ورفع بالجمارك المصرٌة الصناعة أثقل مما          االجنبٌة السلع على الضرٌبى سعر تعادل للصناعة الالزمة األولٌة المواد و اآلالت علً ضرابب فرضت -2

  9108  امع الصناعى الفنً التعلٌم إدارة إنشاء تم حتى الصناعً التعلٌم أهمال -3   . التسوٌق وصعوبة التكلفة سعر
 الصناعة فً اإلستثمار عن والمصرٌٌن االجانب المستثمرٌن إحجام/  تفسر بم
 .حكومٌة حماٌة ودون متكافبة ؼٌر بمنافسة علٌة محكوم الصناعً اإلنتاج نأل الزراعة فً  االستثمار و الصناعة مجال فً المصرٌة االستثمارات قلة  -9
  مصر فً الصناعٌة بالدهم منتجات ٌسوقوا حتً الصناعة مجال فً أموالهم استثمار عن األجانب امتنع -0
 ( الصؽٌرة  الصناعات )بم تفسر /تدهور االحتالل بعد مصر فى الصناعة تدهور(  أٌد)  نتابج ما  س
  الذخٌرة مصانع وإؼالق النسٌج ومعامل القطن لمؽازل المصرٌة الحكومة بٌع -9
 . اإلنجلٌز من ترٌهتش ما على الجٌش تموٌل فى تعتمد أصبحت -0
 من كبٌرة نسبة تشكل المستوردة البضابع أصبحت -الذي كان ٌوفر الحماٌة لهم  م 9719 عام الطوابؾ نظام إلؽاءبسبب )   الصؽٌرة الصناعات تدهور -1

 .أوروبً هو ما كل تبٌع أصبحت نالدكاكٌ وان األهلٌة المنسوجات محل حلت األوروبٌة المنسوجات إن كرومر اللورد أفتخر -2    المصرٌٌن استهالك

   والمواصالت النقل ازدهاراالحتكار  نظام سقوطاثر  والمواصالت النقل تطوٌر على اإلحتكار أثر

 األحمر البحرٌن فً أسطول بناء -0  البرٌة الطرق تمهٌد -9
 األحمر البحر تطهٌر -2. اإلسكندرٌة مٌناء إصالح -1. والمتوسط

 اإلنجلٌزٌة الشرقٌة الهند شركة فضلتنتابج ( ما) القرصنة من
  إفرٌقٌا حول الدوران من بدال التجارة لمرور األحمر البحر استخدام

 .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 لاموا برإوس للمالحة شركتٌن انشاء

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

 التجارة
 ٌولٌو  01ثورة  االحتكار بعد سقوط محمد علً ) االحتكار( فً  الحملة الفرنسٌة العثمانٌٌن

  الخارجٌة التجارة تدهور
 . الجؽرافٌة الكشوؾ بسبب. 
 مصر صالت اقتصرت .0

 البحر حوض علً التجارٌة
 و والحبشة والسودان المتوسط

 . العرب بالد
 بسبب الداخلٌة التجارة تدهور 
 ؼارات-0.       االمن انعدام- 9
 واختالؾ العملة ثبات عدم-1.بدو

 سٌطرة-2 المكاٌٌل والموازٌن
  االجانب التجار

 جلٌزاإلن ركدت قبل مٌنو بسبب حصار
 العثمانٌٌن ووجود المصرٌة للشواطا
 . بسورٌا

  بالتجارة مٌنو اهتم -
 و األحمر البحر بالد فً لمصر أسواقا   فتح

 السوٌس و وٌنبع جدة بٌن المراكب سارت
  القطنٌة باألنسجة محملة

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

 مع التفاهم سٌاسات بدأ قد وننابلٌ كان -
 .مكة شرٌؾ

 فى االحتكار تطبٌق
 الداخلٌة التجارة
  تسوق الدولة احتكرت

  الحاصالت
 التجارة فى االحتكار  -

  الخارجٌة
 بالبٌع الدولة ب قامت) 

 فى األجانب للتجار
 .والخارج الداخل

  الواردات احتكار -2

 كثٌرا الداخلٌة التجارة تتؤثر لم
 تتخلص بدأت ضاأٌ أنها إال

 حٌث االحتكار قٌود من تدرٌجٌا
 ببٌع للفالحٌن سمح. 9

  بالمزاٌدة منتجاتهم
 األجنبً للتاجر ُسمح. 0

 المصرٌة المنتجات فً باالتجار
 وتصدٌرها مصر داخل وبٌعها
 األجنبً التاجر قام كما.. للخارج
 السوق تحتاجه ما بتورٌد

  المصرٌة

 تولً) تمصٌر-
(  المصرٌٌن

 والشركات البنوك
 االستٌراد ووكاالت
 .   والتصدٌر

 التجارة تنشٌط-0 
 إلً الخارجٌة
  العالم دول جمٌع

فتح أسواق  -
خارجٌة للمنتجات 

 المصرٌة.



 

 

 

 ؟ السوٌس قناة حفر تنفٌذ على محمد رفض:  تفسر بم:  س
 .ذلك بعد القناة فً المالحة لضمان رمص شبون فً التدخل على محمد فخشً مصر فً جدٌدا بسفورا ارٌد ال بقوله علٌه عرض عندما
 (. للدولة السٌاسٌة اإلرادة ضعؾ ومظهر مصر فً األجنبً التدخل أشكال ؟ )أحد لمصر مجحفة القناة حفر شروط كانت:  اٌد:  س
  لألفـراد المملـوكة األراضً انتـزاع -. الضرابب من إعفاء مع القناة لحفـر الالزمة األراضً كل عن الحكومة تتنازل -سنة 11 لمدة ةناالق الشركة تحتكر ان
 .األرباح صافى من% 93 مصر تحصل -. المصرٌٌن من العمال 2/3 المصرٌة الحكومة تقدم -. ضرابب دون الحكومٌة الخام المواد استخراج حق للشركة -
 . الدٌون تسوٌة أجل من  الشركة اسهم من%  22 علً مصــر تحصل -
 الفرنسٌة الحملة قبٌل لمصر التجارة علً جانباال التجار سٌطر/  تفسر بم س
  العثمانٌة الدولة لهم منحتها التً االمتٌازات بسبب(0.               ادارتهم وحسن الجٌد تنظٌمهم(9.  بسبب 

  ( مهم) االحتالل ظل فى األجنبٌة الوكاالت شؤن إرتفاع/     تفسر بم س
  األمن على الحفاظ فً الحكومة دور اقتصر -0      وتسوٌقه المحلً إلنتاجا علً فرضت التً القٌود -9.......... بسبب 
  وكان بالرهونات ٌتعلق ما خاصة والبنوك الشركات مجال فً تستثمر التجارة من المتراكمة االموال رإس بدأت -1
 ( المصري االقتصاد عل9717ًاألهلً البنك انشاء االستثمارٌة المشروعات أخطر) 
 ؟ المصرى االقتصاد على المشروعات أخطر من 9717 األهلى البنك نكا تفسر بم س

 .اإلنجلٌزٌة بالعملة المصرٌة العملة ربط -ب              المالٌة األوراق إصدار أحتكر-أ  أنه بسبب
 .المصرٌة العملة علً تإثر اإلنجلٌزٌة العملة فً هزه أٌة كانت -ج              

 اإلجتًبعية األحوال
 ٌولٌو  01ثورة  االحتكار بعد سقوط محمد علً ) االحتكار( اجتماعٌة مبادئ مٌنو لمشروع كان أٌد نٌٌنالعثما

  المجتمع طبقات
 الحكام طبقة( أ)

 التركً الوالً
 الممالٌك والبكوات

 السلطة وكانت ،
 . أٌدٌهم فً تتركز

 المحكومٌن(  ب)
 من وهم: 

 المصرٌٌن
  إلً وانقسموا
 مشاٌخ:  وسطً

               وعلماء اروتج –
  الفالحون:  سفلً

  الحرفٌٌن
  

 9709(   العظٌم المشروع)  أسس أهم
 دفع فً المصرٌٌن بٌن المساواة -9

 الملتزمٌن حرمان -0.          الضرابب
 .  واإلدارة القضاء تولً من
 فرضها التً الضرابب جمٌع إلؽاء -1

 – البرانً – المٌري مثل الممالٌك
  الفاٌض

 لألرض واحدة ضرٌبة  فرض -2
 األفدنة عدد أساس علً تقوم الزراعٌة
 . جودتها ودرجة

 القٌود جمٌع من الفالح تحرٌر -2
  المشروع فً حٌث والقضابٌة المالٌة

  الزراعٌة األرض مالك هم الفالحٌن ان
 بنود تنفٌذ دون حال الحملة جالء لكن  
 المشروع هذا
 

  قوى واختفت اجتماعٌة قوى ظهرت
  اختفتاوال 

 نفوذ تضاءل -.    حاكمة كقوة الممالٌك -
 .دمٌاط الى مكرم عمر بابعاد االزهر علماء
 الشخصٌات واختفاء التجار طبقة -

 .المحروقى احمد مثل التجارٌة
 ظهرت ثانٌا

 .      الحكم فً وبعض على محمد اسرة -
 الجامعات وخرٌجة المدارس طلبة -0

 .والبعثات
.                  التجارٌة ووكالتهم باالجان التجار -1
 استمرار مع المصانع عمال طبقة-2

 كوسطاء للحكومة الحرؾ طوابؾ
  مستقرة اجتماعٌة كقوة البدو -3
 .االراضً همزعماء ءعطاال
 المالك ومتوسطً كبار من األعٌان -4

 تدهـورت -9
 ومكانة الحـرؾ
 الطوابؾ شٌـوخ

 دور تناقص. 0
 المحلً التاجر
 الوكاالت لحساب
 األجنبٌة

 طبقة ظهرت -1
 األراضً مالك

 الزراعٌة
 بعد( األعٌان)

 الملكٌة استقرار
 بموجب أٌدٌهم فً

 المقابلة قانون
 فً وشاركوا
  .السٌاسٌة الحٌاة

 فى 9130 ثورة نجحت -9
)المبدأ الثالث االقطاع على القضاء

 اإلصالح قوانٌن بإصدار(
  9130 الزراعً

 فى 9130 ثورة نجحت  -0
 من االجتماعٌة العدالة تحقٌق
  خالل

  بالمجان التعلٌم جعل -
 التؤمٌنات قوانٌن إصدار -

  للموظفٌن والمعاشات االجتماعٌة
 .ي ساعات بسبع العمل تحدٌد -

 إدارات مجالس فى العمال إشراك
 فى لهم نسبة وتخصٌص الشركات
 . األرباح

 حق وإعطابها بالمرأة االهتمام -
 . اتواالنتخاب الترشٌح

 احلكى نظبو
  محمد علً الفرنسٌٌن العثمانٌٌن

 إستحدث
 العثمانٌٌن

 تقسٌم السلطة
  الوالـً -9
 نابب هو

.               السلطان
:  الدٌوان -0

 مراقبة مهمته
  الوالً أعمال

  البكوات -1
:  الممالٌك
 شبون إلدارة
 .  األقالٌم

 

  أعضاء 1القاهرة دٌوان -9
 العاصمة الأحو فً للتدوال مهمته

 .أعضاء سبعة األقالٌم دواوٌن -0
 منع علً ٌعمل والشكاوي، المصالح فً ٌنظر مهمته

 والضرابب األموال جباٌة ٌتولً القري، بٌن المشاحنات
 و القاهرة دٌوان من ٌتشكل -: العام الدٌوان -1

 التً الشخصٌات و األعٌان من نابلٌون وكونه المدٌرٌات
+  علماء 1)  مدٌرٌة كل عن نمندوبٌ 1 بواقع نفوذ لها
 (العربان ورإساء قري مشاٌخ 1+  تجار 1

 .علٌا مركزٌة سلطة ٌمثل -أ: العام الدٌوان مهمة
 مجالس نظام علً المصرٌن األعٌان تدرٌب  -ب

 مجاالت فً بالنفع األهالً علً ٌعود فٌما الشورى
  .والموارٌث القضاء

 قتراعباال  الشرقاوي هللا عبد الشٌخ الدٌوان رأس
 .السري

كان ربٌس هذا - الدٌوان العالى : ٌشاور أعضابه فى شبون الدولة قبل تنفٌذها -أ
 الدٌوان بمثابة نابب لمحمد على وله سلطات واسعة فً الحكومة

الدواوٌن الفرعٌة  : كان لكل فرع من فروع الحكومة دٌوان ٌمثلها و فى عام  -ب
ظٌم العالقات بٌن دوابر الحكومة أصدر محمد على القانون األساسى لتن 9718

 واختصاصها

نتٌجة توسع شبون الحكومة وتعدد  9712كونه محمد علً عام المجلس العالً  -ج 
 مهامها .

م وٌتكون من كبار موظفً 9701مجلس المشورة )  الشورى ( .أقامة عام  -د 
 الحكومة والعلماء واالعٌان 

 ال العمومٌة .استشارٌة فً االدارة والتعلٌم واالشؽ سلطته

  أنشؤ ثالثة مجالس جدٌدة هً : 9728فً عام- 
المجلس المخصوص : وٌختص بالشبون الكبرى ووضع اللوابح والقوانٌن  -9

 وإصدار التعلٌمات
المجلس العمومً والجمعٌة العمومٌة وتختص بالنظر فً الشبون الحكومٌة  -0

 العمومٌة التً تحال إلٌهما.

 ضعفه عوامل طٌاته فى ٌحمل العثمانً مالحك نظام  كان تفسر بمس 
  العسكري والحامٌة الدٌوان من كل سلطة زٌادة -0            الوالً حكم مدة قصر -9
 98 القرن أواخر العثمانٌة الدولة ضعؾ بعد خاصة الحكم علً السٌطرة الممالٌك استطاع -1
 ؟( واألعٌان العلماء ةبطبق باالتصال نابلٌون اهتمام)الدواوٌن نابلٌون انشاء تفسر بم
 . األهالى بٌن مرموقة بمكانة همتمتع  بسبب ذلك و واألعٌان العلماء مع المباشر االتصال علٌه ٌجب ذلك إلً ٌصل لكً انه رأي الحكم سٌاسة لتخطٌط. 9
 .الفرنسٌة بالمصالح مقٌدة الدواوٌن فكرة كانت  -1   سٌاسة من ٌراه ما تقرٌر ٌستطٌع بواسطتهم .0
 المطلق الفردي الحكم فكرة على على محمد عهد فى الحكم نظام قام/   دأٌ س
 الحكم جوهر هى المطلق الحكم فكرة لتبقى واالستشارة التشرٌع بٌن مختلفة بؤدوار الدواوٌن فقامت والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطة بٌن على محمد ٌفصل لم-9
 . الحكم فً رؼباته لتنفٌذ ادوات سوي تكن لمها أن حٌث نٌابٌا ورٌادست نظاما اقام انه علً تدل ال المجالس هذه كل إن -0
  الفرنسٌة الحملة أقامتها التى االستشارٌة الدواوٌن بفكرة على محمد تؤثر -2 الممالٌك من العثمانٌٌن للوالة الحكم لنظام استمرار إنه -1

 هد خلفابه.أٌد: أثر ضرب محمد علً سٌاسٌا و اقتصادٌا علً وضع السلطتٌن فً عس 



 

 

 

 -:(و زاد االستبداد ) استمرار الحكم المطلق  فً عهد عباس االول وسعٌد  -أ
 اهمال مجلس المشورة -        استمرار الحكم المطلق وتركٌز السلطات . -
 بب ترك النشاط االقتصادي حرا تخفٌض عدد الدواوٌن بسبب االنكماش السٌاسً واالقتصادي بعد اإلٌقاع بمحمد علً وهً  تختص بامور سٌاسٌة وذلك بس -
 مقاسمة األجانب السماعٌل فى شبون الحكمس بم تفسر  : فى عهد إسماعٌل   -ب

 )الوزارة األوروبٌة(أدت األزمة المالٌة إلى مقاسمة األجانب السماعٌل فى شبون الحكم تمثل ذلك فً وجود صندوق الدٌن،المراقبة الثنابٌة،الوزارة المختلطة 
 ة عن سلطة تنفٌذٌة ألوامر الخدٌومجلس النظار )مجلس الوزراء( كان عبار   -بسبب : أ    ٌعتبر عصر إسماعٌل من عصور الحكم المطلقس  بم تفسر  

 كان مجلس شورى النواب هٌبة إستشارٌة ولٌست تشرٌعٌة وأراد إسماعٌل أن ٌكون واجهة تضفى بهاء علً حكمه-
 كان منحة من الحاكم ولم ٌتكون بناء على مطالب جماهٌرى -9الدلٌل على ذلك         ولٌست تشرٌعٌة س أٌد / مجلس شورى النواب هٌبة إستشارٌة

 لم ٌكن للمتعلمٌن من ؼٌر األعٌان نصٌب من عضوٌة المجلس  -1اقتصر الترشٌح على طبقات إجتماعٌة معٌنة من العمد والمشاٌخ وقلٌل من التجار  -0 
 .مصر فً اإلدارٌة التعدٌالت بعض علً محمد ادخل: اآلتٌة العبارة صحة أٌد س
 .مؤمور مركز كل وعلً مراكز إلً مدٌرٌة كل قسمت و مدٌر مدٌرٌة كل علً المساحة متساوٌة مدٌرٌات 8 إلً البالد قسم -9
  عمدة أو بلد شٌخ ناحٌة كل فً وقري نواحً ٌضم القسم -2.   ناظر قسم كل علً أقسام إلً قسمت المراكز -1
 .المالٌة الوظابؾ و العمدة و الناحٌة شٌخ وظٌفة ماعدا اإلدارٌة الوظابؾ كل ٌتولون الترك وكان -3
 .علً محمد وضعه الذي اإلداري النظام علً االحتكار نظام سقوط أثر -:اآلتٌة العبارة صحة أٌد  س
 .المالٌة الوظابؾ و العمدة و الناحٌة شٌخ وظٌفة ماعدا اإلدارٌة الوظابؾ كل ٌتولى التركً العنصر كان -9
  المصرٌٌن إحالل فً سٌاسته بدأتبعد سقوط اإلحتكار  علً محمدفً عهد  -0
 ظلت فً ٌد األتراك . الجٌش ماعدا السبعٌنٌات نهاٌة مع الصؽرى الوظابؾ كل تمصٌر تم حتى تدرٌجٌا اإلحالل سٌاسة استمرت -1
 9771القانون األساسً -طوط اإلدارة اإلنجلٌزٌة خ(  مصر فى انجلترا سٌاسة)  دافرٌن اللورد وضع ذلك اٌد س
 الفعلٌة فً ٌد اإلنجلٌز  -صورٌة فً ٌد الخدٌوي            -   سلطتٌنهذا وجود  ًأال تتولً إنجلترا حكم مصر مباشرة وٌعن- -

 بع اإلنجلٌزي " سٌاسة النجلزه"العمل على طبع اإلدارة المصرٌة بالطا - استمرار تبعٌة مصر للدولة العثمانٌة منعـا  إلثارة السلطان  -

 .  9102إلؽاء المراقبة الثنابٌة لتنفرد انجلترا بمصر مما أدي إلً عداء فرنسا لها. حتى تم توقٌع الوفاق الودى  -

 مجالس المدٌرٌات من األعٌان  -الجمعٌة العمومٌة     -مجلس شوري القوانٌن    -إلؽاء مجلس شوري النواب وإقامة مجالس صورٌة مثل: -

 ؟ السٌاسى المجال فى م9130 ٌولٌو 01 ثورة إنجازات وضح س
 . للجمهورٌة ربٌس كؤول نجٌب محمد وتعٌٌن 9131 ٌونٌو 97 الجمهورٌة وإعالن الملكٌة إلؽاء -  األحزاب حل -  9101 دستور إلؽاء -
 . 9134 ٌولٌو 04 السوٌس قناة شركة تؤمٌم -  . 9134 ٌونٌو 97 فى برٌطانى جندى أخر خروج وتم 9132 أكتوبر 91 الجالء اتفاقٌة توقٌع -

 انقضبء
 بعد سقوط اإلحتكار محمد علً الحملة الفرنسٌة

اجري نابلٌون بعد عودته من حملته علً عكا تؽٌٌرا فً نظام  -أ 
القضاء حٌث جعل العلماء المصرٌٌن ٌتولون القضاء القضاة 

 األتراك . 
 تنازع علٌه .% من قٌمة الم0تحدٌد رسوم التقاضً بـ  -

 فً عهد مٌنو  القضاء ب: 

أنشؤ مٌنو محكمة لكل طابفة من الطوابؾ  - رفض مبدأ الدٌة  -
 الموجودة فً مصر 

 الضرابب ) فى عهد مٌنو (  
 % . 3تحدٌد ضرٌبة التركات واألموال المنقولة بمقدار  -
 إلزام جمٌع الموجودٌن فً مصر بدفع الضرابب العامة للخزانة. -
الضرابب فً ضرٌبة واحدة هً ) ضرٌبة األرض  توحٌد -

 الزراعٌة (

أنشبت جمعٌة الحقانٌة  9720فى  -
 وتختص بمحاكمة كبار الموظفٌن 

أنشبت محكمة تجارٌة باسم  -
)مجلس التجارة( للفصل فى 

المنازعات التجارٌة بٌن المصرٌٌن 
أو بٌنهم وبٌن األجانب فلهذا دخلها 

 أجانب
 فً عهد إسماعٌل   -ج

تم توحٌد المحاكم القنصلٌة فً 
محكمة واحدة عرفت باسم المحكمة 

 9783المختلطة 
 

 فى عهد سعٌد -
أصبحت جمعٌة الحقانٌة تسمى مجلس األحكام  -

 وكان بمثابة هٌبة استبناؾ علٌا 

استمرت المحاكم الشرعٌة تفصل فى المسابل  -
 الشخصٌة و إنتقال الملكٌة فً البالد 

صل فى المسابل المدنٌة مجالس األقالٌم للف 
 والتجارٌة

بعد إلؽاء االحتكار وزٌادة عدد األجانب و ما أعقب 
ذلك من مشكالت أنشا مجلس خاص هو 

( واختص بالنظر فى 9749)قومسٌون مصر 
القضاٌا التى ترفع من األجانب على المصرٌٌن 

 فٌما عدا العقارات والملكٌة

 ( المختلطة) واحدة  محكمة فً القنصلٌة المحاكم توحٌد تم مشكالت من ذلك أعقب ما و اإلحتكار وطسق أعقاب فً األجانب عدد زاد لما   مالحطة

 انتعهيى
 الفرنسٌة الحملة ) فً العهد العثمانً ( قبل المصري للمجتمع سادت حالة من الجمود الفكري س
 .  الدٌن فً االجتهاد باب إؼالق و األزهر علً التعلٌم اقتصر -0.      والشعوذة الخرافات وسادت الجهل انتشر -9
 المصري؟ العلمً المجمع انشاء من الهدؾ اذكر:    س
 .ونشرها والتارٌخٌة والصناعٌة الطبٌعٌة المسابل دراسة( 0.   مصر فً والمعارؾ العلوم تقدم علً العمل(9
 ( .بالعلم السٌاسة ربط) فٌه تستشٌره فٌما للحكومة العلمً الرأي إبداء( 1
 ؟ المصري العلمً المجمع إنجازات أهم هً ما:    س
 .اقتصادٌة علمٌة واألخري سٌاسٌة إحداهما فرنسٌتٌن جرٌدتٌن إنشاء -0.   فرنسٌة وأخري عربٌة مطبعة إقامة -9
 .الحملة مقاومة اإلدارٌةلمنع والقرارات األوامر لنشر ؟( التنبٌه) عربٌة جرٌدة إصدار  -1
 السٌاسٌة األفكار و العلوم تقدم من أوروبا فً ٌدور ما كل علً المصرٌون منها طلأ نافذة العلمً المجمع كان -2
  -( : للحملة الكبرى األعمال)اآلتٌة باالعمال الحملة علماء قام -3
        مةالقدٌ المصرٌة اللؽة رموز وحل رشٌد حجر على العثور -   الحسابات فى لخطؤ وفشلوا والمتوسط االحمر البحر توصٌل دراسة -    
 .عنها حدٌثة موسوعة اول وهو مصر وصؾ كتاب فى مصرووضعوها عن معلومات جمع - 

 .عسكري مستشفً و ورشٌد ودمٌاط اإلسكندرٌة و القاهرة فً صحٌة محاجر الفرنسٌون إنشاء -العامة الصحة مجال فًس وضح إنجازات الحملة الفرنسٌة 
 بالتعلٌم علً محمد إهتمام تفسر بم س  اقتصادٌه هداؾبا علً محمد عهد فً التعلٌم ارتبط تفسر بمس 
 .الحربً المجهود وخدمة اإلنتاجٌة التنمٌة. 0.    الذاتٌة القوى وبناء االقتصادي االحتكار سٌاسة. 9
 .العثمانً السلطان من بتكلٌؾ بناء أو بنفسه سواء علً محمد دخلها التً والحروب الخارجً التوسع سٌاسة. 1
  ؟ على محمد عهد فى التعلٌمٌة النهضة مظاهر  ؟ بالتعلٌم النهوض فى على مدمح نجح كٌؾ س
 . الخبرات اكتساب و للتعلم الخارج الى البعثات على محمد أرسل -9
 . والترجمة اتاللؽ لتدرٌس 9714 األلسن مدرسة على محمد بانشاء الفرنسٌة الثقافة من أستفاد وقد فرنسا إلى بعثة الول إماما    الطهطاوى رفاعة كان

 



 

 

 

 الدراسٌة المراحل فى التعلٌم بمسبولٌة خرجوها لٌقوم العلٌا المدارس بتؤسٌس بداء وقد االبتدابٌة ثم الثانوٌة ثم العالٌة المدارس بتؤسٌس على محمد بدأ -0
 . والبٌطرة والزراعة والصناعات ونوالفن والمحاسبة والصٌدلة والطب سخانة المهند مدرسة مثل أهدافه لخدمة المدارس على محمد اقام. االخرى

 .9718 المدارس دٌوان على محمد أنشؤ نطاقها واتساع المدارس تعدد نتٌجة -1
 .الفرنسٌة الحملة أٌام االزدواجٌة جذور بدأت -9   مصر فً الثقافة و الفكر ازدواجٌة مشكلة ظهور: تفسر بمس 
 ( الشرٌؾ األزهر) الدٌنً عن تختلؾ وهً المدنً الطابع ذات امةالع المدارس علً محمد أفتتح عندما االزدواجٌة ظهرت -0
 .المصرٌٌن بها التحق أجنبٌة مدارس التبشٌرٌة اإلرسالٌات أقامت عندما إسماعٌل و سعٌد عهد فً االزدواجٌة تعمقت -1
 .التعلٌمٌة ةالنهض مسار علً السلبٌة آثاره(  االحتكار سقوط) واقتصادٌا سٌاسٌا   علً محمد لضرب كان: أٌد  س
 .المدارس دٌوان وألؽً البعثات تقلصت -0(        عباس.  )بعضها وأؼلق المدارس حال ساءت -9
.      االقتصاد مجال فً األجنبٌة االستثمارات مع وذلك( للتبشٌر مدارس)  بهم خاصة مدارس إنشاء علً المتحدة الوالٌات و أوروبا من األجانب تشجعت -1
 .الثقافة و الفكر ازدواجٌة تعمٌق فً ارسالمد هذه أسهمت -2
  .تعلٌمٌة نهضة إسماعٌل الخدٌوي عصر شهد: اآلتٌة العبارة صحة أٌد  س
 .بالقاهرة مدرستان فؤقٌمت. العدم حكم فً ذلك قبل المرأة بتعلٌم إسماعٌل اهتم -0.    المدارس دٌوان تكوٌن أعاد  -9
 . المتفوقٌن لتكرٌم الدراسً العام نهاٌة فً حفالت ٌقٌم كان  -2  . الثانوٌة و واالبتدابٌة المحاسبة و احةالمس و الزراعً و الصناعً بالتعلٌم أهتم -1
  األجانب حكم فً وكانوا األجنبٌة الحماٌة معظمهم نال والموظفٌن األعمال رجال منها وتخرج التبشٌرٌة المدارس زادت  -3
 متنوعة ثقافٌة حركة اسماعٌل عصر شهد:   صحة أٌد  س
 م9780 الكتب دار تؤسٌس و إنشاء والفقة واالدب التارٌخ فى الكتب وطبع الثقافة لنشر:  م9747المعارؾ جمعٌة -9
  الجؽرافٌة باالبحاث لالهتمام: م9783 الجؽرافٌة الجمعٌة -0
  االجنبٌة المدارس لمواجهة والبنات للبنٌن مدارس انشاء -ب الفقراء اعانة -أ  م9787االسالمٌة الخٌرٌة الجمعٌة -1
  االجنبٌة الصحؾ وظهور والسٌاسٌة واالدبٌة العلمٌة  -: الصحؾ انشاء -2
  والمعرفة العلم ونشر االذهان انارة على عملت وقد االوروبٌة بالمطامع الصطدامة  -: الكتابة حرٌة للصحؾ اطلق -3
 0والبعثات والمعاهد مدارسال خرٌجى ٌتوالها أصبح           العامة الوظابؾ مستوى ارتقى -4
 0عوابدهم وتقلٌد االوربٌون لمحاكاة عام مٌل            الؽرب من اقتباس حدث -8
  بالمجان كان أن بعد باهظة بمصروفات أصبححٌث    اإلنجلٌزى االحتالل ظل فى التعلٌم تدهور/  تفسر بم س

 ،  الخضوع روح ونمت االبتكار روح أماتت للتعلٌم أسس( دانلوب) البرٌطانً رالمستشا وضع   بالحكومة ٌعملون موظفٌن تخرٌج على هدفه اقتصر
 % 18 وبنات% 10 بنٌن إلى االحتالل من عاما أربعٌن بعد األمٌة نسبة وصلت

 والمصنوعات تزع التى المحاصٌل نوع ) بتحدٌد على محمد فً ممثلة الدولة تقوم ان  على محمد اتبعه قتصادى نظام هو االحتكار بنظام المقصود ما:  س
 (االسواق فً بٌعها وثمن المنتجٌن من شرابها ثمن تحٌدي مع تصنع التى
 .العالمٌة االسواق فً منافسا به ٌدخل مناسب ربح ٌضمن حتى            منه الهدؾ 

 س : بم تفسر  / معارضة الدول األوربٌة نظام االحتكار
المنتجات األوربٌة فً الوقت الذي كانت فٌه أوربا فً أشد الحاجة ألسواق الشرق ومصر لتصرٌؾ منتجاتها  ج :  ألن االحتكار أؼلق السوق المصري فً وجه

 وخاصة بعد قٌام الثورة الصناعٌة بها وما تبعها من كثرة المنتجات.
 س : ما موقؾ الدول األوربٌة وخاصة برٌطانٌا من نظام االحتكار الذي اتبعه محمد علً فً مصر؟

م 9717ذه الدول وخاصة برٌطانٌا على إسقاط هذا النظام ولذلك لجؤت إلى السلطان العثمانً ووقعت معه معاهدة بلطة لٌمان فً أؼسطس عام ج : عملت ه
 م.9711والتً نصت على ضرورة إلؽاء نظام االحتكار فً مصر على أن ٌبدأ التنفٌذ فً ٌولٌو عام 

 ٌمانس بم تفسر / رفض محمد علً تنفٌذ اتفاقٌة بلطة ل
 ج : رفضها محمد علً وذلك حتى ٌحافظ على اإلنتاج المصري الداخلً وٌبقً على قدرته على المنافسة خارج البالد 

  س ما العالقة بٌن توسعات محمد علً وسقوط اإلحتكار
تهدٌده للسلطان العثمانً الذي تحالؾ تصادؾ إن فً ذلك الوقت كانت هناك مشكالت سٌاسٌة بٌن محمد علً والسلطان بسبب توسعات محمد علً فً الشام و

م و التً نفذت بمقتضاها معاهدة بلطة لٌمان وسقط نظام اإلحتكارو دخلت المنتجات 9720مع األوروبٌٌن لإلٌقاع بمحمد علً وفرض علٌه تسوٌة لندن 
 األوروبٌة مصر وخفت حدة عداء األوروبٌٌن لمصر.

 صريس ما نتابج تطبٌق بلطه لٌمان على اإلقتصاد الم

 اٌذانا ببدء سقوط نظام االحتكار الذى وضعه محمد على مما ترتب علٌه  9720كان تطبٌق معاهدة بلطة لٌمان فى اطار تسوٌة لندن     
 بدأت المنتجات األوربٌة تدخل السوق المصرٌة . -9ضرر على اقتصاد مصر بسبب :  

 سٌادة مناخ الحرٌة االقتصادٌة فً مصر والذي كان لصالح األجانب  -1 نتاج بدأ دخول االستثمارات األجنبٌة فً مجال توظٌؾ المال واإل -0

 إٌظٛص اٌفشِبْ

 أٌف خٕذٞ  14عذَ ص٠بدح اٌد١ش عٓ  –إسسبي سثع إ٠شاداد ِظش ٌٍسٍطبْ  –٠زٍمٟ أوجش أثٕبء ِحّذ عٍٟ فشِبْ اٌز١ٌٛخ ِٓ اٌسٍطبْ  1441

 أعطٝ ِظش حك سه إٌمٛد -3أٌف  33صاد عذد اٌد١ش إٌٝ   -2ّبع١ً خعً اٌٛساثخ ِٓ أوجش أثٕبء إس-1 1466َفشِبْ ِب٠ٛ 

 حظً إسّبع١ً عٍٝ ٌمت خذ٠ٛٞ ثذي ِٓ ٌمت ٚاٌٟ ٚ٘ٛ ٠عط١ٗ اٌحك فٟ عمذ اٌّعب٘ذاد ثبٌجش٠ذ ٚاٌدّبسن 1461َفشِبْ ١ٔٛ٠خ 

 ِٕح إلسّبع١ً اٌحك فٟ االسزذأخ ِٓ اٌخبسج دْٚ اٌشخٛع ٌٍذٌٚخ اٌعثّب١ٔخ 1412فشِبْ سجزّجش

َ)اٌفشِبْ ١ٔٛ٠1413خ 4فشِبْ

 اٌشبًِ(

 ِظش ِسزمٍخ ف١ّب عذا :

 عذَ عمذ اٌّعب٘ذاد اٌس١بس١خ , -دفع اٌدض٠خ اٌس٠ٕٛخ ,                    ة -أ

 عذَ طٕبعخ اٌّذسعبد اٌحشث١خ , -د          عذَ اٌزّث١ً اٌذثٍِٛبسٟ ,      -ج

 
 

 جزٌرة العربٌة  من حٌث حــــــــــــروب محــــــــــــــــمد على فى ال

 النتابـج 
 

 م9797األولً  السعودٌةالدولة  وطسق
 مصر فًعلى  محمدنفوذ  وسٌلة لتثبٌت كانت
 اكم مستقل. للسلطان العثمانً إلى حتابع مركز محمد على من حاكم  ارتفاع

 :هذا الوجود فًتمثل  وسٌاسٌا والجزٌرة العربٌة عسكرٌا   فً مصريبوجود  نتهتا

 وأسند البنه إبراهٌم والٌة جده.  المكًالحرم  مشٌحةلسلطان لمحمد على ا أسند
 مجال الوجود المصري لٌشمل الحجاز ونجد وعسٌر وجزء من الٌمن والخلٌج   العرب. اتساع
 للوجود المصري بالجزٌرة العربٌة دور مإثر فً تكوٌن  الرابطة العربٌة فً مواجهة  الرابطة العثمانٌة     كان



 

 

 

 ــــــــروب محــــــــــــــــمد على فً السودان حــــ

 األسباب
 

  األهداؾ تتعلق بفكرة المجال الحٌوي لمصر وامتدادها الطبٌعً ناحٌة الجنوب  كانت
 السودان.  فً دنقلةالهاربٌن من مذبحة القلعة الذٌن فروا إلى  الممالٌك متابعة
 . وتقدٌر قٌمة السلع بادل التجاريتفً الالذهب  ألهمٌة الذهب والماس مناجم اكتشاؾ
  التجارة تنمٌة

 المصري فً الجٌش السودانٌٌن تجنٌد

 النتابج 
= دور 

مصر        
 الحضاري 
فبً 
 السودان

 أقام نظاما  الحكم واإلدارة  ..... حٌث 

 عٌن  حاكم عام على السودان ) حكمدار عام ( ٌجمع فً ٌده السلطتٌن العسكرٌة  والمدنٌة 
 سودان إلى مدٌرٌات وكل مدٌرٌة ضمت مجموعة أقسام ونظمت  اإلدارة فً السودان على نفس نظام اإلدارة المصرٌة قسم ال

 فامكة على النٌل األزرق   -كسال    -أقام مدن جدٌدة مثل : الخرطوم  

 والخضروات  -و  أشجار الفاكهة   -إدخال زراعات مصرٌة إلى السودان مثل  القمح 
فٌة  :كان السودان نقطة التعرؾ على هذا الجزء من افرٌقٌة حٌث تم اكتشاؾ منابع النٌل وأواسط أفرٌقٌا وكانات ممهادة لتوساعات الكشوؾ الجؽرا

 إسماعٌل بعد ذلك .

 حــــــــــــروب الشــــــــــــــــــــــــــــــــام   من حٌث 

 حٌوي(  خط الدفاع األول لمصر جهة الشمال )مجال  األسباب 

 الجبهة العرابٌة فً مواجهة الدولة العثمانٌة خاصة بعد استٌالبه على السودان ووجوده فً شبة الجزٌرة العربٌة  تقوٌة
  محمد على فً إرجاع الفالحٌن المصرٌٌن الهاربٌن إلى الشام للتخلص من الضرابب والخدمة العسكرٌةرؼبـة 

 ج النتاب
دور 
مصر 
الحضار
ي فً 
بالد 
 الشام 

 : ش المصرى االنتصارات المتتالٌة حقق الجٌ
داخال  ؾوتمركازت فاً ادناة الزحاودخلت األناضاول  سورٌة الشمالٌة الشمالٌة لحدود  عبرت م 9710ٌونٌه حمص ٌولٌه   دمشق  ثمعكا  دخلت  

 اآلستانة عاصمة الدولة العثمانٌة الزحؾ فً طرٌق صلت او ثم األناضول 

  أدنه حكم وابنه ومصر الشام حكم على محمد ) تولى العثمانً السلطان و ن محمد علًكوتاهٌة بٌ صلح الدول األوروبٌة فعقد

 قام محمد على بعدة إجراءات تاكٌدا  على فكرة المجال الحٌوى المالً لمصر فقام باالتى 

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

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

       م9711 نصبٌن أو نزٌب  معركــــــــــــــــــــة 

 فشل محاوالت الصلح بٌن محمد على والسلطان بسبب تحرٌض إنجلترا للسلطان إلجبار محمد علً على قبول تنفٌذ بلطه لٌمان األسباب

  العثمانً الجٌش هــــزٌمه       النتابج

o على محمد قوة زدادت قتال دون على محمد إلى  العثمانً األسطول تسلٌم  

o وبحرا برا العثمانٌة الدولة على  على محمد تـــفوق  

o وعقادت العثماانً لطانالسا ماع مفاوضاات فاً فادخلت  القاوى تاوازن مساؤلة األوروبٌاة الادول لدى العثمانٌة الدولة على مصر انتصارات أثارت 
 م 9720 لندن معاهدة

 
 إٌزبئح األسجبة اٌحشة

حشٚة إسّبع١ً 

ششق أفش٠م١ب 

1415َ 

ثسططظ  إسططّبع١ً ٔفططٛرٖ فططٟ اٌدٕططٛة ٚاٌدٕططٛة اٌشططشلٟ  -
عٍٟ سبحً اٌجحش األحّش ٚضُ فبشٛدح ِٚظٛع ٚ سٛاوٓ 

 ٚ خظ االسزٛاء ٚأٚغٕذا .

جشطخ ١ِخ ِع اٌح ٚضعزٗ ٘زٖ اٌزٛسعبد فٟ ِٛاخٙخ حذ -

 ثعذ أْ حبطش٘ب ثزٛسعبرٗ .

 ِال١٠ٓ خ١ٕخ  3٘ض٠ّخ إسّبع١ً  ِع خسبسح  -

 وبٔذ رٛسعبرٗ فٟ غ١ش طبٌحٗ. -3

 خعٍذ ِٕٗ ِظذس خطش عٍٟ أٚسٚثب.  -3

 َ.1415اٌزذخً فٟ شئْٛ ِظش عبَ  -4

اٌزً اٌىج١ش 

1442َ 

ث١ٓ اٌعشاث١١ٓ ٚاالٔد١ٍض ٌشغجخ أدٍزطشا فطٟ اٌسط١طشح عٍطٟ 
 ِظش 

ِحبوّخ اٌعشاث١١ٓ ٚاٌحىُ  –َ 1442س١جزّجش  14دخٛي االٔد١ٍض اٌمب٘شح  –١١ٓ ٘ض٠ّخ اٌعشاث
 سٛء أحٛاي ِظش اٌس١بس١خ ٚاالخزّبع١خ ٚااللزظبد٠خ فٟ ظً االحزالي  -ع١ٍُٙ ثبٌٕفٟ  

 

 

 

 

 أحذاثٙب اٌزبس٠خ اٌٛصاسح

 شش٠ف رذخٍذ أدٍزشا ٚفشٔسب ٌززخٍض ِٓ ٚصاسح شش٠ف فمبَ ثزٛف١ك عضي ٚصاسح 1411 ٚصاسح شش٠ف

 اٌزٞ أعبد اٌّشالجخ اٌثٕبئ١خ ٍحىُ اٌّطٍك (ٌٚصاسح س٠بع اٌّسزجذح ) ِٕبطش رٛف١ك شىً  1411 ٚصاسح س٠بع

 ٚصاسح شش٠ف 
سجزّجش 

1441: 

ثزٛط١خ عشاثٟ ع١ٓ اٌجبسٚدٞ ٚص٠شاً ٌٍحشث١طخ ِٚظططفٝ فّٙطٟ ٚ ٚوبٔذ ٚصاسرٗ اٌثبٌثخ 1441سجزّجش  14أٌفٙب ثعذ اٌحبدس ِجبششح 

 خثبشب ٌٍخبسخ١

 1442 ٚصاسح اٌجبسٚدٞ
ٚثطٗ حطك اٌّدٍطى فطٝ ِٕبلشطخ  1442فجشا٠طش  1اسزمبي شش٠ف ٚع١ٓ اٌجبسٚدٞ سئ١سبً ٌٍٛصساء ٚعشاثٟ ٚص٠ش ٌٍحشث١خ ٚطذس اٌذسزٛس 

  اٌفشٔسٟ اإلٔد١ٍضٞ ا١ٌّضا١ٔخ فبحزح اٌّشالجبْ  

 ٍّهلجً ِطبٌت إٔدٍزشا ثعذ ِمزً اٌسشداس ٌٟ سزبن ـ رحبٌف ِع اٌ 1125َ أحّذ ص٠ٛاس

 1121َ ِحّذ ِحّٛد 
أدخً -4عطً اٌحش٠بد اٌس١بس١خ   -3حىُ اٌجالد حىّب دوزبرٛس٠أ    -2عطً اٌح١بح ا١ٌٕبث١خ  ثالس سٕٛاد  -1ٚصاسح اٌمجضخ اٌحذ٠ذ٠خ 

 اٌّعبسض١ٓ اٌسدْٛ .

 1133َ إسّبع١ً طذلٟ
 1133أعٍٓ دسزٛس -3....1123اٌغٝ دسزٛس -2ٜ   حً اٌجشٌّبْ اٌٛفذ-1وبٔذ رحٛص عٍٟ ثمخ اٌٍّه ٚحىّذ اٌجالد حىّبً د٠ىزبرٛس٠بً 

 اٌف حضة خذ٠ذ ثشئبسزخ ٘ٛ حضة اٌشعت -4اٌزٜ اعطٝ سٍطبد ٚاسعخ   

 1134َ رٛف١ك ٔس١ُ 
فٝ عٙذ٘ب رٛرش اٌّٛلف اٌذٌٟٚ ثسجت غضٚ ا٠طب١ٌب ٌٍحجشخ ٚثذا ٔضس اٌحشة اٌع١ٍّخ اٌثب١ٔخ فخبف اٌٛفذ ِٓ ٔشٜٛ اٌحشة فطٍت ِٓ 

 لبِذ خجٙخ األحضاة اٌٛط١ٕخ فبسزمبي رٛف١كَ 1135ثٛسح ح ِظش ٌٚىٓ إٔدٍزشا رٙشثذ حزٟ أدٍزشا عمذ ِعب٘ذ



 

 

 

  اخلبيش انفصم

 ما نتابج اثر الوجود الفرنسى فى مصر على الخلٌج وجنوب الجزٌره العربٌه  س س 
 -م( :9817عقد معاهدة مع سالطان ُعماان ) أكتاوبر  -9امت بــ عند مجا الحملة الفرنسٌة الى مصر والشام  تنبهت انجلترا الى اهمٌة مصر وبالد المشرق فق

 بقاء حامٌة عسكرٌة برٌطانٌة  - طرد جمٌع الرعاٌا الفرنسٌٌن -ء وكالة فرنسٌة أو هولندٌة  عدم السماح بإنشا نصت على :

 د عن طرٌق البحر األحمر  م (   لقطع الطرٌق على الفرنسٌٌن إذا ما فكروا فً ضرب الهن9811احتالل جزٌرة برٌم ) ماٌو  -0
 م ( ونصت على  بقاء حامٌة برٌطانٌة هناك 9700الجزٌرة عقد اتفاقٌة مع سلطان لحج وعدن )  م تركت إنجلترا9709ٌن من مصر فً بعد خروج الفرنسٌ

  ما نتابج   ظهور محمد على فً الجزٌرة العربٌة )على رأس الخلٌج(س 
 ( الوهابٌة الحركة – السعودٌة على القضاء)العربٌة الجزٌرة فً علً محمد توسعات نتٌجة ما س ؟ ذلك اٌد.....  المنطقة على البرٌطانٌة الحماٌة فرض إلى

 . بٌدالع وتجارة القرصنة تمنع الخلٌج مشاٌخ مع العامة الصلح معاهدة انجلترا عقدت:  9700

 . الرقٌق تجارة تحرٌم و القرصنة تحرٌم على المعاهدات نصت

 9711الكوٌت و م9719مسقط مع أهمها المنطقة على البرٌطانٌة الحماٌة شكل اتخذت ثم القبابل شٌوخ بٌن المنازعات فى بالتحكٌم القٌام حق لبرٌطانٌا جعلت

 ( العثمانً السلطان باسم منالٌ إلى باشا على محمد وصل م 9718 عام فً)   نتابج ما   س

 (  م9711 ٌناٌر)  عدن باحتالل فؤسرعت وجوده من برٌطانٌا خشٌت هنا

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

 ؟ ذلك اٌد.......  احتاللها فى سببا   فرنسا على للجزابر التى ونالدٌ كانت  سس /أٌد  كانت فرنسا تحتفظ بعالقات طٌبة مع الجزابر 
القمح فورا وإنما  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 تسوؾ وتماطال فاً تسادٌد ماا علٌهاا ثام 9700ٌطالبون فرنسا بالسداد ابتداء من عام م بدا حكم الجزابر ثكانت تؤخذه  على سبٌل االقتراض 
 بؤن إجراءات السد سوؾ تؤخذ وقتا وٌال . ون فقط  وتم إبالغ حاكم الجزابر ملٌ 8ملٌون فرنك إلى  02تؤلفت لجنه مالٌة فً بارٌس خفضت الدٌون من 

 ؟ م 9708/9710 من الجزابرٌة الشواطا الفرنسٌة السفن حاصرت  تفسر بم س

 علاى الحصاار بفارض وقامات المتوساط البحار فاى تحادث التاى القرصنة اعمال اطار فى البابا وسفن الجزابرٌة السفن بٌن حدثت التى االشتباكات استؽلت 
 ـ: الشروط هذه فرض ذلك عن ونتج الجزابر

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

 ذلك؟ أٌد..... القادر عبد األمٌر مع اتفاقٌتها فرنسا تحترم لم  س

 . الجزابر وؼرب وسط على حاكما   به اعترفوا 9712 مٌشٌل دى معاهدة معه فرنسا عقدت

 9718 قسنطٌنة احتلوا ثم 9713 التفنة معاهدة معه فعقدوا فشلوا ولكنهم علٌه مالهجو وأعادوا نقدوها ولكنهم

 ؟ الجزابرى القادر عبد االمٌر هزٌمة بم تفسر س

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

 .9728 الشام إلى ونفٌه استسالمه إلى أدى مما الفرنسٌة األسلحة تفوق

 ؟ ذلك اٌد.....  الفرنسٌة للخزانة موردا   الجزابر من جعلت استٌطانٌة سٌاسة فرنسا اتبعت س

 .اعة الخموراستولت على مساحات شاسعة من األراضى وزرعتها بالكروم لصن    .انتزعت األراضى من الجزابرٌٌن ومنحتها للمستوطنٌن الفرنسٌٌن 
 .أنشؤت المصانع ومدت السكك الحدٌدٌة                       .استؽلت مناجم الحدٌد والنحاس والزنك والفوسفات 

 اٌد ذلك ؟ ..س كانت السٌاسة الفرنسٌة فى الجزابر تفرق بٌن المستوطنٌٌن الفرنسٌٌن و الجزابرٌٌن 

 .عملت على القضاء على الشخصٌة الجزابرٌة العربٌة اإلسالمٌة  - الجنسٌة الفرنسٌة. تشجٌع هجرة االوربٌون والٌهود إلى الجزابر ومنحتهم -

 .عاملت المسلمٌن الجزابرٌٌن كمواطنٌن من الدرجة الثانٌة بعكس المستوطنٌن الفرنسٌٌن  -
 00 للقرن األول النصؾ فً للجزابر الوطنٌة الحركة مظاهر وضح س

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

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

  ظهرت أن فرنسا سٌاسة علً ترتب

  الجزابر عروبة علً المحافظة فً الفضل لجماعةا هذه لعلماء كان الجزابر علماء بجماعة عرفت إسالمٌة وطنٌة حركة: 9104 الجزابر علماء جماعة -9

 فرنساا مان قطعاة الجزابار تصابح أي االنادماج إلاً دعت الفرنسٌة المعاهد فً درسوا الذٌن الجزابرٌٌن المثقفٌن من مجموعة من تكونت:  االندماج جماعة -0
 الجزابر لتحرٌر ٌدعو تحرري تٌار وهو( جالحا مصالً) تزعمه تٌار:  أفرٌقٌة شمال نجمة جماعة -1     فرحات عباس وتزعمها

 ؟ الجزابر ثورة مساندة فى مصر دور ما س

 . واإلعالم الصحافة لها وسخرت والسالح المال لها مصر قدمت  . 9132 نوفمبر فى المسلحة الجزابرٌة الثورة أعلنت القاهرة من

  م 9134 الثالثً العدوان فً المشاركة ضرورة فرنسا فً مولٌٌه جً ومةحك أعلنت لهذا الدولٌة المإتمرات كل فى الجزابر قضٌة بشرح مصر قامت
 . 9138 عام والجزابر فرنسا بٌن فٌدرالى اتحاد إقامة فكرة مصر رفضت

 .9140 االستقالل فى الجزابر بحق العامة الجمعٌة من قرار استصدار فى مصر نجحت

 الجزابر استقالل اٌفٌان معاهدة عقد تفسر بم س

 شاارل وتاولى الرابعاة الجمهورٌاة ساقطت الجزابرٌاة المقاوماة صامود أماام للجزابار مصار حققتهاا التى الدبلوماسٌة االنتصارات أمام الفرنسٌة كومةالح اهتزت
 ). بفرنسا االرتباط مع االستقالل التام االستقالل. فرنسا فى االندماج: ) كاآلتى مشروع وقدم الحكم دٌجول

 . السرى الجٌش بمنظمة ٌعرؾ ما المتطرفٌن الضباط وكون  المشروع هذا المستوطنٌن رفض

 الجزابر استقلت وبذلك. 9140 اٌفٌان معاهدة عقدت حتى المتطرفٌن هإالء  أمام والجزابرٌٌن دٌجول صمد

 ؟ الكبرى الدول مع للتعاون متحمسة تونس فى العلٌا االدارة كانت س

 ( إحتاللها إلى تونس باٌات سٌاسة أدت)  تونس فً االستعماري الصراع مطاهر وضح

  التونسٌة السوق فً االستثمارات على والحصول تونس فً األعوان كسب اجل من وتسابقت تونس الحتالل واٌطالٌا وفرنسا انجلترا تنافست -9

 مشروعات عهد فى ونفذت 9749 دللبال  دستور الصادق محمد الباى أصدر -1       . القانون إمام المواطنون تساوى األمان عهد محمد الباى أصدر -0
 . الدٌون فخ فً تونس ووقعت تونس فدى االراضى امتالك حق على الثالث الدول حصلت -2        حدٌدٌة سكك خطوط ومد والموانً البرق مثل

 ؟ ذلك اٌد...  االسالمٌة العربٌة هوٌتها على الحفاظ على اقدر لتونس العربٌة الشخصٌة كانت أٌد س

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

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

  . 9130 المتحدة األمم على القضٌة عرضت . 9124 الوطنى المإتمر انعقاد أثناء الوطنٌٌن على بالقبض فرنسا قامت
 . 9141 عام حتى بنزرت بقاعدة محتفظة ظلتو 9134 مارس 00 تونس استقالل إعالن إلى العربى والدعم الوطنى الكفاح ضؽط تحت فرنسا اضطرت



 

 

 

 ؟94 القرن فى االستعمارى الخطر من مراكش حماٌة السعٌدٌة األسرة استطاعت  س

 : عنه ونتج مإزرا انتصارا واحرز 9378 المخازن وادى معركة وهى مصٌرٌة معركة السعدى ورمنص خاض

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

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

 ( . بالمؽرب فرنسا وتنفرد بمصر انجلترا تنفرد)  9102 الودي الوفاق - بلٌبٌا اٌطالٌا وتنفرد بالمؽرب فرنسا تنفرد)  9100 واٌطالٌا فرنسا بٌن صفقة عقدت

 ( . المؽرب باقً على وفرنسا المالً الرٌق على أسبانٌا تحصل)  9102 الودي الوفاق -

  9104 الجزابر مإتمر عقد تفسر بم س

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

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

 . لطابا حدٌدى خط مد رفضت وكذلك  بالكوٌت كاظمة إلى دبؽدا – برلٌن حدٌد خط مد لمنع 9710 الصباح آل مع اتفاقٌة إنجلترا عقدت -

  المإتمر بعقد وطالب الصفقات تلك على الثانى ولٌم ألمانٌا قٌصر اعترضف ألمانٌا واستبعاد النفوذ مناطق لتوزٌع وفرنسا إنجلترا اتجاه -0

 الجزٌرة مإتمر نتابج ما  س

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

 . الحفٌظ عبد وتولٌة 9107 العزٌز عبد السلطان وعزلت 9108 المؽرب واجتاحت قوٌة المإتمر من فرنسا خرجت -

 . الكنؽو من صؽٌرة قطعة عن أللمانٌا افرنس تنازلتو  9190 مراكش على حماٌتها فرنسا أعلنت  ؟ 9199 أؼادٌر حادثة نتابج ما س

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

 مراكش فً الخطابى الكرٌم عبد محمد على القضاء تم كٌؾ س

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

  9134 مارس المؽرب استقالل تم كٌؾ س 

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

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

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

 . البالد عن الفرنسٌٌن وجالء بعودته وطالبت الوطنٌة الحركة فاشتعلت 9131 ونفٌه الخامس محمد السلطان بعزل فرنسا قامت -

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

  طنجة فى الدولى النظام وألؽى الرٌؾ عن الحماٌة أسبانٌا وألؽت 9134 الحماٌة وألؽت 9133 لعرشه السلطان فرنسا أعادت -

 .الدولٌة كرامتها لحفظ مإقتة ترضٌة إٌطالٌا اعتبرتها   ؟ لٌبٌا باحتالل إٌطالٌا اهتمام  تفسر بم س -

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

 ؟ للٌبٌا إٌطالٌا الحتالل الدولى التواطإ س 

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

 . إنجلترا أرضى مما ألمانٌا ضد وأسبانٌا فرنسا مع الجزٌرة مإتمر فى فتوقو  فرنسا مع 9100 الودى االتفاق عقدت

  ( لٌبٌا الحتالل إٌطالٌا وسابل أهم االقتصادى التؽلؽل كان)  اقتصادٌة مصالح شكل على لٌبٌا فى االٌطالى االستعمار بدأدلل  س ؟ لٌبٌا الحتالل إٌطالٌا وسابل س

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

 . لٌبٌا فى مشروعاتهم عن الدفاع فى حقهم وادعوا 9199 العثمانٌة الدولة على الحرب أعلنت ثم 

  بالسلبٌة للٌبٌا إٌطالٌا احتالل تجاه العثمانٌة الدولة مواقؾ اتسمت س

 األساطول لحصاار عجازت ولكنهاا بحرٌاة قاوات إرساال أرادت للٌبٌا إٌطالٌا احتالل بعد الٌمن إمام لمقاتلة هناك حامٌتها من جزء بسحب العثمانٌة الدولة قامت -
 . لكذ رفضت برٌطانٌا لكن مصر طرٌق عن برٌة قوات إدخال أرادت - اللٌبٌة الشواطا اإلٌطالى

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

   إٌطالٌا فً الحكم موسولٌنً بزعامة الفاشست تولى  نتابج ما س

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

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

 . اإلٌطالى اإلستعمار من لٌبٌا   تحرر إلى أدى مما الثانٌة العالمٌة الحرب خالل للهزٌمة اٌطالٌا تعرضت    االسقالل حتى لٌبٌا من مصر موقؾ ما س

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

 . 9139 استقاللها على حصلت حتى لٌبٌا تقسٌم مصر عارضت

 انضبدسانفصم 

  الوفاق ضد األولى العالمٌة الحرب تركٌا دخولبم تفسر  س
  لها الوفاق ولد اقتسام مخططات من العربٌة الوالٌات من ٌدها تحت تبقً ما نفسها إنقاذ  . الوفاق دول منها اقتنصته ما استرداد فى العثمانٌٌن رؼبة

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

  9192 نوفمبر فً المقدس الجهاد العثمانٌة الدولة أعلنت -(  سباستبول – أودٌسا)  روسٌا موانً بمهاجمة ألمانٌتٌن بقطعتٌن مدعم العثمانً األسطول قام -

 لاذلك ، مسالم ملٌون 30 اسٌا شرق وجنوب الهند فً تحكم انها خاصة مزعجا   كان    النجلترا بالنسبة -   ؟ الجهاد نداء العثمانً السلطان اعالن نتابج ما  س
 ( . المسلمٌن وحدة تتفتت وبالتالً)  العثمانً السلطان اعلنه الذي الجهاد نداء ٌوازي للجهاد نداء ٌعلن ان حسٌن الشرٌؾ مع انجلترا اتفقت

 ، العارب آماال بارٌس فً االول العربً المإتمر ٌحقق لمحٌث  االتراك مع االزمة بسبب الحذر من حالة سادت ثم العرب بٌن الحماس انتشر    للعرب بالنسبة -
 (  اوربا – االتراك)  االطراؾ بجمٌع ٌتصلوا ان ٌجب العرب ان ٌقول راي ظهرو   أعقبته التً  التركٌة العربٌة التسوٌة فشل كذلك

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

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

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

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

 عبر الشرٌؾ حسٌن فى مراسالتة مع مكماهون عن طموحاته ومطالب الزعامات العربٌة السورٌة   أٌد س
 باإلضاافة[ شارقا]العربً والخلٌج إلى[  شماال( ] أطنة)و( مرسٌن) من العربٌة البالد استقالل(  0     العثمانً السلطان من بدل للمسلمٌن خلٌفة ٌصبح أن(  9

 (سورٌا -الجزٌرة شبه -العراق) تضم عربٌة دولة إقامة أي سورٌا العربٌةو الجزٌرة



 

 

 

 ؟ حسٌن الشرٌؾ مطالب على برٌطانٌا اعتراض تفسر بم س ؟ حسٌن الشرٌؾ مطالب من انجلترا موقؾ ماس 

 . 9700 العربى الخلٌج مشٌخات مع بمعاهدات إنجلترا ارتباط: اآلتٌة لألسباب العرب على ملكا ٌكون أن إنجلترا رفضت و الخالفة مطلب إنجلترا رفضت

 وبٌروت وحمص وحلب حماه فى مصالح لفرنسا أن - مستقلة والٌمن وعمان عسٌر حكام مع اتفاقٌات عقد - سعود آل العزٌز عبد مع دارٌن اتفاقٌة عقدت

  الحجاز سوى حسٌن للشرٌؾ ٌتبقى لم بذلك و  . عربٌتٌن ؼٌر ألنهما ومرسٌن أطنه استبعاد

 ؟ الثورة فً استمر أنه إال حسٌن الشرٌؾ لطموحات إنجلترا معارضة رؼم 9194 عام العربٌة الثورة حسٌن الشرٌؾ إعالن  تفسر بم س 

  حٌث األتراك فسٌقضً الثورة ٌعلن لم فإن صعب موقؾ فً أصبح 

 الجبهاة علاى تقاتال كانات التاى تركٌاا ماع الحارب دخاول فاى حساٌن الشارٌؾ مماطلاة  حساٌن الشارٌؾ إقصااء علاى للعمال جاده والٌاة باشاا وهٌاب تركٌاا تعٌٌن
 ضادهم وصادرت الشاام فاً العربٌاة ةالحركا زعمااء علاً باالقبض فقاام العارب الزعمااء وبعاض حساٌن الشرٌؾ تدٌن وثابق على باشا جمال عثور و المصرٌة
 . بالجملة إعدام أحكام

 فااً العاارب بحااق إنجلٌاازي اعتااراؾ علااً الحصااول دون 9194 ٌونٌااو فااً الثااورة فااؤعلن األتااراك علٌااه ٌاانقض أن قباال الثااورة إعااالن ضاارورة الشاارٌؾ أدرك
 . للعرب حلفابها و إنجلترا تقٌٌم على معتمدا االستقالل

 ؟ األولى العالمٌة الحرب أثناء  تركٌا ضد حسٌن الشرٌؾ ثورة 1949ï العربٌة الثورة نتابج: س

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

 العثمانٌاة الدولاة أعلنات الموصال مان مقرباة علاً أصابحت وعندما بؽداد علً واالستٌالء الشمال ًإل العثمانٌن بمطاردة العراق فً اإلنجلٌزٌة القوات نجحت -
  الموصل علً االنجلٌزٌة القوات استولت اعقابها وفً م9197 نوفمبر فً( مدروس) هدنة فعقدت القتال وقؾ فً رؼبتها

   ( وبٌك ساٌكس)  االولى العالمٌة الحرب اثناء بالعرب الحلفاء ؼدر تجلى س

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

 .  الموصل فٌها بما العراق شمال حتى ولبنان سورٌا -ب  .واإلسكندرونة أطنة ذلك فً بما األناضول جنوب -أ علً فرنسا تحصل(  9)

.                             وعكااا حٌفااا -ج  الشاارقٌة سااٌناء جزٌاارة شاابه حاادود حتااى الشااام جنااوب ماان أجاازاء -ب(   وبؽااداد البصاارة والٌااة) العااراق -أ لااًع إنجلتاارا تحصاال(  0)
 . وفرنسً برٌطانً نفوذ منطقتً إلً والشام العراق بٌن الصحراوٌة العربٌة المنطقة تقسٌم( 2)  . فلسطٌن فً دولً نظام إقامة( 1)

 . العربً العلم أنزلت و هناك قوتها بإنزال لفرنسا إنجلترا سمحت( 0. بٌروت دخول من العربٌة القوات منعت( 9   بٌكو ساٌكس علً المترتبة النتابج ما س

 . العرب استقالل قضٌة جانب إلً ببارٌس الصلح مإتمر أعضاء كسب فً هللا عبد و فٌصل إبناه و حسٌن الشرٌؾ فشل( 1

   9100 رٌمو سان مإتمر(  الحرب بعد)  بالعرب الحلفاء ؼدر وضح س
 : علً االتفاق وتم بٌكو ساٌكس اتفاقٌة تعدٌل فً للنظر المإتمر هذا( وفرنسا إنجلترا) عقدت

 . الفرنسً االنتداب تحت ولبنان سورٌا وضع -0  . اإلنجلٌزي االنتداب تحت وفلسطٌن كله العراق وضع -9

 ؟ االولى العالمٌة الحرب بعد منتصرا   خروجه بعد عسكرٌا   ضؽطا   ٌنحس الشرٌؾ واجة تفسر بم س

 . 9102 الطابؾ ثم 9109 الحابل ضم ثم تربه عند 9191 حسٌن الشرٌؾ قوات اباد  الذى سعود بن العزٌز عبد االمٌر من عسكرٌا   ضؽطا   واجه

 .  9104 ٌناٌر وملحقاتها  نجد وسلطان الحجاز ملك نفسه ىعل أطلق ألٌه العزٌز عبد ضمها التى الحجاز مؽادرة الى حسٌن الشرٌؾ اضطر

  الٌمن و السعودٌة العربٌة المملكة بٌن9112 الطابؾ اتفاقٌة عقد تفسر بم س

 الساعودى الطارفٌن باٌن الحارب وقعات حتاى السالمٌة المحااوالت وفشالت أالدارساة حكام تحات كانات التاى عساٌر حاول النازاع حسم إلى العزٌز عبد تطلع بسبب
 . 9112 الطابؾ اتفاقٌة بمقتضاه من جزء عسٌر أصبحت و العزٌز عبد انتصر  الٌمنىو

 ( ولبنان سورٌا فى الفرنسى االحتالل سٌاسة)  ولبنان سورٌا على الفرنسى االنتداب فرض/  نتابج ما س ؟ سورٌا فى 9103 ثورة قٌام/  تفسر بم س

 [ العلوٌٌن – الدروز – دمشق – حلب]  لدوٌالت سورٌا مزقوا( 0     للبنان وضموها سورٌا من ( بٌروت،  صٌدا،  طرابلس،  البقاع سهل)  اقتطعوا( 9

 المناصب معظم الفرنسٌٌن الموظفون شؽل( 2   الفرنسً بالفرنك واللبنانٌة السورٌة العملة ربط طرٌق عن االقتصاد على سٌطروا( 1

 األطرش باشا سلطان وبقٌادة الدروز جبل من تاندلع التً الثورة تلك أخطرها فرنسا ضد بالثورات قاموا

  الكبرى السورٌة الثورة نتابج ما س 

 الجمهورٌااة أعلناات التااى تؤسٌسااٌة جمعٌااة قٌااام علااى الطرفااان واتفااق سٌاسااتها بتعاادٌل فرنسااا أقنعاات الثااورة معاقاال لضاارب الوحشااٌة األسااالٌب فرنسااا اسااتخدمت
 حٌث أصر كل من : : على خالؾ مع الفرنسٌٌن مثلما كان الحال فى مصر  أصبحت الحركة الوطنٌة السورٌة و س أٌد  السورٌة

  البالد فى العلٌا الٌد لهم تظل ان الفرنسٌون أراد بٌنما  برلمانٌة دستورٌة مستقلة سورٌة دولة إقامة على السورٌون أصر

 ؟ ولبنان سورٌا و فرنسا بٌن 9114 معاهدة مشروع الى التوصل تفسر بم س

 وضاعت التى 9114 معاهد الى الدولتان توصلت علٌها متفق أسس على السورٌة العالقات وضع الى فرنسا اتجهت العالمٌة الحرب بوادر الدولً للوضع نتٌجة
 . فرنسا أهداؾ خدمة فً سورٌا إمكانات

 . المعاهدة مشروعً رفض الفرنسى البرلمان ولكن لبنان مع مماثلة معاهدة توقٌع فرنسا أرادت
 م فً سورٌا ولبنان 9114معاهدة  ان الفرنسً البرلمرفض 

  9111تركٌا علٌه عام  فاستولت علٌه  استمرت فرنسا تحكم سورٌا ولبنان طبقا لنظام االنتداب وعطلت الدستور وعملت فرنسا علً فصل لواء االسكندرونة
 فرنسا فً ٌنحكومت وجودأدى إلى   خالل الحرب العالمٌة الثانٌة بارٌس األلمان دخولس ما نتابج 

 حكومة فٌشً .... كانت بقٌادة بٌتان الذي وقع الهدنة مع ألمانٌا وكانت هذه الحكومة تسٌطر علً وسط وجنوب فرنسا -9  
 حكومة فرنسا الحرة .... كانت برباسة دٌجول الذي كان ٌرفض الهزٌمة وأصر علً المقاومة . -0

  وا والبهم لحكومة فٌشًالقوات الفرنسٌة فً سورٌا ولبنان أعلن س بم تفسر /
 نكاٌة فً انجلترا حٌث اتهمها الفرنسٌون بالتخلً عن فرنسا فً محنتها . --بسبب : 
  كان الفرنسٌون ٌرون أن انجلترا ترٌد طرد فرنسا من المستعمرات . -

  الحرة فرنسا لحكومة اإلنجلٌز لدعم أدت ههام تطورات حدثت/  أٌد=  فٌشً لحكومة والبهم ولبنان سورٌا فً الفرنسٌة القوات إعالن س ما نتابج 
 العراق فً الثورة لتساعد ولبنان سورٌا مطارات فً طابرتها ونزلت الثورة هذه ألمانٌا وأٌدت انجلترا ضد(  الكٌالنً عالً رشٌد) ثورة العراق فً قامت •

  أنفسهم وجدوا ألنهم) الفرنسٌة القوات من ضعٌفة مقاومة مع انولبن سورٌا باحتالل انجلترا أسرعتو  الحرة فرنسا دعم حكومة اإلنجلٌزلهذا أعلن 
 ( الفرنسٌون  إخوانهم ٌحاربوا

 ولبنان سورٌا باستقالل مطالبة الجماهٌر تحرك بم تفسر =و لبنان   سورٌا استقالل فً انجلترا أسهمتس أٌد 
 .م9121 عام النٌابً المجلس انعقاد - الوطنً لضؽطا أمام الفرنسٌٌن تراجعف االستقالل فً الشعوب رؼبات تحترم أنها أعلنت حٌث

 .برباسته وطنٌة وزارة شكل( الصلح ورٌاض) م،9121 عام للبنان ربٌسا  ( الخورى وبشار) السورٌة للجمهورٌة ربٌسا  ( القوتلى شكرى) اختٌار
  9124 سورٌا باستقالل االعتراؾ إلى فرنسا اضطر مما السورٌٌن جانب إلى وأمرٌكا وإنجلترا العرب وقؾ 

   و شكل البرلمان وأصدروا الدستور اللبنانٌة أعلنوا الجمهورٌةفقد  -   االستقالل اجل من السوري الشعب كفاح بثمار لبنان تمتعتس دلل 
 ربٌسا لجمهورٌة لبنان . كما تكونت وزارة برباسة رٌاض الصلح بشارة الخوري اجتمع المجلس النٌابً وتم اختٌار  9121فً عام 

 



 

 

 

   الصلح ورٌاض الخورى بشارة لبنان لزعٌمً فرنسا اعتقالما نتابج س 
 حق الشعب اللبنانً فً االستقالل أعلنت مصرو الدول العربٌة تؤٌدها ل -تمسكه بحكومته واستقالله  ًقٌام الثورة والمظاهرات وأعلن الشعب اللبنان -
 . 9124حصلت لبنان علً االستقالل فً دٌسمبر  -إلفراج عن المعتقلٌن   لً اضؽطت الوالٌات المتحدة وانجلترا علً فرنسا وهذا أدي إ -
 ( المتجانسة الدولة مفهوم لبنان فقدت: )أٌد س

 المتجانسة الدولة مفهوم لبنان فقد إلى ذلك أدى و والشٌعة السنة والمسلمٌن الموارنة المسٌحٌٌن بٌن واإلدارة الحكم على الطابفً األسلوب سٌطر حٌث

 . المصرٌة 9191 بثورة تؤثرها   -          9100 البرٌطانى االنتداب فرضبسبب   -     العراق فى العشرٌن ثورة قٌام ر بم تفس س

  العراق فى العشرٌن ثورة  نتابج ما  س
   حسٌن بن فٌصل الى العراق عرش سنادا - 9100 أكتوبر فى الجٌالنى الرحمن عبد برباسة وطنٌة حكومة وشكلت التراجع الى إنجلترا اضطراب 

  العراق فى 9110 معاهدة عقد تفسر بم س

 9110 معاهادة أهمهاا اتفاقٌات عدة ذلك بعد وعقدت االنتداب قٌود ظلت ولكن 9100 معاهدة إنجلترا مع فعقدت االنتداب من التخلص فى الوطنٌة القوى رؼبة
   الجوٌة خاصة البرٌطانٌة المواصالت خطوط حماٌة - المواقع بعض فى برٌطانٌة اتقو وجود 9110 األمم عصبة دخولها من العراق استقالل: على نصت التى

 ؟ م9114 صدقى بكر انقالب وقوع اسباب( أو) الشدٌد بالبطا العراق فى الوطنٌة الحركة تمٌزت تفسر بم س

 . أخرى وإسقاط وزارة رفع فى العشابر خلتد - الحكم على األحزاب بٌن التنافس - 9101 النساطرة اآلشورٌٌن حركة مثل الطابفٌة الصراعات

 . الثانٌة العالمٌة الحرب حدثت حتى علٌه كانت ما إلً البالد وعادت قُتل، لكنه 9114 عام صدقً بكر بقٌادة عسكري انقالب حدوث إلً أدت األسباب هذه وكل

  و دخول اإللمان بارٌس العراق فً الكٌالنى عالً رشٌد ثورةما العالقة س 
 بنجدتهم ستقوم ألمانٌا بؤن العتقادهم اإلنجلٌز لقتال العراقٌٌن الضباط تحمس (  سلٌمان حكمت)  حكومة فاعترضت بالعراق قواتها زٌادة نجلتراإ حاولت

 الهزٌمة لتوأنز العراقٌٌن ضد األردن من قوات وكذلك العراقٌٌن الثوار ضد البصرة من انجلٌزٌة قوات تحركت . للحرب إنجلترا خسارة فً والعتقادهم
 9129 ماٌو العراقٌة الثورة على وقضى بالعراقٌٌن

 و دخول العراق حلؾ بؽداد بورتسموث معاهدةس ما العالقة بٌن فشل 
 فاً انجلتارا حاق علاً المعاهادة تانص بورتساموث معاهدة بعقد وانتهت انجلترا مع المفاوضات فً جبر صالح حكومة دخلت الثانٌة العالمٌة الحرب انتهاء بعد 

 وتجددت الثورة . تنفٌذها ٌتم ولم االتفاقٌة علً العراقً الشعب اعترض العراق فً جوٌة قواعد إقامة
)  من ٌتكون كان والذي 9133 عام بؽداد حلؾ العراق دخل لذلك الثورة من للعراق أفٌد انجلترا مع التفاهم أن ٌرون السعٌد ونوري اإلله عبد األمٌر كانولكن 
 (  تركٌا – اكستانب – إٌران – إنجلترا

  (العراق استقالل فً مصرفٌ ٌولٌو ثورة دور) بؽداد حلؾ إلً االنضمام مصر رفض -: تفسر بمس 
 الملكٌة ألؽت التً 9137 فً الثورة حدوث الً أدي وهذا العراق فً الوطنٌة المعارضة مصر تدعمو  العراق فى الحكم لنظام المعارضة زٌادةأدى إلى 
 الجمهورٌة وأعلنت

 صل السابعالف
  ( اإلستعمار لسٌاسة مجمع سإال) ؟ الحربٌن بٌن فٌما العربى الوطن وحدة تفتٌت فى االستعمار نجاح أٌد س

  الطابفى العداء روح أثار - المحلٌة النعرات إثارت - العرب بٌن االتصال حرٌة على وقضى الجمركٌة الحواجز وأقام منفصلة أجزاء إلى العربى الوطن قسم

  الحكم فى أطماع ذات أسر خلق - العربٌة الثقافة إلضعاؾ التعلٌم سخر السٌاسٌة النظم تعدد على عمل - العربٌة الجنسٌة من متعددة اتجنسٌ خلق

 .والقومٌة الوحدة فكرة علً للقضاء المحلٌة النعرات االستعمار أثار  أٌد س

 وفلسطٌنٌون ولبنانٌون وسورٌون عراقٌون فهم العربً الوطن من مختلفة بؤسماء بالعر سمً لبنان فً الفٌنٌقٌة النزعة - مصر فً الفرعونٌة النزعة 

  القومٌة إطار  عن العربٌة الشعوب بعض إخراج علً وعمل العربٌة الجنسٌة من المختلفة الجنسٌات االستعمار خلق  أٌد س

 .وطبقٌة اجتماعٌة إمتٌازات منحهم عن الفرنسٌة لجنسٌةا اكتساب علً الجزابرٌٌن شجعو فرنسا من جزء هاأن تأدع الجزابر فرنسة علً عمل

 .العربً الوطن فً والمذاهب األدٌان بٌن الطابفً العداء روح االستعمار أثار  أٌد س

 .المحمٌات و الٌمن فً السنٌة و الزٌدٌة - العراق فً السنة و الشٌعة  - مصر فً األقباط و المسلمٌن - لبنان فً والموارنة الدروز -أ 

 :العربى الوطن فى عنصرٌة حقابق إلثبات علماءه سخر  -ب 

 .اإلفرنج الصلٌبٌٌن نسل من اللبنانٌون.       الرومان من أو األوروبٌٌن الوندال من ولكنهم عرب لٌسوا البربر

 .القوانٌن وتعدد واالقتصادٌة والحكومٌة السٌاسٌة النظم تعدد على االستعمار عمل  أٌد س

 .لهم قومٌا   وطنا   لجعلها الخطوات واتخذت الٌهود لهجرة فُتحت: فلسطٌن -  واألردن ومصر العراق: فى الملكً -  ولبنان ٌاسور: فى الجمهوري

 .العربٌة الثقافة إلضعاؾ التعلٌم االستعمار سخر  أٌد س

 .اإلٌطالٌة الثقافة و اإلٌطالٌة اللؽة فرضت ٌالٌب فً كما: اإلٌطالً االستعمار -    الحدٌث الفكر تٌار عن العرب أُبعد  اإلنجلٌزي االستعمار

 .لؽتهم العرب ونسً التعلٌم، لؽة هً الفرنسٌة اللؽة وأصبحت العربٌة، اللؽة ضعفت: الفرنسً االستعمار

 : ذلك فؤوجد وهمٌة بعروش وألهاها أطماع ذات آسرات االستعمار خلق  أٌد س

  العرب وحدة لتفكك فؤدى       محلى ستناف -1    عصبٌة نزاعات -0       أسرٌة مصالح -9

 الظروؾ كانت مهما اإلستعمار وجه فً العربٌة القومٌة علً خوؾ ال( دلل )  س

 عواطفهم تربط التً العربٌة الثقافة -1    ومصٌرهم وجدانهم بٌن ٌربط العربً التارٌخ -0         العرب أقطار بٌن اتربط العربٌة اللؽة -9

 ؟ العشرٌن القرن من الرابع العقد من ابتداء   احٌابها ووجوب العربٌة القومٌة باهمٌة العرب شعور الى ادت التى لتارٌخٌةا الحتمٌة تفسر بم س

                   التعلٌم مناهج تقدم -0.      وطابرات سٌارات من المواصالت وسابل تقدم -9 -:بسبب وذلك

 .الواحد ومصٌرهم باالستعمار المشتركة المحنه -2      واإلذاعة، افةوالصح كالطباعة الفكري االتصال وسابل تقدم -1

 إحٌابها ووجوب العربٌة القومٌة إحٌاء عوامل ظهورس ما نتابج 
 تفٌد ال الخاصة بمشاكلها االهتمام سٌاسة بؤن عربٌة دولة كل اقتنعت • إحٌابها ووجوب العربٌة القومٌة بؤهمٌة شعورهم للعرب عاد•
 بشقٌقاتها اقوى ستكون بؤنها دولة كل اقتنعت •
 الحربٌن بٌن فٌما العربٌة الشعوب بٌن التقارب اشكال  وضح س

   الحكومات مستوى على( الخالفات تصفٌة شكل أخذت) -أ 
           االمة العربٌة وحدة تنمٌةو التعاون بٌن الدولتٌن تحقٌقل والٌمن السعودٌة بٌن العداء وأنهت9112 سنة الطابؾ معاهدة عقد

البعثااات الثقافٌااة تبااادل و  9118 وفااى والسااعودٌة الهاشاامٌة األساارتٌن بااٌن العااداء ماان للحااد والسااعودٌة العااراق بااٌن9114 والتحااالؾ اإلخاااء معاهاادة عقااد
  البلدٌن بٌن الخالفات لتسوٌة والسعودٌة مصر بٌن معاهدة 9114 ماٌو معاهدة عقد*      . الٌمن إلٌها انضمت والعسكرٌة

 . الصهٌونٌة مكافحة فى الجهود لتنسٌق بلودان فى العام الفلسطٌنى المإتمر 9118 -9  فلسطٌن اجل من تقاربوضح صور ال -ب

 . المستقلة العربٌة للدول ممثلٌن وضم فلسطٌن مشكلة لبحث المستدٌرة المابدة مإتمر عقد 9111 -0

 ( 9123 العرب المهندسٌن ومإتمر 9122 العرب المحامٌن ومإتمر  م 9118 العربى الطبى المإتمر)  الشعبى المستوى على تقارب -ج
 



 

 

 

 أو بم تفسر / إصدار تصرٌح إٌدن بم تفسر /أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة أٌدت برٌطانٌا حدوث قدر من الوحدة بٌن العرب 
 تخفٌؾ حدة عداء العرب لها. -ر لٌقؾ العرب وراء مصالح االستعما -ضمانا  لمساعدتهم لها أثناء الحرب  -إرضاء  للعرب   -أ 
 ( أهمٌتها االستراتٌجٌة وأهمٌة قناة السوٌس -ٌها     بوجود البترول بؤراض )  -أهمٌة المنطقة العربٌة بسبب : -ب 
 .الثانٌة العالمٌة الحرب بعد الصفوؾ جمع بضرورة العربً التفكٌر اهتمام تزاٌد تفسر بس س
 .األجنبٌة السٌطرة من وللتخلص الصٌونً الخطر لمواجهة 

 ؟ العربٌة الجامعة إلنشاء النحاس مصطفً اتخذها التً الخطوات ماهً س 9121 فبراٌر فى إٌدن مستر تصرٌح نتابج ما س

  9121ألقً النحاس بٌان فً مجلس الشٌوخ المصري فً مارس  -0                                                استجابت مصر لنداء أٌدن  -9
   م.9122البروتوكول اإلسكندرٌة توقٌع  – 2         حدثت مباحثات ثنابٌة بٌن النحاس ورإساء الحكومات العربٌة -1
 9123  مارس 00 فى العربٌة الدول جامعة مٌثاق عقد - 3 

 العربٌة الدول جامعة مٌثاق ؟9122 سبتمبر 03اإلسكندرٌة بروتوكول بنود اهم

  المستقلة ٌةالعرب الدول من الجامعة تإلؾ .9

  المشتركة الدول فٌه تمثل مجلس للجامعة ٌكون .0
 . ٌقبلها لمن ملزمة تكون المجلس قرارات .1

  المنازعات لفض القوة استعمال إلى االلتجاء ٌجوز ال .2
 . العربٌة الدول جامعة بسٌاسة تضر خارجٌة سٌاسة اتباع ٌجوز ال .3

  فعال القابمة حدودهال الجامعة إلى المنضمة الدول واستقالل بسٌادة االعتراؾ .4

  العرب بٌن للتعاون طٌبا   أساسا  (  إٌجابٌات من الجامعة حققته ما) 
  الجامعة دول بٌن الروابط وتوثٌق تقوٌة .9
 والثقافً واالجتماعً االقتصادي التعاون تحقٌق .0
  السٌاسٌة الخطط تنسٌق .1
 الجامعة دول بٌن النزاع لفض للقوة اللجوء ٌجوز ال .2
 العرب بٌن التعاون مظاهر من مظهرا   الجامعة تكان .3

 9123  مارس 00 فى العربٌة الدول جامعة مٌثاق عقد تفسر بم س

 اإلسكندرٌة بروتكول لتعدٌل ــ 9

 ( األردن ــ الٌمن ــ السعودٌة ــ العراق ــ لبنان ــ سورٌا ــ مصر)   هى دول سبع علٌه وقعت ــ 0

 االستقالل تنال عربٌة دولة اى لقبول مفتوح الباب ترك ــ 1

 .9111 القمر جزر ودولة 9184 الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة أخرهم دولة 00 الدول عدد أصبح ــ 2

 .القاهرة ومقرها( مصرى)  لها أمٌن أول عزام الرحمن عبد ــ 3

 شعوب جامعة ال وماتحك جامعة الجامعة كانت(  ؟ تفسر بم. )اإلسكندرٌة بروتوكول من اضعؾ المٌثاق جاء تفسر بم س

 . الحاكمة واألسرات الملوك بٌن الصراعات ــ ب.    العرب بٌن كاملة وحدة بإقامة ٌسمح ال كان الذي االستعمار ــ أ:  بسبب

 . القرارات من الكثٌر تعطل لذلك باإلجماع القرارات تكون أن على المٌثاق نص حٌث شعوب اتحاد ال حكومات اتحاد الجامعة كانت ــ 0

  فلسطٌن فى بالحرب تقوم عسكرٌة قوة إنشاء عن العربٌة الدول عجزت - 9   فلسطٌن محنة فى العربٌة الدول جامعة مٌثاق نقص ظهر: صحة أٌد س
  للعرب السٌاسً التفكك مدى المحنة أظهرت -1     الؽربٌة الدول لضؽط  الخضوع من العرب الحكام بعض مكنت بالمٌثاق الموجودة الثؽرات -0

 (الجماعى الضمان مٌثاق)  9130 ٌونٌو 98المشترك الدفاع معاهدة عقد تفسر بمس 
  9127 فلسطٌن حرب فً موحدة وقٌادة عسكرٌة قوة إنشاء فً الجامعة فشل بسبب وذلك العربٌة الدول بعض عقدته

  العدوان برد العربٌة لالدو وتقوم أجنبً العتداء عربٌة دولة أي تعرضت إذا واحدة ٌد العربٌة الدول تقؾ أن"  علً ٌنص

  االخري العربٌة الدول مع ثنابٌة معاهدات بعمل مصر قامتلذا  العربٌة الحكومات بٌن االنقسامات حدوث بسبب المعاهدة تنفٌذ ٌتم لم
  العسكرٌه الوحدة فى العرب حلم لتحقق نفذت لو

 ؟ العصر متحدٌات أمام العربٌة الجامعة دور لتفعٌل مقترحاتك ما س

 .             المشترك الدفاع اتفاقٌة تفعٌل -0 . للجمٌع ملزمة القرارات تكون و باإلجماع ولٌس باألؼلبٌة القرارت لتكون التصوٌت نظام ٌٌرتؽ -9
 .عربٌة عدل محكمة إقامة - عربً أمن مجلس إقامة - مشتركة عربٌة سوق إقامة -

 9130 ثورة بعد 9130 ثورة قبل  العربٌة الدول استقالل فى دور مصر

 وتوحٌدها  االستقالل فى لٌبٌا مع وقفت  -  ولبنان سورٌا استقالل أٌدت
 الفلسطٌنٌة القضٌة بجانب وقفت

العرباً  والجناوب العرباى الخلاٌج تحرٌار دعمات -فرنساا  ضاد  الجزابار ثاورة ناصرت
 م9134 االستقالل على حصلت حتى9131  المصٌر تقرٌر حق السودانٌٌن منحت

 (انتشار النظرٌة القومٌة فى التارٌخ الحدٌث بالنسبة للٌهود )  أوربا فى الفكرٌة النهضة على المترتبة جالنتاب ما س

    دلل أثرت النهضة الفكرٌة واالنطالقة االقتصادٌة األوروبٌة على أحوال الٌهود فى أوروباس 

  طابلة ثروات من تكوٌن لٌهودا مكنت األوربٌة  االقتصادٌة النهضة أن كما ــ ب    للٌهود الفكري المستوي ارتفاع إلً أوربا فً الفكرٌة النهضة ــ أ

ل الدولاة النظرٌة القومٌة هى السابدة فى التارٌخ الحدٌث فقد كان الٌهود وهم ؼالبا ما ٌعٌشون فى ) جٌتو ( خاص بهم ) ٌعٌشون فى مكان واحاد داخا كانت -ج
 المسٌحٌة أوروبا شعوب وبٌن بٌنهم العداوة لزٌادة أدتالحفاظ على مقوماتهم الٌهودٌة  الٌهود ٌعملون على كــانمثل حارة الٌهود فى مصر ( 

 فلسطٌن الى الهجرة فى ٌفكرون وهم 91 القرن القرن مطلع منذ -9: فلسطٌن الى للعودة الٌهود عمل كٌؾ وضح س

 للٌهود قومى وطن إقامة فكرة تحددت وفٌه الٌهودٌة المسالة لبحث 9718 عام األول الٌهودى المإتمر-0

 لدعم الهجرة الصهٌونى الصندوقو  العالمٌة الصهٌونٌة المنظمة أنشبت و للٌهود وطن لٌكون فلسطٌن تحدد وفٌه 9103 عام الثانً  مإتمر -1

 ؟ بلفور لتصرٌح إنجلترا إصدار  تفسر بم س

   الحرب فً إنجلترا بجانب للوقوؾ الٌهود تشجٌعل للٌهود قومى وطن إنشاء ٌدلتؤٌ مستعدة برٌطانٌا فؤصبحت الصهٌونٌة والحركة برٌطانٌا مصالح بٌن االرتباط

 (    تشٌلد رو/  )  اللورد برٌطانٌا فً الٌهودٌة الطابفة ربٌس إلً موجة خطاب شكل فً وذلك بلفور البرٌطانً الخارجٌة وزٌر لسان علً التصرٌح صدر

 . فلسطٌن كل فً ولٌس فلسطٌن فً للٌهود قومً نوط إقامة علً  نص -9  ؟ بلفور وعد( حلل)  رأٌك ما س
  . السكان أؼلبٌة رأي أخذ دون التستحقه لطابفة تملكه ال إقلٌما   منحت برٌطانٌا إن -1 ٌهودٌة ؼٌر طابفة واعتبرهم فلسطٌن عرب التصرٌح أهمل -0

 الصهٌونٌة المذكرة والصهٌونٌة العربٌة المذكرة

 طالااب بمااذكرة 01/9/9191 ىفاا الحسااٌن باان فٌصاال تقاادم
 فلسطٌن عرب ومنهم العرب كل باستقالل فٌها

 البرٌطانى  االنتداب تحت فلسطٌن وضع -    تطالب بمذكرة 1/0/9191 فى الٌهود تقدم
 .فلسطٌن لٌهود تمثٌلى مجلس إقامة -بلفور     وعد نص تطبٌق على العمل- 

 ( المصٌر تقرٌر حق مبادبها أهم عن تخلت األمم وعصبة فرنسا)  الٌهود بلمطال محققا العرب آلمال مـخٌبا الصلح مإتمر كانس دلل 

د مان مبادبهاا اتفقت انجلترا وفرنسا علً وضع فلسطٌن تحت االنتداب البرٌطانً والعمل علً تنفٌذ تصرٌح بلفور ،وبذلك تكون عصبة األمم قد تخلت عان واحا
 وهو مساعدة الشعوب فً االستقالل

 فلسطٌن فى  البرٌطانى اباالنتد سٌاسة وضح س 

 . صهٌونً طابع ذات علٌا إدارة شكل -: باالتً وقام ٌهودٌا وكان فلسطٌن فً لبرٌطانٌا مندوبا صموٌل هربرت تعٌٌن تم

 . الٌهود إلً للدولة المملوكة األراضً تنقل التً القوانٌن اصدر  . الٌهود إلً العرب من األراضً ملكٌة تنقل التً القوانٌن اصدر

 ؟ فلسطٌن فى 9100 االبٌض الكتاب لتنفٌذ برٌطانٌا سٌاسة هً ما س

 . أرضه بٌع إلى ٌضطر حتى الضرابب العربى المواطن تحمٌل - الملكٌة نزع قوانٌن استصدار- الزراعٌة باألراضى الٌهود الشباب تشؽٌل  .الهجرة باب فتح



 

 

 

 الاذى الباراق فاى العارب حاق علاى الٌهاود العتداء والٌهود العرب ٌنب البراق مصادمات حدثت                    ؟ 9101 البراق مصادمات حدوث تفسر بم س
 . األقصى بالمسجد ملتصق وهو مقدساتهم من الٌهود وٌعتبره المبكى حابط ٌضم

 ؟ 9110 الثانى األبٌض الكتاب برٌطانٌا إصدار تفسر بم س

  برٌطانٌا هفؤصدرت الٌهود مع بالرفق تعاملوا بٌنما العرب مع الشدة واواستخدم المصادمات لوقؾ إنجلترا تدخلت البراق عند حدثت التى المصادمات نتٌجة

  الٌهودٌة الهجرة على قٌود بفرض أوصى الكتاب ألن  بلفور لوعد إنجلترا من تخلٌا ( م ) الثان9110ً األبٌض الكتاب الٌهود اعتبر تفسر بم س

 . فقط للٌهود فلسطٌن جعل فى مخططهم ٌمنع ما كل ألؽت حٌث إنجلترا على الٌهود ضؽطف لفلسطٌن شرعٌة الؽٌر الهجرة الكتاب انتقد

 م (9113) اجتماع الزعامات العربٌة فً فلسطٌن  9113 فبراٌر 03 العلٌا العربٌة اللجنة تكوٌن  تفسر بم س

 . فلسطٌن فى رارلالستق لهم المساعدات كافة الٌهودٌة والوكالة إنجلترا قدمت  . النازى االضطهاد بسبب فلسطٌن على األلمان الٌهود جموع تدفق

 . للٌهود فلسطٌن تملٌك فى الثابتة برٌطانٌة سٌاسة على اإلنجلٌزى البرلمان تؤكٌد

   شرعٌة والؽٌر الشرعٌة الٌهودٌة الهجرة إٌقاؾ -0   نٌابٌة حكومة تشكٌل -9                      ؟ 9113 فبراٌر 03 العلٌا العربٌة اللجنة مطالب اهم ما س
 . الخمسة األفدنة قانون وسن للٌهود العرب أٌدى من األراضى انتقال منع -2  . فلسطٌنى أنه أحد ٌدعى ال حتى فلسطٌن لمواطنى خصٌةش بطاقة إصدار -1

 ؟ 9114 بفلسطٌن الكبرى العربٌة الثورة قٌام تفسر بم س

 جموع أخذت حٌث الٌهودٌة الهجرة وفى الٌهود إلى العرب أٌدي من الفلسطٌنٌة األراضً انتقال فً المتمثلة األطماع   البرٌطانً االنتداب مســـاوئبسبب 
  م9113 العلٌا العربٌة اللجنة لمذكرة اإلنجلٌز رفـــض -  لهم النازي وحكمه"  هتلر" اضطهاد بسبب فلسطٌن على تتدفق الٌهود
 رةالثو واشتعال التقسٌم قرار من العرب فزع بسبب  9111 المستدٌرة المابدة مإتمرعقد  تفسر بم س
   األوضاع تهدبة فى إنجلترا ورؼبة الثانٌة العالمٌة الحرب بوادر ظهوربسبب . الطرفٌن من مقبول لحل للتوصل إنجلترا رؼبة - 
   9111 الثالث األبٌض الكتاب برٌطانٌا أصدرت حل إلى التوصل فى المستدٌرة المابدة مإتمر لفشلو 

 الثانٌة العالمٌة الحرب أثناء الصهٌونٌة جانب االمرٌكٌةالى المتحدة الوالٌات انحٌاز=.  ـــــــهودالٌـــــــــ لصالح بلتٌمور مإتمر عقد س بم تفسر
 .النازٌة ألمانٌا تحطٌمفً  ساعدنها حٌث كبٌرة مساعدات لها قدمت الصهٌونٌة الن

 من بحٌرة على تعوم الخلٌج منطقة أن األمرٌكٌة البترول اتشرك أثبتت إذا بعد لها بالنسبة قصوى أهمٌة له أصبح الذي األوسط الشرق فً  مصالحها  دعـــم
 " العالم على ٌسٌطر أن ٌستطٌع األوسط الشرق على ٌسٌطر من أن"  البترول

   الثانٌة العالمٌة الحرب أثناء المتحدة الوالٌات مع الٌهودٌة المصالح تالقى مانتابج س
 قارارات عادة وأصدر ترومان هارى وحضره وفلسطٌن وأوربا المتحدة الوالٌات فى نٌةالصهٌو المنظمات نمندوبو حضره 9120 بلتٌمور مإتمر عقدأدى إلى 

 . قٌود بال المطلقة للهجرة فلسطٌن أبواب فتح -1          . الٌهودى العلم تحت تحارب عسكرٌة قوة تشكٌل -0                . ٌهودٌة دولة إنشاء هى -9

 . 9111 األبٌض الكتاب إلؽاء -3   بفلسطٌن واإلدارة الحكم أمور هودالٌ الستالم تمهٌدا فلسطٌن داخل وتنظٌمٌة إدارٌة حقوقا الٌهودٌة الوكالة منح -2

  الثانٌة لعالمٌة الحرب اعقاب فى فلسطٌن الى الٌهودٌة الهجرة من الببرٌطانى االحتالل سلطات انزعاج س بم تفسر
  فلسطٌن عرب بإبادة إال ٌتؤتى لن ذلك فان الطرٌقة بهذه قومً وطن قٌام أرٌد إذا انه أخر بمعنى العرب حساب على إال هإالء لتستوعب كانت ما البالد الن -
  واحدة دفعة ألؾ مابة بلؽت التً الٌهودٌة الهجرة أمام هكذا فلسطٌن فتح على االنتداب حكومة اعترضت -
  الثانٌة العالمٌة الحرب اعقاب فى السرابٌل دعما   الدول اكثر المتحدة الوالٌات اصبحت اٌد س

 .الٌهود للمهاجرٌن فلسطٌن أبواب فتح انجلترا من طلبت و همقضٌت تبنت

 فاى تروماان نجااح بعاد خاصاة المتحادة للوالٌاات أصابح القٌاادى الدور وأن انتهى قد الٌهودٌة للدولة التمهٌدى إنجلترا دور أن ترى الصهٌونٌة المنظمات كانت
 . الٌهودٌة األموال بفضل االنتخابات

 . الٌهود لصالح قراراتها اصدرت التى 9124 نوفمبر األمرٌكٌة اإلنجلٌزٌة اللجنة فى انجلترا مع امرٌكا اشتركت

 . اسرابٌل دولة بقٌام اعترفت العالم فى دولة اول امرٌكا كانت

 .. م9128 عام المتحدة لالمم ورفعها فلسطٌن مشكلة عن ٌدها رفع انـجلترا اعالنس بم تفسر 
 دولة قٌام على برٌطانٌا وافقت إذا إال حضوره الٌهود رفض ولكن م9124 لندن فى مإتمر بعقد الفلسطٌنٌة للمشكلة حل إلى الوصول حاولت برٌطانٌا: الن

 المشكلة عن ٌدها رفع برٌطانٌا أعلنت بالفشل المإتمر انتهى فلما فلسطٌن لعرب الٌهود من إبادة مخطط عن وكشفوا العرب حضره وقد فلسطٌن فً ٌهودٌة
 . المتحدة األمم هٌبة إلى ورفعتها

 .إنجلترا على الضؽط فً اإلرهابٌة أجهزتها الصهٌونٌة المنظمات استخدمت - 9  ؟9124 األمرٌكٌة اإلنجلٌزٌة اللجنة تشكٌل/  تفسر بم س
 نزالء من فٌه بما القدس فً داود الملك فندق الصهٌونٌٌن اإلرهابٌون نسؾ -1  "  موٌن"  اإلنجلٌزي التموٌن وزٌر قتل -0

   الصهٌونٌة لصالح9124 األمرٌكٌة اإلنجلٌزٌة اللجنة قرارات ؟كانت ذلك ٌدا  س

 . للٌهود العرب من األرض انتقال حرٌة - . الٌهودٌة الهجرة باب فتح -. ٌهودٌة دولة ستكون فلسطٌن

   . م 9127فلسطٌن من برٌطانٌا انسحاب بعد الٌهود و العرب موقؾ بٌن قارنس 

 .حظا   برٌطانٌا آسوا انسحاب بعد العرب موقؾ .الٌهود لصالح التطورات برٌطانٌا كل انسحاب بعد دالٌهو موقؾ

  الكثٌفة واألموال المدربة القوات ٌمتلكون كانوا -

 .وروسٌـا أمرٌكا من كل رأسه علً الدولً الدعم -
 . أمواال   ٌملكون وال التشكٌل بدابٌة قواتهم

 األجنبً االحتالل من نفسها بتحرٌر ةمشؽول العربٌة البالد كانت -
 م9127حرب فلسطٌن 

 ؟ 1948 فلسطٌن حرب قٌامس بم تفسر 

إلؽاء االنتداب البرٌطانى على فلسطٌن وإعالن قٌام  (9
 إسرابٌل واعتراؾ الوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌتى بها 

استمرار المذابح من جانب الجماعات الٌهودٌة ضد  (0
 دٌر ٌاسٌن  العرب مثل مذبحة

إصدار الجامعة العربٌة قرارا بدخول الجٌوش العربٌة  (1
 فلسطٌن لوقؾ المذابح

 م ؟ 1948نتابج حرب فلسطٌن س ما 

هزمت القوات العربٌة واستولت القوات اإلسرابٌلٌة على مساحات أكبر بكثٌر مما خصص  (9
 .لها فى قرار التقسٌم 

 . 1949لعقد هدنة رودس  (بنان ل –سورٌا  –األردن  –مصر  )لجؤت بالد المواجهة  (0
 ضمان هذه الحدود الجدٌدة إلسرابٌل  1950أعلنت الوالٌات المتحدة وفرنسا وإنجلترا فى  (1
رفضت البالد العربٌة االعتراؾ بدولة إسرابٌل وظلت القضٌة ساخنة تنفجر من وقت آلخر  (2

 .ٌولٌو وقٌادتها للحركة الوحدوٌة العربٌة  23خاصة فى عهد ثورة 

 وان الثالثًالعد

 الثالثاااً العااادوان قٌاااام/   تفسااار بااام
 .مصر علً
 أمااام العقبااة أن إساارابٌل أدركاات -9

 الاااادول ؼضااااب -0 مصاااار أطماعهاااا
  السوٌس قناة تؤمٌم من األوربٌة

 مصار مسااعدة من فرنسا ؼضب -1
 . الجزابر لثورة

  :مصر علً الثالثً العدوان فشل اسباب
 عنااد االسااتعمارٌة القااوات قتااال ىفاا الشااعب  مااع باالشااتراك الجااٌش بساااله -9

 بورسعٌد مدٌنة
 .وفرنسا إنجلترا على المتحدة الوالٌات ضؽط -0
 .باالنسحاب المعتدٌن وطالبت بالعدوان نددت التً المتحدة األمم تدخل -1
 .المعتدٌة للدول السوفٌتً االتحاد تهدٌد -2
 وفرنسا  إنجلترا فً المتعطلٌن العمال ثورة -3

 :مصر علً الثالثً دوانالع فشل  نتابج
 و ساٌناء مان المعتدٌاة القوات انسحاب -9

 .السوٌس قناة
 علااااى دولٌااااة طااااوارئ قااااوات وجااااود -0

 .الشٌخ شرم وفً ، المصرٌة الحدود
 خلاٌج فاً المالحاة مان إسرابٌل تمكنت -1

 .العقبة



 

 

 

 
  م9148عدوان 

 تلتقً الثالثة للمرةأسبابه )
 مقاصد مع الصهٌونٌة المقاصد
 ( األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات
 : من  كل فً ذلك ظهر حٌث
 الصهٌونٌة المخططات-* 

 للفرات النٌل من التوسعٌة
 المتحدة لوالٌات * رؼبة
 فً األمرٌكٌة

  الشٌوعٌة الحركة على القضاء - 
  السوفٌتى االتحاد تطوٌق  -
 . البترول المنطقة ثروات احتكار-

 بالعااااااادوان إسااااااارابٌل * تهدٌاااااااد
 ووقااااوؾ ٌاسااااور علااااى المساااالح
 بمقتضاااى ساااورٌا بجاناااب مصااار

)  الجماااااااعً الضاااااامان اتفاقٌااااااة
 أؼلقااات حٌاااث( المشاااترك الااادفاع
 وجااااه فااااً العقبااااة خلااااٌج مصاااار
 إحكاماا وذلاك اإلسرابٌلٌة المالحة
 االقتصادي لحصارها

   نتابج
 الجااوى بالسااالح ساااحقة ضااربة اناازال -9

  المصرى
 وقطااااع ساااٌناء علاااى اسااارابٌل اساااتٌالء-0

  السوٌس لقناة شرقٌةال الضفة حتى ؼزة
 قواتهاا االكبارمن الجاناب مصار خسرت -1

  سٌناء فى المسلحة
 الجاوالن هضابة علاى اسارابٌل استٌالء -2
 والضافة العربٌاة القادس ومدٌنة سورٌا فى

  االردن لنهر الؽربٌة
 قماااااة: )  العربٌاااااة الااااادول موقاااااؾ       

 (.         م 9148 الخرطوم
 االسارابٌلى الخطار ان العربٌة البالد ادركت
 الخرطوم مإتمر فعقدت جمٌعا ٌهدده اصبح

 9148 اؼسطس
 العادوان لصد العرب تكاتؾ قرر ضرورة   

 العربٌة   الدول  تقدٌم خالل من االسرابٌلى
مصار  المواجهاة لادول الماالى الادعم الؽنٌة

 واالردن   و سورٌا

 مجلس )موقؾ األمم المتحدة (قرار
 على ٌنص 020 رقم االمن
 األراضاى مان إسارابٌل بانسحا -9

 .48 عدوان بعد احتلتها التى
 .المنطقة فى الحرب حالة إنهاء -0
 المماااارات فااااى المالحااااة حرٌااااة -1

 .الدولٌة
 السٌاساااااى االساااااتقالل احتااااارام -2

 دول لكااااااال اإلقلٌمٌاااااااة والساااااااٌادة
 .المنطقة

 .العرب الالجبٌن مشكلة تسوٌة -3
 الساالح منزوعاة منااطق إنشاء -4

 .الحدود على
 خاااااااااص ممثاااااااال عٌااااااااٌنت -9

 المتحاااادة، لألماااام العااااام للسااااكرتٌر
 الااااادول ماااااع االتصااااااالت إلجاااااراء
 .المعنٌة

 التاااً الفتااارة فاااً مصااار تحركاااات وضاااح
  9148 هزٌمة أعقبت

 : اتجاهٌن  فً  مصر تحركات

 تكثٌااؾ -(  : الساالم اتجاااة) األول االتجاااه
 بؤحقٌاة العاالم إلقناع الدبلوماسٌة الجهود
 الشاعب حاقو أراضاٌهم تحرٌر فً العرب

 تقرٌاااار و مشاااكلتة حااال فاااى الفلساااطٌنى
 . مصٌره

 إعااداد -(: الحاارب اتجاااة) الثااانً االتجاااه
 :طرٌق عن ذلك وتحقق للحرب الدولة

 تحتاجاه ماا بكل المسلحة القوات دعم -9
 قااااوه -   حدٌثااااه أساااالحه  - أمااااوال ماااان

 .بشرٌه

 وإصاااادار الداخلٌااااة الجبهااااة توحٌااااد -0
 (اتالساد. )9189 عام الدابم الدستور

 الجااو وتنقٌااة العربااً الصااؾ توحٌااد -1
  الخالفات وتصفٌة الثقة عدم من العربً

 بااٌن مشااتركة عسااكرٌة خطااة تنسااٌق -2
 وسورٌا مصر

 .م9148بعد  للحرب الدولة إعداد علً عملت= ) المسلحة القوات بناء إعادة علً عملت) = . اإلسرابٌلٌة للقوات استنزاؾ حرب مصر بدأتس 

 ( النكسة اثار لتجاوز المصرٌة القٌادة أهداؾ)  أرضها الستعادة وتصمٌمها عزٌمتها مصر فقد فً ٌونٌو هزٌمة إدت لم: صحة أٌد س
 علمً أسس على الجٌش بناء إعادة -9 -:فً وتمثلت:  البناء مرحلة:  أوال 
 الوحدات وتنظٌم القٌادات تدرٌب واعادة قادتهم وفى انفسهم فى للجنود اعادةالثقة - 0
 القناه شرق دارت التً العسكرٌة العملٌات علً الناصر عبد اطلقه اسم هو( االستنزاؾ حرب)  -:الصمود مرحلة:  انٌاث    

 ( رٌاض المنعم عبد)  الشهٌد االستنزاؾ حرب شهداء اشهر ومن  كبٌرة خسابر بالعدو وأنزلت العدو مواقع الً المعركة خاللها مصر نقلتنتابجها 

  بحرب أكتوبرقٌام مصر  تفسر بم  س 
 المتحدة االمم طرٌق عن إسرابٌل مع السلمٌة بالطرق الخالؾ لتسوٌة محاولة أى فشل من المصرٌة القٌادة تؤكدت بعدما -(9) 
 914 ٌونٌو فى احتلتها التى العربٌة االراضى بجمٌع االحتفاظ على واصرارها اسرابٌل تعنت( 0) 

 من كال دور ما س

  9189 العامة المخابرات ومدٌر أكتوبر حرب أثناء المسلحة القوات وقابد الحربٌة ٌروز اسماعٌل احمد المشٌر  -9

 مان كثٌار جعال مماا الساورى، المصارى باالهجوم تفااجا إسارابٌل جعال الاذى الحاد إلاى ومهاارة بدقاة والساورٌة المصارٌة الجبهتٌن على والتنسٌق التخطٌط تم
 .لإسرابٌ فى زلزال أنه حدث ما على ٌطلقون الخبراء

  .الشاذلى الدٌن سعد  -0

 .العالٌة حرفٌته بسبب المسلحة القوات حـرب ألركان ربٌسا. الشاذلى الدٌن سعد الفرٌق تولى -

 اإلسرابٌلى الدفاع خط على الناجح المصرى للهجوم المدبر الرأس بؤنه وٌوصؾ( دلل)-

 . م9181أكتوبر حرب فى بتنفٌذها وقام بارلٌؾ خط وتحطٌم السوٌس قناة لعبور ،(العالٌة لمآذنا)  أسماها التى خطته بوضع قام وقد 

 (.العظمى النٌل قالدة)  اسمه بمنح ،( م0090) أكتـوبر لنصـر 11الـ الذكرى فى تكرٌمه تم وقد

 الجمسى الؽنى عبد محمد الفرٌق -1

 -(.الجمسى كشكول) .م8091 ٌناٌر المسلحة القوات عملٌات هٌبة ربٌس منصب شؽل -

  (.الجمسى كشكول) باسم الدراسة تلك وسمٌت  الهجومٌة، بالعملٌات للقٌام التوقٌتات أنسب عن دراسة بإعداد المسلحة القوات عملٌات هٌبة قامت وقد 

 أصئهة يراحم احلرة

 بودابست وحصن اإلدارٌة الشبون مناطق وبعض والمدفعٌة الصوارٌخ ومواقع الجوٌة والقواعد والمطارات العدو قٌادة مركز تدمٌر الشاملة الجوٌة الضربة 

 امكاناته وشل العدو القوات الربٌسى تدمٌرمركزالقٌادة عنها نتج اهدافها تحقٌق فى  مبارك حسنً محمد بقٌادة نجحت 

 حصونه وحصار بارلٌؾ خط واقتحام القناة عبور سهل -1 .بالمالجا العدو أحتمً -0  .للعدو الخسابر من قدر أكبر -9النٌرانً التمهٌد. 

 المعدات و الكباري تركٌب -  . الترابً الساتر فً ةفتح 40 عمل - المهندسٌن سالح. 

 سٌناء من كم 2:1 استعادة - .المنٌعة بارلٌؾ خط حصون اقتحام -.  العالم فً مابً مانع أصعب عبور - القتال من ساعة 97 بعد. 

 .للقناة الشرقٌة الضفة علً أقدامها تثبٌت - . سٌناء ًف الموجودة المدرعة  احتٌاطٌاته تدخل وتعطٌل العدو لمهاجمة سٌناء عمق فً الصاعقة رجال إنزال -

 صد الهجوم المضاد (9181 أكتوبر 8 ٌوم ( 

 .  الجبهة إلً والقوات الدبابات بتحرك اإلسرابٌلً القابد أصدر -

 المصارٌة القاوات لهاا تصادت عاابروالم الكبااري ومنااطق الجاوي الادفاع ومواقاع المصارٌة الصاوارٌخ قواعاد علاً هجماات اإلسارابٌلٌة الجوٌاة القاوات شنت -
 . البابات كتابب احدى قابد ٌاجورى عساؾ العقٌد راسهم على واألسري والمصابٌن القتلى و الدبابات مبات خسابرهم بلؽت -  .اإلسرابٌلٌون فانسحب

 القناة شرق كم 90:  7 قعم إلى ٌصل حتى شرقا   الهجوم تطوٌر - . العدو هجوم صد فً المصرٌة القوات نجحت -  9181 أكتوبر7 ٌوم. 

 .فوقها المصري العلم ورفع كاملة القنطرة مدٌنة تحرٌر استكمال -   . للعدو القوٌة النقط جمٌع وتصفٌة تدمٌر -

 . حصونها جمٌع وفقدت الدفاعات، اختراق فً إسرابٌل فشلت -  . جوي جسر فؤنشؤت المساعدة أمرٌكا من" مابٌرجولد"طلبت -

 . كوبري رأس وتوحٌد كم 93:  90 إلى رٌةالمص القوات وصلت -

 ع  ث    -:تفسر بم.    م9181 اكتوبر92 ٌوم شرقا الهجوم تطوٌر 
 . دمشق وفً سورٌا ضد مركز جوي بقصؾ وقامت ضدها جهودها إسرابٌل فركزت ، الجوالن تحرٌر علً سورٌا  أوشكت - - 9

 .سٌناء إلً اإلسرابٌلٌة القوات لجذب سٌناء فً لعدوا أهداؾ ضد بالمدفعٌة وقصؾ جوٌة هجمة بتوجٌه مصر قامت -0
 



 

 

 

 ع ث       -:تفسر بم.    الجوٌة قواتنا تارٌخ اٌام امجد من اكتوبر92 ٌوم ٌعد  
 المصارٌة المطاارات لتهااجم طاابرة70-80 العادو دفع حٌث سماءالدلتا فوق الجوٌة وقواتنا العدو الطابرات بٌن الجوٌة المعارك اشرس دارت الٌوم هذا فى النه

 مص مٌج طابرات  1 مقابل فانتوم طراز من اسرابٌلٌة طابرة93 سقوط عن اسفر قتال فى معا واشتبكت المصرٌة الطابرات لها فتصدت

 م9181اكتوبر93 الدفرسوار ثؽرة حدوث     -:تفسر بم. 
 .خسابر العدو وكبدت الهجوم قواتنا تأحبط -  .الجبهة منتصؾ ومدفعٌة وجوٌة ومشاه مدرعة بقوات الجبهة منتصؾ إسرابٌل هاجمت -

 ؼارب قواتهاا مان صاؽٌرة قاوات بادفع وقامات االساماعٌلٌة جناوب الدفرساوار منطقاة عناد .ثؽارة إحداث من وتمكن الجبهة منتصؾ متزاٌدة بقوات العدو دفع -
 .التطوٌر عملٌة فى لتشارك الشرق الى  المنطقة تحتل كانت التى المصرٌة الوحدات تحركت ان بعد القوات من المنطقة خلو مستؽال القناة

 (      السوٌس)       وقت اسرع فى القناة ؼرب استراتٌجى هدؾ على االستٌالءاسرابٌل فً  حاولت     -:تفسر بم 
  النار اطالق بوقؾ قرار اصدار وشك على االمن مجلس ان لتٌقنها

 .اكتوبر 02 فى السوٌس  على لالستٌالء جنوبا كبٌرة قوات بدفع فقامت استراتٌجى هدؾ على تستولى ان دون القناة لؽرب كبٌرة قوات بدفع تورطها بسبب
      ) السوٌس (  وقت اسرع فى القناة ؼرب استراتٌجى هدؾ على االستٌالءفشل اسرابٌل فً    -:تفسر بم •

 االنسحاب على القوات اجبر مما  الشعبٌة المقاومة مع باالشتراك المصرٌة للقوات الباسلة المقاومة( 9) 
 . النار اطالق اكتوبربوقؾ 03-01 قرارٌن االمن مجلس اصدر( 0) 
    -ٌوما 01 دام ان بعد القتال وتوقؾ فشلت ولكن اكتوبر 07 السوٌس مهاجمة حاولت اسرابٌل لكن( 1) 

  = م 9181 أكتوبر حرب فً العسكرٌة المعجزة ٌشبه ما المصري الجٌش ذلك حقق أٌدنتابج عملٌات حرب أكتوبر:-                                                      . 
 . المدرعة والعربات الدبابات مبات تدمٌر -1   . بارلٌؾ خط حصون تدمٌر -0  . السوٌس قناة عبور-9
 .  سٌناء ارض علً والصوارٌخ المدافع وآالؾ نمدرعتا وفرقتان عسكرٌة فرق 3 وجود -3   . كٌلومتر 93 بعمق للقناة الشرقٌة الضفة علً االستٌالء -2
 المصرى الجٌش من ضخمة قوات بها تحٌط ضٌقة شرٌحة على القناة ؼرب هشا موقؾ تعانى االسرابٌلٌة القوات اصبحت -2

 9181 سنة أكتوبر حرب من المستفادة الدروس
 .لًاإلسرابٌ العربً الصراع مسار فً تحول نقطة أكتوبر حرب كانت أٌد س(  9)  

 . مخابراتهم وفً جٌشهم فً ثقتهم أفقدت  إستراتٌجٌة لمفاجبة إسرابٌل تعرضت  -
 .األمامٌة مواقعهم من االنسحاب علً وأجبرتهم توازنهم أفرادها أفقدت تكتٌكٌة لمفاجؤة اإلسرابٌلٌة القوات تعرضت -      
 .واحد وقت فً واألمرٌكٌة اإلسرابٌلٌة المخابرات جهازي خداع علً وقدرتها المفاجؤة تحقٌق فً وسورٌا مصر نجاح من العالم أندهش -   
 م9181أكتوبر حرب أثناء إلسرابٌل القتالٌة العقٌدة أسس تقوٌض من المصرٌة القوات تمكنت أٌد س(  0) 

 .المعركة ٌدانم علً الجوٌة السٌادة وتحقٌق المناورة علً القدرة و الحركة خفة وأهمها الربٌسٌة ممٌزاتها اإلسرابٌلٌة القوات فقدت
 العربً المقاتل كفاءة أظهرت أكتوبر حرب أٌد س( 1)  
 .  االلكترونٌة االسلحة فٌها  بما والمعقدة الحدٌثة األسلحة استخدام العربً المقاتل استطاع -
 .القتال مٌدان فً الحقٌقٌة وقدراته كفاءته العربً والجندي والقابد المخطط اثبت -
  :األوسط الشرق فً القوة موازٌن توبرأك حرب قلبت/  دلل( 2) 

 مٌازة ماا حاد إلاً ٌقلال مماا الحدٌثاة التكنولوجٌاا اساتخدام علاً قدرتاه ومادى 9148 حرب بعد اإلسرابٌلً للفرد النوعً التفوق نؽمة علً تركز إسرابٌل كانت
 كفاءتاه العرباً والجنادي والقابد المخطط اثبت و والمعقدة الحدٌثة األسلحة استخدام فً العربً المقاتل كفاءة أظهرت أكتوبر حرب ولكن العربً العددي التفوق
 .القتال مٌدان فً الحقٌقٌة وقدراته

 . المستقبل فً صراع أي فً العرب صالح فً الراجحة الكفة ستكون الحدٌثة األسلحة استخدام فً والتفوق للعرب العددى التفوق أن نستنتج سبق مما
  كبٌرة فعالٌة المصري يالجو الدفاع اثبت أٌد س(  3) 
 اإلسرابٌلً الجوي التفوق من الحد فً كبٌرة فعالٌة المصري الجوي الدفاع اثبت حٌث – أ
   للطابرات المضادة والصوارٌخ المقاتلة الطابرات بٌن التوازنبضروإة النظر إعادة علً الؽربٌة العسكرٌة الدوابر أجبرت لقد  -ب
  الحرب مبادئ اهم من هو الذى الحشد مبدأ تحقٌق أٌد س(  4) 
   االولى اللحظات من لتوازنه العدو فقدان فى المركزة الجوٌة الضربة نجاح الى ادى حٌث - أ
   المعركة لمواصلة كاؾ االسلحة من مخزون لدٌها ٌكون ان صناعٌة حربٌة قاعدة لدٌها لٌس التى النامٌة للدولة اكتوبر حرب اثبتت - ب
 ( للحرب اإلستراتٌجٌة النتابج)   والالحرب لالسلما حالة انهاء أٌد س(  8) 

  األوسط الشرق فً السالم قرار الى التوصل بهدؾ
  االسرابٌلى الخطر مواجهة فى الجماعى التضامن اهمٌة مدى الحرب اظهرت أٌد س(  7) 

  خالل من وسورٌا مصر لتدعٌم عملٌه خطوات العربٌة الدول اتخذت حٌث
 (  تونس– الكوٌت– السودان-السعودٌة-المؽرب-االردن-لٌبٌا-الجزابر– العراق) هى دول تسع من ىالعسكر الدعم تقدٌم - أ
 لهما المالً الدعم السعودٌة و الخلٌج دول قدمت كما - ب
 إسرابٌل تساعد التً الدول عن البترول منع - جـ
  ( قتصادٌةاال الجبهة علً)  إسرابٌل تساعد التً الدول عن البترول منع نتابج ما س( 1)
 .م9181 عام فً العربٌة اإلستراتٌجٌة األهداؾ لتحقٌق فعال كسالح البترول دور تؤكد أٌد س
 .  األمرٌكٌة الوالٌات إلى البترول وردات علً الكامل الحظر قرار  اتخذ ثم البترول إنتاج بتخفٌض قرار العرب اتخذ - أ
 م9148 قبل ما لحدود إسرابٌل بإعادة البترول إنتاج إعادة العالم أمام فؤرتبط العربٌة ٌةاإلستراتٌج األهداؾ لتحقٌق فعال كسالح دوره تؤكد -ب
 .العربً للحق لالستجابة أمرٌكا علً بشدة تضؽط فاخذت الٌابان و الؽربٌة أوروبا دول علً البترولً الحظر أثر -جـ
  كبٌر بشرخ األطلنطً حلؾ أصٌب/  أٌد السٌاسً المستوى على(  90) 

 التاً األمرٌكٌاة الطاابرات إلاً تساهٌالت ٌقادموا أن األطلنطاً حلاؾ أعضااء من المتحدة الوالٌات طلبت المتحدة الوالٌات ألن كبٌر بشرخ االطلنطى حلؾ اصٌب
 ( تفسر بم)  ذلك رفضوا الحلؾ دول لكن ، إسرابٌل إلً المساعدات تنقل سوؾ

   المتحدة للوالٌات اتمساعد تقدٌم امكاناتها عدم من الحلؾ دول بعض فاعتذرت -
  بالبترول امدادها رفض وخشٌة  ضدها العرب اثارة عدم على حرصا ذلك صرٌحا رفضا االخرى الدول بعض رفضت -
  العرب قضٌة بعدالة معظمها الٌمان جهة من  -
  اإلفرٌقً المستوى على( 99)

 الخطاوة هاذه كانت 9148 حرب اعقاب فى عالقاتهم بقطع قاموا اخرى دول 7 سبقتهم وقد باسرابٌل البلوماسٌة عالقاتها بقطع افرٌقٌة دوله 00 من اكثر قٌام
 سٌاسٌا السرابٌل العزلة وتحقٌق اإلفرٌقٌة لقارة إزاء المصرٌة للسٌاسة كبٌر نجاح بمثابة

 
 



 

 

 

 السالم وبناء االسرابٌلى العربى النزاع انهاء فى مصر جهود
   -:إلى السادات الربٌس دعا حٌث 8918نوفمبر 91 إسرابٌل إلى بالذهاب مبادرته -9
 .الفلسطٌنً للشعب الشرعٌة بالحقوق االعتراؾ - .الحروب وٌالت القادمة األجٌال وتجنٌب األوسط الشرق منطقة فً وعادل دابم سالم إقامة -
 9187سبتمبر 98-3 دٌفٌد كامب مإتمر قرارات -0
  للفلسطٌنٌٌن الشرعٌة الحقوق تحقٌق/ 1 واسرابٌل مصر بٌن العالقات تطبٌع/ 0 سٌناء من الكامل االنسحاب/ 9
 اسرابٌل مصر بٌن 9181 مارس 04 فى السالم معاهدة -1
 سٌناء جزٌرة شبه من التام االسرابٌلى النسحاب/0 بالحرب التهدٌد عن واالمتناع الحرب حالة  انهاء/ 9
 البلدٌن بٌن وثقافٌة والقتصادٌة سٌاسٌة طبٌعٌة اتعالق اقامة/ 2  ارضه على النزاع االطراؾ من طرؾ كل بسٌادة االعتراؾ/1
 سٌناء فى اكثر بعمق الحدود جانبى على السالح محدودة مناطق اقامة/ 3
   9148 لعام 020 االمن مجلس قرار هو علٌه قامت الذى االساس/8 ؼزة وقطاع الؽربٌة للضفة الذاتى الحكم المفاوصات بدء/4

 وجه الشبه بٌن الكتب الثالثة -

 برٌطانٌا للتؤكٌد على تنفٌذ تصرٌح وعد بلفور الذي ٌإكد على إقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن صدرتهمأ  

 اوجة االختالؾ -

 م 9111الكتاب األبٌض  - م 9110الكتاب األبٌض  - م 9100الكتاب األبٌض  -

 أن التتصااور الجاللااة صاااحب حكومااة أن -
 أن مثاال ٌهودٌااة ستصاابح كلهااا فلساطٌن
  ٌةانجلٌز انجلترا

 الٌهودٌاااااااة الطابفاااااااة عااااااادد ادةـــاااااااـزٌ -
   بالمهاجرة

 حتااى بفلسااطٌن االرتقاااء علااى لــااـالعم -
 الٌهودي للشعب كمركز مإهلة تصبح

 دساااااااتورٌة حكوماااااااة إقاماااااااة رفاااااااض -
  دٌمقراطٌة

 تشااااكٌل الحكومااااة البرٌطانٌااااة  اقتااااراح -
 والٌهود العرب من تشرٌعً مجلس

  الٌهودٌة الهجرة على قٌود فرض -

 ماان بالقلٌلااة لٌساات اعااداد تساالل انتقاادت -
  مشروعة ؼٌر بطرق فلسطٌن الى الٌهود

   الٌهودٌة الهجرة تسهٌل -

  المهاجرٌن عدد تحدٌد -

  المشروعة ؼٌر الهجرة قمع -

  إسرابٌل دولة لقٌام تمهٌدا والٌهود العرب فٌه ٌشارك ذاتً حكم -

 الٌهود إلى العرب من االراضى انتقال على قٌود وضع -

 عادد أسااس علاى والٌهاود العارب إلاى الربٌسٌة الوظابؾ إسناد -
  الطرفٌن من السكان

 م 9128م ومشروع تقسٌم 918مشروع قسٌم  (9

 م من حٌث     9118مشروع تقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم  -

   لجنة بٌل االنجلٌزٌة التى جاءت الى فلسطٌن ابان الثورة العربٌة الكبرى فى فلسطٌن اصدرتة -  ظروؾ -

-  
      تابجالن -

 فلسطٌن إلى دولة عربٌة وأخرى  ٌهودٌة  ماللجنة اول مشروع لتقسٌ أصدرت -

 الٌهود على مشروع التقسٌم  موافقة -

 العرب قرار التقسٌم  رفض -

 مما ادى الى ماٌلى : الثوار الى الثورة المسلحة الى فلسطٌن  عودة -

 م 9111لٌهود عام مإتمر المابدة المستدٌرة فى لندن لحل النزاع بٌن العرب وا عقد -
  م9111انجلترا الكتاب االبٌض الثالث عام  أصدرت -

 مم من حٌث     9128مشروع تقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم  -

 القضٌة الفلسطٌنٌة على الجمعٌة العامة لالمم المتحدة    عرض -  ظروؾ -

-  
      النتابج -

 لٌهود قرار بتقسٌم فلسطٌن بٌن العرب وا اصدار -

 م  9127انجلترا االنسحاب من فلسطٌن فى موعد اقصاة ماٌو  إعالن -

 

 انثبين انفصم

 0099 ٌناٌر 03 ثورة 

مقااادما
 ت

 الثورة

 م0099 قبل ٌناٌر 03 إرهاصات ظهرت أٌد

 السٌاسااٌة المعارضااة باادأت م0002 عااام)   كفاٌااة حركااة -9 
 الناصاارٌٌن المعارضااٌن ماان مجموعااة ضاامت تنظٌمااً شااكل تؤخااذ

 ( والٌسارٌٌن واإلسالمٌٌن

 عمال اضراب خالل من تكونت التى م0007 فً إبرٌل 4 حركة -0 
 " الؽد شباب"  جماعة -1   الكبري بالمحلة والنسٌج الؽزل مصانع

األ
ساااابا
 ب

 

 الحاازب لصااالح بالكاماال 0090 فااى الشااعب مجلااس انتخابااات تزوٌاار
 الطاوارئ نونبقاا العمال اساتمرار،  الحكم لتورٌث االتجاه،   الوطنى

 تجدٌده و

ج
النتاب

 
 

 

 البالد شبون بإدارة العسكرى المجلس تكلٌؾ، مبارك تنحى - 9

 م 0099 فبراٌر 91والشورى الشعب مجلسى حل -0 

 م 0099 أبرٌل الوطنى الحزب حل -1 

 للحكم االسالمٌة الجماعات وصول،  االنتقالٌة الحكومات تتابع -2 
 

 

 م0091 ٌونٌو 10 ثورة 

 مقااااادمات
 الثورة

 اسام أخاذوا الشاباب مان مجموعاه ظهرت م0091 ابرٌل 04 فً
 وإجاراء  مرساً الاربٌس مان الثقاه لساحب دعات(  تمارد حركه)

 لام.  ٌونٌه 10 فً المهله تنتهً ان علً مبكره رباسٌه انتخابات
  المطلب لهذا مرسً الربٌس ٌستجب

 األسباب

 
 ٌعااانى تااىال للمشااكالت حلااوال المساالمٌن االخااوان تقاادٌم عاادم -9

  الشعب منها

 إعاالن بإصادار واستبداده بالحكم مرسى محمد الربٌس انفراد -0
 عناصاااار وضااااع،  لالقتصاااااد االخااااوان ادارة سااااوء،  دسااااتورى
  الدولة هٌبات فى االخوان

  النتابج

 
 وضع،  مصر حكم منصور عدلى تولى و مرسى الربٌس عزل

 لنهضةوا رابعة اعتصام فض،  السٌاسى مصر لمستقبل خارطة
 للحكم  السٌسً المشٌر وصول، جدٌد دستور صدور،
 

 

 يع أطيت انتًنيبت ثدواو انتوفيق
  95998380110أ / حضبو ادلصري 

 


