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 1801سبتمرب  18إىل  1798يوليو  /1
 

 :  مقدمة هامة لفهم األسباب
 

 

 

 : احداث الثورة الفرنسية 
نات   لاترياا  التاى مام  ناا  عىاى ا  بباا    ول ثورة اجتماعية قامت فى اورتعترب هذة الثورة ا .1

 تى قامت فيها .الثورة الصناعية ال
 لتحاال  ماع العاماة   لصانا  با ار واقامت بها الطبقة الربجوامية ) الوسطى ( من التجا  .2

 ورة .حث قاموا باقتحام سجن البساتيل واعىنوا مبادئ الث
 وهى : دافهانتائج الثورة الفرنسية :          تعترب حتقيق اله 

 القضا  عىى النظام االقطاعى . .1
 .    جلمهوريةالريا  املىكية واعالن ا .2
 رنسا :فت فى دخول فرنسا فى جتارب خمتىفة من اشكال احلكم فقام .3

 . اجلمعية التشريعية 

 . املؤمتر الوطنى 

 ة اىل مصرفرنسيحكومة االدارة : والتى جا   فى عهدها احلمىة ال . 

 :  التنافس من أجل املستعمرات 
سرستتنم جنجن17لقتت تجنررتجنم تت جن نعمكانتتإجنلرتاتتفرجنسا نتتتاجنان ااتتتاتجنلاتتسجنر تتن  جنر تتتجنجنجنجن

جنالتسجن:ر:جنانمثلجنقسجنقدجنرخت تجنبعدرجنجدادأجنسجن18طور جنرلق تجن

 : موق  الدول االوربية من الثورة الفرنسية 

 روشهم .عىى ع رأ  الدول االورببية املىكية خطر الثورة الفرنسية 

 مساا  زمياة الن هبعاد   لرتاا اجنماة  كونت حتال  دوىل ضد فرنسا بزعامة النمسا ثم بزعا  

 وذلك من اجل :

 اعادة املىكية اىل فرنسا .  -3                               القضا  عىى الثورة الفرنسية . .1
 نسا .منع تسرب مبادئ الثورة الفرنسية خارج حدود فر .2

 . ولكن انتصرت فرنسا على كل دول اوربا بقيادة نابليون بونابرت 

 م ( :1789يوليو  14الثورة الفرنسية ) 
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 سببببرت بات نابليون بونامع كل هذا ظلت اجنلرتا بعيدة عن ضر : 

 موقعها اجلريرافى املنعزل عن القارة االوربية . .1
قوا  الفرنساية  ) نقل ال الصعب عن االسطول الفرنسى جعل من االجنليزىتفوق االسطول  .2

  .(  اااجنلعرب حبر املانش او حبرالشمال الذى تسيطر عىيهم 

جن,إجنمص جن,كانارجنمنجنه اجنبدأجنرلنفكريجناسجنميدرتجنرخ جنلض بجنررتاف

 جذور فكرة احتالل فرنسا لمصر : 
 

  : ال تعود فكرة احتالل فرنسا ملصر أليام الثورة الفرنسية فقط بل تعود إىل 
 م :17فى القرن الـ  يف العصر احلديث:: /1
 من  القادمة ارة الهولنديةلتجا بفكر يف إرسال محلة الحتالهلا لضر  :: 14: لويس

  .مصر  اهلند عن طريق

 م 18قرن الـ فى ال
  صر سلمان معزل له طلب من السلطان العثماني أن يتنا  :: 15: لويس". 

  رق أسيا شسية من لفرنالتجارة رغب يف احتالهلا لتسهيل وصول ا::   16: لويس

  . مصر لفرنسا عن طريق

 هدفال محىة عسكرية بدارة ارسمة االبداية الثورة الفرنسية : طىب القنصل الفرنسى من حكو  

 ى املماليك ( لذلك :) انقاذ التجارة الفرنسية من ايد

  فكر  حكومة االدارة فى   ا .فى عقر داره اجنلااضرب 

 فكر نابىيون بونابر  فى   هلناد عان   اوهى  عمراتها فى الشرقفى اكرب مست اجنلااضرب

 . نجليزالاطريق احتالل مصر   لصعوبة الدخول فى معركة حبرية مع 

  ر هنا تم تحويل التنافس االستعمارى بين انجلترا وفرنسا الى مصمن. 

Ω  : لذلك نستطيع تلخيص اسباب احلملة الفرنسية على مصر فى االتى 
حل اىل تسيطر لرجاء الصاارأس  تسهيل مرور التجارة الفرنسية اىل الشرق بدال من طريق -1

 عليه اجنلرتا .

 .تقويض االمرباطورية الربيطانية فى الشرق  -2

 اقامة امرباطورية فرنسية يكون مركزها مصر . -3

Ω لى ,,ولكن قبل دراسة احلملة الفرنسية البد من التعرف ع 
 مب تفسر ( ؟ )        سبابة ااحول اجملتمع املصرى واجملتمع الفرنسى وذلك لعد

 ل الفرنسى .ى االحتالرة عىفهم وتطور االحداث واسباب اهلزمية واملقاومة والثو 

 ى الريربى لفرنسرق بني اجملتمع املصرى الشرقى واجملتمع امعرفة الف. 
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  فى التطور احلضارى بني الشرق والريرب الفرق بيان. 
 

 م .7981ة عام نسيلفراحوال اجملتمع املصرى ) قبل جمىء احلملة ا
 ىحكم العثمانى م : اصبحت ) مصر ( خاضعة ل 17فى اواخر القرن الا. 

 : شهد  مصر خالل هذة الفرتة 

 . حالة من الضعف واالنهيار فى االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 

 

 

 تدهورت بسبب السياسة التى                               

 زراعة  ,,ن فى النينومااتبعها العث                              

 {اني نظام امللكية الزراعية يف العهد العثم }(  1) 
 رض ملك للدولة ممثلة يف السلطان .كانت األ -
لفالح اوهو ان يزرع  0 النتفاعاق حبعرف ي يزرعها الفالحون مقابل دفع الضريبة وهو ما -

 رائب للدولة .ضيها من ا علمد االرض بتكليف من الدولة على ان يقوم بتسدي
 لضرائب .ميادة  عب  االرض ومىكيتة ل لعدم راعةعدم اهتمام الفالح بالز:  نتائج اتبا  نظام االنتفا  -

 :نظام االلتــزام  &
ك من عينة )منطقة( وذلمن ناحية ضرائب عأن حيصل أحد املىتزمني عىى امتيام مجع ال }تعريفه 

ه جيمعا خلزيناة الدولاة و   ئب مقادما الضارا  خالل مزاد عام واملىتزم الذي يرسى عىيه املازاد يادفع  

    0 ) الوسية(  اب تعرف بلضرائمن ا قطعة أرض معفاة بنفسه من الفالحني مقابل إعطائه

 عيوب نظام االلتــزام  &
 0ئب لضراعانى الفالحون من قسوة امللتزمني وفداحة ا /1

 0رها إهمال الدولة لشئون الزراعة مما أدى لتدهو /2

 0عدم اهتمام الفالح بزراعة األرض وتركها  /3

 نسا  ( –جتار  –عىما   –عرب  مشايخ –عسكر  –كان املىتزمون من فئا  خمتىفة ) مماليك  -
                                                                  

                                                        

  ورة فى اوربا بعد الثا  كما حدث (اللية اكانت صناعة ) يدوية بسيطة ( ومل تصل اىل ) الصناعة

 الصناعية .

 الزراعة  (1)

 متأخرة حيث ,, الصناعة  (2)
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 لذى ميثلارف ( ينضمون اىل نظام )طوائ  احل كان ) الصنا  ( فى احلرف : 
 ) همزة الوصل بني احلكومة واصحاب احلرف املختىفة ( 

 النتاج (عىى ا كان لكل طائفة شيخ مسئول عن ) مجع الضرائب واالشراف 

 

 

ΩΩ : وذلك بسبب سيطرة ) التجار االجانب ( عىى امور التجارة  ادى تدهور التجارة اىل : 

 قدرتهم عىى التنظيم واالدارة . -1
  االمتياما  االجنبية : -2

 ى مصر .رعايا االجانب فلنية وهى تسهيال  منحتها الدولة العثما            

 

 

 

 

Ω   : كان اجملتمع املصرى ينقسم اىل طبقتني هما 

 

 

 

 

 

 

 

م وحتول  التجاارة  1498ام ع اكتشاف الربترياليني طريق رأس الرجا  الصاحل .1 اخلارجية  .1

 رور مبصر .بداًل من املالية 

بشاة وباالد   ان واحلالساود واقتصار جتارة مصر عىى ) حاوض البحار املتوسا      .2

 العرب واليمن ( .

( غاارا  البادو   3لفارق العساكرية      )  ا( النزا  بني 2( عدم استقرار االمن         )1) الداخىية  .2

 كاييل واملوامين الف امل( اخت 5تبادلة      )( ثبا  قيمة العمىة امل 4املتالحقة         ) 

 طبقة حكام -1
 عسكرية(اقىية ) 

 ك (بكوا  ممالي  تركية  اطيةتتكون من : ) االتراك   املماليك ( ) ارستقر  
      .  اهتموا جبمع الثروا –                 تركز  فى يدها كل السىطا.   
 صرى .ع املعاشوا فى عزلة اجتماعية عن باقى فئا  اجملتم 

( طبقاااااااااااااة 2)

حمكومني تكونت 

 من     

 ( الطبقة الوسطى : 1)

 احلرفني (    كبار ين   التجار) املشايخ   العىما    رجال الد تضم  -

 ( الطبقة الدنيا ) عامة الشعب ( 2)

  صريار احلرفني (  –تضم ) الفالحني. 
 لاة  االوبئة والبطامراض وى االعانت من الفقر واجلهل وانتشار اجملاعا  وتفس

 والتشرد . 

 ,, بسبب كسدت  التجارة   (3)
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  دى كما كان متبعا الفر طىقكم املاحلكان نظام احلكم فى العهد العثمانى قائم عىى فكرة

  حيث :فى عصر املماليك 
 انى (عية لىسىطان العثمقق التبحتساليب ) استحداث ا مل حيدث ترياا  فى نظام احلكم إال فى : -
 كل منها تراقب االخرى :هيئا  تكون نظام احلكم من  -
 

 

  نائب السىطان العثمانى فى حكم مصر .                   . رئيس السىطة التنفيذية 

        . مقرة القىعة           باحلكم . حتى ال ينفردن ثالث سنوا  ( عال تزيد ) مدة حكمة 

  ما النتائج املرتتبة على قصر مدة حكم الواىل ؟ 
   دفعاة مان رشااوى    عىاى ماا ي   يضااً ثاروا  تعو جعىتة يهمل شئون البالد   ويهاتم جبماع ال

 لىسىطان العثمانى لكى حيكم مصر .

 ديوان .ستشا اليبل كان  مل يكن الواىل مطىق التصرف فى شئون احلكم :ملحوظة 
 

 

 : ر املهمة .( مساعدة الواىل فى االمو 2)                ( مراقبة اعمال الواىل .    1)   -مهمتة 

 .عىى قرارا  الديوان  ( من حقة عزل الواىل اذا اعرتض3)                      

 

 

 : شيخ البىد (م يسمى ( كباه3)      ربتهم فيها .( ادارة شئون البالد خل1)       -مهمتهم (  

 حلكومة واحلامية العسكرية . ا( حفظ التوامن بني 2)                                    

 ؟طياته (  ياه )لعثمانى عوامل ضعفة فى ثنامب تفسر : محل نظام احلكم ا

 قصر مدة حكم الواىل جعىته يهمل شئون البالد . .1
 وث نزاعا  بينهم .دى اىل حداىل اميادة سىطة الديوان واحلامية العسكرية عن سىطة الو .2
 م .17ضع  الدولة العثمانية فى اواخر القرن الاا  .3
 عىى بك الكبا . ضحًا اياملك واظهر ذتطىع البكوا  املماليك لإلنفراد حبكم مصر وقد  .4

 

 
 

 

 

 الوالى ) الباشا ( (1)

 الديوان :  (2)

بكوات المماليك :   (3)

 : 
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  م .1763توىل عىى بك الكبا منصب شيخ البىد عام 

  قام باالتى :حيث  م .7681استريل فرصة حرب الدولة العثمانية مع روسيا عام- 

 ن .لىسىطا اخلراجسال ( امتنع عن ار2)                                          طرد الواىل العثمانى .      ( 1)
 . اخضع احلجام حلكمه( 4)                                          ( ضرب النقود بامسة .        3)

عاه  مالساىطان واااام    ه اتفق معق  إال انلفتح الشام فدخل دمش ارسل نائيه حممد ابو الدهب ( 5)

 ضد سيده عىى بك الكبا .

 الكبري : مب تفسر : فشل حركة على بك-  
عىاى   تفق معه ضد سايدة ثمانى وان العجا : بسبب خيانة حممد ابو الدهب الذى ااام لىسىطا

 م .1773بك الكبا وقتىه عام 

 ؟ ما النتائج املرتتبة على : فشل حركة على بك الكبري 
 لدهب .مد ابو اعادة مصر والية عثمانية حتت حكم شيخ البىد حم -جا : 

ن اجال السايطرة   ما ك انفسهم ملمالياة حممد بك ابو الدهب صراعا  بني شهد  مصر بعد وفا  -

  اد  اىل :عىى حكم مصر 
 مىة .خطار حمتاجهة اى وعدم اهتمامهم بتحصني البالد ملوا( استهالك قواهم 1)
 .ارجية التجارة اخل وتقىص( تدهور االحوال االقتصادية ملصر 2)

 

  حتت حكم ثنائى ممىوكى  م وكانت مصر1798جا   احلمىة الفرنسية اىل مصر عام

 بني مراد بك وابراهيم بك .

                       الفرق واضحاً بني اجملتمع املصرى الشرقى 

 واجملتمع الفرنسى الغربيى حيث                                  

 

  . بذلك فإن ميزان القوة المادية والتفوق الحضارى كان فى صالح فرنسا 

 اجملتمع الفرنسى اجملتمع املصرى
 عةالصاانوا اقتصاااديًا : متاادهور فااى الزراعااة

 .لتجارة و

 سياسيًا : نظام عسكرى .

 

 تقرار واس واهاجتماعيًا : عدم وجود عدل ومسا

 تجارة .ة والصناعمتقدم فى الزراعة والاقتصاديا : 

 يث : حياسى الس واصل مرحىة من التنويرسياسيًا : 

 الثورة عىى احلكم املطىق . .1
 ة .الريا  املىكية واعالن اجلمهوري .2

 . املساواهخا  والرية وااجتماعيًا : نشر مبادئ احل

 نستنتج مما سبق :
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 احلملة الفرنسية على مصر 
 : االعداد للحملة 
  عااداد ون باابىيكىفاات حكومااة االدارة القائااد االعظاام ناا

 محىة عسكرية لالستيال  عىى مصر .

 فسر ( .تمة ) مب ية تا  عىى مصر فى سراعد نابىيون محىة عسكرية لالستيال 

قاب  يرا االجنليرتزى ساطول  ر الن االاىل مص فتقضى عىى احلمىة قبل الوصول اجنلااجا : حتى ال تعىم 

 املالحة فى البحر املتوس  . 

 عاونتة فى احلكم .بوى ( ملنو ودياخذنابىيون معه جمموعة من كبار القادة ) كىيرب ومي 

   واالدبا  والفنيني وذلك :جمموعة من العىما 

 صر .مارد النواحى وحسن استريالل مو لدراسة احوال مصر من مجيع -
  ىل .توميعها عىى االهاونشورا  طبع املاحدث االجهزة العىمية ومطبعة فرنسية واخرى عربية ل 

 

 
      اه م دون ان يعىام اجلناود باجتا   1798و احبر  احلمىة من مينا  طولاون ) جناوب فرنساا ( فاى مااي

 احلمىة .

 االجتاه اىل مصر .باوامرة  ابىيوناستولت عىى جزيرة مالطة ثم جزيرة كريت وهناك اصدر ن 

  م .1798وصىت احلمىة اىل االسكندرية اوائل يوليو 

 
 

 

 

 

 

  ايد باالدلة:: 

ني اىل صفة اب املصرياجتذوية عمل نابليون على جماملة الدولة العثمان
 ؟عند وصولة اىل مصر 

 ا نستنتج االسس التى قام عليها منشور نابليون :اذ 
 )حجة لريضي العثمانيون( 0 مصر حيارب املماليك الدين ينهبون ثروات / أي أنه

 )حجة لريضي املصريون( 0ريني للمص يهايعمل على إنشاء حكومة أهلية يكون احلكم ف /
 ل احلملة الفرنسية .لتى سوف تقاوم نزواالقرى  رقدد حبه هعلى الرغم من لغة التودد التى جاءت باملنشور اال ان 

 

 منشور نابليون 
من خاللة  عتد وصولة االسكندرية  والذى حاول

 جماملة الدولة العصمانية  واجتذاب املصريني اىل صفة 
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  م ؟1798بنزول احلملة اوائل يوليو مب تفسر : فوجئ املماليك 
 نهم .ىكت فى النزاعا  الداخىية فيما بيقواهم قداستهالن  -1
 . ار حمتمىةية اخطمل يوجهوا اهتمامتهم لتحصني حدود البالد ملواجهة ا -2
     دور املصريون()  ……مقاومة أهالي اإلسكندرية 

وه اعتقلوليها عحاكم اإلسكندرية غري أنهم استولوا  )محمد كريم(تصدى للحملة 

 . (1798)يوليو  بالرصاص وأعدموه رميا

  دور املماليك(   …… {شرباخيت / امبابة }مقاومة املماليك موقعيت( 
جلنكوب للكدفاع عكن    د بكك ا  ا قكر مكرا  , وتقه ماليكك  وأنهزم امل مراد بكبقيادة  1798يوليو  شرباخيتموقعة  /1

 ة .ند امبابعاذا ما حاول الفرنسيون الوصول اليها وربط  القاهرة 
وإبراهيم ومعكه   الصعيد اليك وفر مراد إ نهزم املموأ بك وإبراهيم مراد بكبقيادة  ) االهرام ( موقعة امبابة /2

 . الشام ا  الوالي العثماني فروا 



انقسام املماليك بني فرق متنامعة بني مجاعتى مراد باك واباراهيم باك وعادم اهتماامهم       -

 بتحصني البالد ملواجهة االخطار . 

 : دخول الفرنسيين القاهرة 
 موال  .رواح واالالعىما  واملشايخ عىى اال م . بعد ان امن1798يوليو  24دخل نابىيون القاهرة يوم  -

 لك الوقت : فى ذ -

 عني اجلنرال )ديبوى ( حاكمًا عىى القاهرة .  .1

 . ارسل نابىيون قوة حملاربة ) مراد بك ( فى الصعيد .2

 م 1798موقعة ابو قري البحرية اغسطس 
 

  : نسى طول الفربقيادة نىسن واالس  االنجليزىبني االسطول  االطراف: 

 :  النتائج 
 حتطيم االسطول الفرنسى . .1

 ة بني فرنسا واحلمىة فى مصر .انقطا  الصى .2

تتبع دور كل من}المماليك/ المصريون/ العثمانيون/ اإلنجليز { في مواجهة 

 الحملة الفرنسية ؟

 وصول احلملة ملصر والقوى التى قاومتها

 دور االجنليز 
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  .ل مصر شعور اجلنود الفرنسني باليأس النهم حماصرون داخ .3

 س  .قضى عىى امال فرنسا فى السيطرة عىى البحر املتو .4

 ملصريني .ظة عىى االباه فكر نابىيون فى استريالل موارد مصر ففرض الضرائب .5

صر لشواطئ م نجليزالاة ق  حركة التجارة اخلارجية ملصر نتيجة حماصرتو .6

 الشمالية .

 نسن من مصر .الخراج الفر نجليزالاب العاىل ) الدولة العثمانية ( مع الباحتال   .7

   مقاومة الوجه البحري………   
 ونصف فقط  ؟ تمرت شهراس ينيفشل الوجه البحري يف التصدي للفرنس مب تفسر /
 {ليك اكم املمحسوة بق قربهم من مقر احلكم فى القاهرة / شعور األهالي }

   {الصعيدابناء }مقاومة الوجه القبلي ............        
 . متكن ) مراد بك ( الذى فر اىل الصعيد من منع وصول مراكب القمح اىل القاهرة 

 . اراد نابىيون انها  املقاومة فى الصعيد خلطورتها عىى املالحة فى النيل 

 : لذلك عرض نابليون على مراد بك 

 يد من ) جرجا اىل الشالال  ( حتت اشراف الفرنسيني مقابل دفع الضرائب .ان حيكم الصع 
 . رفض مراد بك فاجتهت القوا  الفرنسية اىل الصعيد وانتصر  عىية 

 ؟اشهر 10ما يقرب من س/ مب تفسر استمرار مقاومة الصعيد ضد احلملة الفرنسية فرتة طويلة 
 .ليك حتال  أهل الصعيد مع املما /2                                   0طول الوادي وبعده عن القاهرة  /1

    . ة مشاالقاومة من اجليزستمر  امليث احقة رب املناوشا  واملعارك املتفراتبا  األهالي ح /3

  .ربًاحتى اسوان جنوبا ومن القصا شرقا حرت الواحا  غ

 0مساعدا  املتطوعني من اجلزيرة العربية  /4

 

 م 1798ة األولى أكتوبر ثورة القاهر  

 )تابع دور المصريون(

 

 اسباب الثورة 
 

 0ملصر  ند قدومهعبىيون فرض الضرائب الباهظة خاصة عىى التجار عكس وعود نا /1

 0تفتيش الفرنسيون لىبيو  والدكاكني حبثا عن أموال  /2

 0هدم أبواب احلارا  لتسهيل مطاردة رجال املقاومة  /3

 0اجد حبجة حتصني املدينة هدم املباني واملس /4
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 اعدام بعض الزعما  مثل السيد حممد كريم . /5

 

 احداث الثورة
 

 0ا الثورة باألموال لذين أمدوالتجار اكان أهم أسباب الثورة فرض الضرائب الباهظة خاصة عىى  /1

 ن  املديفقاد األمهر الثورة وأمدها بالسالح وأقاموا املتاريس  /2

 

 نتائج الثورة 
 

 0الديين لىمصريني  ار الشعورمما أث واجه نابىيون الثورة بعن  ودخل جنوده األمهر خبيوهلم /1

 اكم القاهرة الفرنسي ) ديبوي(  حومنهم  (200)والفرنسيون    (2000)قتل الكثا من املصريون /2

 .فرض الريراما  املالية عىى التجار والعىما  واالعيان  /3

 .ان العام الديو قام بتعطيلنظام السياسي حيث أحدث نابىيون تعديل يف ال /4

 

 

 

  من احلملة الفرنسية موقف الدولة العثمانية 
 بالقوة العسكرية . ة الفرنسية من مصرراج احلملى اخفاك حتالفت الدولة العثمانية مع اجنلرتا وروسيا لالشرت 
  درية .السكنهة اجمن  خرىمحلتني لغزو مصر واحدة من جهة الشام وااللذلك اعدت 

  جنليز (االدور ) ………م 1799محلة نابليون على الشام 
 االسباب :  

 ة .ول احلملة البحريام قبل وصن الشرغبة نابليون فى القضاء على احلملة الربية القادمة م -1
 شام .رغبة نابليون فى القضاء على املماليك الفارين ا  ال -2
 .ملصرية الشمالية اجنليزى للسواحل السطول االاصار جل فك حرغبة نابليون فى السيطرة على موانى الشام من ا -3

 1799يف مارس  من جهة العريش لى الشاملته عفقرر أن خري وسيلة للدفاع اهلجوم وهلذا أسرع حبم 

 ....  ذلك بسببوعكا  واستوىل على غزة ويافا ولكن فشل يف االستيالء على

  اجلزار  استبسال أهلها يف الدفاع بقيادة أمحد باشا  /1
 ل اإلجنليزي ألهلها مساعدة األسطو /3                  قوة حتصني عكا /2 

 م 1799 ليويولربية وهزمهم قري ا بيأوقعة موعندما عاد نابليون ملصر تقابل مع العثمانيون يف 

 س/ مب تفسر عودة نابليون سرا لفرنسا تاركا احلملة ؟
 0وربية دول األع الحربها م معرفته بتدهور األوضاع يف فرنسا بسبب /1

 0 البحرية د موقعة أبي قريملة بعشل احلفطمع نابليون يف حكم فرنسا خاصة مع تأكده من  /2

 االيام االخرية للحملة الفرنسية واجلالء
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 صر ؟مب تفسر : ادرك كليرب استحالة بقاء احلملة فى م

 جية .ية واخلارلداخلاجليش الفرنسى فى تناقص مستمر بسبب احلروب واملعارك ا .1
 رنسني .خراج الفياط الة محلة ا  العريش واخرى ا  دمارسال الدولة العثماني .2
 عودة املماليك للمقاومة . .3
 لنا .جتدد ثورات املصريني فى الشرقية ووسط الدلتا وغرب الد .4
 

 
التفااق  لبحر املتوسا  و  ا يف ا إلنجليزز اطول وهلذا عرض كىيرب الصىح عىى السىطان العثماني وقائد األس

 ها عىاى سافن  ة بكامل جنودها وأسىحت( وشروطها أن ترحل احلمى1800ناير ي 24عىى معاهدة العريش )

  0وعىى نفقة الدولة العثمانية خالل ثالث اشهر  إنجليزية

   أسباب فشل معاهدة العريش: 
ن ألن إنجلتززرا لال ززي رلي ززر بززان ينززرن ال رنسززيون مززن مصززر راسززرى  ززر     بزز و

ى عزين اللزذين ازابلوف فزثمزانيون و سزتع  للحزر  مزل الع   سلحتهم ولكن رفز  رلي زر

 شمس .

 . ىشاململعاهدة وأعادهم اىمها مع سق أن هزم كىيرب العثمانيون وأستعاد منهم األماكن اليت سب -

 

 م 1800ثورة القاهرة الثانية إبريل 
 )تابع دور املصريون (

 
 

 أسباب الثورة  ΩΩ  
رة القاهرة الثانية وتو  م وقاموا ضدة بثوالد الشاب فى نينيانتهز املصريني فرصة انشغال كليرب مبطاردة العثما

 زعامتها السيد عمر مكرم .

  أحداث الثورةΩΩ  

 واب القاهرة .( اغلقت اب2)                                       .      اقيمت املتاريس وحفرت اخلنادق فى الشوارع ( 1)
 ورة .د الثا( حاصر كليرب القاهرة اكثر من شهر حتى متكن من امخ3)

  نتائج الثورةΩΩ   

 استطاع كليرب إمخادها وأحرق حي بوالق.                                    . اعدام عدد كبري من املصريني 

 م1800توىل كليرب ومعاهدة العريش 

 م 1800معاهدة العريش 
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 صر إن خرجت احلملة  يعود األتراك ملراد حتى الوافق مواتفق مع مراد بك على حكمه للصعيد حتت إشراف الفرنسيون. 
  0م 1800يونيو/  /14يد الطالب األمهري سىيمان احلىيب قتل كىيرب عىى  

 

 

ضع خطاة إصاالح   رنسية ووفعمرة كان عكس كىيرب يرغب يف البقا  مبصر وحتويىها ملست

 عظيم () فيما يعرف باسم مشرو  مينو المجيع أحوال مصر . 

  : ولكن لم يتمكن مينو من تحقيق رغ تة بس ب 
  الزعاماة  ا اجلايش العثمااني واملمالياك و   وأنضم هلم ( 1801) فرباير  أسطول إىل أبي قا إنجلتراأرسىت

 . م (1801مرب / / سبت 18 مصر ) الشعبية بقيادة عمر مكرم فأستسىم الفرنسيون ورحىوا عن

 

 أثر الوجود الفرنسي يف مصر )هام جدا(* 
 

 0ثة ملصر دير احلضارة احلنقل مظاهلدفت مل تكن احلملة الفرنسية جمرد محلة عسكرية بل ه

 تى  اجملاال  .عاملا ( فى خم 146موعة العىما  الذين بىغ عددهم ) جم -1 حيث يتضح ذلك من

 ى فرنسا .مل نابىيون عىى تنظيم امور احلكم واالدارة كما هو احلال فع -2       
 .ن صفوة املصريني ر فى اذهاىى ما يدوعنقل السىطة اىل الطبقة الوسطى ) االعيان ( ليتعرف  -3

 {دواوين احلكومة  }اآلثار السياسية  <<أوال 
 هوم طي  سياسا  احلكملصرى وختاتمع جملرأى نابىيون بونابر  ان خا وسيىة لىتعرف عىى ا  :

 االتصال املباشر بطبقة العىما  واالعيان النهم :

 الها  .ني ابوذ يتمتعون مبكانة مرموقة عند الشعب املصرى وهلم نف .1
 ملصرى .اللمجتمع  اسبةمن تقرير مايراه نابليون من سياسات مينكن عن طريقهم .2
 سية .لفرنلذلك : جاءت فكرة انشاء الدواوين المقيدة سلطاتها بالمصالح ا 

  

  : اعضاء من املشايخ والعلماء . 9يتكون من 
  : لتشاور يف أحوال العاصمة امهمتة.  

 ... بحث يفان من سبعة أعضاء يل مديرية ديويف ك 

 {ال والضرائب ع األموى / مجلقراالنظر يف املصاحل والشكاوي / منع املشاحنات بني  }

  0ية عىيا مركز ىطةتشكل من دواوين األقاليم وديوان القاهرة وميثل س 

  عن كل مديرية ( مندوبني 9 ) تكون من األعيان وأصحاب العىم بواقع     

 ( القرى ورؤسا  العربان شايخممن  3جتار /  3عىما  /  3)

 ة .......عهد مينو وجالء احلمل



   

 

 بو على كامل ا –إيهاب انور  –سامح كامل  –رؤية واعداد / إسالم اللورد  13

 روائــــــــع النخــــــبة  خ للثانوية العامة ـــالتاري

 روائع 

 يفحيث التشاور  شورى منس الم جمالتدريب األعيان املصريون على نظا:   هدفه*  

 0 ب (قارية والضرائكية العامللوث فى جماالت ) القضاء واملواري مصاحل األهالي

  0ضا  السري بني األع االقرتا باره اختي د اهلل الشرقاوي و عب الشيخرأس هذا الديوان 

 :ثانيا :: اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
 مب تفسر عدم قيام إصالحات اقتصادية واجتماعية يف عهد نابليون وكليرب ؟

 {يز والعثمانيون مواجهة اإلجنلوماليك ة املاردلعدم استقرار احلملة / ثورات املصريون ومط }

 )  المشروع العظيم  (   عهد مينو في

ستعمرة ويل مصر مللى حتل عقرر مينو البقاء يف مصر فتزوج من مصرية وأشهر إسالمه وعم

 فرنسية 

  0املساواة بني املصريون فيما يدفعونه من ضرائب  /1

 0قضا  واإلدارة حرمان املىتزمني من ممارسة أمور ال /2

تقدر عىى حسب عدد  ريبة واحدةوقرر ض < ك إلريا  كل الضرائب اليت ابتكرها املىتزمون واملمالي /3

 0االفدنة ودرجة جودة األرض 

 0يشا   كما رعهاحترير الفالح من القيود ليستطع التصرف يف أرضه ويز /4

 ملشروع اذا هيذ غري أن رحيل احلملة مل ميهل مينو فرصة لتنف

 ة ::صالحات مينو يف جمال الزراعإ

Ω  0درس عىما  احلمىة جمرى النيل وفحصوا اجلسور 

Ω 0 رنساختصيص جز  من األراضي لزراعة الريال  اليت حتتاجها ف 

Ω 0املشمش(  -التفاح -وخإنشا  حديقة لزراعة النباتا  اجملىوبة من فرنسا )اخل 

Ω  0االهتمام بزراعة األرم / القمح / الذرة 

 ::حات مينو يف جمال الصناعة إصال
سارار  ون )حتاى ال تتسارب أ  ا الفرنساي عمال بها  ياقرتح مينو إنشاا  مصاانع النسايج / احلادادة / السااعا  وأن      

 فى اجليزة .  بك شأها مرادليت أنالصناعة لىمصريني( وأنشأ طواحني اهلوا  وأصىح الرتسانة ا
 ::إصالحات مينو يف جمال التجارة 

    و عىىعمل مينفلىشواطئ املصرية  ار األسطول كانت متدهورة حلص

  0شة فتح أسواق جديدة مع بالد البحر األمحر والسودان واحلب  -1
 احلرير والنب .والصوفية  لشيالنسار  السفن بني جدة وينبع حممىة باملنسوجا  القطنية وا -2
 . ( ابىيونناتبا  سياسة التفاهم مع شري  مكة وكان اول من بدأها )  -3
 . ل افريقياان مشااجرا  عالقا  مع سنار ودارفور فى السودان واحلبشة وبىد -4
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 ::إصالحات مينو يف جمال الصحة العامة 

 0ورشيد  دمياطو ةأقام مستشفى عسكري وحماجر صحية يف القاهرة واإلسكندري

 ::اإلصالحات يف جمال القضاء 

 :أ / في عهد نابليون 
 0 النتخابا  بطريقة القضا العىما  املصريون يتولون بعد عودة نابىيون من عكا جعل 

عقااب   عىى الشام مماا يعاد   يف محىته ابىيوننبدال من القضاة األتراك )ألن القاضي الرتكي رفض مصاحبة 

 ( لرتكيا أيضا

Ω لدين (يف أمور ا  ك   غاوالعربية   يعرفأفاد ذلك النظام القضائي يف مصر )ألن القاضي الرتكي ال 

Ω ا (لألهو وكةن كانت األمور مرت( من قيمة املتنام  عىيه ) بعد أ%2رسوم التقاضي ) حدد 

 :ب/ في عهد مينو 
 0  لىقضا رفض مبدأ الدية )احلصول عىى مثن القتيل( وترك األمر 

  م يف عرض القضايا مع حقه(  اليهودووالروم الشوام واألقباط  ) أنشأ حمكمة لكل طائفة من        

 0ى احملكمة الشرعية إن رغبوا يف ذلك عى         

  0نسيا  ( عىى كل اجل%5واألموال املنقولة ) الرتكا حدد ضريبة  

  0ألزم اجلميع مبا فيهم الفرنسيون بدفع الضريبة العامة خلزينة 

 اعية (وحد الضرائب كىها يف ضريبة واحدة )ضريبة األرض الزر 

 -:اآلثار الفكرية والعلمية للحملة  
 عامل يف شتى العىوم  146رنسا ما  فثار احلمىة أنها محىة معها طائفة من عىمن أهم آ

 .والفنون 

 

 المجمع العلمي
 ) تكوينه / أهدافه / أعماله / نتائجه (

 ::أوال تكوينه 
 ضوا فيه  عبليون أنشأه نابليون تقليدا للمجمع الفرنسي الذي كان نا 

  لمية  ة العربتشكل أعضائه من علماء احلملة والعسكريون ذو اخل 

  0ون ( ناآلداب والف -الطبيعة  -سياسي االقتصاد ال -تكون من أربع أقسام )الرياضيات 
 ::ثانيا أهدافه 

 0م العلوم واملعارف العمل على تقد -1
 0راسة املسائل الطبيعية والصناعية والتارخيية د -2
 0اسة بالعلم سيربط ال بداء الرأي للحكومة يف املسائل اليت تستشريه فيها أيإ -3
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 ثالثا أهم أعماله ::
 0طبعتني أحدهما عربية واألخرى فرنسية أقام م -1
ية باسم )العشكرية  رية( واألخرى علموانب املصنشأ جريدتني باللغة الفرنسية إحداهما سياسية باسم )اجلأ -2

 0املصرية( وتصدر كل عشرة أيام 
 ,,ه( أ مينو جريدة باللغة العربية )جريدة التنبيأنش -3

  لنشر األوامر والقرارات اإلدارية.  
 0عادية للفرنسيني مليول املاصحاب لتوضيح أهداف احلكومة وحتذير الناس من االستماع أل  

 رابعا نتائجه ::
سية قدم فى العىوم السياتروربا من فى ا دوريعترب اجملمع العىمى نافذة اطل منها املصريون عىى ما ي

 واالقتصادية .

 ؟ ة :: كانت احلملة الفرنسيه صدمه حضارية بالنسبة للمصرينيايد باالدل 
ىق دال من احلكم املطى احلكم بفشاركة ال شك ان فكرة الدواوين نبهت املصريني اىل فكرة امل -1

 ستبد .امل

ن عا ه فاى اورباا ختتىا     مان احلياا   امنااط  نبهت احلياة االجتماعية لىفرنسيني االذهان اىل وجاود  -2

 احلياه . و  منم اجته البعض اىل حماكاة هذا الناجملتمع الشرقى ومن ث

 -امت الحملة بثالثة أعمال هامة :ق -3

باأن مساتوى    ي )ليابا( الفرنسا  ولكنه فشل لالعتقاد اخلاطئ لىمهندس أ/ مشروع توصيل البحرين :

  0البحر األمحر أعىى من البحر املتوس  

 0ن مصر عىوما  املع أول موسوعة عىمية حديثة تضمنت كافة :ب/ كتاب وصف مصر 

رمومه  وشار( وفكسي )بلفرناأكتش  حجر رشيد عىى يد الضاب   ج/ كشف وفك رموز حجر رشيد :

 0ة العامل الفرنسي )شامبىيون( فتعرفنا عىى احلضارا  القدمي
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 حممد على 

 وبناء الدولة احلديثة
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 الفراغ السياسي يف مصر 
 ( 1805/ 1801عد خروج احلملة الفرنسية )ب

 

 ثالث قوى تنازعت على احلكم بعد خروج احلملة الفرنسية :::

 
 ؟ملة ضعف موقف املماليك بعد خروج احلتفسر :  مب
  .  قلة أعدادهم حلروبهم الكثرية 

 : انقسامهم بني فريقي مراد بك وفريق إبراهيم بك 

 اختالفهم حول معالجة األمور  

 جعلوا من أنفسهم جماال الستقطاب القوى املتنازعة على حكم مصر )اجنلرتا , فرنسا , تركيا ( مب تفسر ذلك ؟
  يؤيد التعاون مع اإلجنليز  األلفيففريق. 

  يرى التعاون مع فرنسا  البرديسيوفريق. 

   يرى التزام احلياد واخلضوع لألتراك حسن بك عثمانوفريق . 

  قوة الشعب املصري 
 هذا الصراع ليت ظهرت بسبباألحداث لب اق  تتصارع على احلكم ولكنها اشتدت قوتها منمل

  ع زيادة ملفرنسية خاصة الحملة هم لومتوكان ظهور الزعامة املصرية ظهرت منذ مقا

 . كمخرباتهم بتدريب الفرنسيون هلم على نظام احل

 الشرقاوي دات و عبد اهللمد الساوحم ف(ومن زعماء الشعب عمر مكرم  ) نقيب األشرا 

 وأمحد احملروقي .

 

االتراك

. رغبوا يف استعادة السيطرة عىى مصر وبس  نفومهم عىيها •

لذلك عمىوا عىى حماربة املماليك والتخىص منهم •

االنجليز

كانوا يطمعون فى السيطرة عىى وادى النيل واحتالل بعض املواقع عىى البحر •

.املتوس  واالمحر 

.م 1803لتأمني طريقهم لىهند وهلذا تباطئوا يف اخلروج من مصر حتى •

املماليك

طمعوا فى استعادة حكم البالد بعد خروج الفرنسيني ولذلك فكروا فى االستعانة •

.ضد االتراك باالنجليز

.فى استخدام املماليك لنفس الريرض االنجليزفى الوقت نفسة كان يفكر •
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 –مراحل الصراع على احلكم يف مصر      
 

 

 والية خسرو باشا   

  حاكمكا   األلفكي ني فية املماليكك بكتع  بدأ يف تصك ومصر  واليا على حممد خسروبعد خروج احلملة عني العثمانيون
 .على الصعيد 

 ري .مراد بك فى ابو قلربديسى واتباع اتخلص من وفى الوقت نفسة مت البعضهم يف القاهرة  وقتل 

 وبذلك كسبت ود املماليك واتفقا على التجمع فى الصعيد حملاربة االتراك  اعرتضت إجنلرتا على قتلهم . 
  عن تأييد املماليك  عللرتاجطر اجنلرتا نى مما اضلعثماافى الوقت نفسة قامت فرنسا بتقوية عالقتها بالسلطان

 . يدة بهفرنسا عالقاتها اجل بعد استعادة سلطان حتى ال يغضب ال
  ومعهكا األلفكي    1803ا عكن مصكر   حلت إجنلرتراسبانيا ( –هولندا  –بني اجنلرتا )فرنسا  1802بعد صلح إميان

لكوا املالحكة فكى النيكل     املينيكا وجع حتلكوا  ايكك الكذين   املمال وجتدد الصراع بني العثمانيون و, لتساعده يف حكم مصر 
 هم .حتت سيطرت

  ظهور شخصية حممد علي :
 

جيش العثماني رة الدخان وعاد لليعمل بتجالركه ي ثم تيف مدينة قوله باليونان وانضم للجيش العثمان 1769ولد 
 0  مصر ن عنمكتسب خربة جتارية وعسكرية وشارك يف إجالء الفرنسيو

 ملماليك ساعدة خسرو ضد امد علي ملاشا وحمبقيادة طاهر ب واأللبان األرناؤود أرسل السلطان فرق. 
  باشكا   مكد علكي حكرا طكاهر    حمك غكري أن  ملماليك امكن طكاهر وحممكد علكي التوجكه للصكعيد حملاربكة         خسكرو طلب

 0عة ط ثم حبس يف القلهرب لدمياوجلنود اعليه  فتمردبرواتب اجلند املتأخرة فعجز  خسرومبطالبة 
 

 ::ثانيا :: والية طاهر باشا وأحمد باشا وعي الجزايرلي 

 فقاموا بقتلة واليا ولكنه عجز عن دفع رواتب اجلند  عين طاهر باشا.  

  وهو ما كان ضد طموح حممد علي الذي أصبح القائد الوحيد  والياعين أحمد باشا

لفرقة األرناؤود واأللبان وهلذا حتالف ضد أمحد باشا مع املماليك الذين وجهوا له إنذار 

 كم يوم واحد وأصبح منصب احلاكم خاليا بالفعل .ها بعد فرتة حمبغادرة البالد فغادر

 واليا ولكن املماليك قتلوه قبل أن يأتي مصر عين علي الجزايرلي  . 
 

األلفي الذي يادة الربديسي واليك بقاملمولي مل يبقى من املتنافسني على احلكم سوى حممد ع
 .ه بعد ان ضمن تأييد االجنليز ل عاد من إجنلرتا 
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 ى : والية البرديس 
 

 ي وفكر عليكه التصكدي    ء األلفي والربديسك ولكن عدا أللفياخشي حممد علي من ازدياد قوة املماليك خاصة بعد عودة
 .تكوين جمموعة تناصرة  صعيد واخذ يسعى فىلذي فر للالفي هلم فأزاد نار العداوة بينهم فقرر الربديسي اعتقال األ

 

 

  1803أزمة أغسطس  
  برديسيعلى ال 1804وثورة مارس 

 

  ى لضكرائب علك  اصكادية ففكرا الربديسكي    ونتج عنه أزمة اقت 1803اخنفض منسوب الفيضان أغسطس
وعكد  ه للشكعب و ي األحكدا  وانضكم وجنكود   ضكده واسكتغل حممكد علك     1804الشعب الذي قام بثكورة مكارس   

يكك  ز املمالم حممكد علكي مراكك   طفكه وهكاج  كسكب ع فزعمائه بإلغاء الضرائب وأمر جنكوده بكاحرتام الشكعب    
      0وطردهم للصعيد 

 فراغ السياسي ودهاء حممد عليال :: 
  ان بأنه غكري  قة الشعب والسلطثهذا كسب صر وبماقرتح حممد علي إخراج خسرو من السجن وتعينه على

افظ اإلسكندرية حمني خورشيد باشا أقرتح تعسرو فخطامع يف السلطة ولكن أنصار طاهر باشا رفضوا تعني 
 0بصفته عثمانيا 

  ة خورشيد وصراعه مع حممد علي ::اليو 
 ؟ دلل تارخييا : ص منه لتخلالى علي وهلذا عمل ع مل يكن خورشيد مطمئن حملمد

 0علي  طلب منه التوجه للصعيد حملاربة املماليك فرفض حممد 
  0لئوا األرا فسادا تهورين( الذين مداله )املرق الفطلب من السلطان إرسال فرق عسكرية تساعده فأرسل له 
 مد علي بتأييد من ي لرتكيا ورفض حمحممد عل ائدهمطلب من السلطان استدعاء فرق األرناؤود واأللبان وق  
 0العلماء وزعماء الشعب               
 فرفض حممد م 1805فى مايو دة جالي على وعلي  جنح خورشيد يف إصدار فرمان من السلطان بتعيني حممد 

 0علي بتأييد من العلماء              
 

  1805الشعب يقرر مصريه وخيتار حاكمه . 

 والية حممد علي :: 
 كمة لشعب بدار احلازعماء  تجمعفه غضب الشعب من ظلم خورشيد وفساد فرقة الدال

 وقرروا عزل خورشيد وتولي محمد علي ولكن بشروطهم ::.  ( 1805 -مايو -13)
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 م / إذا خالف ذلك عزلوه {{}} يحكم بالعدل / ال يأمر في شيء إال بمشورته

 ميثل قاعدة دستورية هامة ؟؟؟ 1805عزل خورشيد وتولي حممد علي 
  0سكرية قوة العبال ليسوألول مرة يعزل والي ويعني غريه بإرادة الشعب 
 0ذلك عزلوه  رتهم وإذا خالفال مبشوإأمر بلي وضع الشعب أساس احلكم الشورى بأن ال يقر الوا 
  0 ك بالعدل واحلق التمسيعين وهو احلكمة أي يف ساحة القضاءاالختيار مت يف دار 

رفض خورشيد التنفيذ ودخل في معارك مع الزعامة الشعبية بقيادة 
 عمر مكرم حتى أصدر السلطان فرمان بعزله وتعين محمد علي

---------------------------------------------------------------------- 
 صرم مت محمد علي وخطواته لينفرد بحكالمصاعب التي واجه

 .م  1807أوال القضاء على التحالف اململوكي اإلجنليزي ومحلة فريزر  
النيل أغسطس  حتفاله بعيد وفاءاوا فرصة انتهزليز ضد حممد علي وحتالفوا مع اإلجن  -املماليك  -1

 0وهامجوا القاهرة ولكن قواته طردتهم للصعيد  1805

  حماولة نقل حممد على عن مصر ()  -اإلجنليز  -2

 و اى وا  عثمانى اخر حممد االلفى ا نيك وتعنيسالو أصدروا قرار من السلطان بتعني حممد علي على والية
فيكذه  ورفكض حممكد علكي تن   وجاء معه موسكى باشكا    1806على مصر ومحل األسطول العثماني هذا القرار 

ابل دفكع أربعكة   ى بقائه مبصر مقسلطان علافق الحتى وحتت قيادة عمر مكرم مبساعدة الزعامة الشعبية 
 0ألف كيس من النقود 

  -م  : 1807محلة فريزر مارس 


رغبت إجنلرتا يف خلع حممد علي وتعني حليفها األلفي على مصر 
خاصة مع احنياز السلطان لفرنسا وهلذا حتالفت مع روسيا لضرب 

  0تركيا يف مصر 


احلملة اإلسكندرية بعد خيانة حاكمها الرتكي  يف الوقت احتلت  & 
 0الذي كان األلفي مات وحممد علي يف الصعيد حيارب املماليك 

 ول االجنليز مرة اخرى وحا  اإلسكندرية إها ردتهم أهل من حاول فريزر احتالل رشيد غري أن املقاومة الكبرية &
 .نية ا  االسكندرية ثا وعادوا  حلمادا م عندالسيطرة على رشيد لكن املقاومة الشعبية هزمته
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رحيل مقابل تسليم ية فطلب فريزر الاإلسكندر ز يفليعقد حممد علي هدنة مع املماليك وعاد ليحاصر اإلجن &
 0األسرى وفشلت احلملة 

 

 أظهرت قوة الشعب املصري كسب حممد علي تأيد السلطانإلجنليزيأنهت التحالف اململوكي ا  
 
 
 

 ثانيا :: القضاء على الزعامة الشعبية ووضع قواعد احلكم املطلق :
 لماذا أراد محمد علي التخلص من الزعامة الشعبية رغم مساعدتها له ؟:

 كم الدراكة قوة الزعامة الشعبية ودورها فى توليتة احل. 
 . الشروط التى فرضتها علية عند قبولة  الوالية 

  خطوط املقاومة  رة الواضح فى رسمنظرا لدو ها س االفى نفوعمر مكرم  فة من زيادة مكانةحممد على خيتوجس 

 حلملة فريزر .       
  وقد ساعدة على ذلك عمل محمد علي بذكاء على التخلص من عمر مكرم

 انقسام الزعامة الشعبية فيما بينها حول تقدير مكانة عمر مكرم حيث

 0  على  اخذ منافسوة يدسون له عند محمد

 

 ودور حممد على جتاه كال منهما {1803مقارنة مع أزمة }
 

انخفض منسوب النيل وساءت األحوال االقتصادية وفرض محمد علي الضرائب 
واحتج الناس لدى العلماء الذين طالبوا محمد على برفع هذة على الشعب 

لم يفعلوا مع الشعب مثلما الضرائب عن الناس ولكن محمد على نهرهم النهم 
هو فعل واشار بذلك انه اعفى العلماء والملتزمين من دفع الفائض من التزامهم 

 :وأصدر تلك القرارات وبذلك وضعهم فى ماذق 
  0 ألوقاف والوسيةاعلى أراضى  املال املرييفرا ضريبة  -1
  0ريبة الدمغة على املنسوجات واألواني فرا ض -2
 0 لكيتهاميثبت لك أصحابها ما راضي اليت ال مياستو  على األ -3
 0يراد األطيان ايف من إف الصلتزام ونصبتقديم نصف الفائض من اال امللتزمني ألزم -4

 : ضع كلمة  ) صح  ( او ) خطأ ( مع ذكر السبب امام العبارة االتية . سؤال لزوم التحابيش
 (    وقع عبء مقاومة محلة فريزر على عاتق حممد على )   
 ؟ م1807ايد باالدلة : جنى حممد على مثار نصرا مل حيرزه عام 



   

 

 بو على كامل ا –إيهاب انور  –سامح كامل  –رؤية واعداد / إسالم اللورد  22

 روائــــــــع النخــــــبة  خ للثانوية العامة ـــالتاري

 روائع 

انتهضضزت العناصضضر و, هضضذه القضضرارات مجضضرد التباحضض  فضضى رفضضض عمضضر مكضضرم  -
فقام بعزله المنافسة لعمر مكرم الفرصة , واخذت توغر صدر محمد على ضدة 

والضذى   ليفتضهم وعين محمد السضادات خ 1809بة األشراف ونفاه الى دمياط من نقا
 اصبح كالخاتم فى اصبعة .

 
 

 خطواته للقضاء عليهم  :
  0جعلهم يعيشون يف ترف ليأمن شرهم 
  0ت عينه وا حتيكونلواإلقامة جبواره يف القاهرة  الصعيدأغراهم برتك 
  وهو  ن أن ينقلبوا عليهوخشي من طوسو ادة ابنهبقي ابيونالوه كان جيهز اجليش حملاربة 1811يف مارس

اال من استطاع ان لهم مجيعا ها أمر جنوده بقتد انتهائة وبعسبهلذه املنا بالقلعة خارج البالد فدعاهم حلفلة عامة
  ينجوا منهم .

 

 مظاهر بناء الدولة الحديثة
 

 

 ة :":تجارالمعنى نظام االحتكار يف الزراعة والصناعة و
لبيع حتى يسكتطيع أن  أمثان الشراء وا ع وحتديدما يصنوأن تقوم احلكومة ممثلة يف حممد علي بتحديد ما يزرع 

 {دولة إشراف ال دي حتتأي نوع من التوجيه االقتصا }ينافس يف السوق الدولية 
 
 

 ؟ ( تفسر مب )متدهورة على أيدي الفالحني وامللتزمني كانت الزراعة قبل حممد علي 

 م .ى معيشتها يكفى متكاسل الفالحني عن العمل الزراعى لعدم حصوهلم عل -1
 .حقيقية  راعيةة زنظام ملكية االرا واالنتفاع , مل يكن يسمح بتنمي -2
 تزمني .امللركها فى ايدى التها وتدم عدوع اهمال الرى وتعدد الضرائب املفروضة على الفالحني -3

 هام ...:* خطوات حممد علي لتغري أوضاع امللكية الزراعية 
  0وصادر أراضي امللتزمني لتملكها الدولة  1812ألغى نظام االلتزام  $<
  0لكيتها بات مإث ضم أراضي األوقاف واألراضي اليت عجز أصحابها عن $<

 ة ::   نتج عن تلك اإلجراءات ظهور ثالث أنواع من الملكية الزراعي

 مللكية الكبرية ) اإلبعاديات أو اجلفالك ( :ا  -أ
  ضي المسموحأرا.ه يأراضي الوس توسطة )أراضي الوسيه وأراضي املسموح ( :امللكية امل  -ب

 لصغرية  اامللكية   -ج

م 1811القضاء على املماليك فى مذحبة القلعة 
. 

للقراءة واالطالع 

 فقط

 ثالثًا

 اوال
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 0لعمل بأساليب زراعية جديدة تزيد اإلنتاج وتقلل اجلهد ا -1
 0لزراعة شأ مدرسة اخلرباء من اخلارج وأنلزراعي  واستقدم اااهتم بالتعليم  -2
 للري الدائم . اضي الوجه البحريية(فحول أرسني طرق الري )شق ترعة احملمودية/أقام القناطر اخلريحت -3
مصكر تصكديره    راعكة القطكن فبكدأت   لقكز وحسكن ز  دخل أنواع جديدة مكن احملاصكيل مثكل التكوت لرتبيكة دودة ا     أ -4

1827 0 
 يف الزراعة ؟؟ كيف طبق نظام االحتكار

 سليمه تيمة احملصول عند نها من قمث أدوات( وخصم -مواشي -زود الفالح بلوازم الزراعة )بذور $<
  0 ألزم الفالح بزراعة ما حتدده احلكومة من حماصيل $<
 
 

 ؟   -: كانت عهد العثمانيون متدهورة وبدائية

 ال لالرتقاء باملهنة . تعد الطوائف جمالحكومة ومللمانى عثكم الالن نظام طوائف احلرف الصناعية هضع فى اواخر احل

                 ي .ه بأسعار حتدده هي منتجاتتشرتنع وأن تبيع احلكومة املواد اخلام للصا:  معنى االحتكار الصناعي

 : الصناعة فى ارتكاجراءات حممد على لتطبيق االح

 كومة .ددة احللذى حتان بالثم امد الصناع باملواد اخلام الالزمة للصناعة -

 شراء املنتجات بالسعر الذى حتددة احلكومة . -
  0الربح  تحقيقلنع رفع أسعار املواد اخلام وخفض أسعار منتجات الصا -

 ::ما النتائج المترتبة على سياسة االحتكار في مجال الصناعة 

 تطور اإلنتاج الصناعي عن طريق ::

 0ألجانب هلا خلرباء ادام استقات املطلوبة واأقام مصانع حكومية لتوفري الصناع -
 0ناعية س الصدارمجع الصبية للعمل باملصانع إجباريا فأصبحت كامل -

 ية .ب الصناعالكت سة الفنون املختلفة وترمجةم ( لدرا1809ختصيص بعثات للخارج منذ فرتة مبكرة )  -

ما  زينها وترك للفالحلفالح وختامن  عيةرااحتكرت الدولة شراء احملاصيل الز ::   في التجارة الداخلية
 0يكفيه وأسرته ملدة عام 

كار ساب احلكومة / احتخلارج حليف ا لبيعالبيع للتجار األجانب يف الداخل / ا :: في التجارة الخارجية
 . صالتبالنقل واملو اهتمول القوية (  صفات الد يس مننه لأل)مل يشجع حممد علي فكرة االسترياد جتارة الواردات  

 ثالثًا

 سياسة تطوير الزراعة عهد حممد علي $$

 ثانيًا
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 ) النقل واملواصالت (عوامل تنشيط التجارة عهد حممد علي 
 0متهيد الطرق الربية  -1
 0سكندرية اصة يف اإلخوانئ ناء أسطول يف البحرين األمحر واألبيض وإصالح  املب -2
 0إفريقيا وران حول خدامه بدال من الدة على استلشرقيهلند اتطهري البحر األمحر من القراصنة مما شجع شركة ا -3

 

 ثانيا االحوال االجتكاعية فى عهد حممد على 
  

 ( 98غسطساعية يف مصر؟ )اى االجتمالقو كيلكيف أثرت سياسة حممد علي االقتصادية يف إعادة تش 
 .مانيون هد العثدت عنتج عن سياسة االحتكار االقتصادي ظهور قوى اجتماعية جديدة واختفاء أخرى وج

  اندثرت وتضاءل دورها :)اختفت(أ/ القوى االجتماعية اليت
 0اك األترووحلت أسرة حممد علي  انتهى دورهم كأسرى حاكمة:: المماليك  -1

من خرجيي  ت القيادةوانتقل تضاءل وزنهم بعد نفي عمر مكرم:: األزهر والزعامة الشعبية  علماء -2
   0األزهر خلرجيي املدارس وأعضاء البعثات 

 د احملروقي أمثال أمح لتجارمة للتجارة خاصة كبار احتكار احلكواختفت ال:: طبقة التجار  -3

 ب/ القوى االجتماعية اليت ظهرت نتيجة سياسة حممد علي :
 0وملتزمني  من مشايخ ملالكاراضي )األبعاديات( ومتوسطي كبار مالك األطبقة األعيان::   -1
حلرف اور طوائف دتمر ة واسملصانع الكربى التابعة للدولاعمال  طبقة عمال المصانع :: -2

 0كوسطاء للحكومة 
 0ها عاديات لالنتفاع بعمائهم ابزعلي  ة مستقرة بعدما منح حممدظهروا كقوة اجتماعيطبقة البدو::  -3
 

 

 

 0* ليدعم سياسة االحتكار وبناء القوة الذاتية 
  0عة  ملسلطان وبالتنسيق يعاز من ام بإا مد على بنفسة* التوسع اخلارجى واحلروب التى دخلها حم

 دارس الثانوية ثم االبتدائية لعليا اوال ثم املاملدارس ادأ ببيث بدأ حممد على بتطوير التعليم بنظام اهلرم املقلوب ح
 . حل االدنىملراى اواستقدم بعثات هلا ليتو  خرجيوها مسؤلية التعليم ف

 (1847/ 1813زمة من)تعلم اخلربات الاللاجنلرتا ( و) ايطاليا وفرنسا لي البعثات للدول األوربية أوفد حممد ع -1

ΩΩ  
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لزراعة ثم مشلكت بعكد ذلكك    امليكانيكا وأمور اواهلندسة ودفت البعثات يف البداية لتعلم الفنون العسكرية واملالحة ه -2
 0 لرتانمسا واجن  اللقانون والسياسة من طالب االزهر ااوفدت بعثات لدراسة ا

لغكات  مد علي تأسكيس مدرسكة األلسكن لتكدريس ال    واقرتح على حم 1826اوي : رئس أول بعثة لفرنسا رفاعه الطهط -3
 صر . من معارف الغرب ا  مكان هلا الفضل فى نقل كثري 1836وترمجت العلوم األوربية  

 –الوالدة  –الطب  -أنشأ املدارس اليت ختدم التنمية مثل )املهندسخانة م ( 1839 –م 1816فى الفرتة من ) 
 ومدارس لتعليم اصول احملاسبة والفنون والصنايع والزراعة والبيطرة . ( الصيدلة

الب طية ارس يف البداكان يلتحق باملد -:ام جدا ه:-طالب المدارس وازدواجية الثقافة 
ثقافة املدنية املختلفة ملدارس متتعوا بالمن تلك ا جيالأرج ختاألزهر والكتاتيب حلصوهلم على قدر من التعليم وبعد 
 0ذ عهد احلملة الفرنسية مشاكل التعليم من فة وهي منلثقااجية عن الثقافة الدينية اليت كانت سائدة مما أدى الزدوا

 -ديوان املدارس :

 يم()وزارة التعلم 1837 املدارس ديوان أنشأ حممد علي إدارة خاصة بها هي مع تعدد املدارس -

 البناء السياسى للدولة احلديثة فى مصر
 

 -نظام احلكم يف عهد حممد علي :  /1
م الكدواوين االستشكارية   رنسيون يف وضكع نظكا  ه قلد الفولكن كان يؤمن حممد علي بفكرة احلكم املطلق مثل العثمانيون
 0فيذية عية والتنلتشرياليت تساعده يف خطته اإلصالحية ومل يفصل بني السلطة ا

 دواوين والـمجالس عهد محمد علي أهم ال 

 0اسعة ويسه ميثل نائب حممد علي وله سلطات رئالديوان العالي ::      -1
 ان حممد علي يشاور أعضاؤه يف شئون احلكومة .ك                                                                        

 وزارة باملعنى  وان ثائم بذاتة )حلكومة ديمال احممد على لكل فرع من اه كونها ::الدواوين الفرعية  -2
 احلكومة .لدواوين واني عالقة بم اصدر القانون االساسى لتنظيم ال1837حلا  ( وفى عام ا                                                       

 (::جملس املشورة )الشورى -3
  عيان . من كبار موظفي احلكومة والعلماء واال 1829تكون عام 

 ط          شارية فقته استوهو مبثابة مجعية عمومية نيابة عن األمة ولكن سلط 
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 لس العالي :: ) مثل جملس الوزراء اآلن(اجمل -4
 <األعيان  <التجار  <ء العلما[ نمنني دواوين واثومة ويضم رؤساء اللزيادة مهام احلك 1834تكون عام  }

 . ,,, وفى اواخر حكمة  {0احلسابات 
 م :: 1847 أضاف ثالث جمالس جديدة عام مت
 0ليمات ني والتعقوانال ينظر يف شئون احلكومة الكربى ويصدر :: خصوصاجمللس امل 

 :: 0ة موميالع  شئون احلكومةينظران يف  اجمللس العمومي واجلمعية العمومية 

 ما هي أوجه النقد اليت توجه لنظام احلكم عهد حممد علي ؟ 
    مل يفصل بني السلطة التشريعية والتنفيذية ألن نظام احلكم املطلق يركز السلطات يف يد شكخص واحكد  ومل

تمع املصكري مل تككن   يكن نظام دستوري نيابي كامل ألنه ينفذ أوامر حممد علي فقط )استشاري( ولكن ظروف اجمل
تسمح بنوع أخر من نظم احلكم وقد مكن هذا النظام حممد علي من تنفيكذ مشكروعاته وأهدافكه وهكو نظكام ككان       

 0يعمل به يف كل دول العامل عدا إجنلرتا وفرنسا بعد الثورة 

 

 التقسيضضم اإلداري   
 
 

 إقليم . 16عهد العثمانيون  قسمت مصر إداريا -1

 ديل هلذا التقسيم حتى يساوي     وقام حممد علي بتع           
 0بني األهالي يف دفع الضرائب      

 ألقسامكل مركز و(  مأموراملركز )  وعلى رأسز ملراك وكل مديريةفظ ( ) حمايرأسها مدير  لسبع مديرياتقسم مصر  -2
 0 بلد يخشاو  ةعمد يرأسها نواحيو لقرى وكل قسم (  ناظروعلى رأس القسم ) 

  0ائف املالية عمد والوظد واليخ البلالوظائف اإلدارية ما عدا وظيفة ش األتراكو  ت -3
 ا من نصيبهم حبلولوظائف كلهبحت الفأص (التمصري)لوظائف بدأ إدخال املصريون يف ا 1840 تسوية لندنبعد  -4

 0 األتراكولكن يف اجليش ظلت الرتب العليا من نصيب  1870
 

 
 

  ونرنسيالفومل يتغري النظام القضائي كثريا عن عهد املماليك 
 0اجلنائية   القضاياكم يفنح حممد علي لديوان اخلديوي سلطة قضائية هي حق احلم -1
 كمة جنايات وجنح .وكانت مبثابة حم 0فني حياكم فيها كبار املوظ 1842ام عأنشأ مجعية احلقانية  -2
  0 يلها ممثلون اجانبوهلذا دخل فى تشك واألجانب هاليقضايا التجارية بني األللنظر يف ال أنشأ جملس التجار -3
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 ضد جلزيرة العربية صة بعد حروبه يف احلديثة خالة الدوألنه رجل عسكري أدرك أهمية القوة العسكرية لبناء ا
 م (18011الوهابيني ) 

  ذا لعمران يف مصر وهلاو  مهمة ية يتلعسكرااإلصالحية فبجانب مهمة حمور سياسة حممد علي :: الجيش
 . يشربط كل شيء باجليش إنشاء املدارس واملصانع لتخدم اجل

 ( باطأ / إعداد الضباط )حماوالت حممد علي إلعداد الض 
ل ه فشككشككاركوا يف احلككرب الوهابيككة ولكنكك  مككن اجلنككود الككذين 1815عككداد ضككباط نظككامني عككام  أول حماولككة إل -1

 0لتمردهم عليه وحاولوا خلعه 
املصريون من أن  رة وخلوفه من غضبت يف القاهعيدة عن املؤامراأول مدرسة حربية يف أسوان )ألنها ب 1820أنشأ  -2

ن للتكدريب ومكنهم   عان بضباط أوربيكو ديث واستام احلفرنسي يعد اجليش املصري( ليخرج ضباط عسكريني على النظ
ودهم علكى النظكام   مكن املماليكك ليعك    اعكب ككثرية  جكد مت و)سليمان باشا الفرنساوي( الكذي   الكولونيل الفرنسي سيف

 0 لضباط)حاولوا اغتياله( وبعد ثال  سنوات أخرج أول دفعة من ا
 :: )ب/ إعداد اجلنود )التجنيد 
 ملاذا وجد حممد علي صعوبة يف اختيار جنسية اجلنود ؟ 
 رون عليه د يثون قاملصريولرتك واألرناؤود متمردين  .......... ألن ا← 
  وال كثرية حاجتهم ألم <بعتهم ة اجلو لطالئممعدم موت معظمهم ل  }فلجأ لتجنيد السودانيون ولكنه فشل

  0 1824فعاد للمصريني وجنحت التجربة  0{لتدريبهم 
 0احلربية ملدارس احمل األجانب يف  دتهم حلواعد عووب استقدم خرباء عسكريون أجانب وأرسل البعثات للخارج 
 :: )ج/  األسطول )البحرية املصرية 
  0هابية يف استعداد حممد علي للحروب الو 1811ظهرت البحرية املصرية عام 
  0لتجارية حلربية واسفن اأنشأ ترسانة يف بوالق وأخرى يف اإلسكندرية لصنع ال @
 0أنشأ مدرسة حبرية ومستشفى على ظهر سفينة  @
 0تساب اخلربة البحرية أرسل البعثات ألوربا الك @
 :: د/  مصانع األسلحة والذخرية 

 0  ألوربيونة ات رمح= أهتم بإنشائها حتى ال يستورد من اخلارج وبقى حت
  0حلوا املرصود لروضة واايرة  جزيف= أنشأ ترسانة يف القلعة ومصنع لألسلحة والبارود 
فت القوة العسكرية ن تسوية لندن أضعلدين ولكاالح عة ص= أقام القالع الدفاعية )قلعة حممد علي( وأصلح قل

 0املصرية 
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 أوال :: عهد العثمانيون   ::
 16ن الاا  منذ القرة العثمانية مرباطوريمن اإل مل تكن ملصر سياسة خارجية عهد العثمانيون ألنها كانت جز 

 0يعقدها السىطان  قيا  اليتباالتفا والسىطان هو املتحدث الرمسي بامسها   وتىتزم مصرم ( 1517) 

 ثانيا :: سياسة مصر اخلارجية عهد حممد علي   ::     هام جدا 
 . نا  عىى طب السىطانبلوهابية احلرب فكر حممد عىي يف االستقالل عن الدولة العثمانية منذ ا -

 .لشام تبىور  الفكرة بشكل اوضح عندما اصطدم مع السىطان فى ا -

ية واحدة ة العربية فى خصوصم واجلزيرلنيل والشامع بىدان وادى ااهمية وجود رابطة عربية جتادرك ا  -

 فى مواجهة الرابطة العثمانية .

 

 ( 1819 -1811ية )ربالع وال/ حروب حممد علي يف اجلزيرةأ   
 ناء على طلب السلطان()حرب الوهابيني( ) ب -1

ا االستقالل عن الدولة العثمانية وإقامة الدولة هم أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف احلجاز حاولو :: الوهابيين 
 . السعودية األو  وهلذا طلب السلطان من حممد علي القضاء على حركتهم واستطاع حممد علي إسقاط دولتهم وهزميتهم 

 0ة(درعي)القضاء على احلركة الوهابية يف جند ودخول عاصمتهم ال -1
 0ادت مكانة حممد علي من تابع للسلطان حلاكم شبه مستقل ز -2
   0نه والية جده (مد علي وأعطى أبحملحلرم املكي ا) أسند السلطان مشيخة  اجلزيرة العربية يفأدت لوجود مصري  -3
   0العربية  داية تكوين الرابطةوبليج العربي ( أجزاء من اخل -جند -يمنأجزاء من ال -)احلجازضمت مصر  -4
حممكد  وضكربت   1839بي )عمان( وعكدن  خلليج العراربية فاحتلت توسعات حممد علي يف اجلزيرة الع إجنلرتارفضت  -5

 0 1840علي نهائيا 
 ( )بناء على طلب السلطان( ::1828 -1821ثانيا / حرب اليونان ) 

 ري يف إمخاد الثورة .ح اجليش املصوجن الل عنهاالستقا اقام اليونانيون بثورة ضد الدولة العثمانية وحاولو

 0ضم جزيرة كريت ملصر  -1

 (كتساب اجليش املصري خربة ميدانية يف القتال ) ملاذا ؟ا -2

  )ليس مع السىطان( وق  القتاللعىي  مدحمارتفا  شأن مصر كدولة حيث تفاوضت الدول األوربية مع  -4

 ضب السىطان العثمانى مما ادى اىل غ

 0ربية طة العد  تىك النتائج لزيادة فكرة استقالل مصر وتكوين الرابأ -4
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 ( )لصاحل حممد علي (  1822 -1820ثالثا / فتح السودان ) 
 س/ ملاذا اهتم حممد علي بضم السودان ملصر  ؟؟

 0ا االمتداد الطبيعي ملصر من ناحية اجلنوب ألنه -1

 0 ن مذحبة القىعة لىسودانميك اهلاربني القضا  عىى املمال -2

 0ملاس اكتشاف مناجم الذهب وا -3

 0شي  التجارة مع بالد اجلنوب وكش  منابع النيل تن -4

 0جليش جتنيد السودانيون يف ا -5

 ؟د فتحها ان بعسودس/ ما هي اإلجراءات اليت قام بها حممد علي يف ال
 )س/ وضح دور مصر احلضاري يف السودان ؟( 
 0ارتها كمدار إلدحرتبة ان بأقام نظام لىحكم واإلدارة فعني حاكم عام عىى السود -1

   0السودان ملديريا  ثم مراكز كما فعل يف مصر  قسم -2

  0كسال (  -عىى النيل األمرق   مدينة فامكة -نا  مدن جديدة )اخلرطوم ب -3

 0يقيا أواس  إفريل وننابع الأدخل بها حماصيل مصرية كالقمح والفاكهة واكتش  م -4

 رابعا/ توسعات حممد علي يف الشام واألناضول وأسيا الصغرى( 
 أسباب فتح الشام ) دوافع حممد علي لضم الشام ملصر (:: /1

 0ثمانية الع لدولةاليكمل مشرو  الوحدة العربية يف مواجهة  ::الدوافع الخفية 

فاض واىل عكاا   وقاد ر نياد  والتج ن الضرائبليعيد الفالحني اهلاربني لىشام م ::المعلنة  الدوافع

ان يتباع  الستقرار فى اى مكا احيق هلم  ماننيطىب حممد عىى فى اعادة الفالحني باعتبار انهم رعايا عث

 م .1838وهنا قرر حممد عىى التوسع فى الشام الدولة العثمانية 

 0ل ىغ من املاابل مبأن يتنامل له عن الشام مقفكر يف أن يطىب من السىطان  1810 ☺

 0رفض  ب ولكنطىبها من السىطان أثنا  احلرب الوهابية لتساعده يف احلر ☺

 0رو  الوحدة العربيةليكمل مش لعربيةاماد  رغبته يف ضمها بعد ضم السودان وتواجده يف اجلزيرة  ☺

يارة كريات املىيئاة    أعطااه جز  انلساىط اشرتك يف حرب اليونان ليحصل عىى الشاام مكافاأة لاه ولكان ا     ☺

 باملشاكل فقرر ضم الشام بالقوة 

دناه وواصاىت   ألناضاول وأ اراضاي  دخىت القوا  املصرية محص وعكاا ودمشاق ثام اساتولت عىاى أ      1832 ☺

  0طريقها إىل األستانة عاصمة الدولة العثمانية 

 
  0إلجباري وفرض النظام وفرض أيضا التجنيد ا وطد األمن -$

 0خضع األمرا  ونز  منهم السالح ونش  الزراعة والصناعةا -$
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 س/ ملاذا قام السوريون )بالد الشام( بثورات ضد احلكم املصري ؟

  0ض عىيهم التجنيد اإلجباري ونظام االحتكار ألن فر -&

 0تركيا الثورة ضد حممد عىي أشعىت أوربا و -&

 

 {النتائج  -لشروطا -الظروف } 1833صلح كوتاهية  
 

 الظروف :: / أوال
تخىص حتى يستعيد قوته وي ىطان هدنةه الستربعقد بني السىطان وحممد عىي بعد انتصاراته يف الشام واع

  0من حممد عىي 

 ثانيا / الشروط ::
 0ر ة ومصلعربية ايأخذ حممد عىي حكم الشام وأدنه جبانب كريت ومدن اجلزير

 ثالثا / نتائج صلح كوتاهية ::
ن قناصكل  غكري أ  1834لعثمانيكة  ان الدولكة  عك صبح هناك دولة مصرية متسكعة ففككر حممكد علكي يف االسكتقالل      أ -1

 0الدول األوربية يف مصر حذروه من ذلك 
 0شجعه على ذلك ربا مل ته ولكن أولفكر جمددا يف االستقالل نظرا لدسائس السلطان  1838 -2
وازن الكدولي وهلكذا   ربيكة وخطكر علكى التك    دول األويف مصلحة الك  انتصارات حممد علي وتهديده للسلطان ليس كانت -3

 0 حممد علي ية ضدبعد أن استعد السلطان عسكريا حتالفت معه الدول األورب
خلطكر  للتعاون يف الدفاع واهلجوم ضكد ا  1833 ي(س)معاهدة خنكار أسكلة اهدة سرية مع روسيا عقد السلطان مع -4

 0اخلارجي 
 0 1838مان ة بلطة ليجعت إجنلرتا السلطان ليخضع حممد علي بالقوة لينفذ معاهدش -5
لسورية الرتكيكة  على احلدود ا 1839(  او نصبني ستطاع اجليش املصري سحق اجليش العثماني يف موقعة ) نزيبا -6

 0قتال  لي دونوسلم قائد األسطول العثماني األسطول حملمد عمشال حلب 
انتصار حممد علي كان خطرا على التوازن الدولي وهلذا قررت أوربا التصدي له وعقدت معاهدة مكع السكلطان العثمكاني    

 م  1840هي معاهدة لندن 
 

  

ويرتك  ق فل حياته طوا اعكم ويعطى حممد عىي حك وراثياحيكم حممد عىي وخىفاؤه مصر  -1

 0األسطول العثماني د ويعي كريت وأدنه واحلجام

  0لىسىطان  اجلزية السنويةيدفع  -2

 0طة ليمان بىدة عاهيىتزم بتنفيذ املعاهدا  اليت يعقدها السىطان خاصة م -3

 م 1840معاهدة ) تسوية ( لندن 
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 0 خدمة السىطانتصبح قوا  حممد عىي الربية والبحرية يف  -5

  0 حيرم من عكاإن مل يقبل هذا القرار ملدة عشرة أيام  -6

  0 ن مصران مأخرى حيرمه السىط معشرة أيالو استمر يف الرفض ملدة  -7

 0لقوة ضده ام استخدبالو رفض حممد عىي تىك الشروط يىتزم املوقعون عىيها  -8

 موقف فرنسا وحممد علي من معاهدة لندن :: 
 ىي لرفض عوهلذا حرضت حممد  ا  االتفاقا أثنىوهوقعت دول أوربا عىى املعاهدة ما عدا فرنسا ألنهم جتاه

  0شروط املعاهدة 

 قامت لىدول األوربية و نسا وانضمتنه فرت ععل رفض حممد عىي تنفيذ املعاهدة يف نفس الوقت ختىبالف

  0ة عاهدامل ثورة ضد حممد عىي يف الشام ومل جيد مفرا من قبول شروط

   م  ::1840مصر بعد تسوية لندن  
  تصبح تها املستقىة وملصيعىت هلا شخنها جأال إرغم أن هذه التسوية حرمت مصر من انتصاراتها اخلارجية 

                               0جمرد والية عثمانية 

 القيود من خالل . ل أكمل تىكندن بة لمل يكتفي السىطان بالقيود اليت فرضت عىى مصر يف معاهد.. 

 م :: 1841شروط فرمانني فرباير ويونيو  
 0ىطان ستىقى حكام مصر من أبنا  حممد عىي فرمان الوالية من الي -1

 0عاهدا  اليت يعقده السىطان تنفذ مصر امل -2

 0ك النقود وجتبى الضرائب باسم السىطان ست -3

 0ىطان ربع إيرادا  احلكومة املصرية ترسل لىس -4

 0ىطان فن حربية إال بأذن من السأل  وال تبين مصر أي س 18صري عن ال يزيد عدد اجليش امل -5

 م :: 1841نتائج فرمانات  
Ω  0(وريمن استقالل مصر عن الدولة العثمانية )استقالل ص أخر 

Ω  0استمر الوضع حتى توىل إمساعيل احلكم 

ة  على  ن  رت  ج  المت 
ائ  ي  كار والن  اسة  الاحت  ار سي  ـهي 

ن 
  !لك !ذ  ا

 ي ؟؟ مد علد مح& بم تفسر رفض إنجلترا والدول األوربية لسياسة االحتكار عه

 ألسباب ::لتلك ا وربيألألن نظام االحتكار كان ضد النشاط التجاري ا

 0لة العثمانية م الدوهلتها رم التجار األجانب من االمتيازات اليت منحح -1

وربية تبحث عن انت الدول األاليت ك لوقتاغلق أسواق مصر أمام املنتجات األوربية يف أ -2

 . أسواق جديدة
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 م 1838معاهدة بلطة ليمان 

 دة (عاهملوأثرها على مصر )النتائج املرتتبة على ا
 1839 ذ من يوليون تنفالتجاري يف مصر وأ تنص بإلريا  نظام االحتكار 1838عقدتها بريطانيا مع تركيا 

 0خلارجي ويق التسولكن حممد عىي رفضها حفاظا عىى اإلنتاج الداخىي ملصر وا

ها من شروطندن اليت كان ى تسوية لته عىجربومع حروب حممد عىي مع السىطان وقفت الدول الكربى ضده وأ

 0تنفيذ معاهدة بىطة ليمان وسقوط نظام االحتكار 

 م(ها)أثر سقوط االحتكار على األوضاع االقتصادية 

أن تسمح فعىون ما يريدون وملنتجني يارتك د وتمعنى سقوط االحتكار أن ترفع الدولة يدها عن االقتصا

 0بدخول االستثمارا  األجنبية 

 

 ةأثر سقوط االحتكار يف الزراع /1

  0د صة عهد سعياعة خاصبح الفالح يزر  ما يشا  وبأسىوبه مما أدى لتدهور الزرأ -1

 0ح يف توريث أرضه أو الترب  بها حرية الفال -2

 (لسوق عند دخوهلا اىل ا صال  الزراعيةعىى احلا %12)تقدر عيد باشا سفى عصر ألرييت ضريبة الدخولية  -3

 0يكية األمر ه بسبب احلرب األهىيةن وارتفعت أسعارامدهر  صناعة القط -4

 0ة   جديدنتعشت الزراعة نسبيا عهد إمساعيل بإدخال أساليب ونباتاا -5

 عيل هذا القانون    عهد إمسا صريةامل لزيادة الديون املصرية عهد سعيد و إمساعيل قرر  احلكومة

عىى األرض ملدة ستة سنوا  مرة واحدة مقابل إعفا ه ن نصفها مدى احلياة وحقه يف يدفع الفالح الضريبة املقررة  

 0مىكيتها التامة مما أدى الستقرار الفالح وميادة اإلنتاج 

 

 أثر سقوط االحتكار يف الصناعة /2
 

 قىة عدد املصانع بعد إغالق معظمها :تدهور  ل -1

 سىطان (ر من الي وعدم بنا  سفن حربية إال بأمأل  جند 18ه ب)كان مرتبطة باإلنتاج احلربي وتسوية لندن حددت

 0نيب ج األجدهور  الصناعا  احلرفية لعدم قدرتها عىى منافسة اإلنتات -2

 0انتعشت بعض الصناعا  احلربية ملشاركة مصر يف حرب القرم بني تركيا وروسيا عهد عباس وسعيد -3

 

  / أثر سقوط االحتكار يف التجارة         3

 0فق   يع لىحكومةان البح لىمنتجني الزراعيني ببيع منجاتهم يف املزاد بعدما كمس -1

 0ملصرية األسواق ا تاجهاحتح لىتجار األجانب بالتصدير واالستااد لىمنتجا  اليت مس -2

 0ل النقل وإنشا  السكك احلديدية تقدمت وسائ -3
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 0رق الربية وإنشا  الربيد والربق مهد  الط -4

 0 أسست شركتني لىمالحة واحدة نيىية وأخرى حبرية عهد سعيدت -5

 



عهد الفراعنة باسم  وظهرت الفكرة منذ التجارية لسفنر التسهيل مروقناة  ربط البحريني املتوسط واألمحر عن طريق
 رين أعلى من األخر ,  حد البحأأن  العتقادهم ....شلوا كن فة ولناء احلملوحاول الفرنسيون إقامتها أث )سيزوسرتيس(قناة 

سعيد ومنح امتياز  حتى جاء(  أخر يف مصر  أريد بسفور)ال قالورفض حممد علي الفكرة حتى ال يسمح بالتدخل األجنيب ف
 حفر القناة للمسيو فرديناند ديليسبس .

 : أهم شروط امتياز حفر قناة السويس )حفظ( &
تحفر الشركة الفرنسية قناة مالحة تربط بين البحر األحمر والمتوسط 

 وترعة عذبة تربط بين النيل والبحر األحمر
 0(1869ها )نوفمرب عام( من بد  افتتاح99لفرنسية بالقناة ملدة )اتنتفع الشركة  -1

 0ون مقابل عيىية درعة اإلمساتنامل احلكومة املصرية عن األراضي الالممة حلفر القناة وتت -2

 0نوا  سى من الضرائب عشر زراعة وتعفتنامل مصر لىشركة عن األراضي احمليطة بالقناة القابىة لىت -3

 0ل تعويض مناسب فراد مقابنتز  الشركة األراضي الالممة حلفر القناة اليت ميىكها األت -4

 0قدم احلكومة املصرية أربعة أمخاس العمال من املصريون ت -5

 0كة  تستوردها الشراجلمركي جلميع اآلال  واملواد اليتاإلعفا   -6

 0لشركة املواد اخلام دون دفع الضرائب اتستخرج  -7

 ر أرباحها وأسهمها بعد ذلك()خسر  مص0( من صايف األرباح %15ا )حتصل مصر عىى أرباح قدره -8

 هم(أل  س 400أل  سهم من أصل  177642( من أسهم القناة أي ) %44متىك مصر )  -9

لتصبح ال  سهم وأرباح القناةيبها من أبيع نص)) مىحوظة فيما بعد سرتى أن مصر عهد إمساعيل وتوفيق ست

 متىك شيئا يف القناة !!((

 وضح رأيك يف هذه الشروط ؟؟؟؟؟       Ω   ريني ؟ناة السويس جمحفة حلقوق املصقايد كانت شروط 

لتادخل  رب مظهار مان مظااهر ا   ا كانت أكا  أنهاريا إالكانت هذه الشروط ظاملة ملصر ورغم أهمية القناة جت

 ((ماذا تقول لسعيد   ))  0األجنيب يف شئون مصر بعد ذلك 

 

  أثر سقوط االحتكار على األوضاع االجتماعية /4

 لىمشاركة السياسة ة وتطىعواملقابىماد  مكانة مالك األراضي الستقرار أوضاعهم بعد قانون ا -1

 0روا ملصر ين هاجاملصريون أمام التجار األجانب الذ تناقصت مكانة التجار -2

 جانيب حتاى ألرياى نظاام    نتااج األ فساة اإل تدهور  مكانة طوائ  احلرف وشيوخ الطوائ  لعجزهم عن منا -3

 0 1891الطوائ  

ΩΩΩΩ  
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  اثر سقوط االحتكار على التعليم :

 فى عهد عباس :  -1

 با . اورساء حال املدارس واغلق بعضها , وتقلصت البعثات ا  -

 الغى ديوان املدارس , وتوقفت البعثات تقريبا . -

بشكريية ( والتكى   تاصة بهكم ) مكدارس   ء مدارس خانشا بدأ تشجيع االجانب من اوربا للواليات املتحدة على -
 . ساعدت على تعميق ازدواجية الفكر والثقافة فى مصر 

 عيل :فى عهد امسا -2

 وربي :از األأراد أن يرى مصر على الطر  أهدافه وجهوده في مجال التعليم ::

 احلقوق,,,( -احلربية  -أعاد تشكيل ديوان املدارس وأسس مدارس )املهندسخانه -1
 0لصناعي والزراعي ااهتم بالتعليم  -2
   0هرة لقاالقربية يف هتم بتعليم البنات فأقام مدرستني هلم يف )السنية( واا -3
 0قام احلفالت املدرسية أخر العام كنوع من التشجيع أ -4
 0هاني للحكومة يف البنوك والربيد وغريمدرسة لتعد موظف 70ارس األجنبية يف عهده وصل عدد املد -5

 مظاهر احلياة الثقافية عهد إمساعيل

 ( 98س/ شهد عصر إمساعيل ظهور حركة ثقافية متنوعة ؟        )مايو
 ::علي  ج بعثات حممدرت نتائة وظهاحلركة يف بناء شخصية مصر الثقافيأثرت تلك 

 0ف والنشر ألمهات الكتب نشرت الثقافة عن طريق التألي / 1868جمعية المعارف  -1

 0 1875اجلمعية اجلغرافية  / 1870دار الكتب  -2

 نشاء املدارس اخلاصة للبنني والبناتإل / 1878الجمعية الخيرية اإلسالمية  -3

 0خاصة الفقراء منهم لتواجه طغيان املدارس األجنبية 

األهرام(  -الوطن -سروضة املدار -اليعسوب0ومنها  إنشاء الصحف -4

 لريفورم (ا -وهناك صحف أجنبية ) الفارو السكندري 

 ما النتائج املرتتبة على النهضة التعليمية والثقافية يف مصر ؟
 0رجيي املدارس ختوالها  ارتقى مستوى الوظائف العامة بعد أن -1

ملوسيقى( خاصة طالب ا -مللبسا -لد املصريون األجانب يف عاداتهم يف)األكلق -2

 0البعثات 
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 وضع السلطتني التنفيذية والتشريعية

  فى عهد خلفاء حممد على , 

 

  اد علية .سعيد وزوباس عاستمر احلكم املطلق وتركيز السلطات فى عهد 

  تفسر ؟مب .  ختفيض عدد الدواوين -

 فقط . 4دن فاصبحت عاهدة لنمبعد  بسبب االنكماش السياسى واالقتصادى الذى فرا على مصر -

 . الفراد فى يد ا ى حراكانت ختتص بامور سيادية بعد ان ترك النشاط االقتصاد -
 نتائج ذلك ؟ ماازمة الديون :  بببس مب تفسر ؟ بدأ التدخل االجنبى فى شئون مصر خالل حكم امساعيل : -

 جعلت االجانب يقامسونة السلطة من خالل : -

  لوزارة االوربية .اند الوطنني باسم علتى عرفت شكيل الوزارة املختلطة ات  -الثنائية املراقبة  -صندوق الدين 
  0استمر يف نظام احلكم املطلق 
  )0ديوي وهو ينفذ أوامر اخل 1878أنشأ جملس النظار )الوزراء 
  كمه رونق حضاري)رأيه استشاري( ليعطي حل 1866أنشأ جملس شورى النواب . 

  : لتلك األسباب 
  0كان منحه من احلاكم وليس بناء على طلب اجلماهري 

 0واألعيان فقط  واملشايخ اقتصرت عضويته على فئات اجتماعية معينة فرشح له العمد 

  0مل يكن للمتعلمني من غري األعيان احلق يف عضويته 

 عهد سعيد //  وفى

 ىيا .ناف عستئابة هيئة اانية مسيت جمىس األحكام وأصبحت مبثمجعية احلق -1

لىفصل  منبها جمالس األقاليوأنشأ جبا واريثاملاستمر  احملاكم الشرعية يف الفصل يف األحوال الشخصية و -2

 فى املسأل املدنية والتجارية .

 0 واملىكية  را ا العقاضايقعدا  د املصريونينظر يف القضايا املرفوعة من األجانب ض 1861قومسيون مصر  -3

م وذلك بعد توافد  0 1875تىطة املخ كمةتوحد  كل احملاكم القنصىية حملكمة واحدة عرفت باسم احمل -4

 . من مشاكل ع ذلكا تباالجانب بكثرة عىى البالد بعد الريا  سياسة االحتكار وم

 القوة العسكرية عهد خلفاء حممد علي

 0ناؤود حلمايته  أهمل اجليش واستعان بفرق األر 

وأدخل الفقراء فقد ولكن سعيد  كان التجنيد إجباري أيام حممد علي على 

باإلضافة إىل   -نظام التجنيد اإلجباري على كل الطبقات بعد ما كان مقتصر على الفقراء 
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انه حدد مدة اجليش بثالث سنوات فقط وهلذا أحب الناس اجلندية يف عهده  وفشل 

 0باألسطول ألن إجنلرتا حرضت السلطان ملنعهيف االهتمام 

 : ( :إمساعيل :: )جهوده يف النهضة باجليش   

 0ء هتم باجليش فأرسل البعثات لفرنسا وجلب اخلرباأ -1

 0ندرية نة اإلسكدد املدرسة احلربية / جدد األسطول / جدد ترساج -2

 -صكري ب اجلكيش امل حكر  ) أرككان  هتم بالتثقيف العسككري فأنشكأ صكحيفتان عسككريتان    أ -3

 0(  1873اجلريدة العسكرية املصرية 

 0تجارية شط جتارة مصر اخلارجية فأنشأ شركة املالحة الن -4

قكع حتكت   حتى ود إمساعيل عهى اواخر فاجليش وارتباك احلكومة ية أضعفت األزمة املال -5

 م .1882سيطرة االجنليز بعد احتالهلم مصر 

 

 
 

 

 

   

 ر :ل مصار حممد علي ليستقل مبصر نهائيا وكان هذا على حساب أمواحاول إمساعيل تكملة مشو 
)   مصريف  يز () عبد العز السىطان ذا استضافوهل نا هأكرب أبحممد عىي إىل  أسرة ثة منقرر أن يريا نظام الورا -$

 0وأغدق عىيه باألموال واهلدايا هو وأعوانه م ( 1863ابريل 

( أل  جنيه ومن 750إىل ) جنيه عثمانى ( أل 400ا مصر لىسىطان من )ليت تدفعهرفع اجلزية السنوية ا -$

 .اآلتية . الفرمانا  ىىعليحصل  اليةممة املاأل أدخىت مصر يف ثالثة ماليني جنية إمساعيل  استدانأجل هذا 

 من أكرب أبنا  إمساعيل  . الوراثةجعل   -1

 . أل  30ماد عدد اجليش إىل   -2

 . سك النقودى مصر حق أعط -3

 منح الرتب املدنية اىل الرتبة الثانية . -4

 عاهدا  اخلاصة  عقد املحلق يفايه حصل إمساعيل عىى لقب خديوي بدل من لقب والي وهو يعط

 بالربيد واجلمارك وشئون الضب  لىجاليا  االجنبية .

 

 0ان خلارج دون إذن من السىطمنحه احلق يف االستدانة من ا 
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 مصر مستقلة تماما ولكن مع ....
 0السياسية  عدم عقد املعاهدا  -ب                                 0جلزية السنوية  ادفع  -أ

 ي استقالل صوري () أ    0ملدرعا  عدم صناعة ا -د                          0دم التمثيل الدبىوماسي ع -ج
 

 1840أنهى حكم إمساعيل فرتة التدهور اليت مرت بها مصر منذ معاهدة لندن 

حيث توقفت مشروعات التنمية وفتحت أسواق مصر  1863وحتى تولي إمساعيل 

 0للمنتج األجنيب 

 ولهذا قام إسماعيل بتلك الخطوات ::: 
 0شروعات التنمية اليت أعادت ألذهان أوربا عصر حممد علي إمساعيل مب قام 

 عظيمة .نفوذه على ساحل البحر األمحر وكون إمرباطورية  بسط 

 عن هذا التوسع دخول إمساعيل يف حروب مع احلبشة حول إقليم )البوغوس(  نتج

 0وهزم إمساعيل يف احلرب وخسر ثالث ماليني جنية  1875

 اعيل حتى ال يهدد مصاحلها يف شرق إفريقيا وانتهزت أوربا وقف توسعات إمس قررت

 وتدخلت يف شئونها حتى متنع ظهور حممد 1875فرصة األزمة املالية اليت متر بها مصر 

 0علي جديد 
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 مصر منذ الثورة العرابية

 حتى احلرب العاملية االوىل
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 : يزتي الطالبةعزيزي الطالب عز
نتهت بعزل امساعيلالوربية االقوي ع ادخىت مصر يف دائرة من األماما  املالية والسياسية م  

يب جنوأشتعىت احلركة الوطنية املصرية ضد مظاهر التدخل اال 

وانتهي االمر كما سوف نري باحتالل اجنىرتا ملصر 

 :صرف علي رية للون اليت استدانتها احلكومة املصبدأت األزمة السياسية مع الدول األوروبية بسبب الدي 
نيةلة العثماالدو عن إصدار الفرمانا  السىطانية لتحقيق قدر من االستقالل 

مشرو  قناة السويس وحفل افتتاح القناة  

 ادخال مظاهر احلضارة االخري. 

 : االوضاع املالية فى عهد سعيد باشا 

 ي عهد سعيد.....ايد باالدلة بدأت االزمة المالية ف
 .ه سعيد باشا أول  من بدأ سياسة االقرتاض يف أواخر أيام -1

 .%7م بفائدة قدرها 1862 انجلترااقرتض من  -2

 . يةاقرتض من املرابني بسندا  حيررها عىي اخلزانة املصر  -3

 .د مركبة  ئرة بفوائتظل ساعرفت بالديون السائرة) ملاذا؟( ألنها مل تكن تسدد و  -4

 مىيون جنية.11عهده  بىريت الديون يف  -5

  باشا : امساعيلاالوضاع املالية فى عهد 
 دادسون دعند تولي امساعيل احلكم واصل سياسة االقرتاض بتوسع 

(126استدانت احلكومة املصرية يف عهد إمساعيل  )مىيون 

س/ ما النتائج املرتتبة على االزمة املالية؟ 
 الوربيةاالبنوك  ني أوابأو املر قىق أصحاب الديون عىى أمواهلم سوا  األفراد .1

 ديونصرية السرتداد الحلكومة املاه اجتممة لىقيام باالجرا ا  الالجلأ الدائنني إلي حكوماتهم  .2

تحقيق مطامع لذلك فرصة    يف ورأيف مقدمة الدول اليت استجابت لضري  الدائنني انجلتراكانت  .3

 م 1807( ومحىة فريزر 1798ية )لفرنسا مىةسياسية قدمية الحتالل مصر كانت تراودها منذ أيام احل

 األوضاع املالية والسياسية يف عهد خلفاء حممد علي
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  وهو  الريرض النهائي أال د لتحقيقئون البالشعىي اصحاب الديون لتتدخل بامسهم يف   انجلتراومن هنا اتكأ

 . االحتالل

 

 

 

والدول االخري ذلك الن هذه  إجنلرتاس مب تفسر// مل تكن الديون السبب احلقيقي لتدخل 

 -م( ولكن االسباب الرئيسية كانت تكمن يف :1862حكم سعيد )الديون بدأت منذ أواخر 

                         . مشرو  قناة السويس -1

 . توساع مصار جهاة اجلناوب -2

   : خلي بالك 
  ي يف شرق إفريقياذ األوربالنفو الن هذا التوسع)توسع امساعيل( كان من شأنه تهديد -

 م(  1875ة )عيل عىي احلبشوقد اتضح هذا التهديد من محىة امسا -

م هو العام نفسه الذي بدأ فيه التدخل االورباي يف شائون    1875ومما يؤكد ذلك أن عام  -

 البالد حبجة البحث عن كيفية تسديد الديون  

 

 

 

 

 

       

 ةجلنة التحقيق االوربي ةاجملىس االعىي لىمالي املراقبة الثنائية صندوق الدين بعثة كي 

 : (1875و فييه ) بعثة كيف  -1
 ملالية عدة يف حل االممة انيا لىمسابريطا إضطر إمساعيل حتت ضري  الدائنني إلي استقدام بعثه كي  من-1

 : خلي بالك 
 باألمر جنلرتاإحيت التنفرد أرسىت فرنسا بعثة املسيو فييه إلي مصر 

 : (1876) صندوق الدين -2

  ؟ 1876س: مب تفسر إنشاء صندوق الدين 

 . وحيد الديون صدر مرسوم بأنشا  الصندوقت --ضا  لىدائنني  اسرت -1

 .إقرتاح من اجلانب الفرنسي  -2

 صااحل خصصاة لىاديون مان امل   ملباالغ امل همته أن يكون خزانة فرعية لىخزانة العامة تتاولي اساتالم ا  م -3

 . احلكومية املباشرة 

بهم نادوبون اجاناب تنتاد   إدارتاه م  لي)تاو  اول هيئة رمسية انشئت لفرض التدخل االجنيب يف شائون مصار  

 . الدول الدائنة ويعينهم اخلديوي(
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 : (1876)مايو  مجلس أعلي للمالية  -3
 أعضا  نصفهم  10 ىمالية منل ىعىس أأمام تداعيت األممة أصدر اخلديوي مرسوما بإنشا  جمى

 . أجانب

 :  (6187)نوفمبر  المراقبة الثنائية -4 

 فرنسي لىمصروفا   لإليرادا  و يزينجلإ املالية املصرية الثننيى أنشئت املراقبة الثنائية عى. 

 : (1878)يناير العليالجنة التحقيق  -5

 العليا ؟جلنة التحقيق مب تفسر/ تشكيل 

 ئون املالية.نتظام الشابيل  سإدارة املراقبة اخلديوي بأنه يقيم العراقيل يف اتهمت .1

 .ن احلكومة املصريةلفحص شئو ربيةأو جلنة حتقيقالرقيبان وأعضا  صندوق الدين تألي   اقرتح .2

 :موقف اخلديو إمساعيل 

لفحص  جلنة بتألي  )م 1878 يناير( فى مرسوًما صدر أ و مساعيل إ مسع الكالم يعين((أذعن .1

 اسبابهودا  يراشئون احلكومه املاليه والتحقق من العجز يف ابواب اال

 حلكومه ه االحل نة و جعىه شامل صاصا  الىج( بتعميم اخت1878-مارس) أصدر إمساعيل مرسوما .2

 املالية إيرادا  و مصروفا .

 .فورًا ملطىوبة لبيانا  اايع مجىجنة الاعطا   ومرا  احلكومة و املوظفني  ىفرض املرسوم عى .3

 

 

  

            بعد عزل إمساعيال حااول الساىطان العثمااني تقيياد ساىطا  ومزاياا اخلديوياة الايت سابق إقرارهاا

 م ....1879فاصدرفرمان 1873تضي الفرمان اجلامع إلمساعيل مبق

 

 

 

 ؟ أغسطس تقييد تام لسلطات اخلديو توفيق 7س/ مب تفسر يعترب فرمان 

 وقيعها.تليت تنوي مصر اإبالغ الباب العالي بنصوص املعاهدا   ضرورة -1

 أل  جندي. 18ن عدد اجليش وقت السىم حبيث ال يزيد عحتديد  -2

 . باتفاق الدائنني يكون االمرو لقدمية.اديد ة إال إذا كان الريرض منها تسعقد قروض جديدحظر  -3

وية ليس عط  ما  اخلديمتياب االو فرنسا عىى إصدار السىطان فرمان بسح إجنلرتااعرتضت  -

  -: ولكن عىى اخلديوي توفيق

 ال تتعطل مشروعاتهما يف مصر. حتى -2       .           اخلديوي السىطان عىى منعا لطرييان نفوذ -1
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 م 1881الثورة العرابية 
 

 المناخ السياسي واالقتصادي قبل الثورة العرابية:

 : ) وزارة شريف الثانية ) االولى فى عهد توفيق 

 نسا ألنه:فرو ختلص اخلديوي توفيق من وزارة شريف وذلك بناء علي رغبة إجنلرتا 

 ر                    يتمسك بالدستو  -1 

 يتمسك بتشكيل جمىس النواب  -1

 تشريعيه  مبعرفه السىطه ال قش االمورا تنااحلياة النيابية من شأنها تعطيل مصاحل الدائنني .عندم -2

 ؟ )ما النتائج(لتقت حتفظات القنصلني مبيول توفيق املعادية للدستورإ 

 1879 سبتمرب ه  يفاستي  باشا وأل  ومارة   برئفبادر بالتخىص من ومارة شر 

 حد الومرا  رئاسة أان يتولي بقضي ي يبرغم إن ذلك يتناقض مع نظام تشكيل جمىس الومرا  الذ

 م(  1878اجملىس)مرسوم 

 عاديًا ر احلكم املطىق ومض من أنصاريا كانو أل  توفيق الومارة حلني  عودة رياض من اخلارج   و

 دائنة ل الىدولنفوذ األوروبي  فكان إذن خا أداه لىدستور وخيضع لى

 

 اعادة المراقبة الثنائية 
 

              : كخلي بالضض
 ين أوربينيوميرقفت بعد إدخال انت قد توية وكثانئأثنا  تولي توفيق رئاسة الوماره  أعاد الرقابة ال -

 لعضوية الومارة وفرنسي(  إجنليزي)

 الطبيعة احلجرا  بامت باعتماد هذا االثم تألفت ومارة رياض باشا فق -

يم الرقاباة  ئحاة لتنظا  شرو  المو الفرنسي بوضع  اإلجنليزيحتقيقا لذلك قام القنصالن  -

 الثنائية حبيث...

 

  ؟1878س: مب تفسر خطورة املراقبة الثنائية يف عهد توفيق 
 ة.لىرقيبني نفوذًا أكرب من نفوذ ومرا  الدول جعىت .1

 من حقيهما حضور جىسا  جمىس الومرا   أصبح .2

 عولانه كان نافذ املف اال تشاريان اسكرأيهما  عىى بيان الوردا  و املصروفا  ورغم أن طال  اإل-3

  ما رأيك يف : الرقابة الثنائية يف عهد توفيق 
 لسابقة (اناصر الع ....... )صر حيث ..شئون م أرى أن الرقابة الثنائية ساعد  عىى التدخل السافر يف 
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 ما النتائج املرتتبة على عودة املراقبة الثنائية ؟ 
 يد باالدلةا -اشا حيث اد  اىل:رة رياض بن ومامم( كان لتنظيم املراقبة الثنائية بداية الريضب)السخ  والترب

 بيع حصة مصر يف أرباح قناة السويس

 1880الحتاد املاليني يف باريس وفا  لىديون عام %15وقدرها 

 جنيه(.مىيون  4)  با الجنلرتا(  1875) وكان إمساعيل قد با  نصيب مصر يف أسهم القناة سنة 

 م1880إلغاء قانون املقابلة 

 لذي مكن احلكومة من مجع أموال كثاة لتسديد الديون ا -1

 تزمر االعيان . ا ادى اىل: مم مىكية األرض الزراعيةيف استقرار وكان القانون له دور -2

 م1880تأليف جلنة دولية يف مارس 

 لنمسا  إيطالياا  أملانيا  لرتاجنإ:فرنسا   تكونت الىجنة من الدول اليت هلا معظم الديون مثل

 سبب تشكيل اللجنة : 
 حبث احلالة املالية. -1  

 رة(لدومني )أمالك االسا( وامالك   أمالك امساعيلوالدائرة السنية )ومة حتديد العالقة بني احلك -2  

 تصفية الديون السائرة. -3  

 نتائج اللجنة : 
 م .1904 اصدر  قانون التصفية الذي أعترب أساس نظام مصراملالي حتى

 

 قانون التصفية 
 

 . وفيقتفى عهد اخلديوى  1880عام يوليو ::  بدأ العمل بالقانون

 م .9041ام  املالي حتى ع أعترب أساس نظام مصر:: أنتهى العمل بة 

  ........ ب صدوره إلييرجع سب
 الة املالية.                        حبث احل -1

 تصفية الديون السائرة. -2

 نيديد العالقة بني احلكومة وأمالك امساعيل وأسرتة بالدائنحت -3

 ...... أهم أحكام القانون *

  الدين العام ساب الباقي حل ختصص رادا  وحتديد نفقا  احلكومة السنوية باقل من نص  االي -1 

 ت إدارة دوليه.الدومني" حت"ضع أمالك اخلديوي "الدائرة السنية وأمالك أسرة حممد عىي و -2
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 هد توفيق ؟عنية في ء المعارضة الوطتكلم عن أسباب المعارضة الوطنية والفئات التي حملت لوا 
شاعر الي اثاره مألجانب ي توفيق لديواخل خضو و البالد املالية األجنيب يف شئون  التدخلأد  سياسة  .1

 الكراهيه ضد االجانب واخلديو معا

كبار  املصريني من عيان أ اإلحتجاجو ضةعارمحل لوا  املومن ثم االحتجاج عىي التدخل االجنيب وقد  .2

 نيكريالعسانضم اليهم و املتعىمنيو  مالك األراضي الزراعية

  : اوال االعيان 
 تعاظم نفوذ األعيان يف أواخر أيام إمساعيل بسبب.....مب تفسر   -

 1866اب نتقاهلم من الري  لىمدينة وشاركوا فى جمىس شوري النوا-1

 الفرنسي. اإلجنليزي هم يف مواجهة الضري  السياسيبليستعني -2    

 رتكي الشركسي.موامنة العنصر ال-3   

م وابدوا م من سو  نظام احلك بشكل عاصرينيامل  تذمر أعيانسببت األممة املالية والواقع السياسي يف 

 اعرتاضهم عىي سياسة رياض باشا لألسباب اآلتية:.....

 أسباب غضب  األعيان من سياسة رياض ...........مب تفسر-

 . ام لىنفوذ األوروبياااينح( 2                            يعارض إقامة حياة نيابية. (1

  . وطنينييضطهد ال( 3

 يعطل الصح  اليت تنتقد تصرفا  احلكومة.( 4

 : ثانيا : املثقفون 
ل  أواخار حكام إمساعيا   يف عه شاري  أن وضا  الذي سابق أدرك املثقفون ان اإلصالح يأتي بتطبيق الدستور 

 إنشا  جمىس النواب ( و 1879)دستور 

 مظاهر الوعي الشعيب ومعارضة املثقفون للحكم :
 المصرية وجودها ؟ س: كيف أثبتت الوطنية

  ؟ 1881س: ما موقف جمعية حلوان من حكومة رياض باشا في منتصف عام 

 تآلفتوذ األجنيبلىنف ضعةأمام سياسة رياض واخلديوي توفيق االستبدادية اخلا    

 نشر  أول بيان هلا والوطين ب احلز اسماشتهر  بوسياسة رياض  ىمن الناقمني عى مجعية حىوان

  م1879نوفمرب  4يف 

  مبا يىي......8811نتص  يف م حلزبطالب ا ملا ماد تريىريل النفوذ األوروبي يف احلكومة 

 مطالب مجعية حلوان السرية

 . ) الدومني (  رةأمالك األسو (  نية) الس مجيع أمالك اخلديوي تعاد الي احلكومة املصرية .1

 لدين.اساب ة حلا  النص اخلاص بتخصيص إيراد السكك احلديدياااااإلري .2
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 . % فق 4 قدرها الديون يف دين واحد بفائدةخمتى  د اااوحيت .3

جانب ألمن اون فيها ثالثة ثنائية يكة الراقبتكوين إدارة مراقبة وطنية خاصة مؤقتة بديىة عن امل .4

 . ومة عىيهم اخلديوي واحلكوافق تو الدول األجنبيةتعينهم 

 لم يستطع ن ، لكنه معرفة أفراد هذا الحزب لنفيهم إلى السودا باشا حاول رياض. 

 مجعية مصر الفتاة 

 تأسست يف اإلسكندرية 

 عامة.ريا  الباحلاخلديوي  ت اااوطالبباإلسم نفسه  وأصدر  جريدة 

 
 
 

  عوامل قيام الثورة: 
  لومرائيس اراحلكم املطىق املستبد لىخديو توفيق ورياض باشا  [1] 

  [ ميادة التدخل االجنيب وخضو  اخلديو لألجانب2]

 :وانهيار اخلدما  عامة سو  األحوال االقتصادية [3]

 ن مثرة جهدهم.مملصريون اذلك  حرمبسبب ختصيص أكثر من نص  االيرادا  حلساب الديون ف 

 :تذمر مالك االرض بسبب  [4]

نص    يف اإلعفا  منريبية أماًلل الضست أمثا إلريا  قانون املقابىة وكانوا قد استدانوا لدفع     

 مستقباًل وامتالك األرض مىكية قانونية. الضريبة

  :تذمر ضباط اجليش املصريني وذلك [5]

      قا بسبب إحالة كثا من الضباط لىتقاعد توفاًا لىنف 

      اشاربية عثمان رفقي  بة ومير احلوخاص تراك هلمسو  معامىة العسكريون داخل اجليش من رؤسائهم اال 

  ك مشاعر الريضاب ضاد   ة عن حتريت مسئولض مصر إىل أممة اقتصادية كانتسببت الديون يف تعرو بذلك

 نظام احلكم  

  ؟ صرينيش املكانت مظاهر التذمر ضد نظام احلكم أوضح ما تكون بني ضباط اجلي:  س // مب تفسر
 .و  معامىة عثمان رفقي ومير احلربية لىضباط املصرينيس -1

عين عدم وجود فرصة ي( وهذا 1880مرسومارس احلربية)رتقية العسكرية عىي خرجيى املداقتصار ال -2

 . لرتقي غالبية العسكريني املصريني

 النهم .  فسر// ان العسكريون يف مصر أكثر تأهياًل للقيام بالثورة //
 . دنينين املرًا لقدرتهم التنظيمية اليت يتميزون بها عااااانظ(1)

ة ضدهم وحرمانهم ة الشركسيلرتكيدا  االقياتعس  (كان لديهم ما يعانون منه داخل اجليش من 2)

 من تولي أمور القيادة.

لثورة مما اب ناخ العام املنذربامل وا راثتأقد فصري (وملا كان العسكريني جز ا ال يتجزأ من اجملتمع امل3)

 .اماع بيًاشعو طابعًا مدنيًابقيادة العسكريني الثورة العرابية  ىأعط
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 (م1881حركضة الجيضش )يناير
 

 خلي بالك : 
السبب املباشر  هي اليت يقال عنهاالنفجار وعو ل تدالورغم أن الثوره عاده ما تنفجر بسبب أمور تبدو بسيطه 

لتذمر كن عوامل السخ  وايتىكك( ول )بلبعاا أو ما يعرب عنه باملثل الشعيب القشه اليت قصمت ظهر 

 . الكامنه جتعل االمر البسي  سببا مىموسا لىثوره 

 سبب املباشر للثورة العرابية : ال
 شراكسة ربية وتعني أحد ال ديوان احله( إىلة طرنقل األمااالي )عبد العال حىمي( من آالي طره )كتيب

 .بدال منه مما يعد تنزيل لرتبته 

  ( : 1881عريضة الضباط ) يناير 

أسافر  م داخال اجلايش و  ملناقشاة وضاعه   (.1881يناير اجتمع الضباط املصريون يف منزل أمحد عرابي ) .1

 . االجتما  عن تزعم أمحد عرابي حلركة مطالب الضباط

ركساي(  ة )عثماان رفقاي الش  يار احلربيا  زل ومو تقديم عريضة لرئيس الومرا  رياض باشا جا  بها : عااا .2

 وتعيني مصري مكانه .

 ) م (1881يناير و فرباير  حادث قصر النيل ) مضاهرة عابدين االوىل: 
 العرابيين :  طلبات  موقف الوزارة من

ة وهم أمحد عرابي م لىمحاكمقدميهوت عتقال معمائهمإ قررمل تستجب احلكومة ملطالب الضباط وت .1

 وعبد العال حىمي  وعىي فهمي.

هامجوا فرقهم العسكرية و رأس ىا عىخرجو قد أثنا  احملاكمة يف قصر النيل كان ممال  الضباط الثالث .2

 مقر احملاكمة 

اضطر  يوي وأمام التجمهرابىة اخلدن ملقديميدان عاب إىل ةي وخرج الضباط الثالثهرب اجملىس العسكر .3

 م 1881 ربايرف  يفعزل رفقي وتعيني البارودي وميرا لىحربية  اخلديوي إىل

 :  ؟ وديالبار ستجابة اخلديوي لطلب الضباط بعزل رفقي وتعينيإ ما النتائج املرتتبة علي 
 قدراتهم.شعور الضباط بقوتهم وبالثقة يف  -1

 .... ىخص يفحواهلم تتأحتسني وم مطالب فئوية لتأمني وضعهم داخل اجليش يقدبدأوا يف ت -2

 ة.با  عامملرتادة ل نقدي عن التريذية و املالبس وميادب رفاص 

 مرتباتهم.من  اإلجاما  خصم أيام  دمااع 

 العسكريون نص  أجرة بالسكة احلديد. عاايدف 

 ملطالبالحظ متت االستجابة ملعظم هذه ا

قاي وتعايني   عازل رف عاد  يوي بأن اخلاد مل يكن الضباط مطمئنني ملوق  اخلديوي رغام   .1

 . حدث مماوأفهمهم أنه مل يعد غاضبًا اهم استدع البارودي
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ياب  تأل عىاي   ديو يعمال بادا اخلا  ختاوفهم مناه إذ   حس الضباط من حياث   لكن صدق  .2

 دهم.ير ضكتابة تقار ىكتائب اجلند ضدهم عن طريق حتريضهم عى
 

 م1881مـطــالـــب مــايو 
 

ن كام وذلاك ما   لعامة ضد نظاام احل امع احلركة املدنية والسياسة  1881توحد  حركة اجليش مايو 

 خالل املطالب..........

أل   12وكان قد وصل عمىيا إلي  1841حسب فرمان ال  جندي 18ادة عدد اجليش إلي اااامي (1

 . )مطىب عسكري(جندي.

 . )مطىب عسكري (دة.ا  حصون جديااااإنش (2

 .ب سياسي( نيابي)مطىام اللنظعمال با تكوين جمىس نواب تكون الومارة مسئوله أمامه (3
 : احلكمنظام لعامة ضد لسياسية اادنية كة املاجليش مع احلرحركة توحد أثبت املطىب الثالث يف حد ذاته 

 م 1881ق والعرابيين منذ عام يالعالقة بين الخديو توف: 
 م1881يوي من مطالب مايو موقف اخلد : 

م م   وحتديد نفوذهجيم وضعهىي حتععمل يوجد اخلديوي أن نفوذ الضباط اخذ يف الزيادة فبدأ 

 ونتج عن لك (   )         ضدهم. اريربة تقكتااجلنود حتت رئاستهم برض وبدأ حيمبختى  الوسائل 

 .ثل.سكرية مزادت شكوك الضباط نحو الخديوي فرفضوا تنفيذ بعض األوامر الع -
ي احلوادث رض إبعادهم عن جمرهم أن الريا منتقادرفضهم الذهاب إلي السودان إلمخاد الثورة املهدية اع .1

 يف مصر.

ذلك  منهم أن الريرض من ي اعتقاداوفيقح التيف حفر الرياالفرق العسكرية  دوامتنعوا عن إشراك جن .2

 مجع السالح من أيدي جنودهم.

  

 ة(رأس التني )العرب  حادثة 
 

 م 1881يوليو .....  تاريخ احلادثة 

  األحداث  ........"  

  فقتىتهني ملصريد اأحد اجلنوصدمت عربة أحد األوروبيني يف اإلسكندرية  -1

 اخلديوي. إلي سراي لقتيلاوا طىب اجلند من اخلديوي التدخل ملعاقبة اجلاني ومحى -2

 نتائج احلادثة.......... 

 السودان. م إىلو  نفيه ظاهرةاملذه هاملشاركون يف  وكموح املسىكاخلديوي من ذلك  استا  -1

 اجلند ى ىعادرة الص تقرير يتضرر فيه من األحكامبعبد العال حىمي  تقدم -2

ب من هذا األسىو ىخرديوي مرة أاخلب ريضف إىل ىقام البارودي برفعة إلي رئيس الومرا  مما أد -3

 فقدم البارودي استقالته.
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الضباط قابة ر ىشديد عىبالت كن فقاميباشا يكن  صهره داود عنياال أن اخلديوي ما كان من  -4

 .  ا  ومنعهم من االجتماعوالتضييق عىيهم 
 

 م1881سبتمرب  9مظاهرة 
  

 .ش اخل اجليدثة لثالاأدرك اخلديوي من سا احلوادث مدي نفوذ الضباط  -أ

  ة.لثالثإعداد خطة لتفريق مشل الضباط ا يفاخلديوي بدأ  -ب

  يني عىي السوا ط واملدنلضبااني بانت ثورة عرابي ومكانته تزداد يف الوقت نفسه ك -ج

 . ال العسكريني إصالح حيفعودها الوفا  بومن حيث عدم ىحكومة بدأ عرابي يوجه اإلتهاما  ل -د

 

  9ن عابدين  ميدايفحشد اجليش ملواجهة اخلديوي  ىئه عىمع ممال اتفق عرابي                                

 ش طالب اجليرابي مم احملدد ويف ميدان عابدين رفع عيف اليوم و 1881سبتمرب                                 

 واالمة وهي :                                 

 عزل رياض باشا رئيس الومرا . .1

 تشكيل جمىس نواب . .2

 أل  جندي. 18ميادة عدد اجليش إلي  .3

 

 م :1881سبتمرب  9عابدين  نتائج مظاهرة 

بعزل ام قالضباط  ص غضبإمتصابلىخديوي  والفرنسي اإلنجليزي القنصىنيبنا  عىي نصيحة  -أ

 بتألي  الومارة باشا شري   وكى باشا  رياض

توصية من أمحد ى بناً  عىو (1881 أل  شري  الومارة بعد حادث عابدين مباشرة )سبتمرب -ب

  رجيهلىخا اشابفهمي  ىومصطف وميرًا لىحربيةعرابي ُعني البارودي 

 .الب الفئويةلىمطابة استج ذلكبدأ شري  يف القيام باإلصالحا  املناسبة لىجيش و -ج

 ) وزارة شريف باشا ) للمرة الثالثة 
 : واجه شريف باشا ضغطا من العسكريني يف وزارته الثالثة  

 توصية يفلذي متثل يه واني عىلضري  العسكريمل يكن مرتاحا  كرجل دستوري مدني  شري  -أ

 بتعيني البارودي ومصطفي فهمي  عرابي

ريطة أن يعىن ق عرابي شوواف قاهرةخارج ال كتائب الضباط الثالثة)آاليا ( نقل عمل عىي  -ب

 ب.إجرا  االنتخابا  جملىس النوا ىاخلديوي موافقته عى

شا   ن بىد عراباي  شرقية ويف ال ياطدم إىل وعبد العال الشرقية ىلاخلديوي و  نقل عرابي ااستجاب  -ج

وكاياًل   هُعيينصدر قرار بتفاحلكومة  أخاف ذيومن ثم خطره األمر البني األهالي وامداد شأنه  عرابي

 . ( 1882 )يناير رةالقاه بتها يفاكون حتت نظر احلكومة ورقيحتى  حلربيةومارة ال

 
 

قاااع ابابااخ يليااقد خ ينااق  لن ااا   

ل أ  اناااا ال  أحااابا ال  يااان ديلن اااا  باااااا

فااا   ايااالخ ال ايااان اال نااا   ن اااا يااا  

 ن  ث  ي  نستعبق بعق ايي م
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  ىنواب   ل  جمىس ة بإنشامن أعيان مصر مذكرعددا يف تىك األثنا  قدم 

  1881رب ديسم 26افتتح اجملىس يف     

 ياناألع وكان يتأل  من ذوي العصبيا  يف األقاليم من 

  عاليًا ىيمًاوخال من التجار أو الصنا  أو املتعىمني تع  

 مساعيل.إم حكم مل خيتى  عن جمىس شوري النواب أيابالتالي و 

 

 

مًا عاليًا ملتعىمني تعىياصنا  أو ال أو خال من التجارتأل  كال اجملىسني من األعيان و أوجه الشبة

 إال إذا كان من األعيان 

أوجة 

 اإلختالف
م ان جمرد واجه تضفي عىي احلكك -1

 رونقا وبهاً  

 ه هامل يتكون بنا  عىي حركة مجاو -2

 ان منحه من احلاكم.كبل  -3

 يةتشكل بنا  عىي رغبة مجاها

من أعيان مصر  عددحيث قدم 

 ة بإنشا  جمىس لىنواب مذكر

 

 

 

 : المذكرة المشتركة االولى 
  ........م 1882يناير تاريخ اصدارها . 

 اسبابها :  -
 فى مصر. احلهاطورة عىي مصوفرنسا يف تشكيل جمىس النواب ما ميثل خ انجلترارأ   -1

 مور التدخل.املستبد يسهل أ طىقاحلكم امل ن نظامعوبًة التدخل األجنيب فى ظل وجود نظام برملاني عىي حني أص -2

 نص املذكرة : -
 صر م( توحي كىماتها باإلستيا  من قيام نظام برملاني يف 1

 يويتذكر صراحة أن األمر يوجب التدخل حلماية عرش اخلد (2

 نتائج املذكرة : -
 .تني الدول لدي قنصىياملذكرة رمسيا ى حتج شري  باشا عىإ:  شري  -1
 ليهم.جه إها موواعتقدوا أن املذكرةاستا  الضباط من هلجة :  الضباط -2

ه ن الئحة اجملىس حقضمتأال تطىبتا ف  واب مل تتمكن الدولتان من إلريا  جمىس الن:  وفرنسا إنجلترا -3

 . لديون وإقرارها ألنها أمور تتعىق بامناقشة امليزانية يف 
التدخل  ىىرصة عيفو  الف حتى يزانيةتأجيل النظر يف املالنواب  ىعرض عىوشري  حترج موق   -4

 العسكري لىدولتني 
ىه يف املمث ن حقوق األمةمر ذلك حق اعتباانية بحبق اجملىس يف إقرار امليزتشبسوا العرابيني  غا أن  -5

 . اجملىس املنتخب 
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ه إقصائوا يفكرون يف من ثم بد وريني عسكك بعادهم من امليدان إ ىبدا لىعرابيني أن شري  يعمل عى -6

 .ودي أال وهو البار ه واحد منهمالومارة وتوليرئاسة عن هو 

 أمام إصرار الطرفنيومبوقفهم  لتمسكا ىىكان البارودي من ناحيته يسعى لذلك ويشجع العرابيني ع -7

 رودي.البا ينيتع  موقفيهما يف مناقشة امليزانية استقال شري  و ىعى

 

  

  

  ود سامي البارودي بومارة العرابيون ألن عني بها عرابي ومير لىحربية ورئيسها حمممسيتا :قامت ب- 

 . م1882اعالن الدستور يف فرباير  -1

 . إقرار حق جمىس النواب يف مناقشة امليزانية -2

 . تصرفبال والفرنسي وطالبا قنصىيهما االجنليزيفأحتج الرقيبان 

 

 

 يب.فوذ األجنه لىنخضوعوختاذل اخلديوي كان املوق  العام يزداد سو ا من حيث  .1

والضباط  يال عرابيغتإل فت مؤامرةت حادثة ماد  املوق  وترا فقد اكتشوقع 1880يف أبريل  .2

 .مبعرفة بعض الضباط الشراكسة  ( ضابطا 40الوطنيني ) 

العسكرية ن الرتب مجتريدهم  وودان الس بالنفي إىلعىيهم حكم  أجري التحقيق مع املتآمرين حيث .3

 .والنياشني واالمتياما  

 .اد قوة العرابيني تى ال تزدىني حقنصفض اخلديوي التصديق عىى احلكم بنا ا عىى نصيحة الر .1

ن آمرين خارج مصر دونفي املت ي عىىديوغضب العرابيني و  التوصل إىل حل وس  حيث وافق اخل .2

 . حتديد اجلهة وعدم جتريدهم من رتبهم

 : المذكرة المشتركة الثانية 
 م .1882و تاريخ اصدارها........ ماي 

 

 االسباب 

 

 يوخلدشعر القنصالن أن احلاله تنذر بالثوره وخبىع ا .1

 الما حىيم تعيني اوفيق تو نسب الي العرابيني انهم يسعون الي عزل اخلديو .2

لشواطئ املصريه امام ا ربيةحهرة وفرنسا قطعا من االسطول يف مظا اجنلرتاارسىت  .3

لقائمة يف مايو ألممة ااسبب بر خطحبجه محايه مصاحل رعاياهما اذا ما تعرضوا لى

 م .1882

 (نسي وفر اجنليزيأرسىت املذكرة الثانية ومعها اسطولني ) 
قد ومن هنا ف س النوابرئيس جمى باشا طانكان تقديم الطىب لىعرابيني قد   بشكل ودي بواسطة سى

 سىطان باشا ثقة معما  الثوره وعرف باخلائن

مطالببببب  

 الدولتان

 .لبارودى  ومارة ا استقالة -أ

 ىل األرياف . اى فهمي عال حىمى وعىإبعاد عبد الجا :      . مصر  من  عرابي خروج -ب

 م1882مؤامرة الضباط الشراكسة ابريل 
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موقببببب  

 العرابيني

ذا بل إن ه األجانب طىب ىعى نا الة بالبارودي االستقومارة رفض كان من الطبيعي أن ت

لدفا  او  ميني الوال( ع الضباطي مبارودال)أقسم اجلميع ومن متاسك العرابيني الطىب ماد 

 يمني ال لضباطامبهمة حتىي    حممد عبدهالشيخ عن البالد وقام 

 شئون مصر لتدخل يفاىى ا عوبعد ذلك  قرر البارودي تقديم استقالته احتجاج

موقببببب  

 توفيق

 

(  1882)مايو  را الة الومستقلي اإقبل اخلديوي توفيق مذكرة الدولتني فأدي ذلك  (1

 . احتجاجًا عىي ذلك

حيث عينه رابي عتخىص من ال ستطيعإال أنه مل يبرئاسته  ومارةوفيق بتشكيل قام ت (2

 . وميرًا لىحربية ورئاسة اجليش حتت ضري  الضباط

 

هاا الفرصاة   نساا وجا ت ا عن فرتتجه او اإلنفارد بالعمل بعيد إجنلرتابدأ    .1

 .جنليزيةاإلقطع عندما انسحبت قطع من األسطول الفرنسي وبقيت ال

األسااطول الربيطاااني ماان احلكومااة املصاارية  عاادم إقامااة أيااة  طىااب قائااد  .2

 حتصينا   ومل حيرك اخلديوي والسىطان العثماني أي ساكن.

.1882يونية  11مذحبة االسكندرية   م 

 

 : ـــااحداثه
 قامت مشاجرة بني مصري )عرجبي( ورجل مىطي من رعايا بريطانيا حول أجرة الركوب. -1

املصري فقتىه  وحتول األمر إلي معارك متبادلة بني األجانب قام الرجل املىطي بطعن  -2

 . واملصريني

 : ـاــنتائجه
 ون يف أماكن واحدة.نة ويتجمعملديااخل داضطربت األمور وأختل األمن  وأخذ األجانب يتحصنون   -1

 .م 1882يونيه  20تألفت ومارة جديدة برئاسة راغب باشا يف  -2

 جرة بسيطة.أتعمد دفع اة وكب ن املىطي أخذ جولةيبدو أن هذا احلادث كان مدبرًا  أل

 

 بةمؤتبمر األسبتان
 

 م .1882 هيوني :: وقت عقد املؤمتر

 .فرنسا   :: الدولة الداعية لىمؤمتر

 نة.مقر السفارة اإليطالية باآلستا  :: مكان عقد املؤمتر

 . يايطالسا وإالنمووفرنسا وأملانيا  إنجلترا::  الدول املشرتكة فى املؤمتر

  -: أسباب عقد المؤتمر
 مبصر واحتالهلا. تريد االنفراد إنجلتراأدركت فرنسا أن  -1

 عت الدول الكربى لعقد مؤمتر لىنظر يف املسا لة املصرية.د -2
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 :: الدول المشاركة
 لية.قر السفارة اإليطاتانة يف م باآلسيفوأملانيا والنمسا وإيطاليا وانعقد املؤمتر  إنجلتراوافقت 

 : رتضضضضضضضضةقرا
  ا  باحتالل ملسألة املصرية سواالعمل او ها بإحدا أصر اجملتمعون ميثاق النزاهة تعهدوا فيه إال تنفرد

 ة الدول.ه كافبتع جز  من األراضي أو احلصول عىي امتيام معني دون أن تتم

  اري ىقات املوقا  االضاطر   ثياق ثم خإلي املك( ) إال إذا حدث ما يؤدي إلي ذلعبارة  إنجلتراأضاف مندوب

 وقامت بضرب اإلسكندرية.

 :نتائج مؤتمر االستانة 
ا يؤدي معبارة إال إذا حدث  ترالجنإفأضاف مندوب  أدرك املندوب الربيطاني ما ينطوي عىيه هذا امليثاق  .1

 .  ذلك إىل

وق  ىقت املخمر عدته وقد أعد  ألأل جلترانإنت قبل أن يبىغ اجملتمعون السىطان العثماني بقرارهم كا .2

  .اإلسكندرية  وم بتحصنير تقأن مص استنادا الي اإلسكندريةمدينة االضطراري وقامت بضرب 

  ضرب االسكندرية : 

 ؟م .1882يوليو 11تفسر :  ضرب مدينة اإلسكندرية يف يوم مب 
 قيام مصر بتحصني اإلسكندرية. (1

 ة فيه  وهكذا ذهب ميثاق النزاهة سدى .الراسي اإلنجليزيةإعتزام مصر غىق املينا  وحصار البوارج  (2

 اضطراب األمن يف اإلسكندرية بعد مذحبة بني املصريني و األجانب. (3

 م .1882ونية ي11ما النتائج املرتتبة على : قيام إجنلرتا بضرب مدينة اإلسكندرية يف يوم 
 احلوادث جتاه هزمية  اإلسكندرية واحتىتها واضطرب املوق  بشكل عام وتالحقت اإلنجليـــــزنزل  .1

 . اجليش املصري       

 . أعىنت األحكام العرفية وحاصر اجليش قصر اخلديوي باإلسكندرية .2

 . بل كىفهم باحملافظة عىى األمن يف باملدينة اإلجنليزرب  اخلدياااااوي مصاه بانتصار  .3

 . فا  ثانانسحب عراباااااي مع وحدا  من اجليش إىل كفر الدوار إلقامة خ  د .4

 

 

 

 ؟    كندريةإلسمب تفسر: إقالة اخلديوي لعرابي من منصبه بعد احتالل اجنلرتا ل
 أمره باحلضور إىلواحلربية  ادا ستعدالك  عن االوهو يف كفر الدوار من عرابي  طىب اخلديوي .1

  قصر رأس التني غا أنه رفض.

يته وال أمرا  النظر يف ان والعىمألعين اإلي اخلديوي تهمة اخليانة العظمي وطىب م وجه عرابي .2

 خلديوي.اعن سىطة  عيدابد عىي البالد  و  تشكيل جمىس عريف إلدارة شئون البال

 ه من منصبه.زلع يفقرر اخلديو عن التحصينا  واإلستعداد  احلربية  مل يتوق  عرابي .3
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) حامي  وأطىق عىيةجارفًا  ًا شعبيًاأييدتبي بقا  عرابي يف منصبه وأكتسب عرا قرر اجملىس العريف .4

 ل تواطؤ معهم.د االحتالة بعندريوأعُترب بقا  اخلديوي باإلسك ( محي الديار املصرية

عما  بي باعتباره مسئولعرا م إىلنضمااال حيذر املصريني من منشورذلك بإصدار  ىعى رد اخلديوي .5

 س ي قناه السويلا زاالجنلي وبينما الطرفان يف هذه املناوشا  الكالميه دخل.ىجر
 

 

  

 يعراب محداجليش الربيطاني ضد اجليش املصري بقيادة أ : اطرافها

  احداثها:

رب ع إجنلرتاعبور أسطول بلن يسمح  بأنه عدهوأسر  عرابي لديىيسبس وطالبه بردم القناة ولكن ديىيسبس 

تل ة الي يف معركع عرابيتقابىوا مور لاملرب اإلجنليزولكن ديىيسبس خان عرابي ومسح لسفن 0القناة

 0الكبا وهزموه 

 نتائجها: 

 (هزمية اجليش املصري1)

يش وة اجلق م وبرفقتهم اخلديو توفيق  الذي استعرض 1882سبتمرب  14القاهرة يف  االجنليز( دخول 2)

 يف ساحة عابدين االجنليزي

 

 اسباب فشل الثورة العرابية 
 

 مب تفسر  احتالل اإلجنليز ملصر ؟
 راكيوي واألتاخلد م يؤيد عرابي واألخر يؤيدن أحدهانقسام األمة ملعسكري -1

 يزل اخلديوعو أ اإلجنليزدف عىى املصريني بني مقاومة اختالط اهل -2

  واإلجنليزؤ القوة العسكرية بني العرابيون عدم تكاف -3

 لعبور اب إجنلرتاة إدارة القناة لعرابي بعد أن مسحت لسفن خيان -4

 ملىكي ظام اورا  وطنية تقوم بتريا الني ثمعاداة الدول الكربى أل -5

 . جانبهور عناصر انهزامية يف صفوف املصريون وانضمام اخلديوي لألظ -6

 

 

 

                    البد من.الدروس املستفادة من فشل الثورة؟ 

 توحيد األمة ضد األخطار      -1

 توحيد اهلدف عند األمة -2

                                                      التخىص من العنصر االنهزامية             -3

 تنمية القوى العسكرية لتواجه العدوان اخلارجي -4

 

 

 العرابية الدروس املستفادة من الثورة 

 



   

 

 بو على كامل ا –إيهاب انور  –سامح كامل  –رؤية واعداد / إسالم اللورد  54

 روائــــــــع النخــــــبة  خ للثانوية العامة ـــالتاري

 روائع 

 

 

 

 

 تعىيميةال            الجتماعية       ا            االقتصادية                    السياسية  

 

 

 

 يقه . حتق وإمساعيلمد عىى حاول حم يلذافقد  مصر استقالهلا  مصر اإلجنليزيبعد دخول اجليش -1

 . يزيراف اجنىاشحتت ل جيش جديد حل اجليش وتشك   اإلجنليزفور دخول -2

 1883يف األستانة القانون األساسي  إجنلرتاوضع الىورد دافريني سفا -3

  

 

 1883 ..م ..عا     دافرينوضع خطوط اإلدارة اإلجنليزية ملصر بعد االحتالل اللورد.....
 صوص وافكارالقانون االساسىن : 
  االجنليزف و وومرائه حتت اشرايد اخلدي ه يفسىطبل تبقي ال حكم مصر مباشرة إجنلرتا أال تتوىل(1

 وجود سىطتني يف البالد:وكان هذا يعين 

 حتالل.إلميثىها اخلديوي  وسىطة فعىية ميثىها اصوريه 

 طان.لسىا تبعية مصر لىدولة العثمانية منعا إلثارة استمرار (2

 . ه(ىنزاجل) اإلجنليزياإلدارة املصرية بالطابع  عااااطب (3

 اجنلرتافرد (  حيت تن بة الثنائيةاملراق)  نظام تهاويف مقدم بعض اإلدارا  ذا  الصبرية الدولية ا اااإلري (4

 م.1904عام لوفاق الودي اتوقيع تى حستمر الذي ا إلجنلرتاعدا  فرنسا  وكان هذا سببا يف  باحلكم 

 : إجنلرتاعىي غا رغبة  شكلجمىس النواب الذي  ا ااااإلري (5

  شوري القواننيصوري عرف مبجىس وإقامة جمىس  

 صورية مجعية عمومية  الي جوارهو 

 بصفة أساسيةاألعيان تضمجمالس مديريا  و 

   . م8831مرب سبت ي يف مصرمد بريطانول معتأ عد فيما ب  الىورد كرومر )السا ايفىن بارنج( نيتعي   (6

 1907حيت رحل عنها  االجنليزيظل رمز لىوجود و                                                                                    

 : الجنليزية(ابالصبغة   مصريف حلياة)اجللنزة : صبغ كل مظاهرة ا

 

 

 -: ا بالزراعة حتىاهتمت إجنلرت  -1

 .اإلجنليزيةتوفر املواد اخلام الالممة لىمصانع  [1]

 . ق املصريالسو يف اإلجنليزيةإتاحة الفرصة لتسويق املنتجا   [2]

 قانون االساسى ال
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 ؟ مظاهر االهتمام بالزراعة......ايد 
 صالح القناطر اخلاية إ -2ي والصرف              حتسني طرق الر-1

 طراسنا و مفيت و أسيوطإقامة قنا-4                     إنشا  خزان أسوان       -3

  ؟ نتائج اهتمام االحتالل االجنليزي بالزراعة 
 ساحة األراضي وماد اإلنتاج الزراعى .ماد  م -1

 قطن  الهتمام باحملاصيل الصيفية اليت ختدم الصناعة مثل الا-2

 لريذا   ون لقىة اصريملهمال احملاصيل الشتوية الريذائية مثل القمح مما عرض اإ -3

 لقطن(  يا )اعرض املصريون خلطورة االعتماد عىى حمصول واحد اقتصادت-4

 0الية باح عكونت شركا  أجنبية لشرا  األراضي وبيعها لألهالي بأرت -5

هد إمساعيل وماد عياسة منذ ن السيدامتعاظم دور مالك األرض الزراعية كقوة اجتماعية دخىت 

  ؟ ل بسبب......مب تفسرشأنهم يف  عهد االحتال

 التخصص الزراعي.ب االجنليزيةاهتمام السىطا   -1

 ديريا  تشكىت منهم جمالس امل -2

 الهلا من خ صبحوا أعضا  يف اجملالس النيابية ودافعوا عن مصاحلهمأ -3

 أن يكون املرشح ممن  1896مد ن العص قانواستقر  وظيفة العمدة و شيخ البىد يف أيديهم حيث ن -4

 أفدنه. 10ميىك      

2-  
 افسة غا متكافئةعها يف منة ووضناعقامت احلكومة مبجموعة من اإلجرا ا  لىقضا  عىي الص 

 ( ؟ ايد باالدلة)  ...... حيث

 نية فتوقفت صناعة الريزل( عىى املنسوجا  القط%8فرضت ضريبة ) -1

 رتفع مثنه.ستورد فأع املي مرضت ضريبة استهالك عىي السكر املصنو  يف مصر فتساوف -2

 د من يشرتيها جية وال جتاخلار درة فارتفع سعرها يف السوقعىي املصنوعا  املص%1.25فرضت رسومًا  -3

 األجنبية. ملفروضة عىي السىعاالضريبة  اعة =رضت ضرائب عىي اآلال  و املواد األولية الالممة لىصنف -4

 م . 1907عى عام  ين الصناالف دارة التعىيمتعىيم الصناعي حتى   إنشا  إأهمال ال -5

  ؟ ( فسرمب ت)  قلة االستثمارات يف جمال الصناعة و استثمارها يف الزراعة بسبب 
 ية.اية حكومدون محن اإلنتاج الصناعي حمكوم عىية مبنافسة غا متكافئة وأ -1

ة إىل تسىي  احلكوم األجنبية موالاأل حيت يسوقوا منتجا  بالدهم الصناعية يف مصر وانصرفت-2

 وتسىي  املنتجني الزراعيني وشرا  األراضي والعقارا 

  ؟ نتائج تدهور الصناعة 
 .أدواتها وبيعالذخاة واملدفعية  صانعمغىقت نسيج وأالقطن ومعامل الباعت احلكومة ما متىكه من مريامل  -1

 .إجنلرتاأصبحت تعتمد يف متويل اجليش باملهما  عىي الشرا  من  -2

ومل بني أصحابها س اال  اإلفالح  تشروانمية غا احلكوالصناعا  الصرياة   تدهور:   لصرياةالصناعا  ا -3

 م.1891تعد هناك طائفة حتميهم حيث ألرييت الطوائ  عام 
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فخر بذلك فذكر يف ان كرومر ي وكملصرينيتشكل نسبة كباة من استهالك ا البضائع املستوردةأصبحت  -4

 .تقريره السنوي 

 أصبحت تبيع إن الدكاكنيوهىية سوجا  األم ) أن املنسوجا  األوروبية حىت حمل املن1905عن مصر عام  -5

 .اإلنتاج  كل ما هو أوروبي

3- 

  املصرية يف عهد االحتالل الربيطاني ؟ التجارةمب تفسر: تدهور 
  وتسويقه  ىياحمل ىي اإلنتاجعرضت فليت ن الوكاال  التجارية األجنبية نتيجة القيود اأرتفع ش(إ1

 م االمن العابعىق ما يتاال في ىي األسواق الداخىيةع رقابةمن ومل تعد لىحكومة (2

 . رهونا بالخاصه فيما يتعىق  والبنوك ا لشركال ابدأ  ر وس األموال املرتاكمة من التجارة تستثمر يف جم(3

 أحتكر إصدار األوراق املالية   -أ

 .اإلجنليزيةب  العمىة املصرية بالعمىة ر -ب

 ة.ىة املصريالعم تؤثر عىي اإلجنليزيةانت أية هزه يف العمىة ك -ج

  لفالح تصالح األراضي وتسىي  اوعمىت يف اس 1907حتى  1900شركة وبنك يف الفرتة من  160أنشأ

 . %93فى تىك املشروعا   وبىريت نسبة االجانب

 ؟ ونتج عن تلك االستثمارات 
 الك األراضي الزراعية يف قبضة البنوك.موقو   -1

 ألرض .اعىي  جز الفالحني عن تسديد قروض فاستولي الدائنون األجانبع -2

ب د هدد بتسرلو فائية و بىريت حربية أو ا  اجلرفت مسألة االستيال  عىي األراضي وفا  لىديون بالبيوع -3

 األرض الزراعية من يد املصريني إلي يد األجانب .

 نرن العشرين القضطر  احلكومة لوق  هذه البيو  يف مطىع الثالثينيا  ما -4

   

 

 ؟دلل يعد اهمال التعليم من اهم مساوئ االحتالل الربيطاني ملصر 
  . ان باجملانكبعدما  والضن عىيه باملالالتعىيم وأصبح مبصروفا  عالية  أهمل -أ

 ىدولة  حصر بفئة قىيىة وقصر  أهدافه عىى جمرد ختريج موظفني ل -ب

ح نىاوب حياث أماتات رو   د إلجنىيازي استشاار  لقواعد صارمة ابتادعها امل ا جملموعة من النظم و إخضاعه -ج

 . ونشأ  األفراد عىي اخلضو  واإلستسالم االبتكار 

 97والبنا   %29سبة أمية البنني كانت ن سنة عىى االحتالل 40عد بمن مظاهر اإلهمال انه  : النتائج%  . 
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1892إىل عام  8821ام عل من تالضعفت احلركة الوطنية فى العشر سنوا  األوىل من االح  



 .بعض اآلخرالاعتقال و ورةالث ونفي بعض معما  الربيطاني  و  مصر حتت االحتاللاااوق -1

 .ريطاني يف مصر (  ل معتمد بر  أووم) كر  أصبحت السىطة الفعىية يف مصر لىمعتمد الربيطاني -2

جليش والشرطة اكومية يف حصىحة يف كل م إخضا  اإلدارة يف مصر لىعناصر بدأ  سياسة  -3

 .)العدل(  واحلقانيةواألشريال واملالية 

 الثورة العرابية. ين محوه منهم الذ توفيق خاصة وان من  اعرتاض أدنىالسياسة  د هذهامل جت -4

كما ان الشخصيا  البارمه تفرقت وخىعت ثوب املقاومه وانشريل بعضهم بالوظائ  احلكوميه وانصرف  -5

  البعض الي األعمال اخلاصة  كاحملاماه والزراعه والتجاره بل ان بعضهم صانع 

 مجعية

 االنتقاااااااااااام

مجعية سرية                    ر الوطن باغتيال تهدف إلي حتري 

 م 1883قضي عىي أفرادها يف وقت قصا يف يونيه 

 هدف إلي مهامجة االحتاللت  دهعب تأسست عىي يد مجال الدين األفرياني والشيخ حممد الوثقيالعروة  جريدة

 م يف إطار اجلامعة اإلسالمية  1889تأسست عام  جريدة املؤيد

 

 
 

   : طموحات عباس حلمى الثانى 

 العرش بعد وفاة والده توفيق 1892تولي عباس يف يناير  

ملعتمد الربيطاني ا دًا عنبعي امىةمزاولة سىطاته ك تطىع عباس بعد توليه احلكم إىل  

ن يدها خترج أمور مصر ملك وحيت المح بذن تسا اليت مل تكبريطاني ه هذا التطىع يف أمما  معفأوقع 

 يز لجنازمة عباس حلمى الثانى مع اال: 

معروفا خبضوعه التام وكان مرا ة الورئاس من فهمي ىمصطف ةلدم عىي إقاقأعندما  االمما   كانت أبرم 

 كرومر أعرتض    (.1893) يناير الربيطاني استشارة املعتمدوذلك دون  .   وتعيني حسني فخري 

 وصل إلي حل  التوأضطر اخلديوي إلي املهادنة  ويف النهاية        .حكومته يف لندن عىي ذلك وأبرق الي 

 .بالرئاسةرياض باشا  ته وتكىي ستقالاقديم حسني فخري بتوهو اإليعام الي حد ما  يتفق مع كرامته إىل

 زمة عباس حلمى الثانى مع االجنليز ؟نتائج ا 
 1907رومر البالد كلي أن غادر خري اأرة وعي اخلديوي هذا الدرس ومل يفكر يف املواجهة مع كرومر م .1
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عىي حساب احلركة  فاق مع ي الوال عىي العكس تراجع عباس عن مواقفه املتشددة جتاه اإلحتالل .2

 الوطنية 

 ؟ هبدأ سيادة الدولة يف عهدختل مإىل أن إ اليت أدتوطة لسلا ما هي القوى اليت شاركت عباس 

 يف مصر.  السىطة الفعىيةت اانك -1

   التولية.ثل يف إصدار فرماناواليت تتم مسيةة االالسىطة القانونيان السىطان العثماني يقاسم اخلديوي اك -2

سيادة لىدولة اإلخالل مببدأ ال ان شأنهم ت كانليتا كان هناك وجود دولي لبعض اإلدارا  :اإلدارا  الدولية -3

 ه والدومني ومينا ائره السنيوالد ىريرافالسكك احلديديه والتيف صندوق الدين وإدارة ت وقد متثى

 طه ختىاالسكندريه فضال عن االمتياما  األجنبية واحملاكم امل

 عثمانى ال انلطعالقة عباس حلمى الثانى بالس:  

 .ضده تفق الدولة العثمانية مع ي الحيت  -2 .  يستند إليه إذا ما دعت احلاجة ملواجهة  حيت -1

 عبعالقة عباس حلمى الثانى بالش : 

 رابية.ة العج عن بعض مسجوني الثورحىمي باإلفراقام اخلديوي عباس  -1

 .ني بعضهم يف وظائ  خارج اجليش وأعاد إليهم نياشينهمع -2

 ىنا .علة نشاطه زاومبية ومسح له بد اهلل نديم خطيب الثورة العرابعفا عن ع -3

.ما النتائج املرتتبة علي مواقف عباس املتشدد فى البداية ضد االحتالل 
 لكذىي عوترتب  قاومة و املعارضة لدي املصرينيشجعت روح امل  

                  عىل   تهاباألمور السياسية وكان ممنوعًا من مناقشيهتم جمىس شوري القوانني  بدأ .1

 كان صوريًا فق . سياسية ألن اجملىس يف عرف ال

 ضرائب د لىجدي اجملىس مبناقشة امليزانية وطالب بوضع نظام طالب .2

 يا.وظائ  العى اليفجانب الديون العقارية والتوق  عن تعيني األ مشكىةحل  .3

 .  جفت منذ اإلحتاللاليت قاومه  املدما وقد تأثر املصريني مبوق  اخلديو وجر  يف عروقهم .4

 
 

 

       

 املناخ الثقايف و الفكري   
 

 ل نو .من ك راسا باملقاال  و الد كانت تزخراليت  صحافة الرأينتشر  إ .1

 ىرضون وجودهم عىبعوثون يفد املث عامن أيام إمساعيل تؤتي مثارها حي البعثا بدأ  سياسة  .2

حرية  طىوا عىيها من حيثأبية اليت ألوروااة الساحة الفكرية و الثقافية وقد تأثروا بطبيعية احلي

 تىة.الدهم احمليف ب ليهاكانوا يتطىعون إ و دستوريةظل حياة نيابية  يف الرأي
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  انتشر  يف مصر اليت مصر بية يفاألد واملنتديا الصالونا  الفكرية  وجد هؤال  طريقهم الي  .3

 املكصطفي ة مبزعام احلركة الوطنيةكان هذا املناخ مناسبا إلنتعاش  .4
 

 نبذة عن حياه مصطفي كامل     
 

تدرس نهااملصرية والفرنسية النة يري ا رسة احلقوقالتحق مبد : 

 م 1894الكتابة واخلطابة و حقوق االفراد واالمم عىي حد قولة يف خطابة  

مل يرتافع يف أي قضية  بل وهب نفسة من اجل استقالل مصر 

 وقبل ان يتخرج بعام انضم لصالون لطي  سىيم 

 

 القوي اليت اعتمد عليها مصطفي كامل     
 

 
 ةوي الدولي القبني استفاد مصطفي كامل من اخطا  الثورة العرابية والعدا 

 هماا كماا حادث باني    نااقض بين تيقع  رأى أن ينسق أفكاره مع اخلديوي وتفاهم معه حتى ال اخلديوي

 عرابي و توفيق

ق أن يوافا  1897ىطان سا لاوأقرتح عىي  رأى أن ينسق مع السىطان نظرًا لتبعية مصر لرتكيا  انالسىط

 عن مصر. عىي جال  اجليش العثماني عن اليونان مقابل جال  

ني املااثقفني يف السياساايباتصاال يف مصار ف  رأى االساتفادة ماان اعرتاضااها عىاى بقااا     فرنسا

ن فرنساا وغاهاا ما    ن مارة إىل أكثر م رالسياسية   و سافالديبة ا جوليت آدممقدمتهم مدام 

طالباة جباال    ن أجال امل اماة ما  الع االجتماعاا  مدن أوروباا يكتاب يف صاحفها وخيطاب يف     

       عن مصر                                    

 

 

 

 

 وتراجع عباس حلمى الثانى عن مساندة احلركة الوطنية :

  :ة احلركة الوطنيةتراجع اخلديوي عباس حلمي عن مساند   -مب تفسر : 
ومن  ل والتودد الي ه اإلحتالد جتاتشديف تىك األثنا  حدث ماجعل اخلديو يرتاجع عن سياسة ال

 م .1898ثم جتاهل احلركة الوطنية ونقصد بهذا حادث فاشودة 

  ظروف احلادث: 
 ستريل املهدي وابملىقب ها حممد أمحد ا: اليت قام بم الثورة املهدية  1881قامت يف السودان سنة 

قيا وأرغمت لنفاذ إلي قىب أفريفريقيا واة فيأصريهذه الثورة لتحقيق سياستهم يف تفكيك اإلمرباطورية امل

 .م  1884احلكومة الربيطانية مصر عىي االنسحاب من السودان 

  ملخص احلادثة: 
 .ا ري ألفريقيستعماملهدية ويف إطار السباق االايف أعقاب الثورة  1884ن عام بعد خروج اجليش املصري من السودا

 دة حادثة فاشو
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ملصارية  ارية خ  االساتوا   بي من مديز  اجلنوالبحاا  االستوائية و اجل واحتىت أوغندة :  )أ(

                                          ومديرييت ميىع وبربرة.

 (.وياريرتيا والرأس األخضر)جرد فاحتىت مصو  و:  )ب(

 تاجورة وجيبوتي.إحتىت   : )ج(

يف قىاب أفريقياا فأرساىت محىاة      اعتزمت فرنسا صد توغل تيار اإلستعمار  (1

 ( 1898إلحتالل فاشودة يف أعالي النيل األبيض قرب التقائه نهر السوباط )يولية 

ومن ثم أرساىت   ضًا مصريةرها أرفاشودة باعتبا باسم مصر عىى احتالل ( احتجت 2

 م.1898محىة عسكرية هي األخري لفاشودة يف سبتمرب

د ساية مان فاشاودة بعا    وا  الفرنبت القانتهى األمر عند حد املواجهة غا املسىحة وانسح (3

 (. 1898اتصاال  دبىوماسية بني الدولتني )ديسمرب 

  ) حادثة فاشودة علي  اخلديوينتائج ) أ : 

  رية ح بااب املساألة املصا   اشاودة لفات  فحاتالل  ا ىأن فرنسا أقادمت عىا   كان اخلديوي ومعه الوطنيني يعتقدون

 اجلال  عن مصر  ى مناقشة موضو  عى وإجبار 

 ني وبادأ  ي عبااس أول املنهازم  ان اخلاديو فوس وكا دب اليأس يف الن امفرنسا وعاد  قواتها دون صد ملا تراجعت

 وركن الي أسىوب املساملة   يعيد ترتيب حساباته السياسية

 يف   مصر ىسودان بنيلائي احلكم الثن اتفاقية عيقكانت أول مظاهر املساملة تو .1

طيع ة حايت تسات  ودحادثاة فاشا   قد رتبت لألمر عدته يف أعقااب  وكانت  . 1899يناير

 يف حكم السودان ريكة ملصرشبارها مواجهة فرنسا أو غاها من الدول بإمسها مباشرة بإعت

 . م1900لندن عام  ةاريمكان ثاني مظهر لىمساملة  .2

 اس وجورسات املعتماد  اق باني عبا  الوف سياسة  ماعرف باملساملة إىلاملهادنة وسياسة  انتهت .3

 . (1911 - 1907) الربيطاني الذي خى  كرومر

  ب( حادثة فاشودة وأثرها علي مصطفي كامل واحلركة الوطنية( : 

وحتقياق اجلاال  وعىاي     وئة يف منا اخلديوي عباس حىميى لة االعتماد عىكامل استحا ىمصطف أدرك -1

ة وال ) ال ياأس ماع احلياا    املاأثور  ولاحب القا مل ييأس مصطفي كامل وهو صحني دب اليأس يف نفوس الكثاين 

 (. حياة مع اليأس

ل نااس خبطاورة االحاتال   وتبصاا ال  الوطنياة  إيقاظ الوعي وتنمياة العواطا   تكثي  نشاطه من اجل يف  دأااب -2

 وجرمية التعاون معه.

 ي وضع الدستورودعا ال اجلال  و الدستوربلتنطق  1900جريدة الىوا  ساااااأس -3

 أصادر إلساالمية لاذلك   اة اجلامعاة  ار حركا يف إطا  الدولة العثمانية ملواجهة  ىأكثر عى داااعتمإ -4

 ( 1905 العامل اإلسالمي جريدة )
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وجاال  القاوا     قاللر يف االسات حاق مصا   احملامااة يف تنبياه الضاما العاام إىل     أساىوب بمصطفي كامال    -5

 

ياة  والساىطة الفعى  ديو(لصاورية )اخلا  الساىطة  الوفااق باني ا  سياساة  املصاحل املشرتكة الدولية و  لكن سياسة -6

 .   ترييب الضما وتكسا الوعي أد  إىل()

 

م 1904  -: سنة الوفااااق              

وفرنسا بني   -: أطراف الوفاق 

أسباب الوفاق : 

 .ملانيا املتناميةضد قوة أ تحال  معاو فرنسا وال بديال عن املواجهة املسىحة بني  -1

 .1903زيارة باريس بورا  هذه السياسة حيث قام  كان مىك  -2

 م.1904يل أبر الودي الوفاقتوقيع  ني الدولتني إىلبانتهت املفاوضا   -3

 يا.ا والنمسا وإيطالال  أملانيحتوفرنسا وروسيا ضد   إطار حتال    الوفاق الودي يف -4

 م  1881وتاونس   1830ائار  بعاد ان احتىات اجلز   كشمارا  ىلبسا  سايطرتها عىا    ىكانت فرنساا تساع   -5

 يف مصر. ض بقا  اررنسا تعمثىما كانت فمد نفوذ فرنسا الي مراكش تعارض   وكانت 

 نص الوفاق:                                               

 . ترتك فرنسا يد إجنلرتا يف مصر وترتك إجنلرتا يد فرنسا يف املغرب

 نتائج الوفاق : 

 .  مصرنيتها عدم ترييا احلالة السياسية يفأن   أعىنت   -1

واجهتهم الوطنيني وم ىييق عىالل يف التضد  سىطا  االحتلعدم املعارضة الدولية هلا واشت اطمأنت  -2

 . بشدة

 . رومر يف املصريني بعدم الكفاية لىحكم الذاتيكطعن  -3

حلادثاة  وشاديدة وال تتناساب ماع ا    كانات األحكاام قاساية    1906 يونيو  عندما وقعت حادثة دنشواي

 األبد. إىلوكان اهلدف إمخاد الوطنيني 

 

 

م1906 : سنة احلادثة 

قرياة دنشاواي   احلماام يف  يصاطادوا  كاانوا  جمموعة من الضاباط    : ظروف حادثة دِنشااواي 

 شاكل  ربة مشاس ف م مان ضا  وأصابوا سيدة مصرية بالرصااص فطااردهم األهاالي وماا  أحاده     

 .لباقي اونفت  األهالي فأعدمت منهم وسجنت آخرين حمكمة عسكرية حملاكمة

نتائج حادثة دِنشااواي :- 

 روبا.ر وأوستريل مصطفي كامل احلادثة يف التنديد باالحتالل يف مصا -1

 م .1907ين فى ديسمربب( احلزب الوط)          .ىيا )أ(أنشأ املدارس الع  : د احلادثنظم اجلهود الوطنية بع-2

 . يلىوا  لىقارئ األوروباوفرنسية من جريدة  أصدر طبعتني  -3

 . لكن احلركة الوطنية اشتد م لتهدئة املوق  و 1907كرومر من مصر سحبت  -4

 ما هى الدروس املستفادة من كفاح مصطفى كامل؟ 

 الوفاق الودى 

 

 دنشواى حادثة 
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 .أن الشعب املصرى ال يقبل الظىم واالحتالل  -1

 . ال تصل الشعوب إىل حقوقها إال باالعتماد عىى نفسها -2

 . عتبارل ايس هناك صداقة مع الدول الكربى ألن مصىحتهم فوق كل -3

 .التعىيم أساس تقدم الشعوب  -4

  بفضل جهود مصطفي كامل 19 برز الطالب كقوة سياسة أثناء ثورة -:خلـى بـالك . 

 

 

                                   

 نيةاملناخ السياسي الذي قاد فيه حممد فريد احلركة الوط : 
 ( وخىفه فى  احلزب الوطين.1908فرباير 10امل بعد حادثة دنشواي )تويف مصطفي ك -1

 صرية.وفرنسا او املسالة امل نضوج سياسة الوفاق بني  -2

 . جورست ندما توىلوظهر ذلك عطنيةالو فتنكرلىحركة اميان اخلديوي عباس بعدم معاداة  -3

 لمي متفاهًما مع جورست.والدليل على ذلككان اخلديوي عباس ح : 
 وط الك احلكومة يف مريأمن يشرتي وي أة لىخديمسح جورست أثنا  ما كان مستشارًا لىمالية املصري -1

 .1903ثمن مهيد ب      

 يام خلديوي عىي منح امتان يوافق بل أة  مقاساعدة عىي اإلثرا  بوسائل أخري عىي حساب احلكوم -2

 م . 1904 احلديدية لشركة  طوط السككخ      

 . اد تباعد الوطنيني عن اخلديوي وأصبح العدا  صرحيًام -3

 

 

 ؟ ولقداختلفت سياسة جورست عن كرومر جتاه احلركة الوطنية 
 الومرا ( )س النظار وسع سىطا  جمى -2                        0صرفا  اخلديوي خف  الرقابة عىى ت-1

 لريى سياسة اجلىنزة وأعاد سياسة التمصا أ -4                               0كم بالدهم أشرك املصريون يف ح -3

 ؟ جهود حممد فريد الوطنية 
        .لوطين  اعمل عىي توسيع احلزب -1

 . النقابا  العمالية إلي احلزبضم  -2

 .م 1909صنائع اليدوية اسس نقابة عمال ال-3

 . مل عىي تثقي  عامة الشعب وتعىيمهم يف مدارس ليىيةع-4

 

 
 

وأطلق علية صاحب سياسة القبضة احلديدية 1911توىل بعد وفاة جورست عام 

 : ومتثلت سياستة فى
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 . أتبع سياسة احلكم املطىق  -1

               .اجلىنزة   أعاد سياسة -2

 .طارد الوطنيني  -3

 
 

 

 . الوطنيني   ومطاردةجلىنزهاولية  كتشنر واعادتة لسياسة القبضة احلديدية و سياسة ت -1

ر  حماكمته بسبب ياتي فتقري الرياعىتب حممد فريد مقدمة لديوان شعر بعنوان وطنييت لىشيخ ك -2

 .العبارا  الوطنية احلماسية 

م فسافر  1912تتعقب نشاطه حتى قرر  اعتقاله مرة أخري يف مطىع عام  أخذ  السىطا   -3

 .1919إلي أملانيا وما  هناك 

                  

 

 .م 1907 : نشأت األحزاب املصرية عام 

 . احلزب الوطين :أعلى األحزاب صوتا 

 . ن اخلديوخر يف احضانشأ بعضها يف احضان االحتالل والبعض اال  : اخري احزابهناك 

 خلي بالك : 
ان  ونيابياة احلقيقياة    احليااة ال ودساتور  وتطالب باجلال   وال كانت كل االحزاب  تناضل ضد و

حايت    تمر احلال عىاي ذلاك  ة  وقد اسسياسي عرب عنة  من مصاحل وقوياختىفت طريقة كل حزب نظرا ملا ي

 . م1914قيام احلرب  العاملية  االولي عام 

 

 االحزاب املصرية نشأة 
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 9191 ىرَـل ثـقب أحـىال مـصز 
  
  

   : 91919191    الصيادة العجناىية قبل ثورةالصيادة العجناىية قبل ثورةعً عً مل تفكر مصر يف االشتكالل مل تفكر مصر يف االشتكالل مب تفصر : مب تفصر    

 ٭ٕ َُك ناْت تؿٜٔ باي٤٫ٛ يًهًطإ ايعجُا٢ْ بأعتباقٖا دم٤ َٔ ايعامل ا٫ن٢َ٬ -1

 يعبًا َهًًُا ٭ٕ ايًعب املُك٣ نإ ٜؿٜٔ بؿهك٠ ادتاَع١ ا٫ن١َٝ٬ باعتباقٙ -2

 ٭ٕ ايًعب املُك٣ نإ ٜك٣ إٔ ا٫ْؿُاٍ عٔ تكنٝا ٜؿهو ٚسؿ٠ ايعامل ا٫ن٢َ٬ -3

 ٚيٝو عٔ تكنٝا االجنلٔس٭ٕ اذتكن١ ايٛط١ٝٓ ناْت تٗؿف اىل حتكٜك َُك َٔ  -4

 
 

ػأضطاظغااضدوضظػاضطثطاظغظػضجاظبػػاماظضط"ػ9198ػ-9191امػاضحربػاضطاضطغظػاألوضىػ"غرظدػشػ-
ػإلظؼاءػاضدغادةػاضطثطاظغظػاإلجراءاتطنػػطجطورظػإظجضتراػتإظجضتراػساتخذضدػواضظطداػ
   ؟؟  ) ٍااااو جدا () ٍااااو جدا (وضح ما يلي : اجراءات بريطاىيا على مصر اثياء احلرب العاملية االوىل وضح ما يلي : اجراءات بريطاىيا على مصر اثياء احلرب العاملية االوىل  

  ؟؟  [[  61926192] دور أول ] دور أول و والوضع الصياشي ملصر و والوضع الصياشي ملصر 91919191  ما العالقة بني : قياو احلرب العاملية األوىلما العالقة بني : قياو احلرب العاملية األوىل  

  ؟؟  صحة العبارة : اشتبدت بريطاىيا الععب املصري اثياء احلرب العاملية االوىل صحة العبارة : اشتبدت بريطاىيا الععب املصري اثياء احلرب العاملية االوىل   دلل علىدلل على  

  ؟؟  مب تفصر : عاىت مصر مً ويالت احلرب العاملية االوىل رغه اىَا ليصت طرفا مً االطرافمب تفصر : عاىت مصر مً ويالت احلرب العاملية االوىل رغه اىَا ليصت طرفا مً االطراف  

   : ؟؟  ظعر الععب املصري بأىَه يف شحً كبري أثياء احلرب العاملية األوىلظعر الععب املصري بأىَه يف شحً كبري أثياء احلرب العاملية األوىلدلل على صحة العبارة : دلل على صحة العبارة  

  ؟؟  ى صحة العبارة: كاٌ دخول تركيا للحرب العاملية األوىل فرصة اشتػلتَا إجنلرتا ى صحة العبارة: كاٌ دخول تركيا للحرب العاملية األوىل فرصة اشتػلتَا إجنلرتا دلل علدلل عل 

 ) َا ايٓتا٥ر () َا ايٓتا٥ر (ّ 1914عاّ  ٝٗااذتُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ عً ٚأعًٓت أيػت ايهٝاؾ٠ ايعجُا١ْٝ ع٢ً َُك -1

ّ 1917عميت عباى سًُٞ ايجاْٞ ٚعٝٓت عُ٘ سهني ناٌَ َٚٓشت٘ يكب نًطإ ٚبعؿ ٚؾات٘  -2

 امحؿ ؾ٪اؾ . تٛىل أػٝ٘

 ايعكؾ١ٝ ٚ قٝؿت ايُشاؾ١. ا٭سهاّؾكْت  -3

  ارتطٛط ارتًؿ١ٝ ملٝؿإ ايكتاٍ يف بايك٠ٛ يًعٌُاملُكٜني  قاَت بتذٓٝؿ -4

 ا٭قطإ املُك١ٜ بأقػِ ا٭نعاق  ٚٚاذتبٛب ايػفا١ٝ٥  َٛايٞ ايؿ٬سنيع٢ً  انتٛيت -5

 ٛا٬َت ( ؾٕٚ اقتؿاع مماثٌ يف املكتبات.لاؾت أنعاق ) اذتبٛب ٚ املٓهٛدات ٚ ايٛقٛؾ ٚ أدٛق امل -6

 نذٔ نبري. يف ًِٗعك املُكٜني بأْاييت تِٓ ممجًٞ ايًعب ؾَٓعت اْعكاؾ ادتُع١ٝ ايتًكٜع١ٝ  -7

 ( م )9881: أعلهت بزيطانًا احلنايُ علِ مصز عام  خطأظ: صح وال 
يًكع١ٝ يف ٜؿ ايهًطإ ّ سٝح تكنت ايهًط١ ا1882ناْت حتهِ َُك سهُا غري َبايك َٓف  إجنلرتا٭ٕ 

 1914ّايعجُاْٞ ٚارتؿٜٟٛ ٚيهٔ أثٓا٤ اذتكب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل قاَت بؿكض اذتُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ ع٢ً َُك عاّ 
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  دهى  : كاُت اهظروف اهعاملية تتويأ هتخدَ اهصعب املصرى أثِاء احلرب اهعاملية األوىلدهى  : كاُت اهظروف اهعاملية تتويأ هتخدَ اهصعب املصرى أثِاء احلرب اهعاملية األوىل 
  ًية املصريةية املصريةوضح : اهعواًى اهدوهية اهيت شاعدت عوي ظوور فلرة اهكوًوضح : اهعواًى اهدوهية اهيت شاعدت عوي ظوور فلرة اهكو  

يهٞ جتفب اي٫ٜٛات املتشؿ٠ يعٛب ايعامل يًتشعايـ َعٗعا ْعؿ أملاْٝعا ٚتكنٝعا ٚايُٓهعا أعًعٔ ايعك٥ٝو          -1

 : ا٭َكٜهٞ ٚيهٕٛ

 سل نٌ ا١َ يف تككٜك َُريٖا ٚاذتٍُٛ ع٢ً سكٜتٗا ك املُريعل تككٜعَبؿأ س : 

 سكب:  ذتٌ املًانٌ بني ايؿٍٚ بايطكم ايه١ًُٝ ؾٕٚ  تأيٝـ عُب١ ا٭َِ َبؿأ 

عكض َُك قٓٝتٗا عًٞ أعطٞ ٖفإ املبؿإٓ يًًعب املُكٟ أ٬ًَ يف ايتشكق ٚاعتكؿ ادتُٝع أْ٘ ٜهؿٞ إٔ ت -2

 عُب١ ا٭َِ .

 اسٕاه وصز بعد احلزب العاملٗٛ الجاٌٗٛ .
  

  مب تفسر : تطلعت مصر إلي االستقالل عن الدولة العجنانية بعد احلرب العاملية األوليمب تفسر : تطلعت مصر إلي االستقالل عن الدولة العجنانية بعد احلرب العاملية األولي  
 يؿٚي١ ايعجُا١ْٝ يف اذتكب.  ٖممي١ ا -1:  بهبب 

إؾقاى ايًعب اْ٘ مل ٜعؿ ًَتمًَا بايهٝاؾ٠ ايعجُا١ْٝ ٚتطًع ي٬نتك٬ٍ ايتاّ ٭ٍٚ َعك٠ ععٔ    -2

 ارت٬ؾ١

 نكٛط ؾهك٠ ادتاَع١ اإلن١َٝ٬ اييت نإ ٜؿعٛ إيٝٗا ايهًطإ عبؿ اذتُٝؿ ايجاْٞ. -3

 ملُكٜٔ أِْٗ أ١َ ٚاسؿ٠ َهعتك١ً  ظٗٛق ؾهك٠ ادتاَع١ املُك١ٜ ) ايك١َٝٛ املُك١ٜ ( ؾًعك ا -4

 ٚعًِٝٗ اي٤٫ٛ ذتانِ َُك بؿ٫ َٔ اي٤٫ٛ يًهًطإ ايعجُاْٞ .

 تبًٛقت ) تكنمت ( أٖؿاف اذتكن١ ايٛط١ٝٓ بعؿ اذتكب سٍٛ : -5

   أ( إْٗا٤ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ملُك.

  ب( إع٬ٕ َُك ؾٚي١ َهتك١ً ـات نٝاؾ٠.

  : قارُ بني :قارُ بني      

  ٍد وصطف٘ كاون ٔحمىد فزٖد)قبن احلزب( ٔ صعد سغمٕه) بعد احلزب (ٍد وصطف٘ كاون ٔحمىد فزٖد)قبن احلزب( ٔ صعد سغمٕه) بعد احلزب (أِداف احلزكٛ الٕطٍٗٛ عأِداف احلزكٛ الٕطٍٗٛ ع  
  أٖؿاف اذتكن١ ايٛط١ٝٓ بعؿ اذتكب ايعامل١ٝأٖؿاف اذتكن١ ايٛط١ٝٓ بعؿ اذتكب ايعامل١ٝ  أٖؿاف اذتكن١ ايٛط١ٝٓ قبٌ اذتكب ايعامل١ٝأٖؿاف اذتكن١ ايٛط١ٝٓ قبٌ اذتكب ايعامل١ٝ

 . اإلجنلٔسٖحتكٜك َُك َٔ ا٫ست٬ٍ  -1

 ا٫قتباط بايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ. -2

 إْٗا٤ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ ملُك.  -1

 ك ؾٚي١ َهتك١ً ـات نٝاؾ٠.إع٬ٕ َُ -2

 م 9191عوامل قيام ثورة 
 

  . ُدلل : أصبح الىفد املصزٍ العنىد الفكزٍ للحزكُ الىطهًُ باعتباره وكًل االمُ .دلل : أصبح الىفد املصزٍ العنىد الفكزٍ للحزكُ الىطهًُ باعتباره وكًل االم          
ٟ ( يًُٓعؿٚب ايهعاَٞ   ٚـٖعب ) نععؿ لغًٍٛ/عبعؿ ايعمٜعم ؾُٗٞ/عًعٞ يععكا      ّ 1918يف ْٛؾُرب ن١ٓ  -1

يٝتؿاْٚعٛا َعٗعا يتهعُض هلعِ بايهعؿك       إلجنلرترتا ك هلعِ بايهعؿ   يًهعُاغ (   ّجنتايهري  ) ايربٜطاْٞ

 يباقٜو يعكض ق١ٝٓ انتك٬ٍ َُك ع٢ً َ٪متك ايًُض يف باقٜو  

    نً٘.املٓؿٚب ايهاَٞ َٔ إٔ ايج٬ث١ ٜتشؿثٕٛ بانِ ايًعب املُكٟ  ٌاْؿٖ -2
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 أٟ ٚؾؿ َُك يًُطايب١ با٫نتك٬ٍ . ايٛؾؿ املُكٟ (  قكق نعؿ لغًٍٛ ٚقؾاق٘ تأيٝـ ) -3

 ا٭١َ.اذتٍُٛ ع٢ً تٛن٬ٝت َٔ ا٭١َ تعطٝ٘ َؿ١ متجٌٝ ق قك -4

 ايتٛن٬ٝت يف محاى ٚطين .أقبٌ مجٝع طٛا٥ـ ايًعب ع٢ً تٛقٝع ٖفٙ  -5

    بفيو أَبض ايٛؾؿ املُكٟ ايعُٛؾ ايؿككٟ يًشكن١ ايٛط١ٝٓ باعتباقٙ ٚنٌٝ ا٭١َ . -6

 َٓعتكعؿ٠ إٔ ٖعفا   ّ 1919 يف َعاقى ع٢ً نعؿ لغًٍٛ ٚقؾاق٘ ْٚؿتِٗ إيٞ دمٜك٠ َايط١  اجنلرتات قب

 ّ  1919هاْت ايًكاق٠ اييت أيعًت ثٛق٠ ؾٚيهٔ سؿخ ايعهو  ايٛط١ٝٓنٛف ٜطؿ٧ ْريإ اذتكن١ 

  م9191ىرَ ـــث أصبـــــاب قًـــــام  
 نعؿ لغًٍٛ ٚقؾاق٘ إيٞ دمٜك٠ َايط١ ٢ْؿ -1

 ٚىل اثٓا٤ اذتكب ايعامل١ٝ ا٫ اجنلرتاايت٢ اختفتٗا  ايعٓٝؿ١ اإلدكا٤ات -2

 ٖممي١ ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ يف اذتكب ٚنكٛط ؾهك٠ ادتاَع١ اإلن١َٝ٬   -3

 ظٗٛق ؾهك٠ ادتاَع١ املُك١ٜ ) ايك١َٝٛ املُك١ٜ ( -4

 إًْا٤ عُب١ ا٭َِ َٚباؾ٨ ايك٥ٝو ا٭َكٜهٞ ٚيهٕٛ : سل تككٜك املُري  -5

 م 9191مظاير ثورة 
 

   : ؟ ًصرًصر  أوي ثورة قوًية يف تاريخأوي ثورة قوًية يف تاريخَ َ 91919191تعترب ثورة تعترب ثورة دهى : دهى 
 ٭ْٗا متجٌ بؿا١ٜ ظٗٛق ا٭١َ املُك١ٜ نأ١َ َٛسؿ٠ تتهٕٛ َٔ َُكٜني ) َهًُني َٚهٝشٝني ( . -1

 ٚيٝو ع٢ً ايؿٜٔ.املُك١ٜ ايك١َٝٛ  ايكا٥ِ ع٢ً أناى ايهٝانٞ ٗآعاَبظٗٛق َُك اذتؿٜج١ ٭ْٗا بؿا١ٜ  -2 

 ّ تهعٞ إيٞ ا٫نتك٬ٍ عٔ أ١ٜ ؾٚي١ أدٓب1919.١ٝناْت ثٛق٠  -3 

 تللت عيًم مدى مصز أواًل :  
 عم٘ ٖد الطمبٛ ٔاملجكفني ) األفٍدٖٛ ( ٔالعىاه. الكاِزٚ اعتعمت املعاِزات يف -1
 تعطمت سزكٛ املٕاصالت ٔدارت اعتباكات وع رداه البٕلٗط . -2
سٗح قاوٕا بكطع خطٕط الضكك  ٝإل٘ الفالسني يف الكزٔاٌتكمت الجٕرٚ إل٘ ودُ األقالٗي  -3

 بني الكاِزٚ ٔ األقالٗي. االتصاهفاٌكطع  التمػزافٔ  ٗفٌٕاتاحلدٖدٖٛ ٔالتم
 .أصتٕل٘ الجٕار يف بعض املدُ عمٜ الضمطٛ كىا سدخ يف ودٍٖٛ سفيتٔلذلك  -4
 .لتٍعٗي الٍضاه ضد اإلجنمٗش ثٕرٖٛ تغكمت جلاُ -5

  ًُثانًًا : أظًزت الىحدَ الىطه 
   ااملة ااملة ثورة شعبية شااثورة شعبية شاا  11111111دلل على صحة العبارة : ثورة دلل على صحة العبارة : ثورة  

   بداية االستقالل الوطني الخالصبداية االستقالل الوطني الخالص  11111111دلل على صحة العبارة : ثورة دلل على صحة العبارة : ثورة  

   دلل على صحة العبارة : مصر الدولة العربية الوحيدة التي ال تمزقها العصبيات الدينية دلل على صحة العبارة : مصر الدولة العربية الوحيدة التي ال تمزقها العصبيات الدينية  

 ياقى يف ايجٛق٠ َٓف ايبؿا١ٜ املهًُٕٛ ٚا٭قباط ي٬نتك٬ٍ ايتاّ عٔ تكنٝا ٚاصتًرتا   -1

 .اختفٚا عًُا عًٝ٘ يعاق اهل٬ٍ ٚٚنط٘ ايًُٝب  -3  .     االجنلٔسؿٛغ بكَاّ امله مجع بِٝٓٗ ايؿّ -2

 تباؾٍ املًاٜؽ ٚايكهاٚن١ ارتطب يف ايهٓا٥و) ايهٓٝه١ املكقه١ٝ ( ٚاملهادؿ ) ادتاَع ا٭لٖك (. -4
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  َثالجًا : أظًزت دور املزأ 
 ٞ ػطري ( .ياقنت املكأ٠ املُك١ٜ يف ايجٛق٠ ٭ٍٚ َك٠ ) تطٛق ادتُاع -1

 ( اَكأ٠ . 333بًؼ عؿؾ املًاقنني يف املعاٖكات ايٓها١ٝ٥ )  -2

 ياقنت ايكدٌ يف بٓا٤ املتاقٜو ) اذتٛادم ( إلعاق١ َكٚق ايكٛات ايربٜطا١ْٝ . -3

 م9191و ثورة ما موقف إجنلرت  
 

 . انتؼؿَت ايًؿ٠ ٚ ايعٓـ يف إمخاؾ ايجٛق٠ -1

 . ايُعٝؿايبشكٟ ٚ أقنًت مح٬ت ا٫ْتكاّ إيٞ ايٛد٘  -2

 نٌ َهإ . يفا٥ع عبايكٓابٌ ٚاقتهبت ايؿ ٣املؿٕ ٚ ايككٚأسكقت قُؿت  -3

إالػأنػػ9191أدضوبػاضطظفػاضذيػاتبطتهػاضػواتػاإلظجضغزغظػسيػإخطادػثورةػػباضرزمػطنػ-
ػ:زغرػأدضوبػظضاضهػواتجهػإضيػاضطػاوطظػاضدضبغظذضكػضمػغطغئػثورةػاضذطبػاضطصريػوإظطاػ

 . االجنلٔسٓ٘) إْكاب عاّ ( َٚكاطع١ ايبٓا٥ع  عٔ ايعٌُ ٛظؿنياملاَتٓع  -1

 ٚمجعٝع١  –اذتعك  املُعكٟ   مجعٝع١  –ايهعٛؾا٤  مجعٝع١ ايٝعؿ    }:ٛط١ٝٓ َجٌايهك١ٜ ايُعٝات ادت ظٗكت -2

 .{ا٫ْتكاّ 

  َم 9191اإلجزاءات اليت اختذتًا إجنلرتا عكب ثىر 

   91919191الغعب املصزٙ بعد ثٕرٚ الغعب املصزٙ بعد ثٕرٚ دلن عمٜ صشٛ العبارٚ : غريت بزٖطاٌٗا صٗاصتّا وع دلن عمٜ صشٛ العبارٚ : غريت بزٖطاٌٗا صٗاصتّا وع    

أدرصتػبرغطاظغاػأنػدغادظػاضذددةػواضطظدفػالػتغغددػطدشػاضذدطبػاضطصدريػوضدذضكػرددضتػػػػػػػػػػػػ
ػاآلتغظ:وشاطتػباإلجراءاتػػدغادتؼا

 اإلؾكاز عٔ نعؿ لغًٍٛ ٚقؾاق٘. -1

 ايهُاغ هلِ بايهؿك إيٞ باقٜو يعكض ق١ٝٓ َُك يف َ٪متك ايًُض. -2

 يف باقٜو شتٝبًا ٭َاٍ املُكٜني ( ) مب تؿهك : نإ َ٪متك ايًُض

 عًعٞ إععرتاف َعٔ ايعؿٍٚ باذتُاٜع١ ايربٜطاْٝع١        إجنلرترتا نؿ ايطكٜل يف ٚد٘ ايٛؾعؿ املُعكٟ عُعٍٛ     -3

 ؾًٌ ايٛؾؿ يف باقٜو  ع٢ً َُك ٚبفيو

 ايربٜطا١ْٝ.باذتُا١ٜ  ٚا٫عرتاف َٓ٘ بكبٍٛ املُكٟايًعب إقناٍ دت١ٓ ًَٓك إلقٓاع  -4

 و الكضًُ املصزيُمىقف مؤمتز الصلح م : 

  ) اعرتف مؤمتز الصلح باحلنايُ علٌ مصز وفغل صعد سغلىل يف باريط) ما الهتائج (اعرتف مؤمتز الصلح باحلنايُ علٌ مصز وفغل صعد سغلىل يف باريط) ما الهتائج  
 .مل ٜٝأى نعؿ لغًٍٛ ٚمل ٜكدع إيٞ َُك يٝعًٔ ؾًٌ ايٛؾؿ  -1

 .انتُك ؾ٢ باقٜو ٜٓايؿ بكملاْات ايؿٍٚ ا٭ٚقٚب١ٝ بعؿّ ا٫عرتاف باذتُا١ٜ  -2

 .ع٢ً ا٫نتك٬ٍ  ظٌ ٜعط٢ ا٭ٌَ يًًعب يف اذتٍُٛ -3

قاؾ نعؿ لغًٍٛ َٔ باقٜو اذتكن١ ايٛط١ٝٓ مبُك عٔ طكٜل إقناٍ ػطابات نك١ٜ إيٞ عبؿ ايعكمحٔ   -4

 . ؾُٗٞ نهكتري دت١ٓ ايٛؾؿ املكنم١ٜ
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 : ُدور جلهُ الىفد املزكشي 
 . مب تؿهك) قاّ بؿٚق ايؿٜٓاَٛ (  عبؿ ايكمحٔ ؾُٗٞنهكتري دت١ٓ ايٛؾؿ املكنم١ٜ :  -

 طابات ايهك١ٜ اييت نإ ٜكنًٗا نعؿ لغًٍٛ متهٔ عبؿ ايكمحٔ ؾُٗٞ َٔ........ْتٝذ١ ارت  -

 .اإلجنلٔستهٜٛٔ دٗال نكٟ َٔ ايًبإ املتشُهني ملكا١َٚ  -2             تٓعِٝ اذتكن١ ايٛط١ٝٓ.       -1

   .االجنلٔسَٓ٘كاطع١ دت١ٓ ًَٓك  -4                  ْكابات عُاي١ٝ.     تأنٝو -3

 ١َٚ ايعٓاَك املعاؾ١ٜ يًٛؾؿ.َكا -5

؟  مب تفصر : ًكاطعة اهصعب املصري هوجِة ًوِر / فصى جلِة ًوِر يف اقِاع اهصعب املصريمب تفصر : ًكاطعة اهصعب املصري هوجِة ًوِر / فصى جلِة ًوِر يف اقِاع اهصعب املصري              

 ٭ٕ نعؿ لغًٍٛ أقنٌ َٔ باقٜو تعًُٝات٘ يًذ١ٓ ايٛؾؿ املكنم١ٜ بٓكٚق٠ َكاطع١ دت١ٓ ًَٓك. -1

يًٛؾعؿ ايعفٟ ٜعتعرب املعؿاؾع ايٛسٝعؿ ععٔ ايكٓع١ٝ        ٭ٕ ايتؿاٚض َعٗا ٜعين تٓالٍ ايًععب ععٔ ٚنايتع٘     -2

 .  ايٛط١ٝٓ

؟  ًا اهِتائج : ًكاطعة اهصعب املصري هوجِة ًوِر / فصى جلِة ًوِر يف اقِاع اهصعب املصريًا اهِتائج : ًكاطعة اهصعب املصري هوجِة ًوِر / فصى جلِة ًوِر يف اقِاع اهصعب املصري               
 ٚبهعؿ لغًٍٛ َتُهو بايٛؾؿ ٚ إٔ ايًعب املُكٟ اذتُا١ٜبأؾقى ًَٓك إٔ ايًعب املُكٟ ئ ٜكبٌ  -1

 .نعؿ لغًٍٛ ٚايٛؾؿ ذتٌ ايك١ٝٓ ًتؿاٚض َعي إجنلرتادتأت  -2

 : مرت املفاوضات املصرية مبرحلتني 

 ّ 1136ّ ٚاْتٗت بتٛقٝع َعاٖؿ٠ 1136ّ إىل أغهطو 1120َٔ ْٜٛٝ٘  املزسمٛ األٔىل : - 

 ّ ٚعٛؾ٠ ايٓٓاٍ املهًض 1136ّ ٚاْتٗت بإيػا٤ َعاٖؿ٠ 1151ّ إىل 1146َٔ ابكٌٜ  املزسمٛ الجاٌٗٛ : - 

 

 
 9111ًَوِر  -وضات شعد ًفا  

 و [ : 2316أٍداف مفاّضات شعد/ ملير ] أزٍر   -

 . إلػاء احلنآ٘ الربٓطاىٔ٘ علٕ مصر -1

 . اعرتاف برٓطاىٔا باشتكالل مصر التاو الداخلٕ ّ اخلارجٕ -2

   ًوِرًوِر  --مب تفصر : فصى ًفاوضات شعد مب تفصر : فصى ًفاوضات شعد  
ٛىل بكٜطاْٝعا َُٗع١ محاٜع١ املُعا      عٔ طكٜل ت يهًٞانتك٬ٍ َُك ايؿاػًٞ انتك٬ٍ  ٭ْٗا جتعٌ -1

 .ا٭دٓب١ٝ ٚ ا٭قًٝات 

ٞ انتك٬ٍ َُك ارتاقدٞ انعتك٬ٍ   ٭ْٗا جتعٌ -2 ع٬قعات   إقاَع١ ععٔ طكٜعل سكَعإ َُعك َعٔ       يعهً

  ا٭ػك٣َهتك١ً َع ايؿٍٚ 

 ايًهًٞ ٚقؾض عكؿ أٟ َعاٖؿ٠ بٗفا ايًهٌ.قؾض نعؿ لغًٍٛ ٖفا ا٫نتك٬ٍ  -3

   : ًوِرًوِر  --فصى ًفاوضات شعد فصى ًفاوضات شعد ًا اهِتائج املرتتبة عوى : ًا اهِتائج املرتتبة عوى  
 ْؿ٢ نعؿ لغًٍٛ إيٞ دمٜك٠ نًٌٝ باحملٝط اهلٓؿٟ .  -1

 ّ .1922ؾرباٜك  28تُكٜض  إجنلرتاإَؿاق  -2

 

ـىالمرحلـة األول  
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 :املًو ؾ٪اؾ ا٭ٍٚ َؿق ؾ٢ عٗؿ . 

 ..... ًٞايتُكٜض ع ِْ 

 حتؿعات 4 َع َُك ؾٚي١ َهتك١ً ـات نٝاؾ٠ إع٬ٕ -2.             إْٗا٤ اذتُا١ٜ ايربٜطا١ْٝ ع٢ً َُك -1

 : ٛػػحتفعات التصزٖح األربع    ؟؟  فرباير االستقالل التام ملصرفرباير االستقالل التام ملصر  6868دلل : مل حيقق تصريح  دلل : مل حيقق تصريح 
 .يتربٜك ٚدٛؾ دٌٝ ا٫ست٬ٍ (    تأَني َٛا٬َتٗا يف َُك ) -1     حق إنجلترا في : -

 .يتربٜك َٓع تهٜٛٔ دٌٝ ٚطين قٟٛ (    عٔ َُك ) ايؿؾاع -2     

 .َُك ( يتربٜك تؿػًٗا يف ي٦ٕٛ  ) ا٭قًٝاتا٭دٓب١ٝ ٚ  محا١ٜ املُا  -3     

 .(  يتربٜك ٚدٛؾ دٌٝ است٬ٍ يف ايهٛؾإ ايتُكف يف ايهٛؾإ ) -4     

 مل حيكل األواٌ٘ الٕطٍٗٛ الكاومٛ يف االصتكاله لذلك رفضْ :الٍكد املٕدْ ) عٕٗب ( لمتصزٖح 
 .الغعب املصزٙ                                                          

 التصزٖح ) ممٗشات التصزٖح ( :ٌتاٟر * 
 . 1922ّ( َٓف َاقى ا٭ٍٚ  املًو ؾ٪اؾ ) ؾأَبضتػري يكب سانِ َُك َٔ )نًطإ إيٞ ًَو(   -1

 ق .أعط٢ ملُك سل إَؿاق ايؿنتٛ -2

 . ؾػٍٛ َُك املكس١ً ايًٝرباي١ٝ أٟ ايؿميككاط١ٝ -3

 َُؿق ايهًطات. ٖٛ َُؿق ايهًطات بعؿ إٔ نإ اذتانِ ٖٛ يًعب إٔ ا ..ػبراضغظغطاػاضطػصودػباضضػ-

   91669166ََفرباير فرباير   6868ًا اهِتائج املرتتبة عوى : بكاء اهتحفظات األربعة يف تصريح ًا اهِتائج املرتتبة عوى : بكاء اهتحفظات األربعة يف تصريح  
 . تؿػٌ بكٜطاْٝا يف ي٦ٕٛ َُك ايؿاػ١ًٝ -2                 .يف َُك  اجنلٔسٖٚدٛؾ دٌٝ  -1

 . عؿّ تهٜٛٔ دٌٝ َُكٟ ق٣ٛ-3

ػمػ(ػ1923مػشدػتأضغتػضجظظػضوضشػاضددتورػ)ػ1922سبراغرػػ28بحدبػتصرغحػ
  9111شوبيـــات ) عيـــوب ( دشتـــور َ  
   ؟؟  َ شوطات أتاحت هى اهتدخى يف شئون احللٍَ شوطات أتاحت هى اهتدخى يف شئون احللٍ  91619161دهى : اُتسع املوم يف دشتور دهى : اُتسع املوم يف دشتور  
 . ا٭١َايٛلاق٠ َُٗا سالت َٔ ثك١  إقاي١ - سٌ ايربملإ ؾٕٚ قٝؿ أٚ يكط :طنػحػهػػأصبحػ-1

 املًعو ٚيهٔ َُؿق ايهًطات ٖٞ إٔ ا٭١َ تكٍٛ  23املاؾ٠ ؾَتعاق١ْ  ًَُْٛاّ 1923ؾنتٛق  تُٓٔ -2

 ظٌ ٖٛ املُؿق ايؿعًٞ يًهًطات .

  9111املبادئ اهويرباهية ) االجيابيات ( اهيت تضٌِوا دشتور  َ 
   [[ػػ61926192]ػدورػأولػ]ػدورػأولػم علِ احلًاَ اللًربالًُ يف مصز م علِ احلًاَ اللًربالًُ يف مصز 91619161وضح : أثز دصتىر وضح : أثز دصتىر  

 تالحريــا
 ايعكٝؿ٠ ) ايؿٜٔ هلل ٚايٛطٔ يًذُٝع ( .سك١ٜ  -2        .            سك١ٜ إبؿا٤ ايكأٟ -1

  .سك١ٜ ا٫دتُاع ٚتهٜٛٔ مجعٝات ٚأسماب -4.                       سك١ٜ ايُشاؾ١ -3
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 المساواة

 .  َهاٚا٠ مجٝع املُكٜني أَاّ ايكإْٛ -1

  .ٛم املؿ١ْٝ ٚايهٝان١َٝهاٚا٠ مجٝع املُكٜني يف ايتُتع باذتك -2

  .َهاٚا٠ مجٝع املُكٜني ؾُٝا عًِٝٗ َٔ ٚادبات -3

 الحرمات
 . سك١َ املٓالٍ -1

 ٫ ٜٓمع َٔ أسؿ ًَه٘ إ٫ يًُٓؿع١ ايعا١َ ٚبًكط ايتعٜٛض) سك١َ املًه١ٝ -2

 السلطات

  : ؾٌُ ايهًطات ايتٓؿٝف١ٜ ٚايتًكٜع١ٝ ٚايكٓا١ٝ٥ 

 إ ) ممج٢ً ايًعب (ايهًط١ ايتًكٜع١ٝ ٜت٫ٖٛا ايربمل -1

 بٛانط١ ٚلقا٥٘ ٜٚت٫ٖٛا –َه٦ٍٛ غري  ٚيهٓ٘ –ايهًط١ ايتٓؿٝف١ٜ : ٜت٫ٖٛا املًو  -2

 ايٛلاق٠ يٝهت َه٦ٛي١ اَاّ املًو ٚامنا اَاّ ايربملإ . -3

 

   91619161ًا اهِتائج املرتتبة عوى : صدور دشتور ًا اهِتائج املرتتبة عوى : صدور دشتور َ َ  
 إ.أدكٜت اْتؼابات عا١َ ست٢ خيتاق ايًعب ممجًٝ٘ يف ايربمل -1

 % . 93أنؿكت ا٫ْتؼابات عٔ ؾٛل ايٛؾؿ بك٥ان١ نعؿ لغًٍٛ بأغًب١ٝ ناسك١ بًػت  -2

 ّ.1924أيـ نعؿ لغًٍٛ أٍٚ ٚلاق٠ يعب١ٝ ؾنتٛق١ٜ يف تاقٜؽ َُك يف ٜٓاٜك  -3

 
 
  

   91619161يهايز يهايز   6868ما الهتائج : تألًف صعد سغلىل أول وسارَ دصتىريُ يف تاريخ مصز ما الهتائج : تألًف صعد سغلىل أول وسارَ دصتىريُ يف تاريخ مصز  

  لىل برتقًُ عئىى البالد الضًاصًُ واالقتصاديُ واالجتناعًُلىل برتقًُ عئىى البالد الضًاصًُ واالقتصاديُ واالجتناعًُدلل : قامت حكىمُ صعد سغدلل : قامت حكىمُ صعد سغ  
 : قاَت سه١َٛ نعؿ لغًٍٛ برتق١ٝ ي٦ٕٛ ايب٬ؾ ايهٝان١ٝ ٚا٫قتُاؾ١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ سٝح 

 : في التعليم 
  .ْٚع ًَكٚع قإْٛ ايتعًِٝ اإلدباقٟ يًبٓني ٚايبٓات -2                  .لٜاؾ٠ َٝما١ْٝ ٚلاق٠ املعاقف -1

 - االقتصاد: في 
 .ختًِٝ اذتٝا٠ ا٫قتُاؾ١ٜ َٔ ايهٝطك٠ ا٭دٓب١ٝ -1

 . ٜطا١ْٝايربؾٌُ ايع١ًُ املُك١ٜ عٔ ايع١ًُ  -2

 . بٝع انرب دم٤ َٔ أقاْٞ اذته١َٛ يُػاق ايؿ٬سني -3 

 . إس٬ٍ َٛظؿني َُكٜني ستٌ ا٭داْبَبؼ اإلؾاق٠ بايُبػ١ املُك١ٜ عٔ طكٜل  -4

 . االجنلٔسيتشكٜك َُك ٚايهٛؾإ َٔ ٛط١ٝٓ يف ايهٛؾإ اذتكن١ اي تيذع في السودان: -

  ًا اهِتائج : اهصياشة اهيت اتبعتوا وزارة اهصعب برئاشة شعد زغووي؟ًا اهِتائج : اهصياشة اهيت اتبعتوا وزارة اهصعب برئاشة شعد زغووي؟  
 ايتعًت اذتكن١ ايٛط١ٝٓ يف َُك ٚايهٛؾإ. -1

 غٓبت اذته١َٛ ايربٜطا١ْٝ اييت ناْت تهعٞ يؿٌُ َُك عٔ ايهٛؾإ. -2
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  دـــًلـدوُاه/ ًفــاوضات شعــد  
 :بزٖطاٌٗا أصزت عمٜ * أٔه وفأضات تتي فٜ عّد احلكي الدصتٕرٝ ٔفغمت الُ

 . ارتاقد١َُٝك  ايهٝطك٠ ع٢ً نٝان١ -2.            ايتؿػٌ يف ي٦ٕٛ َُك ايؿاػ١ًٝ -1

 يف قٓا٠ ايهٜٛو إجنلٔسٓ٘ بكا٤ قٛات -3

  ددًا اهِتائج : فصى ًفاوضات شعد/ ًاكدوُاهًا اهِتائج : فصى ًفاوضات شعد/ ًاكدوُاه::  
 يٞ نتاى ) ايهكؾاق ( َتُٛقٜٔ أِْٗ خيؿَٕٛ بفيو ًَُش١ َُك  قٝاّ َُكٜني باغتٝاٍ ايهري

 

 

العاً لمذٗػ  ) الكاٟدل٘ صتاك  ريالض الضزدار  قاً بعض املصزُٖٕ املتطزفُٕ بكتن -
ٓ ٔاعتكدٔا أٌّي بذلك خمصٕا البالد وَ عزٓ ٔلكنَ  املصزٙ بالضٕداُ (   ٛدثن ااحل ِنذ

 . كارثٛ عمٜ وصز تكاٌ
   ؟؟  حادثة اغتياي اهصري هي شتانحادثة اغتياي اهصري هي شتانعوى : عوى : ًا اهِتائج املرتتبة ًا اهِتائج املرتتبة    
 تطايب بع :. ايؿك١َ ٚأقنًت يهعؿ لغًٍٛ إْفاقًا يؿٜؿ ايًٗذ١ إجنلرتااْتٗمت  -1

  (ًَٕٝٛ د١ٝٓ ُْـ  )ؾؾع تعٜٛض َايٞ قؿقٙ  -

 . ؾٌُ ايهٛؾإ عٔ َُكمما ٜع٢ٓ نشب ادتٌٝ املُكٟ َٔ ايهٛؾإ  -

 ٓؿق١ٜ.أَكت بكٜطاْٝا قٛاتٗا باست٬ٍ مجاقى اإلنه -2

  ) نكٛط أٍٚ ٚلاق٠ َٓتؼب١ ( . ْفاقاإلقؾض انتكاي١ نعؿ لغًٍٛ بعؿ  -3

 اإلْفاق.ق بايا ايفٟ قبٌ يكٚط اتأيؿت ٚلاق٠ دؿٜؿ٠ بك٥ان١ أمحؿ لٜٛ -4

  9111اجتٌاع فِدق اهلوُتِِتاي باهكاهرة ُوفٌرب شِة  َ 
  عكؿٙ  : زتًو ايٓٛاب ٚ زتًو ايًٝٛخ 

  ؟؟  ق اهلوُتِِتايق اهلوُتِِتايمب تفصر : عكد اجتٌاع فِدمب تفصر : عكد اجتٌاع فِد  
  ٕسٝح : يٝشهِ ايب٬ؾ سهِ ؾٜهتاتٛقٟ ّإجنلرتااملًو ؾ٪اؾ اْتٗم ؾك١َ ايُؿاّ بني ايٛؾؿ ٭ 

 ع٢ً سٌ زتًو ايٓٛاب  ٚقكق املًو ايتؿػٌ يف ا٫ْتؼابات ادتؿٜؿ٠ يٝؼهك ايٛؾؿ بايا  قالٜٛ سكض 

  َك٠ أػك٣ . ٚيهٔ ايًعب أٜؿ ايٛؾؿ ايفٟ ؾال يف ا٫ْتؼابات

 بؿا١ٜ عبح املًو بايؿنتٛق ٚنإ ـيوّٜٛ اْعكاؾٙ  ْؿوعٌ زتًو ايٓٛاب َك٠ أػك٣ يف  قاّ املًو 

  :ًا اهِتائج املرتتبة عوى : اجتٌاع فِدق اهلوُتِِتاي:ًا اهِتائج املرتتبة عوى : اجتٌاع فِدق اهلوُتِِتاي  
 . بط٬ٕ قكاق سٌ زتًو ايٓٛابأعًٓٛا  -1

 . قاايجك١ بٛلاق٠ أمحؿ لٜٛ متههِٗ بٓٝاباتِٗ عٔ ا٭١َ ٚعؿّ أعًٓٛا -2

 يتفَك ايًعيب ٚعذم املًو عٔ ؾكض اذتهِ ايؿٜهتاتٛقٟ ا إلجنلرتاتبني  -3 

 أَؿقٚا أٚاَكِٖ يًًُو بعٛؾ٠ اذتٝا٠ ايٓٝاب١ٝ ٚٚاؾل املًو  -4 

ّ ٚؾال ايٛؾؿ با٭غًب١ٝ ٭ٕ ا٭سماب قأت عؿّ ايتٓاؾو َٓعًا 1926دكت اْتؼابات عا١َ يف َاٜٛ  -5 

 ي٬ْكهاّ
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٘  ؾتعؿػًت بكٜطاْٝعا   بؿأ لغًٍٛ يف تهعٜٛٔ ايعٛلاق٠   -6  ؾأقنعًت نعؿ١ٓٝ سكبٝع١ إىل اإلنعهٓؿق١ٜ       ملٓعع

 بايتؿػٌ بايك٠ٛيًتٗؿٜؿ 

(  سعمب ايٛؾعؿ ٚسعمب ا٫سعكاق ايؿنعتٛقٜني     نًـ املًو ععؿيٞ ٜهعٔ بتًعهٌٝ ٚلاق٠ ا٥ت٬ؾٝع١ ) َعٔ       -7

 ( ٚنًٝني يًُذًو . ُٜٚا ٚاَـ - َُطؿ٢ ايٓشاىق٥ٝهًا جملًو ايٓٛاب ٚ )  نعؿ لغًٍٛٚاْتؼب 

 ٔ تٕىل وصطفٜ الٍشاظ رٟاصٛ سشب الٕفد 1927ً ثي تٕفٜ صعد سغمٕه عا *
    ًا اهِتائج املرتتبة عوى : توهية ًصطفى اهِحاس رئاشة حسب اهوفدًا اهِتائج املرتتبة عوى : توهية ًصطفى اهِحاس رئاشة حسب اهوفد  
  مب تفصر : اُويار احللٍ اهدشتوري بعد وفاة شعد زغوويمب تفصر : اُويار احللٍ اهدشتوري بعد وفاة شعد زغووي  
  ّ قاّ املًو بتٛي١ٝ ق٥ان١ ايٛلقا٤ يع ستُؿ ستُٛؾ1928اْك٬ب أسماب ا٭ق١ًٝ ع٢ً ا٥٫ت٬ف ٚيف ْٜٛٝ٘  -

 ) ق٥ٝو سمب ا٫سكاق ايؿنتٛقٜني ( ٚبفيو اْٗاق اذتهِ ايؿنتٛقٟ .

 

 

 

 الدكتاتٕرٖٛ  ٔسارٚ حمىد حمىٕد  : 
 سميت باسم : وزارة القبضة الحديدية .  -

   : أطلق على وزارة حممد حممود باشا وزارة القبضة احلديدية ؟أطلق على وزارة حممد حممود باشا وزارة القبضة احلديدية ؟مب تفصر : مب تفصر  
 ؿ.عطٌ اذتٝا٠ ايٓٝاب١ٝ يج٬ث١ نٓٛات قاب١ً يًتذؿٜ -1

 سهِ ايب٬ؾ سهًُا ؾٜهتاتٛقًٜا . -2

 عطٌ اذتكٜات ايهٝان١ٝ َجٌ  " سك١ٜ ا٫دتُاعات ظ املعاٖكات ظ سك١ٜ ايُشاؾ١ "  -3

 أؾػٌ املعاقْني ايهذٔ ؾأَبشت َُك أيب٘ بهذٔ نبري . -4

  ) ما النتائج املرتتبة على : وزارة القبضة احلديدة ) شياشة وزارة حممد حممود (ما النتائج املرتتبة على : وزارة القبضة احلديدة ) شياشة وزارة حممد حممود  

  اجنلرترتا ؿ مبكا١َٚ يعؿٜؿ٠ ؾايعتعٌ ايُعكاع اذتمبعٞ ٚاًْعػٌ ايًععب ععٔ ايُعكاع َعع          ٚادٗٗا ايٛؾ -1

 .بايُكاع ْؿ اذتهِ ايؿنتاتٛقٟ 

ٚأدكٜت اْتؼابعات  ّ ( ٚيهًت ٚلاق٠ ستاٜؿ٠ بك٥ان١ عؿيٞ ٜهٔ بايا 1929) أنتٛبك ؾعمي٘ املًو  -2

 ّ . 1933ٜٓاٜك ايٓشاى ايٛلاق٠  ٚتٛىلؾال بٗا ايٛؾؿ 

 

  باعا : ٔسارٚ الٍشاظ 
   ؟؟  أظَر فكطأظَر فكط  55مل تصتنر وزارة اليحاط شوى مل تصتنر وزارة اليحاط شوى     ––مب تفصر : اشتكالة اليحاط باظا مً الوزارة مب تفصر : اشتكالة اليحاط باظا مً الوزارة  

            ِٜ٭ٕ املًو قاّ بْٛع ايعكبات أَاَٗعا ٚاَتٓعع ععٔ ايتٛقٝعع عًع٢ املكانعِٝ ؾكعاّ ايٓشعاى بايعا بتكعؿ

 .ٚتٛىل إمساعٌٝ َؿقٞ  انتكايت٘

 ٘( : 9111) ٌْٖٕٗ  ٔسارٚ إمساعٗن صدق ً 
                . سٌ ايربملإ ايٛؾؿٟ -2                ( . ث٬خ نٓٛات ٚث٬خ أيٗك ) سهِ ايب٬ؾ سهُا ؾنتاتٛقًٜا -1

 .َٓض املًو نًطات ٚانع١ ّ ايف1933ٟؾنتٛق  أعًٔ -4                          ّ .1923 ؾنتٛق أيػ٢ -3

 . ايًعب دؿٜؿ بك٥انت٘ مس٢ عمب سمب أنو -5 
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 9111ٕفٗل ٌضٗي ٔسارٚ ت : ً 
  1935َؿق يف عٗؿٖا تُكٜض ٌَُٜٛ ٖٛق ) ٚلٜك ػاقد١ٝ بكٜطاْٝا ( ْٛؾُرب ّ 

  مب تفصر : إعالٌ تصريح صنويل ٍور وزير خارجية بريطاىيامب تفصر : إعالٌ تصريح صنويل ٍور وزير خارجية بريطاىيا  

 . ّ ٚٚدٛؾ بٛاؾق سكب عامل١ٝ ثا١ْٝ 1935تٛتك املٛقـ ايؿٚيٞ بهبب غمٚ إٜطايٝا يًشب١ً  -1

 . إجنلرتات َع بكٜطاْٝا بًإٔ ايتشؿعات ا٭قبع١ ٚيهٔ تٗكبت ؾطايب ايٛؾؿ بأدكا٤ َؿاْٚا -2
  : إٔ بكٜطاْٝا تؿٌٓ ايتعاٌَ َع َُك عك١ٜ ؾٕٚ قٝٛؾ ِْ تُكٜض ٌَُٜٛ ٖٛق . 

  ما اليتائخ املرتتبة على : إعالٌ تصريح صنويل ٍور وزير خارجية بريطاىياما اليتائخ املرتتبة على : إعالٌ تصريح صنويل ٍور وزير خارجية بريطاىيا  

 قٝاّ املُكٜني بجٛق٠ عا١َ ٚتعطًت ٚنا٥ٌ امل٬َٛت . -1

 ّ .1923طكت بكٜطاْٝا يًرتادع ٚأَكت املًو بإعاؾ٠ ؾنتٛق اْ -2

ٚاؾكت بكٜطاْٝا إلدكا٤ َؿاْٚات َع َُك بًكط إٔ ٜهٕٛ ا٫تؿام َع ممجًٞ ايًعب بأنًُ٘ ) ا٣  -3

َٔ مجٝع ا٭سماب ( )مب تؿهك ( يُٓإ قبٍٛ املعاٖؿ٠ َٔ مجٝع ا٭سماب ؾ٬ تتعكض يًُماٜؿات بعؿ 

 تٛقٝعٗا

 ّ 1936ِٝ انتكايت٘ ٚمت تعٝني ع٢ً َاٖك يًٛلاق٠ ادتؿٜؿ٠ ٜٓاٜك تكؿِٜ تٛؾٝل ْه -4

وضمػغذاركػسغؼاػػضضتغاوضػطشػاضحصوطظػاضبرغطاظغظ م1936ػوسدػسيػسبراغرػ*ػتذصل
ػ.ػمػرػدتػأولػجضدظػطغاوضاتػبغنػطصرػوبرغطاظغا1936وسيػطارسػػاضوطظيػحزباض

 

 

 

 

  

ػأصبابْ ٌٔتاٟذْ (إعالُ تصزٖح صىٕٟٗن ِٕر ) ػ :1936* أسباب معايدة 
 م :1936* مزايا معايدة 

  َمم91129112  دلل علِ صحُ العبارَ : جهت مصز بعض مثار معايدَدلل علِ صحُ العبارَ : جهت مصز بعض مثار معايد  
  . ت است٬ٍ يف بعض املٓاطلَع ٚدٛؾ قٛاإْٗا٤ است٬ٍ َُك عههكًٜا-1
 ا٭دٓب١ٝإيػا٤ ا٫َتٝالات  -2

 باعتباقٖا ؾٚي١ َهتك١ً ـات نٝاؾ٠ .آُْاّ َُك يعُب١ ا٭َِ  -3

 اإلجنليس ادتٌٝ املُكٟ ست٢ ٜهتطٝع ايؿؾاع عٔ قٓا٠ ايهٜٛو ؾإـا ٌَٚ إيٞ ٖفٙ ايك٠ٛ خيكزتك١ٜٛ  -4 

 . ) متُري ادتٌٝ (  َٔ ادتٌٝ  اإلجنليسنشب املٛظؿني  -5 

 .ػكٚز ايعُٓك ا٭ٚقبٞ َٔ ايبٛيٝو  -6

 . عٔ محا١ٜ ا٭داْبامله٦ٛي١ ٢ٖ َُكاعتباق -7 

 .   ا٭دٓب١ٝ يف عكؿ املعاٖؿات َع ايؿٍٚسك١ٜ َُك -8 

 ٚاعرتاف بكٜطاْٝا با٫ؾاق٠ املًرتن١ َع َُك بٗا .عٛؾ٠ ادتٌٝ املُكٟ إيٞ ايهٛؾإ  -9 
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 :ٛٗأٔاًل : املتػريات الداخم 
 .َٔ ع٬ق١ است٬ٍ يع٬ق١ حتايـ  واجنلرتاحتٛيت ايع٬ق١ بني َُك  -1

 ( سٝح :ا٠ مجاع١ َُك ايؿت –اإلػٛإ املهًُني )  َجٌ ظٗٛق ق٣ٛ نٝان١ٝ دؿٜؿ٠ -2

 َع املًو ْؿ سمب ايٛؾؿ احتايؿت -أ

 أملاْٝا ٚ إٜطايٝا (  يؿٍٚ احملٛق ) ٕمت٬ٝ اناْت -ب

ا٭ػٓك ملُعك   تكتؿٟ قُُاًْا ١ًَْٛ )( ؾكم يب٘ عههك١ٜ ًًَٝٝٝات ) ا َٔ ػ٬ٍ ًُْاطٗ اَاقن -ز

 . املًو  ٚقؿ انتؼؿَت ٖفٙ املًًٝٝات ْؿ ايٛؾؿ ٚػؿ١َ ٚا٭َؿك يإلػٛإ املهًُني ( ايؿتا٠

 بعاعت٤٬ املًعو ؾعاقٚم ايععكٍ ٚتععٝني عًع٢ َعاٖك ق٥ٝهعًا يًعؿٜٛإ املًهعٞ           املًهعٞ  ْؿٛـ ايكُعك   لٜاؾ٠ -3

 .ٚالؾاؾ ْؿٛـ ارتؿّ اإلٜطايٝني يف ايكُك املًهٞ ( ستٛق١ٜ  ٖٚٛ ـٚ ٍَٝٛ) 

                      ّ 1937بؿٌٓ ٖعفٙ ايعٛاَعٌ متهعٔ املًعو ؾعاقٚم َعٔ إقايع١ َُعطؿ٢ ايٓشعاى بايعا يف ؾٜهعُرب             -4

ّ ستع٢  1937) َٓتٗهًا بفيو ايؿنتٛق ( ٚأعاؾ سهَٛع١ ا٭قًٝع١ ف ؾشهُعت ايعب٬ؾ َعٔ ؾٜهعُرب       

 .ّ 1942ؾرباٜك 

 * املتػريات اخلاردٗٛ) الدٔلٗٛ ( : 
م ( وحدث خالف بين انجلترا وحكومة علي ماهر 1131قامت الحرب العالمية الثانية ) سبتمبر  -

 م 1140ل المحور فتدخلت بريطانيا وطردته من الحكم يونيو لرفضه إعالن الحرب ضد دو

 
 

 
 

 :فرباير 1 ةحادث* أسباب 
 ٚاملًو ؾاقٚم بهبب َٝٛي٘ احملٛق١ٜ  اجنلرتاؾ٢ عٗؿ سه١َٛ سهني نك٣ ٚقع َؿاّ بني  -1

ٓعكاٍ  ) بهكٛط بين غال٣ يف ٜؿ قٛات احملٛق بكٝاؾ٠ ادتعٓؿَا ًَٚت قٛات احملٛق اىل سؿٚؾ َُك ايػكب١ٝ  -2

 1942ّؾرباٜك  2 ) إيٞ ا٭َاّ ٜا قٌَٚٝ (سكى املًو َعاٖكات تٗتـ  قٌَٚٝ (

ق٥ٝهًا يًشه١َٛ ٚيهٔ  َُطؿ٢ ايٓشاىّ يتعٝني 1942ؾرباٜك  4قؿَت بكٜطاْٝا إْفاقًا يًًُو ؾ٢  -3

 .املًو قؾٓ٘ ؾشاَكت ايكٛات ايربٜطا١ْٝ قُك عابؿٜٔ بايؿبابات رتًع املًو 

 ٢ ايًشعات ا٫ػري٠ ٚ نًـ َُطؿ٢ ايٓشاى بتًهٌٝ ايٛلاق٠ ا٫ْفاق ؾ املًوقبٌ  -4

 9111فرباير  1 ةحادث* نتائج 
 اتعاْٚعت ٚلاق٠ ايٓشعاى َعع بكٜطاْٝع     -2                                    تعٝني َُطؿٞ ايٓشاى ق٥ٝهًا يًشهَٛع١ .  -1

 كت .أثٓا٤ اذتكب يؿؾع ػطك احملٛق ايؿايٞ ٚقؿَت هلا نٌ املهاعؿات ست٢ اْتُ

الثانيةالمرحلـة   

ً 2443فرباٖز  4سادخ   
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ّ ( ٚتعٝني سهَٛع١ َعٔ سهَٛعات    1944) أنتٛبك  إقاي١ سه١َٛ ايٛؾؿبيًًُو بكٜطاْٝا  مسشت -3

 ا٫ق١ًٝ

  وتعيني حكومة مً حكومات االقليةوتعيني حكومة مً حكومات االقلية  إقالة حكومة الوفدإقالة حكومة الوفدببللنلك للنلك بريطاىيا بريطاىيا   مب تفصر : مسحتمب تفصر : مسحت  

 ادى النول ووحدة وعندما اقرتبت احلرب من نهاوتها خافت بروطانوا من مطالب الوفد باجلالء ألنه  -1

 م ( 1411لونشغل الشعب بالصراع من اجل الددتور عن الصراع ضد اجنلرتا ) أكتوبر   -2

  ديٌ ع٢ً صخ١ ايعباز٠ : متهٔ حصب ايٛفد قبٌ إقايت٘ َٔ زبط َصس بأَتٗا ايعسب١ٝديٌ ع٢ً صخ١ ايعباز٠ : متهٔ حصب ايٛفد قبٌ إقايت٘ َٔ زبط َصس بأَتٗا ايعسب١ٝ  

          ٕؾعا ايٓشاى إىل تأنٝو داَع١ ايؿٍٚ ايعكب١ٝ ٚايعيت أَعبض َككٖعا ايكعاٖك٠ ممعا دععٌ ملُعك َهعا

 . ٠ يف ايٛطٔ ايعكبٞايُؿاق

 

 

 

 
 

  دلـــل : يعد عًد حكىمات األقلًُ عًد إرياب وعدم اصتكزار؟دلـــل : يعد عًد حكىمات األقلًُ عًد إرياب وعدم اصتكزار؟  
   ؟ ؟   91519151إىل إىل   91119111دلـــل : عًدت مصز فزاغًا صًاصًًا يف الفرتَ مو دلـــل : عًدت مصز فزاغًا صًاصًًا يف الفرتَ مو  
   م ؟ م ؟ 91519151  --91159115ما الهتائج : تىلًُ أحشاب األقلًُ مو ما الهتائج : تىلًُ أحشاب األقلًُ مو  

 ٚاغتٝا٫ت نٝان١ٝ ٖك٠ يف ايكالاؾت ق٠ٛ اإلػٛإ املهًُني ٚقاَت بعؿ٠ تؿذريات  -1

 قتًت أمحؿ َاٖك بايا ثِ بعؿ ـيو قتًت ايٓككايٞ عٓؿَا قاّ عًٗا    -2

) َعا  قؾٓعت   إنجلتـرا ٚيهٔ ادت٤٬ ايتاّ ّ يتشكٝل 1936أقاؾ ايٓككايٞ بايا تعؿٌٜ َعاٖؿ٠  * الحظ اى :

ُٜعؿق   قاّ ) ايٓككايٞ بايا ( بعكض ق١ٝٓ َُك ع٢ً زتًو ا٭َٔ ٚيهٔ اجملًعو مل  ايٓتا٥ر (

 . ايك١ٝٓ َعًك١ ٚتكىقكاق 

  9118واٖٕ سزب فمضطني ً:  
  يطكؾ ايٝٗٛؾ ؾٕٚ انتعؿاؾات ناؾ١ٝ ٚؾٕٚ تٓهٝل َع 1948ايرتنت َُك يف سكب ؾًهطني ّ

 ّ .1949ادتٍٝٛ ايعكب١ٝ مما أؾٟ إيٞ ٖمميتٗا ٚعكؿ اهلؿ١ْ يف ؾرباٜك 

 

 

 
 تٛيٞٚٚؾال سمب ايٛؾؿ با٭غًب١ٝ ّ 1953يف ٜٓاٜك اْتؼابات  أَاّ تؿٖٛق املٛقـ ٚاؾل املًو ع٢ً ادكا٤ 

 .َُطؿٞ ايٓشاى اذتهِ 

  ؟ ّ ؟ 91519151ايٓخاع ز٥اض١ ايٛشزا٤ ٜٓاٜس ايٓخاع ز٥اض١ ايٛشزا٤ ٜٓاٜس   ٢٢َا ايٓتا٥ج : تٛي١ٝ َصطفَا ايٓتا٥ج : تٛي١ٝ َصطف ّ  

 . 1936ّؾػٌ يف َؿاْٚات َع بكٜطاْٝا يتعؿٌٜ َعاٖؿ٠  -2                       ايعا١َ.أطًل اذتكٜات  -1

 . 1951ّإيػا٤ املعاٖؿ٠ يف أنتٛبك يهٓ٘ ؾًٌ ؾأْطك إيٞ إع٬ٕ  -3

   91129112مب تفطس : إيػا٤ َصطف٢ ايٓخاع ملعاٖد٠ مب تفطس : إيػا٤ َصطف٢ ايٓخاع ملعاٖد٠ ّ ّ  

ّ ٚيهٓٗعا ؾًعًت ؾكعاّ بايػعا٤     1936يف َؿاْٚات َع بكٜطاْٝعا يتععؿٌٜ َعاٖعؿ٠    ايٓشاى ؾػٌ  ٭ٕ -

 املعاٖؿ٠ .

ً 2491ٔسارٚ الٍشاظ ٍٖاٖز   
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  91129112ّّ: إيػا٤ َصطف٢ ايٓخاع ملعاٖد٠ : إيػا٤ َصطف٢ ايٓخاع ملعاٖد٠   ٓتا٥جٓتا٥جَا ايَا اي  

 ؾ٢ ايكٓا٠  االنجليزيةْؿ ايكٛات  أطًل اذتك١ٜ يًًعب يًٓٓاٍ املهًض -1

 ؾ٢ َٓطك١ ايكٓا٠  االنجليزىقاّ ايؿؿا٥ٕٝٛ املُكٜٕٛ مبٗامج١ َعههكات ادتٌٝ  -3

 قاَت اذته١َٛ بمٜاؾ٠ عؿؾ دٓٛؾ بًٛنات ايٓعاّ ) ايًكط١ (  يف ايكٓا٠ ملهاعؿ٠ ايؿؿا٥ٝني -2

 مع ن٬غ ايًكط١  ملب٢ٓ ستاؾع١ اإلمساع١ًٝٝ ٚطايبت بٓ االنجليزيةستاَك٠ ايكٛات  -4

 أَك ٚلٜك ايؿاػ١ًٝ ؾ٪اؾ نكاز ايؿٜٔ باملكا١َٚ ٚعؿّ ْمع ايه٬غ  -5

    1952ٜٓعاٜك   26ٚقٝاّ سكٜل ايكعاٖك٠   1952ٜٓاٜك 25انتًٗاؾ عؿؾ نبري َٔ قداٍ ايًكط١  – 6

  ) ايهبت ا٭نٛؾ (

   91569156ّّٜٓاٜس ٜٓاٜس   6262َا ايٓتا٥ج املرتتب١ عًٞ : حسٜل ايكاٖس٠ َا ايٓتا٥ج املرتتب١ عًٞ : حسٜل ايكاٖس٠  

 . ؾنتاتٛقًٜا ايب٬ؾ سهًُا املًو سهِ -2                      .   ١َٛ ايٓشاىإقاي١ املًو سه -1

 إع٬ٕ ا٭سهاّ ايعكؾ١ٝ. -3

 ّ .1952ٜٛيٝٛ  23قاَت ثٛق٠  ٚلاقات أػك٣ ست٢ع٢ً َاٖك بتٛيٞ ايٛلاق٠ ثِ تًتٗا يع  أ٢َٚ املًو -4

  

 

 

 : ٚعٕاون قٗاً الجٕر 
  : ؟ّ ؟91569156قٝاّ ثٛز٠ ٜٛيٝٛ قٝاّ ثٛز٠ ٜٛيٝٛ   مب تفطس :مب تفطس ّ  

 1948ّسكب ؾًهطني ن١ٓ  ٖممي١ ادتٌٝ املُكٟ ؾ٢  -2       ايربٜطاْٞ حتكٜك َُك َٔ ا٫ست٬ٍ -1

 ن٤ٛ ا٭سٛاٍ ا٫دتُاع١ٝ -5                    ق١ٝٓ ا٭نًش١ ايؿانؿ٠ -4               ن٤ٛ ا٭ْٚاع ايهٝان١ٝ -3

  الربٖطاٌ٘ االستاله  حتزٖز وصز وَ :أٔاًل: 
  ٞا٫نتك٬ٍ اذتكٝكٞ ملُك إىلمل ت٪ؾٟ ّ 1936َعاٖؿ٠ يًٓباط ا٭سكاق سٝح إٔ ٖٛ اهلؿف ايك٥ٝه . 

  9118ًسزب فمضطني صٍٛ  :ثاًٌٗا 
 .ايٓباط املُكٜني  غٓبأثاقت  املُكٟٖممي١ ادتٌٝ  -1

 املًو  ايٓعاّ اذتانِ ٚع٢ً قأن٘ ااقتهبٗ اييت ١ميادتك سذِات ايكتاٍ سنا يفأؾقنٛا بأْؿهِٗ ِٖٚ  -2

 شتذ١ً . ًٜك٢ ٖممي١ يهٞادتٌٝ إىل اذتكب ؾٕٚ انتعؿاؾ ٚب٬ أنًش١  املًو أقنٌ -3

  صٕٞ األٔضاع الضٗاصٗٛ :ثالجًا 
   91569156ّّمب تفطس : ض٤ٛ األٚضاع ايطٝاض١ٝ قبٌ ثٛز٠ مب تفطس : ض٤ٛ األٚضاع ايطٝاض١ٝ قبٌ ثٛز٠  

 ٭ٕ ايب٬ؾ ناْت حتت ـٍ ٚبطٌ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ. -1

 ؾنتاتٛق١ٜ املًو ٚؾهاؾ ْعاّ اذتهِ . -2

  ناْت تتُاقع يًٍَٛٛ إيٞ اذتهِ.ؾهاؾ ا٭سماب اييت -4

   91569156ّّمب تفطس : عجص األحصاب عٔ ايتعبري عٔ إزاد٠ ايػعب قبٌ ثٛز٠ مب تفطس : عجص األحصاب عٔ ايتعبري عٔ إزاد٠ ايػعب قبٌ ثٛز٠  

 ٚ يًٍَٛٛ إيٞ اذتهِ . ٗاتُاقعبهبب تعؿؾ اذتماب 
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  قضٗٛ األصمشٛ الفاصدٚ  :رابعًا: 
 نًش١ ايؿانؿ٠ .سٝح أثبتت ايٓٝاب١ ايعا١َ بعؿ ايتشكٝل ايرتاى بعض قداٍ ساي١ٝ املًو يف َؿكات ا٫ 

  صٕٞ األسٕاه االدتىاعٗٛ :خاوضًا 
   91569156ّّمب تفطس : ض٤ٛ األٚضاع االجتُاع١ٝ قبٌ ثٛز٠ مب تفطس : ض٤ٛ األٚضاع االجتُاع١ٝ قبٌ ثٛز٠  

ؾككا٤ أَبض أغًب١ٝ ايؿ٬سني بهبب ٚدٛؾ ظاٖك٠ اإلقطاع ٚن٤ٛ تٛلٜع ا٭قاْٞ يف َُك ) َا ايٓتا٥ر ( ؾ -1

 ٚعًُٛا َهتأدكٜٔ ٚعُاٍ لقاعٝني 

 ايعُاٍ ؾ٬ قإْٛ يًُعايات ٫ٚ تأَٝٓات ٫ٚ تعٜٛٓات يف ساي١ اإلَاب١ مل ٜهٔ يًعُاٍ سكٛم حتُِٝٗ  -2

 نإ نباق ايكأمسايٝني ٜهتػًٕٛ دٗؿ ٚعكم ايعُاٍ ؾٕٚ ٚدٛؾ قٛاْني حتُِٝٗ  -3

 

  
 

 

 و1949 عاو تأصٔط التيظٔه : -            مجال عبد الياصز مؤصط التيظٔه : -
  ٓعِٝ ضسٟ؟ عِٝ ضسٟ؟ مب تفطس : نإ تٓعِٝ ايطباط األحساز تٓمب تفطس : نإ تٓعِٝ ايطباط األحساز ت  

  . ٌْألٌ قْاىني اجلٔش متيع اشتغال أفزادِ بالضٔاص٘ ّتضعَه حتت طاٜل٘ الكاى 
   ؟؟مب تفطس : ظٗٛز تٓعِٝ ايطباط األحساز مب تفطس : ظٗٛز تٓعِٝ ايطباط األحساز  

    ٜٔ؟؟مب تفطس : اجتاٙ ضباط ادتٝؼ املصسٟ ايػبإ إيٞ ايعٌُ ايطسٟ َٓر أزبعٝٓات ايكسٕ ايعػسٜٔ  مب تفطس : اجتاٙ ضباط ادتٝؼ املصسٟ ايػبإ إيٞ ايعٌُ ايطسٟ َٓر أزبعٝٓات ايكسٕ ايعػس  

 دد مً املؤثزات جعلت الضباط الشباب ألٌ اجلٔش املصزٖ ميذ األربعٔئات تعزض لع
 ٓتجٌَْ للعنل الضٔاصٕ صزًا ٍّٙ :

: ٍْ اهلدف األصاصٕ اليت تزكشت علُٔ أفكار الضباط حتكٜك َُك َٔ ا٫ست٬ٍ ايربٜطاْٞ  -1
 ملصز حكٔكٕمل تؤد الصتكالل  1936معاٍدٗ الْطئني حٔح أٌ 

فعكدّا  أٍٔيتقد  كزامتَه أٌجعل الضباط ٓشعزٌّ  : 1942ؾرباٜك  4ساؾخ  -2
 اإلخْآٌتجٌَْ للعنل مع اجلناعات مجل مجاعات )  ّبدْٜا ىادٚ الضباط يفاجتناعات 
   اجلناعات الٔضارٓ٘ ( -مصز الفتاٗ  -املضلنني 

  ٘(2316أسٍز  الضباط األحزار ) -فربآز  4ما العالق٘:حادث 
 ّ : 1948ٖممي١ سكب ؾًهطني  -3

 خلكت رابط٘ مشرتك٘ بني ضباط اجلٔش  -ب       كشفت فضاٜح اليظاو امللكٕ     -أ
الضباط األحزار يف عيدما عاد البكباشٕ مجال عبد الياصز مً فلضطني كٌْ تيظٔه -ج

 و 1949صبتنرب صي٘ 
  ُلنلك لٔصبح جٔغ الععبلٍٕ اىتساع ّالء اجلٔغ : كاىت خط٘ عبد الياصر ّزمالئ  

 (  11 ٍٖاٖز - 19) دٖضىرب  اٌتدابات ٌادٙ الضباط 
  كاىت اىتدابات ىادٖ الضباط صراع علٙ رئاش٘ اليادٖ بني اللْاء حمند جنٔب رئٔض

رئٔض شالح احلدّد ٍّْ مً )ّبني اللْاء حصني شرٖ  (ٓؤٓدِ الضباط األحرار) شالح املعاٗ 

 (للنلك  تابعنيالضباط ال

حرارم الضباط االيتنظ  
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 ني جلي٘ تيظٔه لرئاش٘ اليادٖ قد مت باالتفاق بٔيُ ّباللْاء حمند جنٔب  ّكاٌ ترظٔح

الضباط األحرار اليت قررت خْض اىتدابات ىادٖ الضباط ملعرف٘ مدٖ قْٗ التيظٔه ّتأثريِ 

 . علٕ الرأٖ بني الضباط

  ّ٘قد اشتػل الضباط اشه اللْاء حمند جنٔب أفضل اشتػالل ّّضعِْ علٙ رأط قائن

٘ الصٔينا مرظحَٔه ّّزعت علٙ أعضاء اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ لليادٖ اليت اجتنعت بكاع

 . ّكاىت اجلنعٔ٘ العنْمٔ٘ متجل مجٔع ضباط اجلٔغ و (1951) دٓصنرب  بالعباشٔ٘

  لٔعد أّل اىتصار حيككُ الضباط األحرار  بأغلبٔ٘ ضدن٘ اىتَٙ األمر بفْز حمند جنٔب. 

   : 91569156ّّأحسش ايطباط األحساز أٍٚ اْتصاز ضٝاضٞ يف ايطاعات األٚىل يعاّ أحسش ايطباط األحساز أٍٚ اْتصاز ضٝاضٞ يف ايطاعات األٚىل يعاّ مب تفطس : مب تفطس  

 يٝعؿ أٍٚ اْتُاق حيكك٘ ايٓباط ا٭سكاق  باْتؼابات ْاؾ٣ ايٓباط بأغًب١ٝ ْؼ١ُ جنٔبُؿ ؾٛل ست بهبب 

  مب تفطس : ايصداّ بني املًو فازٚم ْٚادٟ ايطباط األحساز قبٌ قٝاّ ايجٛز٠مب تفطس : ايصداّ بني املًو فازٚم ْٚادٟ ايطباط األحساز قبٌ قٝاّ ايجٛز٠  ..  

 بهبب إَكاق املًو ؾاقٚم عًٞ متجٌٝ ن٬غ سكى اذتؿٚؾ بعٓٛ يف زتًو اإلؾاق٠. -1

ْٜٛٝٛ يف سؿٜك١ ْاؾٟ ايٓباط بايمَايو ٚنإ ادتُاعا ًَٗٛؾًا أعتربٙ  16عكؿ ايٓباط ادتُاع يف ّٜٛ 

 عههكٟ َٓف ايجٛق٠ ايعكاب١ٝ  عامل٪قػني أػطك ادتُا

   : ٌ؟؟  ْٜٛٝٛ أخطس اجتُاع َٓر ايجٛز٠ ايعساب١ْٜٝٛٝٛ أخطس اجتُاع َٓر ايجٛز٠ ايعساب١ٝ  9292ٜعترب بعض املؤزخني اجتُاع ايطباط يف ّٜٛ ٜعترب بعض املؤزخني اجتُاع ايطباط يف ّٜٛ ديٌ : دي  

   ؟؟  يطباط بايصَايويطباط بايصَايويف حدٜك١ ْادٟ ايف حدٜك١ ْادٟ ا  91569156مب تفطس : أ١ُٖٝ اجتُاع ايطباط مب تفطس : أ١ُٖٝ اجتُاع ايطباط  

 : حيث أن هذا االجتماع أثبت أن 
 . يًًُو ٥٫ٚ٘كط أن ادتٌٝ  -2                      .     ع٢ً ادتٌٝ نٝطكت٘املًو ؾكؿ  -1

 . ايٓاؾٟ ٠إؾاقزتًو  يف قؾض ادتُع١ٝ ايع١َُٝٛ باإلمجاع اقرتاغ متجٌٝ ن٬غ اذتؿٚؾ -3

 . ١ٝايع٬ْكٚز ثٛق٠ ايٓباط َٔ ايهك١ٜ إىل ػ -4

   : ؟؟  مل ٜهٔ ايكٝاّ بجٛز٠ أَسًا ضٗاًل بايٓطب١ يًطباط األحسازمل ٜهٔ ايكٝاّ بجٛز٠ أَسًا ضٗاًل بايٓطب١ يًطباط األحسازمب تفطس : مب تفطس  

  بهبب ٚدٛؾ أدٗم٠ َتعؿؾ٠ يٮَٔ ت٬سل ايتٓعِٝ َجٌ املؼابكات اذتكب١ٝ ٚايبٛيٝو ايهٝانٞ ٚاملؼابكات

 ايربٜطا١ْٝ .

  ٚقنننننزار الكٗننننناً بالجنننننٕر 
  ؟؟  91569156ٜٛيٝٛ ٜٛيٝٛ   6161ٛز٠ ٛز٠ ديـــٌ : عّجٌ املًو فازٚم بكٝاّ ثديـــٌ : عّجٌ املًو فازٚم بكٝاّ ث  

نٓٛات َٔ بؿا١ٜ تهٜٛٔ  6بعؿ  ّ ط1955( سؿؾ ايٓباط ا٭سكاق َٝعاؾ قٝاّ ايجٛق٠ يتهٕٛ عاّ 1

 .ٚاملًو  اإلجنلٔسبٓا٤ قٛتِٗ يٝهتطٝعٛا َٛاد١ٗ  ٜهتُكٚا يفست٢ ص ( 1949تٓعُِٝٗ )

 6لاقات يف يٗؿت َُك ؾ٢ْٛ نٝان١ٝ ٚتٛيت أقبع ّٚ 1952ٜٓاٜك  26( ٚيهٔ بعؿ سكٜل ايكاٖك٠ 2

ؾككق ايٓباط ا٭سكاق تكؿِٜ َٝعاؾ ايجٛق٠ ث٬خ  عِٝٓٗ املًو نإ ق٩نا٩ٖا َٔ غري املٓتُني ٭سماب أيٗك

 1952ّنٓٛات يٝهٕٛ يف ْٛؾُرب 

ّ ( أسؿ ايعٛاٌَ اييت عّذًت بتكؿِٜ َٛعؿ  1952ٜٛيٝٛ  16) قكاق سٌ زتًو إؾاق٠ ْاؾٟ ايٓباط  نإ( 3

ٌ بو يرئٜ ٚلٜكًا يًشكب١ٝ ) َا اهلؿف ( ا٫ْتكاّ َٔ ٖ٪٤٫ ايٓباط َٔ سٝح ايجٛق٠ ػا١َ بعؿ تعٝني إمساعٝ

 (  2316طكؾ َٔ ارتؿ١َ أٚ ا٫عتكاٍ أٚ ايتًكٜؿ ) ألٖك 
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 جنٔبٜٛيٝٛ َٛعؿ يًجٛق٠ يٝتِ ايكٓا٤ عًٞ ايٛلاق٠ ادتؿٜؿ٠ ) ٚلاق٠  22قكق ايٓباط إٔ تهٕٛ ي١ًٝ ( 4

ٜٛيٝٛ  23يُٝني ايؿنتٛق١ٜ ٚيهٔ تعمق ـيو ؾتككق إٔ تهٕٛ ي١ًٝ اهل٬يٞ ٚؾٝٗا ٚلٜك اذتكب١ٝ ( قبٌ أؾا٤ ا

 َٛعؿ ايجٛق٠ 

 خطة الثورة :  
 

 

  91569156ٜٛيٜٝٛٛيٝٛ  6666َا ايٓتا٥ج : اجتُاع قاد٠ ايجٛز٠ ظٗسَا ايٓتا٥ج : اجتُاع قاد٠ ايجٛز٠ ظٗس    

  يف ايهاع١ ايٛاسؿ٠ َٔ َباغط١ ع٢ً ايهٝطك٠ ع٢ً ادتٌٝ ٚإٔ ٜبؿأ تٓؿٝف ا٭ٚاَك ارت ؾٝ٘ اعتُؿت -

 : ٜٛيٝٛ نايتايٞ 23 ّٜٛ

 . تكّٛ بإغ٬م َؿاػٌ ايكاٖك٠ ايًُاي١ٝ ٚايًكق١ٝ اييت ت٪ؾ٣ اىل ق٥ان١ ادتٌٝ طجطورظػاألوضددددىػ:*ػاض

 . تكّٛ بايهٝطك٠ ع٢ً ؾاق اإلـاع١ املُك١ٜ إليكا٤ ايبٝإ ا٭ٍٚ يًجٛق٠ *ػاضطجطورظػاضثاظغظػ:

يتشكٜعو  ؿاق أٚاَعك  ملٓعِٗ َٔ إَع تكّٛ باعتكاٍ قاؾ٠ ادتٌٝ ٚايطريإ يف بٝٛتِٗ  *ػاضطجطورظػاضثاضثدظػ:ػ

 . قٛات يًتُؿٟ يًجٛق٠

 ننٕرٚ البٗناُ األٔه لمج 
            يف ايهابع١ ٚايُٓـ َعباسًا أـاع ستُعؿ أْعٛق ايهعاؾات أٍٚ بٝعإ يًجععٛق٠ بإنعِ ايًعٛا٤ ستُعؿ صتٝعب 

 ) ايكا٥ؿ ايعاّ يًكٛات املهًش١ ( َٔ ؾاق اإلـاع١ املُك١ٜ .

 ب ايعههك١ٜ ايٛسؿات مجٝع ناقعت : ادتٌٝ َٛقـ ّ ٞ  ا٫ْٓعُا ٕ  ايٓعباط  ٚابععؿ  ف ايجعٛق٠  إيع  ايًعبا

ٌ  ؾأَعبض  ف ايكٝاؾ٠ ِٖ ٚتٛيٛا يًذٌٝ ايكؿا٢َ ايكاؾ٠ ٘  ادتعٝ  ستُعؿ  نعٝطك٠  حتعت  نًع

 . جنٔب

 عؿؾ ٚػًؿ٘ َهًٛؾ١ عكب٘ يف ػكز ٜٛيٝٛ 23 َباغ َٔ ايتانع١ ايهاع١ ٚيف : جنٔب ستُؿ َٛقـ    

 .ايكاٖك٠ يٛاقع يف تهري ادتٌٝ عكبات َٔ                                              

 أدٗم٠ سٍٛ عُاى ٚايتؿٛا ايجٛق٠ ايًعب أٜؿٚ ٚاهلتاف بايتُؿٝل ادتُاٖري قابًت٘ :ايًعب َٛقـ  

 .  ايكاؾٜٛ                                

  نٝف غادز املًو فازٚم َصس ؟نٝف غادز املًو فازٚم َصس ؟  

   ٛو :و :  91569156ْٓلْٔ ْٓلْٔ   6161اجتناع قادٗ الجْرٗ مضاٛ اجتناع قادٗ الجْرٗ مضا  
 ايجٛق٠ ملطايب انتذاب١ ايٛلاق٠ بتًهٌٝ(  َاٖك ع٢ً ) املًو نًـانتكاٍ اهل٬يٞ ٚ ٜٛيٝٛ 23 ّٜٛ ظٗك بعؿ  

 َها٤ يف عكؿ  ّ ٘  ايٝعٛ ٟ  ايجعٛق٠  قٝعاؾ٠  مبكعك  ادتُعاع  أػطعك  ْؿهع          (  جنٔرتب  ستُعؿ  ) بك٥انع١  ايكبع١  بهعٛبك

    :ؾٝ٘  قكقٚا

  .ؾاقٚم املًو عمٍ -1

 . املًو يعمٍ انتعؿاؾًا نهٓؿق١ٜاإل إيٞ ايعههك١ٜ ايٛسؿات بعض إقناٍ -2

 .(  ايتني قأى قُك)  عًٝٗا يًتٛقٝع املًو إيٞ ايتٓالٍ ٚثٝك١ تكؿِٜ -3

 ٌايجٛق٠ قٝاؾ٠ زتًو َٚا١ٜ حتت (ايجاْٞ  ؾ٪اؾ أمحؿ ) ٫بٓ٘ ايعكٍ عٔ تٓالٍ إٔ بعؿ ؾاقٚم املًو قس . 

 ( ع٢ً َاٖك) ق٥ٝو ٚلقا٤ أٍٚ  - اهل٬يٞ( نجيب)أػك ق٥ٝو ٚلقا٤ قبٌ ايجٛق٠  - ٫سعععغ إٔ  -
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  ٚ9111ٖٕلٕٗ  11أِداف ٔوبادئ ثٕر  ً 
اإلقطاع -3         املاٍ قأى ٚنٝطك٠ ا٫ستهاق -2      . ٚأعٛاْ٘ ا٫نتعُاق -1ػاضػضدددداءػرضددددىػ:ػ 

:ػ. ن١ًُٝ ؾميككاط١ٝ سٝا٠ -3     .     ق٣ٛ ٚطين دٌٝ - 2.      ادتُاع١ٝ عؿاي١ -1ػإشدددددددداطددددددددددظػ
ػ

  م 2593يوليو  34انجازات ثورة 

 
 

  ٘أٔاًل : اجملننننناه الضٗاصننننن 
ػ
ػ

 . م 1923 ددتور إلغاء م1152ديسمبر 

 . ايهٝان١ٝ ا٭سماب سٌ م 1153ينايـــــر 

 أٍٚ ق٥ٝو ملُك . نجيبستُؿ  ٚتعٝني ادتُٗٛق١ٜ ٚإع٬ٕ املًه١ٝ إيػا٤ م 1153يونيه 

 .ا٫تؿاق١ٝ تٛقٝع َٔ يٗك 22 ػ٬ٍ َُك عٔ االنجليز د٤٬ تؿاق١ٝا تٛقٝع م 1154أكتوبر 

 عاًَا ) عٝؿ يًذ٤٬ ( .47 ؾاّ است٬ٍ بعؿ َُك عٔ ايربٜطا١ْٝ ايكٛات قسٌٝ م 1156يونيه  11

 . ايؿٚي١ إىل أَٛاٍ َٔ هلا َا مجٝع ٚاْتكاٍ ايهٜٛو قٓا٠ يكن١ تأَِٝ م 1156يوليو  26
 

  يف حتكٝل ٖدفٗا يف ايكطا٤ ع٢ً االضتعُازيف حتكٝل ٖدفٗا يف ايكطا٤ ع٢ً االضتعُاز  91569156جناح ثٛز٠ جناح ثٛز٠   عباز٠ :عباز٠ :ديٌ تازخيًٝا عًٞ صخ١ ايديٌ تازخيًٝا عًٞ صخ١ اي    

 اإلجنلٔس د٤٬ اتؿاق١ٝ تٛقٝع يف جنحت سٝح  ٔ  قسٝعٌ ايكعٛات   ٚمت ّ 1954 أنتعٛبك  يف َُعك  َع

 . ّ 1956 ْٜٛٝ٘ 18 ؾ٢ َُك عٔ ايربٜطا١ْٝ

  (())      مباشزًة مباشزًة   11521152يوليو يوليو   2323: حصلت مصز علي اصتقالهلا التام عقب قيام ثورة : حصلت مصز علي اصتقالهلا التام عقب قيام ثورة   
 1954 أنتٛبك يف َُك عٔ ادت٤٬ اتؿاق١ٝ تٛقٝع بعؿ إ٫ ايتاّ ا٫نتك٬ٍ عًٞ حتٌُ مل َُك ٭ٕ

 . ايتاّ انتك٬هلا ملُك ؾتشكل ّ 1956 ْٜٛٝ٘ 18 يف َُك عٔ ايربٜطا١ْٝ قسٌٝ ايكٛات مت ٚبعؿٖا

  ٙثاًٌٗا : اجملناه اإلقتصاد 
    ةةــــــالـشراعالـشراع  ::  

   .ادتؿٜؿ ٚايٛاؾٟ ايتشكٜك َؿٜك١ٜ يف ايُشكا١ٜٚ ا٭قاْٞ انت٬ُغ -1

  .ٚايؿٝٓإ ادتؿاف ػطك َٔ َُك إْكاـ(  ايٓتا٥ر َا)  1973ّ انجازه ٚمت ايعايٞ ايهؿ بٓا٤ -2

    الصهاعـــةالصهاعـــة  ::  
ػأظذأتػاضطذروراتػاضصظارغظػضزغادةػاإلظتاجػوطظؼاػ:*ػ
 ٚايفػا٥ك با٭نًش١ ٌٝادت يتمٜٚؿ اذتكب١ٝ املُاْع إًْا٤ -2     أنٛإ ػمإ َٔ ايهٗكبا٤ تٛيٝؿ -1

  أنٛإ يف ا٭مسؿ٠ َُٚٓع عًٛإ ٚايًُب اذتؿٜؿ َُٓع إًْا٤ -3

  املٗين ايتؿقٜب َكانمٚ ايُٓاعٞ ايتعًِٝب ا٫ٖتُاّ -5        ٙتهكٜك َعاٌَ ٚإقا١َ ايبرتٍٚ انتؼكاز -4

    : التـجــارة :التـجــارة  
  ٚايًكنات ايبٓٛى إؾاق٠ املُكٜني ىلتٛ -2                                  ايًكناتايبٓٛى ٚ متُري -1

 ايعامل ؾٍٚ يهٌ َُك جتاق٠ ٚدٗت -4                    املُك١ٜ يًُٓتذات ػاقد١ٝ أنٛام ؾتض -3
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 ن٘ ناه اإلدتىاعثالجًا : اجمل 
  : ؟؟    كيف حققت الجورة املبدأ الجالح والزابع للجورةكيف حققت الجورة املبدأ الجالح والزابع للجورة  مب تفضز :مب تفضز  
   : القضـاء علــى اإلقطـاع : القضـاء علــى اإلقطـاع  
 اإلقطاع ظاٖك٠ ع٢ً ّ ) مب تؿهك ( يًكٓا1952٤ نبتُرب 9 ا٭ٍٚ ايمقاعٞ اإل٬َغ قإْٛ َؿق . 

  : إقامة عدالة اجتماعية :إقامة عدالة اجتماعية  
   . ادتاَعٞ ايتعًِٝ ست٢ َكاسً٘ مجٝع يف ايتعًِٝ زتا١ْٝ تعُِٝ -1

 يًُٛظؿني ٚاملعايات ا٫دتُاع١ٝ ايتأَٝٓات قٛاْني إَؿاق -2

                    .ًاَٜٛٝ ناعات 7بع  ايعٌُ ناعات حتؿٜؿ -3

                     .قباغا٭ َٔ هلِ ْهب٘ ختُِٝٚ ٚاملُاْع ايًكنات إؾاق٠ زتًو يف ايعُاٍ إيكاى -5

 ّ (1952) ؾيعٌ : ا٫ٖتُاّ باملكأ٠ بعؿ ثٛق٠ ٜٛيٝٛ  ٚا٫ْتؼاب ايرتيٝض سل املكأ٠ َٓض -9

  ٘رابعًا : اجملنناه العزبنن 
  ارتًٝر ٚإَاقات ايعكبٞ املػكب ٚب٬ؾ ايهٛؾإ : َجٌ ايعكب١ٝ ايؿٍٚ انتك٬ٍ يف املهاعؿ٠ -1

 ( املًكٚع١ سكٛق٘ ٫نرتؾاؾ ايؿًهطٝين ايًعب -ايُٝٔ  ٚثٛق٠ ايعكام ثٛق٠)  ظاْب ايٛقٛف -2

 نن٘ خاوضًا : اجملنناه الدٔل 
 . ٚأؾكٜكٝا آنٝا يف ايًعٛب انتك٬ٍ يف املهاعؿ٠ -1

 ٚأيهاي٘ قَٙٛ بهٌ ا٫نتعُاق ستاقب١ -2

٘  ٚآْعُت  ٚتكنٝعا  ايعكام بني 1955ّ بػؿاؾ سًـ َجٌ ايعههك١ٜ ا٭س٬ف إيٞ ا٫ُْٓاّ قؾض -3  يع

ِ  بًؿ٠ قاّٚ ايٓاَك عبؿ مجاٍ ٚيهٔ(  إٜكإ – بانهتإ –1955 ابكٌٜ بكٜطاْٝا  أٟ أٚ َُعك  ْع

 . ايٝٗا َُك دك تكٜؿ ايػكب١ٝ ايؿٍٚ ) مب تؿهك ( ٭ٕ ايتشايـ هلفا عكب١ٝ ؾٚي١

 .  ايػكب١ٝ أٚ ايًكق١ٝ ايهت١ً َٔ أٟ إىل ا٫ضتٝال ٚعؿّ اإلجيابٞ اذتٝاؾ نٝان١ تبين -4

 29 ؾٝ٘ ٚايرتنت 1955ّ ابكٌٜ بإْؿْٚٝهٝا باْؿْٚر َ٪متك يف َُك ؾٚق يف بْٛٛغ ـيو ظٗك ٚقؿ -5

 . ايعامل نهإ ُْـ متجٌ ناْت ؾٚي١

  ؟؟  ما الهتائج : اجناسات ثورة يوليو يف اجملال الدوىلما الهتائج : اجناسات ثورة يوليو يف اجملال الدوىل  
 1967ّّ ٚعؿٚإ 1956عكْت َُك مل٪اَكات عؿٜؿ٠ َجٌ ايعؿٚإ ايج٬ثٞ ت . 

 فرتٚ سكي الزٟٗط حمىد إٌٔر الضادات 
 : ايهاؾات أْٛق إجنازات ٚأِٖ ايهاؾات أْٛق ايك٥ٝو بعؿٙ ٚتٛىل 1973ّ عاّ ايٓاَك عبؿ مجاٍ تٛيف  -

 .                    ايؿاػ١ًٝ ادتب١ٗ تٛسٝؿ -2                 .ّ 1971 ن١ٓ ملُك ايؿا٥ِ ايؿنتٛق بإَؿاق قاّ -1

 ّ .1973 انتٛبك ذتكب ايعبٛق قكاق إَؿاق -5  .    ايعكبٞ ايُـ تٛسٝؿ -4    . يًشكب ادتٌٝ إعؿاؾ -3
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 .........مقدمة 
 ّ 1884ؾإ ّ ٚبعؿٖا ايه1882ٛ نبتُربػٓعت َُك ي٬ست٬ٍ ايربٜطا٢ْ  -1

 ناْت مجٝع ايب٬ؾ ايعكب١ٝ َٔ احملٝط اىل ارتًعٝر  ّ 1914 َٝـ ا٭ٚىل عٓؿَا قاَت اذتكب ايعامل١ٝ -2

 : ؾ٢ قب١ٓ ا٫نتعُاق عؿا

 ايعكام )حتت اذتهِ ايعجُاْٞ( . -4نٛقٜا .          -2قًب ادتمٜك٠ ايعكب١ٝ ٚاذتذال .         -1 

 

 

 

  َ ٓطك١ ارتًٝج ايعسبٞ ٚجٓٛب ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ٓطك١ ارتًٝج ايعسبٞ ٚجٓٛب ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚضذ أثس اذت١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً َٚضذ أثس اذت١ًُ ايفسْط١ٝ ع٢ً  

   ٕٖاااااّ جدًا ( ّ ) ٖاااااّ جدًا (   9898مب تفطس : اٖتُاّ بسٜطاْٝا مبٓطك١ ارتًٝج ايعسبٞ يف ايكسٕ مب تفطس : اٖتُاّ بسٜطاْٝا مبٓطك١ ارتًٝج ايعسبٞ يف ايكس ( ّ  

 إنجلتـرا ٭١ُٖٝ َُك ٚبع٬ؾ املًعكم ايعكبع٢ ؾكاَعت      انجلترايؿتت اذت١ًُ ايؿكْه١ٝ يف َُك ٚايًاّ أْعاق  -

 :با٫ت٢ 

 مػ(ػ]ػطاػاضظتائبػ[ػػمػ(ػ]ػطاػاضظتائبػ[ػػ19711971نػ)ػأصتوبرػنػ)ػأصتوبرػرػدػططاعدةػطشػدضطانػُرطارػدػططاعدةػطشػدضطانػُرطاػػػػ--11

ػػنصت على تعهد السلطان بـ :  --
 .طكؾ مجٝع ايكعاٜا ايؿكْهٝني  -2          .     عؿّ ايهُاغ بإًْا٤ ٚناي١ ؾكْه١ٝ أٚ ٖٛيٓؿ١ٜ -1

 . بكا٤ سا١َٝ عههك١ٜ بكٜطا١ْٝ -3

ػػ(ػ]ػبمػتغدرػ[(ػ]ػبمػتغدرػ[مػمػ19771977احتاللػجزغرةػبرغمػسيػطدخلػاضبحرػاألحطرػرظدػبابػاضطظدبػ)ػطاغوػاحتاللػجزغرةػبرغمػسيػطدخلػاضبحرػاألحطرػرظدػبابػاضطظدبػ)ػطاغوػػػ--22
 . ك( عٔ طكٜل ايبشك ا٭مح االجنلٔسٓ٘يكطع ايطكٜل ع٢ً ايؿكْهٝني إـا ؾهكٚا يف ْكب اهلٓؿ ) املهتعُك٠  -1

 يتأَني امل٬س١ يف احملٝط اهلٓؿٟ ٚعك ايعكب .   -3

 .ٖفٙ ادتمٜك٠  إجنلرتاّ تكنت 1831بعؿ ػكٚز ايؿكْهٝني َٔ َُك يف  -2

ػػمػ(ػ:مػ(ػ:11821182وردنػ)ػوردنػ)ػػػرػدػاتغاشغظػطشػدضطانػضحبرػدػاتغاشغظػطشػدضطانػضحبػػ--33
 . ُْت ع٢ً : بكا٤ سا١َٝ عههك١ٜ بكٜطا١ْٝ ٖٓاى يتأَني ايطكٜل إىل اهلٓؿ  -

 ٛٗظّٕر خطز حمىد عم٘ يف وٍطكٛ اجلشٖزٚ العزب  
   98989898مب تفطس : اٖتُاّ بسٜطاْٝا مبٓطك١ ارتًٝج ايعسبٞ َٔ ض١ٓ مب تفطس : اٖتُاّ بسٜطاْٝا مبٓطك١ ارتًٝج ايعسبٞ َٔ ض١ٓ  ّ  ّ  

) بعؿ إٔ قٓٞ ع٢ً ايؿٚي١ ايٖٛاب١ٝ  بٚستُؿ ع٢ً ؾ٢ يب١ ادتمٜك٠ ايعكب١ٝ بهبب اذتك بهبب تٛنعات -1

 .يًتٛنع تطًعات ستُؿ ع٢ً  يف ؾتًههتّ ( 1818ايهعٛؾ١ٜ ا٭ٚىل 

 . عًُت ع٢ً تؿعِٝ ْؿٛـٖا يف نٌ إَاقات ارتًٝر حتهبًا ٭ٟ ْتا٥ر قؿ حتؿخ -2

 . يتأَني َٛا٬َتٗا اىل اهلٓؿ -3
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  نٝف دعُت بسٜطاْٝا ْفٛذٖا يف إَازات ارتًٝج ؟نٝف دعُت بسٜطاْٝا ْفٛذٖا يف إَازات ارتًٝج ؟  

   ؟؟  9191يف ايكسٕ يف ايكسٕ   ايعسبٞايعسبٞاتبعتٗا اجنًرتا يفسض ضٝطستٗا ع٢ً ارتًٝج اتبعتٗا اجنًرتا يفسض ضٝطستٗا ع٢ً ارتًٝج   اييتاييت  بباألضايٝاألضايٝحدد حدد  

   ديٌ : اخترت ديٌ : اخترتEE   ؟؟َٔ تدخٌ حمُد ع٢ً يف ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ذزٜع١ يبطط ضٝطستٗا ع٢ً ارتًٝج َٔ تدخٌ حمُد ع٢ً يف ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ذزٜع١ يبطط ضٝطستٗا ع٢ً ارتًٝج  

 ّ َع نٌ يٝٛخ إَاقات ارتًٝر ُْٚت عًٞ :1823عكؿت َعاٖؿ٠ ايًُض ايعا١َ  -1

 حتكِٜ جتاق٠ ايكقٝل اييت تكّٛ بٗا نًط١ٓ عُإ. -ب         حتكٜعععععِ ايككَٓععععع١         -أ

 جتؿؾت ٖفٙ املعاٖؿ٠ ؾهُشت يربٜطاْٝا ايكٝاّ بؿٚق ايتشهِٝ يف املٓالعات ايت٢ حتؿخ بني ايًٝٛخ -2

ّ ٚأػعفت يعهٌ اذتُاٜع١    1899ّ َٚع أَعري ايهٜٛعت   1891عكؿت َعاٖؿات َع نًطإ َهكط  -3

 ايربٜطا١ْٝ.

  1837طاْٝا بتأنٝؿ ٚدٛؾٖا يف املٓطك١ ؾٛد٦ت بعٗٛق ستُؿ ع٢ً َك٠ أػعك٣ ععاّ   ٚأثٓا٤ قٝاّ بكٜ -4 

 ٚايفٟ ٌَٚ يًُٝٔ بأَك َٔ ايهًطإ ايعجُاْٞ .

   مب تفطس : زأت مب تفطس : زأتEE   يتٗدٜدٙ َٛاصالتٗا يف اهلٓديتٗدٜدٙ َٛاصالتٗا يف اهلٓديف ظٗٛز حمُد ع٢ً بايُٝٔ خطسًا ع٢ً َصاذتٗا ؟ يف ظٗٛز حمُد ع٢ً بايُٝٔ خطسًا ع٢ً َصاذتٗا ؟  

  ٖاااااّ جدًا (ّ ) ٖاااااّ جدًا (98119811ْٞ عاّ ْٞ عاّ َا ايٓتا٥ج : ظٗٛز حمُد يف ايُٝٔ باضِ ايطًطإ ايعجُاَا ايٓتا٥ج : ظٗٛز حمُد يف ايُٝٔ باضِ ايطًطإ ايعجُا ( ّ  

 1839ّقاَت بكٜطاْٝا باست٬ٍ عؿٕ ٜٓاٜك  -1

َعٓعِٗ َعٔ َٗامجع١     -َكاقب١ أتباع٘  -عكؿ اتؿاق١ٝ َع نًطإ عؿٕ ٚ ذتر تعٗؿ ؾٝٗا : تأَني ايطكم  -2

 . اإلنجليز

 .ّ  1843أػكدت ستُؿ ع٢ً َٔ ادتمٜك٠ ايعكب١ٝ ٚايًاّ عهب َعاٖؿ٠ يٓؿٕ  -3

 
 م  : 9811الفرنشى للجزائر  االحتالل  

 

 

  :ٌعالقات طٝب١ بني فسْطا ٚادتصا٥س ؟عالقات طٝب١ بني فسْطا ٚادتصا٥س ؟تٛجد تٛجد ناْت ناْت   ديٌ:دي  

إصتًرتا عًعٞ ؾكْهعا    ٘ا٫قتُاؾٟ اييت ؾكْت ناْت ؾكْها تهتٛقؾ ايكُض َٔ ادتما٥ك ٚـيو بهبب اذتُاق

 َع ممايو أٚقٚبا ايجٛق٠ ايؿكْه١ٝأثٓا٤ سكٚب 

  ؟ّ ؟98119811مب تفطس : احتالٍ فسْطا ادتصا٥سمب تفطس : احتالٍ فسْطا ادتصا٥س ّ  

ؾرتانُعت   ناْت ؾكْها تهتٛقؾ ايكُض َٔ ادتما٥ك مل تهعٔ ؾكْهعا تعؿؾع اعٔ ايكُعض ؾعٛقاً      عٓؿَا  -1

 . ٝٗاايؿٜٕٛ عً

 . متاطٌ ؾ٢ ايهؿاؾ ناْتٜطايبٕٛ ؾكْها بايهؿاؾ يهٔ ؾكْها  1833بؿأ سهاّ ادتما٥ك َٓف عاّ -2

كْعو ؾكعط ٚمت   ًَٝعٕٛ ؾ  7ًَٝعٕٛ ؾكْعو إيعٞ     24دت١ٓ َاي١ٝ يف باقٜو ػؿٓت ايؿٜٕٛ َٔ  تًهًت -3

 . ( بإٔ إدكا٤ات ايهؿاؾ نٛف تأػف ٚقت ط1826ٌٜٛإب٬ؽ سانِ ادتما٥ك ) أغهطو

ؾ٢ إطاق أعُاٍ ايكك١َٓ املٓتًك٠ بني يععٛب   )سؿثت ايتبانات بني ايهؿٔ ادتما٥ك١ٜ ٚنؿٔ بابا قَٚا  -4

 ط َا ايٓتا٥ر ص( ايبشك املتٛنط 

 طايب١ ادتما٥ك بؿؾع تعٜٛض عٔ نؿٔ ايبابا .يًُُاط١ً يف ايهؿاؾ َٚاْتٗمت ؾكْها ايؿك١َ  -أ    

   1833ست٢ أٚا٥ٌ عاّ 1827ايًاط٧ ادتما٥كٟ ملؿ٠ نٓتني َٔ ؾكْها ساَكت  -ب
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 : طايبت ادتما٥كٜني بعع -ز

 َٔ نؿٔ ايبابا . أػفٚٙإعاؾ٠ َا  -ايتٛقـ عٔ مماقن١ ايكك١َٓ             -

 يف ادتما٥ك ٫عرتاف يؿكْها عل ايؿٚي١ ا٭ٚيٞ بايكعا١ٜا -         ايتٓالٍ عٔ ايؿٜٕٛ                   -

٘ قؾض سانِ ادتما٥ك ٖفٙ املطايب ؾأَؿقت ؾكْها أٚاَكٖا يٮنطٍٛ باست٬ٍ ايعب٬ؾ   -5  ّ 1833 ْٜٛٝع

 بعؿ َكا١َٚ يؿٜؿ٠ ٚمل تتشكى ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ يُٓك٠ ادتما٥ك.

  ٖٛصٗاصٛ فزٌضا يف اجلشاٟز لمكضاٞ عمٜ الغدصٗٛ اجلشاٟز 

   ْٜ٘ٝٛ ؟؟  98119811َّّا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً : احتالٍ فسْطا يًجصا٥س ْٜٛٝ٘ َا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً : احتالٍ فسْطا يًجصا٥س  

  ؟؟  ٚضذ َا ًٜٞ : ٚضا٥ٌ فسْطا يفسض ضٝطستٗا ع٢ً ادتصا٥سٚضذ َا ًٜٞ : ٚضا٥ٌ فسْطا يفسض ضٝطستٗا ع٢ً ادتصا٥س  

ػػادتعاللػاشتصاديػ:ادتعاللػاشتصاديػ:ػػ
 َُاؾق ا٭قاْٞ َٚٓض ايٓٝاع يًؿكْهٝني  -1

 ايهكّٚ إلْتاز ارتُٛق  ١انت٤٬ٝ ايًكنات ايؿكْه١ٝ ع٢ً ا٭قاْٞ يماقع -2

 انتػ٬ٍ َٓادِ اذتؿٜؿ ٚايؿٛنؿات ٚايٓشاى ٚايمْو .  -3

 إًْا٤ ايعؿٜؿ َٔ املُاْع َٚؿ ايههو اذتؿٜؿ١ٜ   -4

ػػادتعاللػادتغطاظيػ:ادتعاللػادتغطاظيػ:ػػ
 .ايٝٗٛؾ إىل ادتما٥ك َٚٓشتِٗ ادتٓه١ٝ ايؿكْه١ٝا٭ٚقبٕٝٛ ٖٚذك٠  تًذٝع -1

 َعا١ًَ ادتما٥كٜني املهًُني ع٢ً أِْٗ َٛاطٓني َٔ ايؿقد١ ايجا١ْٝ. -2

  )ػاإلجابظػ:ػادتعاللػاشتصاديػ()ػاإلجابظػ:ػادتعاللػاشتصاديػ(  * ديٌ : ناْت ادتصا٥س َٛزدًا ٖاًَا َٔ َٛازد ارتصا١ْ ايفسْط١ٝ* ديٌ : ناْت ادتصا٥س َٛزدًا ٖاًَا َٔ َٛازد ارتصا١ْ ايفسْط١ٝ

ػػ)ػجػ:ػادتعاللػادتغطاظيػ()ػجػ:ػادتعاللػادتغطاظيػ(  ((احتالهلااحتالهلا  نإ االضتعُاز ايفسْطٞ يًجصا٥س اضتعُازًا اضتٝطاًْٝا َٓرنإ االضتعُاز ايفسْطٞ يًجصا٥س اضتعُازًا اضتٝطاًْٝا َٓر* ديٌ : * ديٌ : 
 

  
 

 كٛؾ َٓٗا املكا١َٚ عاَُتٗا بههك٠.يهٌ إؾاق٠ ٜ -2ْعِ املكا١َٚ                                   -1

   ٞ؟؟َا ايٓتا٥ج : نفاح عبد ايكادز ادتصا٥سٟ ضد االضتعُاز ايفسْطٞ َا ايٓتا٥ج : نفاح عبد ايكادز ادتصا٥سٟ ضد االضتعُاز ايفسْط  

 ّ ٚبٗا : 1834 ؾٟ ًٌَٝٝع٢ً عكؿ اتؿاق١ٝ  ِٖأدربؾ نيأسكل اْتُاقات ع٢ً ايؿكْهٝ -1

 يؿكْهٕٝٛ تٓعِٝ أْؿهِٗأعاؾ ا -اعرتؾٛا ب٘ سانًُا ع٢ً ٚنط ٚغكب ادتما٥ك                              -     

 يٓٛا ٖذُات ع٢ً املكا١َٚ ؾٕٚ ْتٝذ١ -     

 ص 2316ّ ط ألٖك 1837 قهٓط١ّٓٝ َع٘ ٚيهِٓٗ ْكٖٓٛا باست٬هلِ  1835 ايتؿ١ٓعكؿ َعاٖؿ٠  -2

   ٟ؟؟ّ.ّ.98119811مب تفطس :  اضتطالّ األَري عبد ايكادز ادتصا٥سٟ مب تفطس :  اضتطالّ األَري عبد ايكادز ادتصا٥س  

مسض يع٘ مبٛاَع١ً املكاَٚع١ َعٔ ا٭قاْعٞ      ٖكب عبؿ ايكاؾق إىل َكانٌ يٝشتُٞ بهًطإ َكانٌ ايفٟ  -1

 ) َا ايٓتا٥ر (املػكب١ٝ 

 . املػكبٞ ؾتؼ٢ً نًطإ َكانٌ عٔ َهاْؿ٠ عبؿ ايكاؾق ١قاَت ؾكْها بٓكب َٝٓا٤ طٓذ -

  . قكق نًطإ َكانٌ سكَاْ٘ َٔ انتؼؿاّ ا٭قاْٞ املكان١ًٝ يف عًُٝات املكا١َٚ  -

ادر اجلشاٟزٝ كفاح االوري عبد الك  
 



  

 روائع 89

 روائع الهخبة  التاريخ للثانوية العامة 

  ل ابو على كام –كامل  سامح –ايواب انور  –اعداد : إسالم اللورد 

 . ٚمت ْؿٝ٘ إىل ايًاّّ 1847يكاؾق إىل ا٫نته٬ّ ؾاْطك ا٭َري عبؿ اتؿٛم ايه٬غ ايؿكْهٞ  -2 

  .َا ايٓتا٥ج : ايطٝاض١ االضتٝطا١ْٝ ٚ ايجكاف١ٝ اييت َازضتٗا فسْطا يف ادتصا٥س.َا ايٓتا٥ج : ايطٝاض١ االضتٝطا١ْٝ ٚ ايجكاف١ٝ اييت َازضتٗا فسْطا يف ادتصا٥س  

 . ناْت تٗؿف يًكٓا٤ ع٢ً ايًؼ١ُٝ ادتما٥ك١ٜ ايعكب١ٝ اإلن١َٝ٬ -1

 ظٗٛق سكنات ٚط١ٝٓ تطايب بانتك٬ٍ ادتما٥ك . -2

 

 زائر بعد احلرب العاملية األوىلاحلركة الوطهية يف اجل  

 (  11) فى الهصف األول مو ق  
 

  اجلشاٟزٙ األوري خالد عبد الكادر: 
 َبؿأ سل تككٜك املُري ٚيهٓ٘ ؾًٌ ٚػا١َ  يك٥ٝو ا٭َكٜهٞ ًٜٚهٕٛا َباؾ٨ساٍٚ إٔ ٜهتؿٝؿ َٔ  -

 : مجاعٛ عمىاٞ اجلشاٟز 

 م  1926: عام  تصوظتػ- 

   : ايفٟ ختكز َٔ داَع١ ايمٜت١ْٛ ؾٜوابذتُٝؿ بٔ عبؿ ا  تزرمػعذهػاضحرصظػ:ػ-

 ايًٝؽ ) قيٝؿ قْا (  -ايًٝؽ )بًري اإلبكاُٖٝٞ ( ٚايفٟ تأثك باإلَاّ ) ستُؿ عبؿٙ (                              

   اذتؿاظ ع٢ً ايًؼ١ُٝ ايعكب١ٝ اإلن١َٝ٬ يًذما٥ك تؼدفػاضحرصظػإضىػ:ػ-

   : دعاٚ االٌدواز 

 عباى ؾكسات رصظػ:تزرمػعذهػاضحػ-

قاَت يعكحي١ نعبري٠ َعٔ َجكؿعٞ ادتما٥عك املتعأثكٜٔ بايجكاؾع١ ايؿكْهع١ٝ بايعؿع٠ٛ إىل          :ػ إظذائؼددددداػ-

   اْؿَاز ادتما٥ك َع ؾكْها ) أٟ تُبض ادتما٥ك قطع١ َٔ ؾكْها (

  مب تفطس : زفض غعب ادتصا٥س فهس٠ االْدَاج ؟مب تفطس : زفض غعب ادتصا٥س فهس٠ االْدَاج ؟  

  ((  61956195صا٥س ) مجاع١ االْدَاج ( ) صا٥س ) مجاع١ االْدَاج ( ) ٚضذ أٚج٘ ايٓكد املٛج٘ إىل : مجاع١ َجكفٞ ادتٚضذ أٚج٘ ايٓكد املٛج٘ إىل : مجاع١ َجكفٞ ادت  

 ٝني يف ؾكْها ٫ٚ ست٢ املهتٛطٓني ا٫ْؿَاز نٝتِ ؾٕٚ إٔ مياقى ادتما٥كٜني ْؿو سكٛم ايؿكْه

 ايؿكْهٝني يف ادتما٥ك ايفٜٔ ٜتُتعٕٛ باملٛاط١ٓ نا١ًَ .

 مجاعٛ جنىٛ مشاه أفزٖكٗا:  -1
 تمعِ ٖفٙ اذتكن١ :  َُايٞ اذتاز .                 -

 . ادتما٥ك ٗؿف اذتكن١ إىل : انتك٬ٍت -

 

 احلركة الوطهية يف اجلزائر 
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 بعد احلرب العاملية الثانية  
 

 دٔر وصز يف وضاٌدٚ ععب اجلشاٟز 

   ٛٝ؟؟  ّ عًٞ ايجٛز٠ ادتصا٥س١ّٜ عًٞ ايجٛز٠ ادتصا٥س91569156١ٜٚضذ أثس ثٛز٠ ٜٛيٝٛ ٚضذ أثس ثٛز٠ ٜٛي  

   ٛٝ؟؟  ّ ٚاضتكالٍ ادتصا٥سّ ٚاضتكالٍ ادتصا٥س91569156َا ايعالق١ بني : ثٛز٠ ٜٛيٝٛ َا ايعالق١ بني : ثٛز٠ ٜٛي  

 جا١ْٝ ظٗك تٝاق ٜؿعٛ إىل إٔ ا٫نتك٬ٍ ئ ٜأتٞ إ٫ عٔ طكٜل ايجٛق٠ ػا١َ بعؿ بعؿ اذتكب ايعامل١ٝ اي

 يف َُك  1952ٜٛيٝٛ 23ثٛق٠  نجاح

  ؟؟  ٚضذ : دٚز َصس ايكَٛٞ يف حتسٜس ٚاضتكالٍ ادتصا٥سٚضذ : دٚز َصس ايكَٛٞ يف حتسٜس ٚاضتكالٍ ادتصا٥س  

  حوثلجزائر لقدمت كل الدعم : 

 املاٍ ٚايه٬غ هلا  َُك قؿَت نٓٛات 8 ٚانتُكتّ 1954ْٛؾُرب  ايجٛق٠ ادتما٥ك١ٜ َٔ ايكاٖك٠ أعًٓت -1

 ْٚع اَهاْٝات َُك اإلع١َٝ٬ يف ػؿ١َ ادتما٥ك . -2

 1957ساٚيت ؾكْها ايتؿاِٖ َع ادتما٥كٜني َٔ ػ٬ٍ إقا١َ احتاؾ ؾٝؿقايٞ بٝٓٗا ٚبني ادتما٥ك عاّ  -4

 ٚيهٔ قؾ١ٓ ادتما٥كٜٕٛ  

 1963ّ ُؿاق قكاق َٔ ا٭َِ املتشؿ٠ عل ادتما٥ك يف ا٫نتك٬ٍنتيف إ َُك نجحت -5

  َا ايٓتا٥ج : َطاعد٠ ٚٚقٛف َصس ظاْب ايجٛز٠ ادتصا٥س١ٜ ؟َا ايٓتا٥ج : َطاعد٠ ٚٚقٛف َصس ظاْب ايجٛز٠ ادتصا٥س١ٜ ؟    

  ّأثٓا٤ سه١َٛ ) دٞ َٛي١ٝ ( ايفٟ 1956قاَت ؾكْها با٫يرتاى يف ايعؿٚإ ايج٬ثٞ عًٞ َُك عا ّ

 قاٍ : اْ٘ ٫ اْتُاق يؿكْها عًٞ ايجٛق٠ ادتما٥ك١ٜ إ٫ بإػكاز َُك َٔ َعكن١ انتك٬ٍ ادتما٥ك .

 

 
 

  طس : تػري ضٝاض١ فسْطا يف ادتصا٥س ؟طس : تػري ضٝاض١ فسْطا يف ادتصا٥س ؟مب تفمب تف    

  تٛىل ياقٍ ؾجيٍٛ اذتهِ –يؿ٠ املكا١َٚ ادتما٥ك١ٜ  –بهبب ا٫ْتُاقات ايؿبًَٛان١ٝ ايؿٚي١ٝ 

  ؟؟  َا ايٓتا٥ج : االْتصازات ايدبًَٛاض١ٝ ايدٚي١ٝ ٚغد٠ املكا١َٚ ادتصا٥س١َٜا ايٓتا٥ج : االْتصازات ايدبًَٛاض١ٝ ايدٚي١ٝ ٚغد٠ املكا١َٚ ادتصا٥س١ٜ  

 اٖتمت اذته١َٛ ايؿكْه١ٝ ٚ نكطت ادتُٗٛق١ٜ ايكابع١. -1

 ّ ْٚٚع ا٭َك أَاّ ادتما٥كٜني يف ث٬خ اجتاٖات :1959اقٍ ؾجيٍٛ اذتهِ  تٛيٞ ي -2

 ا٫نتك٬ٍ ايتاّ. -ز             ا٫نتك٬ٍ َع ا٫قتباط بؿكْها -ب       .ا٫ْؿَاز يف ؾكْها -أ

  ؟؟  َا ايٓتا٥ج : َػسٚع غازٍ دجيٍٛ خبصٛص ادتصا٥سَا ايٓتا٥ج : َػسٚع غازٍ دجيٍٛ خبصٛص ادتصا٥س  

ايؿكْهعٝني   ؾجيٍٛف ٚناعؿِٖ زتُٛع١ َٔ ايٓعباط يف ادتما٥ك ع٢ً سهِ  ايؿكْهٝني ثٛق٠ املهتٛطٓني -1

 .ايعمٍ  َٓع١ُ ادتٌٝ ايهكٟ ٚأباؾٚا آ٫ف املهًُني ٚيهًٛااملتطكؾنيف 

 املؿاْٚات ؾتِ ٚقـ إط٬م ايٓاق نجحت َُؿ ؾجيٍٛ َٚع٘ ادتما٥كٜني أَاّ املتطكؾني ٚ -2

 ٢ً انتك٬هلا.بني ؾكْها ٚادتما٥ك ٚبٗا سًُت ادتما٥ك عّ 1962عكؿ اتؿاق١ٝ اٜؿٝإ   -3

 اصتكاله اجلشاٟز 
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   ؟؟  اضتكالٍ ادتصا٥ساضتكالٍ ادتصا٥س  --َا ايعالق١ بني : تٛىل غازٍ دجيٍٛ ادتُٗٛز١ٜ ارتاَط١ َا ايعالق١ بني : تٛىل غازٍ دجيٍٛ ادتُٗٛز١ٜ ارتاَط١  

   ( (  61956195َا زأٜو يف : َٛقف غازٍ دجيٍٛ َٔ اضتكالٍ ادتصا٥س ) َا زأٜو يف : َٛقف غازٍ دجيٍٛ َٔ اضتكالٍ ادتصا٥س)  ؟؟  

-------------------------------------------------------- 

 

 م1881االحتالل الفرنشى لتونص 
 

  نضا يف احتالل تىنط؟نضا يف احتالل تىنط؟مب تفضز : رغبُ فزمب تفضز : رغبُ فز  
يف مشاٍ إؾكٜكٝا ١إَرباطٛقٜ تهٜٛٔؾكْها يف  ١قغب -1 بدببػ:ػ .  

 تْٛو ْٚعـ ا٭نك٠ ايكك١ًَٝٓ( سهاّ باٜات )  ْعـ -2

 . (يٝبٝا ؾ٢ طكابًو )       

 .يعجُا١ْٝ يف ايؿؾاع عٔ ادتما٥ك  ؿٚي١ ااملٛقـ ايهًيب يً -3

  ؟؟  يف تلال افزيكًايف تلال افزيكًافزنضا فزنضا أطناع أطناع   مومودولُ العجنانًُ دولُ العجنانًُ الال  وضح : مىقفوضح : مىقف  
  حوث :وتونس  ررابلس ىاملباذرة عل ادتعادة دوطرتهاالدولة العثمانوة قررت 

 ّ 1835ا٭نك٠ ايكك١ًَٝٓ ٚأعاؾ يٝبٝا يهٝطكت٘ املبايك٠ طكؾ ايهًطإ يف  نجح -1

ٚيهٔ ؾكْها َٓعت٘ عذ١ إٔ يتْٛو نٝعإ َهعتكٌ   ّ 1836تْٛو  أقنٌ ايهًطإ ق٠ٛ عك١ٜ إيٞ -2

 . حيل يًهًطإ ايتؿػٌ ؾٝٗا ٫

  وربيةاال دولالتوىض حمط اطناع  

  ؟؟  ديٌ : ناْت حماٚالت تْٛظ اإلصالح١ٝ بابًا يًتدخٌ األجٓيب يف تْٛظديٌ : ناْت حماٚالت تْٛظ اإلصالح١ٝ بابًا يًتدخٌ األجٓيب يف تْٛظ  

  ؟؟  مب تفطس : مل ٜهٔ احتالٍ تْٛظ باألَس اهلني ع٢ً فسْطامب تفطس : مل ٜهٔ احتالٍ تْٛظ باألَس اهلني ع٢ً فسْطا  

  ؟؟  ع٢ً تْٛظع٢ً تْٛظ  ديٌ : مل تهٔ تْٛظ حمط آَاٍ فسْطا فكط / نإ ٖٓاى تٓافظ اضتعُازٟ يًطٝطس٠ديٌ : مل تهٔ تْٛظ حمط آَاٍ فسْطا فكط / نإ ٖٓاى تٓافظ اضتعُازٟ يًطٝطس٠  

 ع٢ً نهب ا٭عٛإ ٚ ا٫َتٝالات ؾاػٌ اإلؾاق٠ ايتْٛه١ٝ.  ٚإٜطايٝا وإنجلترا تهابل ث٬خ ؾٍٚ ؾكْها -1

 ) ؾيعععٌ ( ناْت اإلؾاق٠ ايعًٝا يف تْٛو َتشُه١ يًتعإٚ َع ايؿٍٚ ايهرب٣ يتشؿٜح ايب٬ؾ  -2

 بني املٛاطٓني أَاّ ايكإْٛ  ٝهاٟٚيعٗؿ ا٭َإ )ايؿنتٛق(  (1859-1855) أَؿق ايباٟ ستُؿ -أ   

 ) َا ايٓتا٥ر ( ّ 1861أَؿق ايباٟ ستُؿ ايُاؾم ؾنتٛق  -ب

 وإنجليزيةع٢ً ٜؿ يكنات ؾكْه١ٝ ) ايههو اذتؿٜؿ١ٜ ٚاملٛا٧ْ ( أقاّ ًَاقٜع  -

 ٚاٜطايٝا ع٢ً سل اَت٬ى ا٫قا٢ْ ؾ٢ تْٛو  وانجلتراسًُت ؾكْها  -

 .ا سؿخ َع َُك يف عٗؿ إمساعٌَٝجًُست٢ اؾًهت ٚقعت تْٛو يف ؾؽ ايؿٜٕٛ  -

 

 

  م9818 معايدة ساى ستيفانو
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 1878ّٖممي١ ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ قٚنٝا عاّ  أسباب معاهدة سان ستيفانو :  -

 نتائج معاهدة سان ستيفانو :  -
 ظٗٛق ؾٚي١ بًػاقٜا ايهرب٣  -1

 يتٛدٝ٘ ايكٚنٞ   تعاْٚت بًػاقٜا َع قٚنٝا يًكٓا٤ ع٢ً ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ ٚتهٕٛ حتت ا -2

 ؾاػتٌ ايتٛالٕ ايؿٚيٞ ٚأَبشت أٚقٚبا عًٞ يؿا سكب نربٟ َٔ ادٌ َهتكبٌ ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ. -3

ّ عًعٞ  1878بعكيني  َع٪متك  ؾعا بهُاقى ) َهتًاق املاْٝعا ( ايعؿٍٚ ايهعرب٣ يتهع١ٜٛ ًَعانًٗا يف       -4

 سهاب ايكدٌ املكٜض ) ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ (
 

 وـر برليـمؤمت 
 

 بسمارك مستشار املانوا *ػاضداريػضضطؤتطرػ:                                     م1878 ؤتطرػ:*ػدظظػاضط

 [ 6102:   ] دور أول  بـــرلين * أسباب مؤتمر

 ادباب املؤمتر هى نتائج معاهدة دان دتوػانو .

   بزلنيبزلني  مؤمتزمؤمتزنتائج نتائج  ::  
  ؟؟  98189818ّّني ني ديٌ : عًُت ايدٍٚ ايهرب٣ ع٢ً تط١ٜٛ َػانًٗا يف َؤمتس بسيديٌ : عًُت ايدٍٚ ايهرب٣ ع٢ً تط١ٜٛ َػانًٗا يف َؤمتس بسي  

 ايؿؾاع عٓٗا.ٚ قربّ َٔ ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ َكابٌ محاٜتٗا : استًت زاــإجنلت  -1

 ) ػٛؾًا َٔ غٓب ؾكْها ( . إنجلترا ١ٛاؾك: استًت تْٛو مب اــفزنض  -2

 ( ْؿ ايتشايـ ايكٚنٞ ايؿكْهٞ. اجملكٚ  أملاْٝا ٚ ايُٓها إىل حتايـ ) تآُْ: ػكدت غاْب١ ؾ إيطاليا  -3

 عًٝٗا .ٚأعًٓت اذتُا١ٜ ايؿكْه١ٝ ّ 1881استًت ؾكْها تْٛو  لكبذ  -4

  شياشة فرىصا يف توىض 

   ؟؟  98899889َّّا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً : احتالٍ فسْطا تْٛظ َا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً : احتالٍ فسْطا تْٛظ  

  ؟؟  ٚضذ َا ًٜٞ : ٚضا٥ٌ فسْطا يفسض ضٝطستٗا ع٢ً تْٛظٚضذ َا ًٜٞ : ٚضا٥ٌ فسْطا يفسض ضٝطستٗا ع٢ً تْٛظ  

تهؼري تْٛو رتؿ١َ َُاذتٗا -1 :حاوضتػسرظداػػ . 

 . يف ـيو ٚيهٓٗا ؾًًت ( ايؿكْه١ إٔ متشٛ ايًؼ١ُٝ ايعكب١ٝ اإلن١َٝ٬ يتْٛو ) -2      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  ؟؟  مب تفضز : فغل فزنضا يف حمى الغخصًُ العزبًُ اإلصالمًُ لتىنطمب تفضز : فغل فزنضا يف حمى الغخصًُ العزبًُ اإلصالمًُ لتىنط  

   ًُ؟؟ما الهتائج : حماوالت فزنضا ملضخ الغخصًُ العزبًُ االصالمًُ ما الهتائج : حماوالت فزنضا ملضخ الغخصًُ العزبًُ االصالم  

  ؟؟  ًُ اإلصالمًًُُ اإلصالمًُوضح ما يلٌ : كًف حافعت تىنط علِ عخصًتًا العزبوضح ما يلٌ : كًف حافعت تىنط علِ عخصًتًا العزب  
 ايهعًطإ عبعؿ اذتُٝعؿ    تبٓاٖعا ٚ ا٭ؾػاْٞاييت ْاؾٟ بٗا مجاٍ ايؿٜٔ  اإلن١َٝ٬ادتاَع١ تْٛو ب متهو-1

 . ايجاْٞ

 . يًٓٓاٍ ٚاملطايب١ با٫نتك٬ٍ تًهٌٝ أسماب ٚط١ٝٓ -2
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   (  (   61116111َا زأٜو ايػدصٞ : َٛقف اذتسن١ ايٛط١ٝٓ يف تْٛظ جتاٙ فهس٠ ادتاَع١ اإلضال١َٝ  ) َا زأٜو ايػدصٞ : َٛقف اذتسن١ ايٛط١ٝٓ يف تْٛظ جتاٙ فهس٠ ادتاَع١ اإلضال١َٝ )  

 ق٣ أْٗا ؾهك٠ ْادش١ ٚعع١ُٝ إلععاؾ٠ ٚسعؿ٠ املهعًُني بكٝعاؾ٠ ادتاَعع١ ا٫نع١َٝ٬ ٚايتع٢ أؾت اىل        أ

 . يًٓٓاٍ ٚاملطايب١ با٫نتك٬ٍ تًهٌٝ أسماب ٚط١ٝٓ

 

 
  

ساٍٚ لعُعا٤ اذتكنع١ ايٛطٓٝع١ ععكض قٓع١ٝ تعْٛو عًع٢ َع٪متك ايُعًض           بعؿ اذتكب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل -1

 . ٚيهِٓٗ ؾًًٛابباقٜو 

 .مجع بني ايجكاؾ١ ايعكب١ٝ ٚايؿكْه١ٝ  يؼ١ُٝ اذتبٝب بٛققٝب١ ايفٟ كتظٗ كبني ايعاملٝتنيبني اذت -2

 .نات ايٛط١ٝٓ كّ اذتاْعـ َٛقؿٗا أَ يف بؿا١ٜأنُٗت ٖممي١ ؾكْها  اذتكب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝبعؿ  -3

 ِ َ٪متك  أثٓا٤ عكؿٖايكبض عًٞ ايمعُا٤ ايٛطٓٝني بعؿ ٚادٗت ؾكْها ْذ١ عامل١ٝ ّ : 1946عاّ  يف -4

 ُعكْت ايك١ٝٓ ع٢ً ا٭َِ املتشؿ٠.: ّ 1952عاّ  يف -5

ٚيهٔ ظًت ستتؿعع١ بكاععؿ٠ بٓعمقت    إع٬ٕ انتك٬ٍ تْٛو  ٚاؾكت ؾكْها ع٢ً ّ :1956َاقى  ؾ٢ -6

 . ايبشك١ٜ

 . مت إػ٤٬ قاعؿ٠ بٓمقت ايبشك١ٜ :ّ  1963عاّ  ؾ٢ -7

  ؟؟  مب تفطس:اغتداد اذتسن١ ايٛط١ٝٓ بصعا١َ اذتبٝب بٛزقٝب١مب تفطس:اغتداد اذتسن١ ايٛط١ٝٓ بصعا١َ اذتبٝب بٛزقٝب١  

 هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية  -ألنه نجح في تحريك الجماهير. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 م1112احلناية الفرنشية على مراكش 
 

  و          8751 وادي املدازٌمعركة 

 األدبان والربتغال ×  السعدي السلطان منصور *ػأطرافػاضططرصظػ:

 * نتائج معركة وادي المخازن :
 اْتُاق َُٓٛق ايهعؿٟ عًٞ ا٭نبإ ٚايربتػاٍ . -1

 بٗفا ا٫ْتُاق أْكف مشاٍ أؾكٜكٝا َٔ ا٫نتعُاق. – 2

 انتُكت َٛاْٞ نبت١ ١ًًَٝٚ حتت ايهٝطك٠ ا٭نبا١ْٝ ست٢ اٯٕ . -3

بايتؿػٌ ا٭دٓيب يف ي٦ْٛٗا ٚيهٔ  تشؿٜح ست٢ ٫ تهُضقؾٓت املػكب يف ايبؿا١ٜ أؾٚات اذتٓاق٠ ٚاي

 9171ّ َعاٖؿ٠ ا٫َتٝالاتؾكْها انتطاعت إدباقٖا ع٢ً 

  ؟؟  َا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً : فسض فسْطا َعاٖد٠ االَتٝاشات َع ضًطإ املػسبَا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً : فسض فسْطا َعاٖد٠ االَتٝاشات َع ضًطإ املػسب  

 قؿَت ؾكْها ارتربات ٚ أؾٚات ايتشؿٜح يف اجملا٫ت املؿ١ْٝ ٚ ايعههك١ٜ. -1

 كفاح تٌٕط ستٜ االصتكاله
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ها سٛاؾخ ناْت تكع عًٞ اذتعؿٚؾ ادتما٥كٜع١ املػكبٝع١ ٚؾكْعت نعٝطكتٗا عًعٞ َٓعاطل        انتػًت ؾكْ -3

 .نٛيَٛب بًٝاقؾاػٌ اذتؿٚؾ املػكب١ٝ عٓؿ 

  املصاومات االشتعنارية يف املػرب 

  ؟؟  ديٌ : احتًت فسْطا َسانؼ َٔ خالٍ ضًط١ً َٔ ايصفكات االضتعُاز١ٜديٌ : احتًت فسْطا َسانؼ َٔ خالٍ ضًط١ً َٔ ايصفكات االضتعُاز١ٜ  

  ؟؟  َٔ َسانؼَٔ َسانؼ  ديٌ : تٛاطؤ ايدٍٚ ايهرب٣ َٔ اجٌ متهٔ فسْطاديٌ : تٛاطؤ ايدٍٚ ايهرب٣ َٔ اجٌ متهٔ فسْطا  

إٔ تٓؿكؾ ؾكْها باملػكب َكابٌ اْؿعكاؾ إٜطايٝعا    )عكؿت ؾكْها َع إٜطايٝا اتؿاقًا ٚؾًٜا ّ :  1932يف  -1

 (بًٝبٝا 

 ) أؾتهك ... بتاع عُٓا َُطؿ٢ ناٌَ (. ا٫تؿام ايٛؾٟ  إنجلتراؾكْها َع  عكؿت ّ : 1934يف  -2

ـ  انباْٝا ع٢ً  ٌُ) حت اتؿاقًاؾكْها َع أنباْٝا  عكؿت ّ : 1934يف  -3 ٚحتُعٌ ؾكْهعا    َٓطكع١ ايكٜع

 . ع٢ً َكانٌ (

 مؤتمر الجزيرة ,,
 

 ( قوصر أملانوا) ولوم الثاني  *ػاضداريػضضطؤتطرػ:م                         1421 *ػدظظػاضطؤتطرػ:

 الجزيرة :  مؤتمر* أسباب 
   ؟؟  دد  61926192ّ ر دٚز أٍٚ ّ ر دٚز أٍٚ 91129112مب تفطس : عكد َؤمتس ادتصٜس٠ مب تفطس : عكد َؤمتس ادتصٜس٠  

  أملاْٝاؾٕٚ سهاب  ا٫تؿاقات اييت عكؿتٗا ؾكْهاايجاْٞ قُٝك أملاْٝا َٔ غٓب ٚيِٝ -1

يتُٓع ايؿٚيع١ ايعجُاْٝع١ ٚأملاْٝعا َعٔ َعؿ       ّ 1899اتؿاق١ٝ َع آٍ ايُباغ يف ايهٜٛت  إنجلتراعكؿت  -2

 يف ايهٜٛت  ( ناظ١ُ –بػؿاؾ  -بكيني ػط سؿٜؿ٣ ) 

 .با املًكٚع ايعجُاْٞ مبؿ ػط سؿٜؿٟ يطا انجلترآَعت  -3

 َكانٌأعًٔ ٚيِٝ ايجاْٞ َعاقْت٘ يتًو ايُؿكات ٚأعًٔ َهاْؿت٘ ٫نتك٬ٍ  -4

  طايب ٚيِٝ بعكؿ َ٪متك ؾٚيٞ يٓعك يف املهأي١ املكان١ًٝف ٚدا٤ ٖفا عًٞ ٖٟٛ ايهًطإ عبؿ ايعمٜم -5

  ّ (ّ (91129112ادتصٜس٠: ) َا ايٓتا٥ج : عكد َؤمتس ادتصٜس٠ ادتصٜس٠: ) َا ايٓتا٥ج : عكد َؤمتس ادتصٜس٠   ْتا٥ج َؤمتسْتا٥ج َؤمتس* * 

 .ختًٞ ايُٓها عٓٗا أثٓا٤ امل٪متك  ٝؿ٠ َعمٚي١ بهببْؿهٗا ٚس أملاْٝاٚدؿت  -1

 ّ 1937عاّ  َكانٌادتاست قٛتٗا َعٗا ؾ انجلتراٚقٛف  ػكدت ؾكْها َٔ امل٪متك ق١ٜٛ بهبب -2

 . ايهًطإ ٫َٟٛ عبؿ اذتؿٝغ عٝٓتّٚ 1938ؾكْها ايهًطإ عبؿ ايعمٜم  تعمي -3

  وىتائحُ و 1111حادث أغادير 

  ؟؟  : اضتُست أملاْٝا يف حماٚيتٗا ملٓع احتالٍ َسانؼ: اضتُست أملاْٝا يف حماٚيتٗا ملٓع احتالٍ َسانؼ  ديٌ ع٢ً صخ١ ايعباز٠ديٌ ع٢ً صخ١ ايعباز٠  

 َ٪متك ادتمٜك٠  تّ استذادًا ع٢ً قكاقا1911أقنًت املاْٝا قطع١ عك١ٜ سكب١ٝ إىل أغاؾٜك  -1

 ٚؾكْها  انجلتراٚادٗت املاْٝا َٛقؿًا ًَبًا َٔ  -2
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 اف باذتُاٜع١ ايؿكْهع١ٝ   ايؿكْهٞ ؾاْطكت أملاْٝعا إىل ا٫ععرت  ؾكْها عٔ دم٤ َٔ ايهْٛػٛ  ت هلاتٓالي -3

 1912ّعاّ  ع٢ً املػكب

 ٚ ايُشكا٤ ا٫نبا١ْٝ نٝطكت أنباْٝا ع٢ً َٓطك١ ايكٜـ  -4

ُاٜع١  ذتناْعت ْعؿ اْؿعكاؾ ؾٚيع١ بطٓذع١       انجلتـرا ٕ ٭) مب تؿهعك (  ْٚعت طٓذع١ حتعت إؾاق٠ ؾٚيٝع١     -5

 . ) املؿتاغ ايػكبٞ يًبشك املتٛنط (َهتعُكاتٗا يف دبٌ طاقم 

  ؟؟  دد  61926192اْٝا أنجس َٔ َس٠ إٔ حتد َٔ االْطالق١ ايفسْط١ٝ يف َسانؼ ر أشٖس اْٝا أنجس َٔ َس٠ إٔ حتد َٔ االْطالق١ ايفسْط١ٝ يف َسانؼ ر أشٖس ديٌ: حاٚيت أملديٌ: حاٚيت أمل  
  

  كفاح المغرب حتى االستقالل ..
 

  األشباىي قبل احلرب العاملية الجاىيةاملكاومة الوطيية يف الريف : 

1421 - 1422يف الػرتة من  يػ:طحطدػربدػاضصرغمػاضخطابػػ   

أخــ ت المقاومــة الوطنيــة علــى يديــه شــكل   -األســباني أول مــن حمــل الكفــاح فــي الريــ    -

 عسكري عني 

   : ؟؟  حسن١ األَري عبد ايهسِٜ ارتطاب٢حسن١ األَري عبد ايهسِٜ ارتطاب٢َا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً : َا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً  

 ايكٜـ يف اإلنباْٞانتككاق ا٫نتعُاق  -2          ْؿٙ ست٢ ٖمّ ٚانتهًِ  ٚأنباْٝاحتايـ ؾكْها  -1

  حمند اخلامضاملػربي الصلطاٌ دور مظاٍر الكفاح املػربي ضد االحتالل الفرىصي و 

  ؟؟  ديٌ : ْاٍ املػسب اضتكالي٘ ْتٝج١ اٖتصاش ايٛجٛد ايفسْطٞ بعد اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝديٌ : ْاٍ املػسب اضتكالي٘ ْتٝج١ اٖتصاش ايٛجٛد ايفسْطٞ بعد اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ  

 ٚيهِٓٗ ؾًًٛا يف ـيو.ايرببك ٚ اإلٜكاع بني عُٓكٟ ايعكب  اؾكْه تساٚي -1

ختًعٛا عٓع٘ بععؿ اذتعكب     ٚقـ ستُؿ ارتاَو إيٞ داْب ؾكْها أثٓا٤ اذتكب ايعامل١ٝ ايجاْٝع١ ٚيهعِٓٗ    -2

 ؾتُاعؿت اذتكن١ ايٛط١ٝٓ .

َعع تُعاعؿ اذتكنع١     ٚآِْ إىل دت١ٓ حتكٜعك املػعكب   اْتكٌ ايمعِٝ املػكبٞ ع٬ٍ ايؿانٞ إيٞ ايكاٖك٠ -3

 .ايٛط١ٝٓ 

  1953ّْٚؿٝ٘ إىل ارتاقز  ٘كاَت ؾكْها بعميقاؾ ايهًطإ ستُؿ ارتاَو املطايب١ با٫نتك٬ٍ ؾ -4

ٟ  كاع بني ايعكب ٚايرببكساٚيت ؾكْها اإلٜ  -5 ٚيهٓٗعا ؾًعًت ٭ٕ لععِٝ ايرببعك ادتع٬ٟٚ آْعِ        َك٠ أػعك

 .يًشكن١ ايٛط١ٝٓ ٚطايب با٫نتك٬ٍ ٚعٛؾ٠ ايهًطإ ستُؿ ارتاَو 

ْٚايعت   1956ّٚاْعطكت إىل إيػعا٤ اذتُاٜع١ ععاّ     ّ 1955أعاؾت ؾكْها ستُؿ ارتعاَو يًععكٍ    -6

 ّ .1956إيػا٤ ايٓعاّ ايؿٚيٞ يطٓذ١ عاّ  ٚمت ْٞانتك٬هلا َٔ ا٫نتعُاق ايؿكْهٞ ٚا٭نبا َكانٌ

 . ( 2316)ؾٚق أٍٚ ّ ( 1977ٚدٝبٛتٞ )  1963سًُت َٛقٜتاْٝا ع٢ً انتك٬هلا َٔ ؾكْها ) 
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   ( ( 98189818َّا ايٓتا٥ج : ايتٛضع ايفسْطٞ يف مشاٍ أفسٜكٝا َٓر َؤمتس بسيني ) َا ايٓتا٥ج : ايتٛضع ايفسْطٞ يف مشاٍ أفسٜكٝا َٓر َؤمتس بسينيّ )  ؟؟  

  ؟؟هٜٛٔ إَرباطٛز١ٜ اضتعُاز١ٜ هٜٛٔ إَرباطٛز١ٜ اضتعُاز١ٜ ديٌ : بعد إٔ اضتهًُت اٜطايٝا ٚحدتٗا ضعت إىل تديٌ : بعد إٔ اضتهًُت اٜطايٝا ٚحدتٗا ضعت إىل ت  

 . نْٛت اٜطايٝا َهتعُكتإ هلا يف اقٜرتٜا ٚايَُٛاٍ -1

 . ناْت اٜطايٝا تطُع يف تْٛو ٚيهٔ نبكتٗا ؾكْها باست٬هلا -2

 ّ آُْت إٜطايٝا إيٞ ايتشايـ ا٭ملاْٞ ايُٓهاٟٚ املعاؾٟ يؿكْها. 1882يف عاّ  -3

ٚقٚبٝع١ ملٛادٗع١ أٟ تٛنعع ؾكْهعٞ دؿٜعؿ يف يٝبٝعا  أٚ       ّ عكؿت َعاٖؿ٠ بعني ايعؿٍٚ ا٭  1887يف عاّ  -4

 . َكانٌ

 عًُت اٜطايٝا عًٞ ا٫ْؿكاؾ بًٝبٝا. -5

//: ًٝبٝا زغِ أْٗا تفتكس إىل املػسٜات االضتعُاز١ٜ ؟ًٝبٝا زغِ أْٗا تفتكس إىل املػسٜات االضتعُاز١ٜ ؟ببإٜطايٝا إٜطايٝا   اٖتُاّاٖتُاّ  مب تفطس :مب تفطس  

 تك١ْٝ َ٪قت١ يتشؿغ نكاَتٗا ايؿٚي١ٝ  -1

  أؾكٜكٝا مشاٍ ؾ٢ َهتعُك٠ ػرياي ايؿٚي١ ايٛسٝؿ٠ يٝبٝا ٖٞ -2 

  ايًٛاط٧ اإلٜطاي١ٝ ٚتهاؾ ت٬َهٗا يف بعض املٛاقع قكٜب١ َٔيٝبٝا يٛاط٦ٗا  -3

  يٝبٝا تعترب قأى سكب١ يتٛنعات إٜطايٝا يف املهتكبٌ -4

  المساومات االستعمارية وأثرها في احتالل ليبيا 

  ٍٚ؟؟ايهرب٣ ايهرب٣   ديٌ ع٢ً صخ١ ايعباز٠ : اْفسدت اٜطايٝا بًٝبٝا عٔ طسٜل ايتخايف َع ايدٍٚديٌ ع٢ً صخ١ ايعباز٠ : اْفسدت اٜطايٝا بًٝبٝا عٔ طسٜل ايتخايف َع ايد  

 .أػفت إٜطايٝا َٛاؾك١ نٌ َٔ إصتًرتا ٚأنباْٝا -1

) ايبهعؿٛق ٚ   ايرتنٝع١  أػفت إٜطايٝا َٛاؾك١ قٚنعٝا َكابعٌ ععؿّ َعاقْعتٗا يف ايعتشهِ يف املٓعاٜل       -2

  ايؿقؾٌْٝ ( .

 ع٢ً َكانٌ. ؾكْها سٍُٛ ّ ٖٚٞ است٬ٍ اٜطايٝا يٝبٝا َكاب1932ٌعكؿت َع ؾكْها َؿك١ عاّ  -3

  صٚ االقتصاد٣ ٚايجكاف٢ االٜطاىل يًٝبٝا ؟صٚ االقتصاد٣ ٚايجكاف٢ االٜطاىل يًٝبٝا ؟ٚضذ : ايػٚضذ : ايػ             : ٌ؟؟  خططت إٜطايٝا يتهٕٛ صاحب١ َصاحل يف يٝبٝاخططت إٜطايٝا يتهٕٛ صاحب١ َصاحل يف يٝبٝاديٌ : دي  

  ؟؟  ديٌ : يكد ضبل احتالٍ اٜطايٝا يًٝبٝا تػًػاًل اقتصادًٜا ٚثكافًٝاديٌ : يكد ضبل احتالٍ اٜطايٝا يًٝبٝا تػًػاًل اقتصادًٜا ٚثكافًٝا  

ػ:ردددددنػطرغددددددقػ
 .) بٓهٛ ؾ٣ قَٚا (  ؾتشت ؾكع يبٓو قَٚا يف يٝبٝا -1

 . ايهاثٛيٝه١ٝ ًري١ٜلاؾت َٔ بعجاتٗا ايتب -2

 . ذتؿٜج١اأقاَت املؿاقى اإلٜطاي١ٝ   -3

ّ تعًٔ ؾٝ٘ أْٗا نٛف تتؿػٌ يف يٝبٝعا عهعهكًٜا ذتُاٜع١     1911أقنًت إْفاق إىل ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ  -4

 .َُاذتٗا 
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   دد  61926192ر دٚز أٍٚ ر دٚز أٍٚ َا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً : ايصفكات االضتعُاز١ٜ يف احتالٍ يٝبٝا َا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً : ايصفكات االضتعُاز١ٜ يف احتالٍ يٝبٝا  

 تعًٔ ؾٝ٘ أْٗا نٛف تتؿػٌ يف يٝبٝعا عهعهكًٜا ذتُاٜع١     1911ىل ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ أقنًت إْفاق إ ّ

 صكىط املدى الضاحلًُ اللًبًُ يف يد إيطالًا  َُاذتٗا 

  .وضح ما يلٌ: مىقف تزكًا مو األطناع االيطالًُ يف لًبًا.وضح ما يلٌ: مىقف تزكًا مو األطناع االيطالًُ يف لًبًا  
 ْٞعؿت املكا١َٚ ايعجُا١ْٝ يف يٝبٝا أَاّ ايػمٚ اإلٜطاي 

   املكاومُ العجنانًُ يف لًبًا أمام الػشو اإليطالٌ.املكاومُ العجنانًُ يف لًبًا أمام الػشو اإليطالٌ.مب تفضز : ضعف مب تفضز : ضعف  

  مب تفضز : صكىط املدى الضاحلًُ اللًبًُ يف يد ايطالًامب تفضز : صكىط املدى الضاحلًُ اللًبًُ يف يد ايطالًا  
  . ايُٝٔإَاّ  حملاقب١ناْت قؿ نشبت دم٤ َٔ قٛاتٗا يف يٝبٝا  ايؿٚي١ ايعجُا١ْٝ ٭ٕ -1

 .ستاَك٠ إٜطايٝا يهٛاسٌ يٝبٝا بهبب  ؾًًت يف إقناٍ أنطٍٛ عكٟ -2

 .قؾض بكٜطاْٝا بهبب يف إؾػاٍ قٛاتٗا ايرب١ٜ َٔ د١ٗ َُك ؾًًت  -3

 ْػط ا٭نطٍٛ ا٫ٜطايٞ ع٢ً دمق ايؿٚؾٜهاْٝم ايعجُا١ْٝ .-4

 ب٢ٓ غال٣ ( . –ؾق١ْ  –ؾهكطت املؿٕ ايهاس١ًٝ ٚاسؿ٠ بعؿ ا٭ػك٣ ) طكابًو  -5

  بعد الحرب العالمية األولي الحركة الوطنية في ليبيا 

  ملكاومُ اللًبًُ ضد الػشو االيطالٌ علِ الضهىصًُملكاومُ اللًبًُ ضد الػشو االيطالٌ علِ الضهىصًُمب تفضز : وقم عبء امب تفضز : وقم عبء ا  

  دلل علِ صحُ العبارَ : كاى للعغائز الداخلًُ دور يف مكاومُ االحتالل االيطالٌ للًبًادلل علِ صحُ العبارَ : كاى للعغائز الداخلًُ دور يف مكاومُ االحتالل االيطالٌ للًبًا  
       ٭ٕ ايهٓٛن١ٝ  ناْٛا ٜتُتعٕٛ بٓؿٛـ ق٣ٛ يف املٓاطل ايؿاػ١ًٝ ) أقًعِٝ بكقع١ (  ٚبععؿ اذتعكب ايعاملٝع١

 ّ 1922ٜو ايهٓٛنٞ أَري ع٢ً بكق١ ٚطكابًوباٜع ايًٝبٕٝٛ ستُؿ إؾقا٫ٚىل 

 هااااام جدًا ( موسوليني الحكم في إيطاليا يةتول ( 

  :َا ايٓتا٥ج : تصاعد قٟٛ ايفاغطت بصعا١َ َٛضٛيٝين ٚٚصٛهلِ إيٞ اذتهِ يف إٜطايٝا:َا ايٓتا٥ج : تصاعد قٟٛ ايفاغطت بصعا١َ َٛضٛيٝين ٚٚصٛهلِ إيٞ اذتهِ يف إٜطايٝا  

   تٛىل َٛضٛي٢ٓٝ حهِ اٜطايٝا ع٢ً احٛاٍ يٝبٝاتٛىل َٛضٛي٢ٓٝ حهِ اٜطايٝا ع٢ً احٛاٍ يٝبٝا  ::َا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً َا ايٓتا٥ج املرتتب١ ع٢ً  

 . إٜطايٞايبشك املتٛنط عك ٚإٔ ايكَٚا١ْٝ  اإلَرباطٛق١ٜ إسٝا٤ أعًٔ َٛنٛيٝين -1

 . إٜطايٝا َٔ أيٝبٝا دم٤ ٫ ٜتذم أعًٔ إٔ -2

 .ئ ٖذُات عًٞ املكا١َٚ ايٛط١ٝٓ بمعا١َ عُك املؼتاق َهتؼؿًَا نٌ أْٛاع ا٭نًش١  -3

 . ساٚيت ايؿٍٚ ايهرب٣ نهب َؿاق١ اإلٜطايٝني عًٞ سهاب سك١ٜ ايًعٛب -4

  فضز: صكىط املكاومُ الىطهًُ يف لًبًا وصكىط عنز املختار؟فضز: صكىط املكاومُ الىطهًُ يف لًبًا وصكىط عنز املختار؟مب تمب ت  
 بهبب اهلذُات اييت يٓٗا َٛنٛي٢ٓٝ ع٢ً املكا١َٚ َهتؼؿًَا نٌ أْٛاع ا٭نًش١ -1

 بهبب قٝاّ ايكا٥ؿ ا٫ٜطايٞ دكالٜا٢ْ باقتهاب املفابض ٚاحملانُات ٚأسهاّ اإلعؿاّ  -2

 1931ًّا أَاّ أٌٖ بًؿت٘ يف يٓك عُك املؼتاق ٚمت إعؿاّاذتكن١ ايٛط١ٝٓ بًٝبٝا  ٖمَت -3

  ِٝعُك املؼتاق : تمعِ املكا١َٚ ٚأسكل اْتُاقات ع٢ً إٜطايٝا ٚيهٔ اْتٗت سكنت٘ بايؿًٌ ايمع. 
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  ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية في الحركة الوطنية 

  نٝف حصًت يٝبٝا عًٞ اضتكالهلا ٚ دٚز َصس ؟نٝف حصًت يٝبٝا عًٞ اضتكالهلا ٚ دٚز َصس ؟  

  امل١ٝ ايجا١ْٝ إىل اضتكالٍ يٝبٝاامل١ٝ ايجا١ْٝ إىل اضتكالٍ يٝبٝاديٌ : أدت ٖصمي١ دٚييت احملٛز يف اذتسب ايعديٌ : أدت ٖصمي١ دٚييت احملٛز يف اذتسب ايع  

ّ ؾأَبشت ػطكًا ع٢ً ٚاؾٟ ايٌٓٝ ػا١َ إٔ إٜطايٝا حتتعٌ يٝبٝعا    1935استًت إٜطايٝا اذتب١ً عاّ  -1

 . ٚايَُٛاٍ ٚإقٜرتٜا

  اٜطايٝا ٚأملاْٝعا  مي١ٚيهٔ ٖم َٔ يٝبٝا قاعؿ٠ يػمٚ َُك إٜطايٝااختفت ٚ اذتكب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝقاَت  -2

 .ٚؾكْها عًٝٗا  انجلتراّ ٚنٝطك٠  1942َٔ يٝبٝا  إٜطايٝاػكٚز  إىل تأؾ) ؾٍٚ احملٛق ( 

ــز إبعععاؾ ايُععًب ظععٛاق اذتكنعع١ ايٛطٓٝعع١ إىل  أؾٟ املٛقععـ املُععكٟ  -3  ٚايؿكْهععٝني عععٔ يٝبٝععا    اإلنجلي

 . ّ 1951ٚسُٛهلا عًٞ ا٫نتك٬ٍ ن١ٓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 روائع 99

 روائع الهخبة  التاريخ للثانوية العامة 

  ل ابو على كام –كامل  سامح –ايواب انور  –اعداد : إسالم اللورد 

 

 

 

 

 ثنانية : احلرب العاملية االوىل ومصري الدولة الع 
  ٢ ايٛضط ) املاْٝا ٚ ايُٓطا (؟٢ ايٛضط ) املاْٝا ٚ ايُٓطا (؟تتاالٚىل اىل جاْب دٚياالٚىل اىل جاْب دٚي  ٘٘اذتسب ايعاملٝاذتسب ايعاملٝ  ٘٘ايعجُاْٝايعجُاْٝ  ٘٘/مب تفطس/ دخًت ايدٚي/مب تفطس/ دخًت ايدٚي99عع

(أجنًرتاٚفسْطادٍٚايٛفام)َٓٗاقتٓضت٘عًٞاٌَاضرتدادَاأ -أ
٢ايٛفااماْكاذايدٚي٘ايعجُاْٝ٘يٓفطٗاَاتبكٞحتتٜدٖأَٚالٜاتعسبَٝ٘ٔخمططااتاقتطااّيادٚيت -ب

)اجنًرتاٚفسْطا(يًدٚي١ايعجُاْٝ٘فُٝابِٝٓٗ
  ؟؟  91919191يف اذتسب ايعاملٝ٘ األٚىليف اذتسب ايعاملٝ٘ األٚىل٢ ايٛضط ٢ ايٛضط تتاىل جاْب دٚياىل جاْب دٚيع( أثبت / اغرتاى ايدٚي٘ ايعجُاْٝ٘ ع( أثبت / اغرتاى ايدٚي٘ ايعجُاْٝ٘ 

بكضا َٝٓاا٤أٚدٜطااَٚٝٓاا٤ضٝباضاتٝبٍٛ-قاّاالضطٍٛايعجُاَْٞدعِبكطعتنيسسبٝتنياملاْٝت٢االصٌ-1
ايسٚضٝني.

ّٚنإهلراايٓدا٤)ادتٗااد(صاد٣قا1914٣ٛايدٚي٘ايعجُاْٝ٘دع٠ٛادتٗاداملكدعف٢ْٛفُرباعالٕ-2
بنياملطًُني.

  إْصعاج اجنًرتا َٔ دع٠ٛ ادتٗاد املكدع يًدٚي٘ ايعجُاْٝ٘؟ إْصعاج اجنًرتا َٔ دع٠ٛ ادتٗاد املكدع يًدٚي٘ ايعجُاْٝ٘؟ مب تفطس / مب تفطس /   ع/ع/

 .قًٌََٕٝٛطًِع٢ًاال55اْصعذتإجنًرتاالْٗاناْتحتهِيفاهلٓدٚدٓٛبغسمآضٝاسٛايٞ-

 ه العثمـانــيهـدولـــــن النـــــداء المقـــدس للــموقـــــ  العـــــــرب موضح / 

 ناؾ اذتفق بني لعُا٤ ايعكب أثك إع٬ٕ ايؿٚي١ مل ًٜبح إٔ ثِ ٘يف ايب٬ؾ ايعكبٝ امحان أثاق ادتٗاؾ ()أ

                  . 1914ّادتٗاؾ ايؿٜين  ٘ايعجُاْٝ

  ؟؟٘٘ايعجُاْٝايعجُاْٝ  ٘٘ٝاز ٜدعٛ يًخرز بني ايصعُا٤ ايعسب َٔ ْدا٤ ادتٗاد ايدٚيٝاز ٜدعٛ يًخرز بني ايصعُا٤ ايعسب َٔ ْدا٤ ادتٗاد ايدٚيع/مب تفطس / ضاد تع/مب تفطس / ضاد ت  ) ب () ب (

 . ( ناْت ا٭لَ٘ َا لايت قا١ُ٥ بني ايعكب ٚا٭تكاى 1

( مل ٜ٪ؾ امل٪متك ايعكبٞ ا٭ٍٚ ؾ٢ باقٜو ٫ٚ ايتهٜٛ٘ ايعكبٝ٘ ايرتنٝ٘ ايت٢ اعكبت١ ؾ٢ أنتاْبٍٛ اىل 2

 .ْتا٥ر َك١ْٝ يًعكب 

 . رتٜح يف تأٜٝؿ ؾعًٞ يًؿٚي١ ايعجُاْٝ٘ يف اذتكب(منا تٝاق ؾهكٟ ٜؿعٛ ي3ً

( اإلتُاٍ بهاؾ١ ا٭طكاف املعٓٝ٘ يف اذتكب ملعكؾ١ َٛقؿٗا َٔ املطايب ايعكبٝ٘ ع٢ً إ ايؿٚق ايف٣ قاّ 4

 . ب٘ ايًكٜـ سهني ابٔ ع٢ً )يكٜـ َه١ ( نإ ٖٛ  ابكل  ا٫ؾٚاق ايعكبٝ٘  ػ٬ٍ اذتكب  ايعاملٝ٘ ا٫ٚىل

 

 

  ؟؟ايػسٜف حطني بٔ ع٢ً ع٢ً ايطاح١ ايطٝاضٝ٘ أثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ االٚىل ايػسٜف حطني بٔ ع٢ً ع٢ً ايطاح١ ايطٝاضٝ٘ أثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ االٚىل   ٚضذ / نٝف ظٗسٚضذ / نٝف ظٗس  

  ع(مب تفطس /ظٗٛز بدا١ٜ ايتكازب بني ايػسٜف حطني ٚبسٜطاْٝا أثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ االٚىل؟ع(مب تفطس /ظٗٛز بدا١ٜ ايتكازب بني ايػسٜف حطني ٚبسٜطاْٝا أثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ االٚىل؟  

   ؟؟قازٕ بني حمُد عًٞ ٚايػسٜف حطني َٔ حٝح اٚج١ ايػب١ ٚاالختالف قازٕ بني حمُد عًٞ ٚايػسٜف حطني َٔ حٝح اٚج١ ايػب١ ٚاالختالف  
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 الشري  حسين بن علي  : 

  بٔ ع٢ً( ٜعٌُ ع٢ً بٓا٤ ؾٚي٘ عكب١ٝ َٓف إ ُأنٓؿت أيٝ٘ يكاؾ١ َه٘ ؾ٢ نإ  ايًكٜـ )سهني

 ّ ْؿ ايهًطإ ايعجُاْٞ ٚ تطًع يتهٜٛٔ ؾٚي١ عكبٝ٘ نربٟ      1958أعكاب اْك٬ب 

  قاّ ايًكٜـ سهني بًٓاط نٝانٞ ٚانع ايٓطام  ْهبٝا نٛا٤ يف ؾاػٌ يب٘ ادتمٜكٙ ايعكبٝ٘ اٚ ػاقدٗا 

 يز عالقة الشريف حشني باالجنل: 

  : قبل احلرب العاملية االولي -

  اتُاٍ عبؿ اهلل ابٔ اذتهني بايهري قْٚايؿ نتٛقل ايههكتري ايًكق٢ ؾ٢ إؾاق٠ املٓؿٚب ايها٢َ

ايربٜطا٢ْ ؾ٢ ايكاٖكٙ قبٌٝ ًْٛب اذتكب ٫نتًؿاف ) ملعكؾ٘ ( قأٟ ايهًطات  ايربٜطاْٝ٘ إـا ستاٚي١ 

 ٘ ا٭تكاى ايعجُاْٝني إقُا٤ ايًكٜـ سهني عٔ َٛقع

  : بعد احلرب العاملية االولي -

  ٟتعاطؿًا َع ايًكٜـ سهني بعؿ ٚقٛع اذتكب  اإلنجليزنإ اَكا طبٝعٝا إ ٜبؿ. 

    بؿأت تًٓط  قٓٛات اإلتُاٍ بني يكاؾ١ َه٘ ٚإؾاق٠ املٓؿٚب ايها٢َ بايكاٖك٠ . 

   )ٚىل    االجاب١ ) أ + ب (                             ٚىل    االجاب١ ) أ + ب (                             أثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ االأثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ االٚجدت بسٜطاْٝا َػه١ً يف ايتعإٚ َع ايعسب ٚجدت بسٜطاْٝا َػه١ً يف ايتعإٚ َع ايعسب   س/س/فطفطمب تمب تع( ع  

 عايعاسباالجنًٝااااصفا٢ايتعاإَٚااااَػاهًا١

 ) أ ( 
.ف٢ايسٜاضناْتتفغٌايتعإَٚععبدايعصٜصآٍضعٛد٘ألٕسه١َٛاهلٓدايربٜطاْٝ-1
.َعايػسٜ سطنييًتفاَِٖتشُط٘بُٝٓاناْتسه١َٛيٓدٕ-2
٘يًدٚيا٘نُُجًا٘ايعجُاْٝاٜ٘اسف ْعسٜا١ايدٚيا(ايػاسٜ سطانيٚآٍضعٛدعبدايعصٜص)نالَُٓٗانإ-3

.سٝٓراىاييتنإٜتبٓاٖااالجنًٝص٢ْٖٚ٘فظايٓعسٜ(٘دٚي١ارتالف)٘ايعاَ٘االضالَٝ
 )ب (   
س/تفغٌٝبسٜطاْٝا)سه١َٛيٓدٕ(ايتعإَٚعيًػسٜ سطني؟فطمبتع(

ه١َٛيٓدٕٚددتإايػسٜ سطنيٖٛاملؤٌٖإلعالٕثٛزَٙدٜٚ٘ٚإطالمْدا٤بادتٗادٜغادبْ٘دا٤يهٔس-4
:بطببايطًطإ

 .)ز(سطبْ٘ٚطبَ٘هَ٘ٛقع٘يف  )ب(     (ارتالف١دٚي١زفغ٘يٓعسٜ٘ايدٚي٘ايعجُاْٝ٘)-أ
 

 

ّ(ٚناا1915/1916ٕ)يربٜطاْٜٞتبادالٕاملساضاالتأخرايػسٜ سطنيٖٚٓس٣َهُاٖٕٛاملٓدٚبايطا٢َا
ايػسٜ سطنييفتًواملساضالتٜعربعٔطُٛسات٘ٚنريوعٔزأ٣ٚطُٛساتبع ايصعاَاتايعسبٝ٘ايطاٛزٜ٘

......ٚعٔزغبت٘يف
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 م ؟1915/1916ض ( وضح / طموحات الشريف حشني يف مراسالتة مع املهدوب الربيطاني 

 ؾ٘ اإلن٬َٝ٘ بؿ٫ً َٔ ارتًٝؿ٘ ايعجُاْٞإ ٜتٛيٞ ٖٛ ارت٬ - أ

 ( مشا٫ً ايٞ اذتؿٚؾ ايعكاقٝ٘          َكنني ٚاط١ٓانتك٬ٍ ايب٬ؾ ايعكبٝ٘ َٔ ) - ب

 ايؿاقنٝ٘ ٚارتًٝر ايعكبٞ يكًم ٚادتمٜكٙ ايعكبٝ٘ ٚ نٛقٜا    - ت

 إقا١َ ؾٚي١ عكبٝ٘ تِٓ ايعكام ٚ نٛقٜا ٚيب١ ادتمٜكٙ ايعكبٝ٘ تككٜبا   - خ

 عًٞ ٖفٙ ايؿٚي١   ُٜبض ايًكٜـ سهني ًَهًا - ز

 : موقف بريطانيا مو مطالب الشريف حشني 
 ر/رفض االجنليز مطلب اخلالفى للشريف حشني  أو ان يصبح ملكًا علي العرب؟ فشمب تض( 

ايعدٜدََٔػٝخاتادتصٜاسٙايعسبٝا٘عًاٞعالقااتتعاٖدٜاَ٘اعبسٜطاْٝااٚإٖٔارٙاملػاٝخات( 1)
التٛافلع٢ًا٣تػٝريف٢ٚععِٗ.ٚبسٜطاْٝا

 .َّعاالجنًٝص1915دازٜٔاتفاق١ٝعبدايعصٜصبٔضعٛد(تٛقٝع2)

(االدزٜطٞسانِعطاريٚسهااّعُاإَٚػاٝخاتايطااسٌ)االَاازاتايعسبٝا٘سايٝاا(فحتاتايٓفاٛذ3)
ايربٜطاْٞٚع٢ًإعتبازإايُٝٔناْتَطتكً٘.

 ٖٛاملتبك٢يٝهٕٛحتتضٝاد٠ايػسٜ سطني.َٔثِٜهٕٛاذتذاشفكط(4)

(دَػل–محط–سًب–غسبمحا٠(ايػاّقداغازاملٓدٚبايطا٢َإىلإٕيفسْطاَضاحلف٢)5)
(قدضاكطيفٜادايكاٛاتاالجنًٝصٜا١ٚقاداضاتبعدٙايبضسٙ(ادتص٤ادتٓٛبَٞٔايعسام)َٓطك6١)

 .ايػسٜف٢املٓدٚبايطا٢ََٔاملػسٚع

.َٔايدٚي٘ايعسبٝ٘املطتكً٘باعتبازاِْٗغريعسبٝتنيَسضنيٚاطٓ٘(اخساز7)
 

 

   )س/ إعالٕ ايػسٜف حطني ايجٛزٙ ايعسبٝ٘ ايهرب٣ ضد ايدٚي٘ ايعجُاْٝ٘ ؟س/ إعالٕ ايػسٜف حطني ايجٛزٙ ايعسبٝ٘ ايهرب٣ ضد ايدٚي٘ ايعجُاْٝ٘ ؟فطفطمب تمب تع( ع  

.(ٚددايػسٜ سطنيصالب٘ف٢املٛق االجنًٝص1ٟ)  
.ٜعٌُعًٞاقضا٤ايػسٜ سطنيٚنإٖٚٝبباغا(اضٓاداالتساىاذتهِيفدد٠إىل2)
(مماط١ًايػسٜ سطنييفاإلغرتاىايفع٢ًبكٛات٘إىلداْابايكاٛاتايعجُاْٝا٘ايتا٢ناْاتتكاتا3ٌ)

 .ع٢ًادتب١ٗاملضس١َٜٔد١ٗقٓا٠ايطٜٛظمجاٍباغابكٝاد٠

.املعسن٘ٚازتدساْكاع٢ًايعسبخطسمجاٍباغا(4)
ٞشعُا٤اذتسن٘ايعسبٝ٘يفضٛزٜاإضتٓادااىلٚثا٥لعجسعًٝٗاف٢ايكٓضًٝ٘(ايك٢مجاٍباغاايكب ع5ً)

.ايفسْطٝ٘تدَِٜٓٗٔٚد١ٗايٓعسايعجُاْٝ٘بايتأَسَعاعدا٤ايدٚي١
 .(ٚقدّٖؤالايصعُا٤ايعسبإىلاحملانُ٘ٚصدزتعدِٖاسهاّإعداّبادت6ًُ٘)

.االتساىضٝٓكغٕٛع١ًٝ(ٚددايػسٜ سطنيأْ٘إٕملٜعًٔايجٛز٠فأ7ٕ)
ّدٕٚإحيضٌَٔاالجنًٝصعًٞاعرتافصسٜححبال1916ف٢ْٜٛٝٛايجٛز٠(إعالٕايػسٜ سطني8)

.ايعسبيفاالضتكالٍ
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(أعتُدايػسٜ سطنيف٢ذيوعًٞسطٔتكِٝٝاجنًرتاٚاذتًافا٤ملٛق ايعسباملٓاصاسيًشًفاا٤يف9)
.إالجنًٝصاٚاذتًفا٤يٝكٝااااُٛاٚشْاإالملضاسِِٖٗاٚالاذتسبايعاملٝ٘االٚيَٞٚانإ

 

 
 

   ؟ّ ؟91929192ع( َا ايٓتا٥ج املرتتب٘ ع٢ً / ايجٛزٙ ايعسبٝ٘ ايهرب٣ ع( َا ايٓتا٥ج املرتتب٘ ع٢ً / ايجٛزٙ ايعسبٝ٘ ايهرب٣ ّ  

(اعًٔايػسٜ سطنيادتٗادعداالتساىٚجنشتقٛات١ف٢تضف١ٝاذتذاشَٔايٛدٛدايعطاهس٣ايرتناَٞاا1)
.مشاالٚاضتٛيتعًٞايعكب٘عداسا١َٝاملدٜٓ٘املٓٛزٙٚشسفتقٛات١

 ٚسًبٚمحا٠محطثِدَػلٚدخٌايكدعإىلفٝضٌبنياذتطني(اجت٘ايفًٝلايعسب٢بكٝاد٠االَري2)

 بعدإدفعتايكٛاتايعجُاْٝ٘اَاَٗايفايعسامبػداد(اضتٛيتايكٛاتايربٜطاْٝ٘ع3ًٞ)

 عٓدَااعًٓتايدٚي١ايعجُا١ْٝزغبتٗاف٢ٚق ايكتاٍ(ٚاصبشتايكٛاتايربٜطاْٝ٘ع٢ًَكسب١َٔاملٛص4ٌ)

(بانيايدٚيا٘ايعجُاْٝا٘ٚاجنًارتاٚفا٢اعكابٗاااضاتٛيتايكاٛات9191َادزٚعيفْاٛفُرب(عكدٖدْا١)5)
 االجنًٝصٜ٘عًٞاملٛصٌ

 9191اتفاقية سايلص بيلو 
 وغدر احللفاء بالعرب

  

    العالميه االولى؟ االجابة )أ+ب(                                                                                                                                     س/ اثبت/ ظهر غدر الحلفاء للعرب اثناء الحرب 

 س( وضح / موق  روسيا من أتفاقيه ) سايكس  بيكو(؟) االجابة أ (  

 ) أ (
حتسشاْتضازاتٗايفضٛزٜاتهػفتَاؤاَسٙ(بُٝٓاناْتايكٛاتايعسبٝ٘بكٝاد٠االَريفٝضٌبٔايػسٜ سطني1

.ٚاضع٘ايٓطامعدايعسب
(زٚضاٝاايكٝضاس١ٜبعدخسٚدٗأَاذتسبَٗصَْٚ٘ضٛظاتفاقٝ٘ثالثٝ٘عكدتٗا)زٚضٝاايبًػفٝ٘ضسبت-2

.فسْطا(إلقتطاّاَالىايدٚي١ايعجُا١ْٝ–َع)اجنًرتا
ؤاَسٙفأقتضستاملؤاَسٙع٢ًإتفاقٝا١بانياجنًارتاٚفسْطااعسفاتباضاِاعًٓتزٚضٝاايبًػفٝ٘زفغٗاهلرٙامل-3

 :  ايتايٞبٝهٛ(بٓكتغاٖاقطِاهلالٍارتضٝب"ضٛزٜاٚايعسام"ع٢ًايٓشٛ–اتفاقٝ٘)ضاٜهظ

 ) م ( 

9191
             -) أ (  مياطل اليفوذ الفرىصيُ : -

   .دٓٛب ا٭ْاٍْٛ مبا يف ـيو اطٓ٘ ٚا٫نهٓؿقْٚ٘ ( 1)

                                      مشاٍ ايعكام مبا ؾٝ٘ املٌَٛ .( نٛقٜا ٚيبٓإ ست٢ 2)

 بػؿاؾ (  .    –(  ايعكام ) ١ٜ٫ٚ ايبُك٠ 1)   ) ب (مياطل اليفوذ االجنليسي     -

 .( سٝؿا ٚعها  3) .                     ا٤ ايًكقٝ٘ ( ادما٤ َٔ دٓٛب ايًاّ سيت سؿٚؾ يب١ دمٜكٙ ن2ٓٝ)
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 : اقا١َ ْعاّ ؾٚيٞ يف ؾًهطني -ز( : 

 سؿ٠ بكٜطاْٝ٘ ٚايجا١ْٝ ؾكْهٝ٘ :ؾ( تكهِٝ املٓطك٘ ايعكبٝ٘ ايُشكٜٚ٘ بني ا يعكام ٚايًاّ ايٞ َٓطكيت ْؿٛـ ٚا

  نتائج اتفاقية سايلص بيلو :-                  

  ّ٘؟ّ؟91929192  ع٢ً / اتفـــاقــ١ٝ ضـاٜهـظ بٝــــهٛع٢ً / اتفـــاقــ١ٝ ضـاٜهـظ بٝــــهٛ  ع( َا ايٓتا٥ج املرتتب٘ع( َا ايٓتا٥ج املرتتب        

 ) أ(

  بريٚت بٝهٛ  َٓع ا٫َري ؾٌُٝ ايكٛات ايعكبٝ٘ َٔ ؾػٍٛ-( تٓؿٝفا ٫تؿاق١ٝ ناٜهو1)

 ايعكبٞ املكؾٛع  ايعًِيؿكْها باْماٍ قٛاتٗا ٖٓاى ٚاْماٍ  اجنًرتا( مسشت 2)

ٓا٤ َ٪متك ايًُض إىل داْب ق١ٝٓ انتك٬ٍ ايعكب ٚٚاد٘ ( ؾًٌ ايًكٜـ سهني قغِ َا بفي١ يههب اع3)

            ؾٌُٝ ٚ عبؿ اهلل َٛاقـ أيؿ تعٓتا ٖٛ ٚ إبٓاٙ

 )ب( 

 
 

ــاقــيى سـايكـص بيــــكو) ض( وضح اهم التعد  م(؟ 1916يالت التى طرأت على  اتفـ

بٝهٛحبٝح:-ٓعسيفاتفاق١ٝضاٜهظيّٚف١ٝتكسزاعاد٠ا1925عكداذتًفا٤املؤمتسف٢ضإزميٛ-:اهلدفَٓ٘
.(ضٛزٜاٚيبٓإحتتاالْتدابايفسْط2٢(ٜضبحايعسامن١ًٚفًططنيحتتاالْتداباالجنًٝص1ٟ

 

 

  ع(مب تفطس / ضكٛط ًَو اذتجاش ) ايػسٜف حطني( ؟ع(مب تفطس / ضكٛط ًَو اذتجاش ) ايػسٜف حطني( ؟  

سبٝ٘ايهرب٣بعدإجنشتقٛاتايػسٜ سطنيف٢اضكاطاذتهِايعجُاْٞف٢ضٛزٜاإلعالٕايدٚي٘ايع
ّ(ٚاد٘ايػسٜ سطنيعػطاعطهسًٜأَداْابعبادايعصٜاصاٍضاعٛدايار٣أباادقاٛاتقاٛات1919)-1

 .تسب٘ايػسٜ سطنيف٢اٍٚصداّعٓد

 2432ّ  سا٥ٌِْٚ   بآٍ ايكيٝؿتابع عبؿ ايعمٜم تٛنعات٘ ٚ أْمٍ ْكب٘ ْٗا١ٝ٥ 

 1924ّ عؿ ا٫ػكٟ ايٛاسؿٙ ب اذتذالٚتهاقطت َؿٕ  ايطا٥ـانتٛيٞ عًٞ  

 1926ّ  ايعمٜم عبؿاييت ُْٗا ايٝ٘  اذتذالَػاؾق٠ ايًكٜـ سهني 

 ّ ٜٓاٜك1926 ًَٚشكاتٗا  نجداطًل عبؿ ايعمٜم ع٢ً ْؿه٘ ًَو اذتذال ٚنًطإ 

ٚعبؿ ايعمٜم سٍٛ عهري اييت ناْت حتت سهِ ا٫ؾاقن٘ ٚ ٜعٌُ  ا٫ؾاقن٘سهِ ايٓماع بني  

ايهٝطكٙ عًٝٗا ؾٕٚ أٍ نعٛؾ ايفٜٔ ناْٛا ٜعتربْٚٗا دم٤ َٔ ع٢ً ا٫َاّ حي٢ٝ محٝؿ ايؿٜٔ 

 ايؿٚي٘ ايهعٛؾٜ٘ 

 ايٓماع

 اذتكب ؾًًت  ستا٫ٚت تهٜٛ٘ ايٓماع بني ايطكؾني ايهعٛؾ٣ ٚ اي٢ُٓٝ  ست٢ ٚقعت اذتكب بِٝٓٗ -

دم٤ َٔ املًُهععع٘  عهريبايُٝٔ ٚ اَبشت  ا٫َاّ حيٝٞ محٝؿ ايؿٜٔاْتُاق عبؿ ايعمٜم عًٞ 

 ّ(1934ايُٝٓٝ٘   -٘ ايهعٛؾٜ٘ مبكت٢ٓ )َعاٖؿ٠ ايطا٥ـ ايهعٛؾٜ٘  ايعكبٝ

َعاٖؿ٠ 

 ايطا٥ـ
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   ع( َا ايٓتا٥ج املرتتب٘ ع٢ً  / أحتالٍ فسْطا يطٛزٜا ٚيبٓإ ؟ ع( َا ايٓتا٥ج املرتتب٘ ع٢ً  / أحتالٍ فسْطا يطٛزٜا ٚيبٓإ ؟  

(عُدايفسْطٕٝٛعًٞاقطاعضٌٗايبكاعٚطسابًظٚصٝدبريٚتٚعُٗاايٞيبٓإيٝعٗس)يبٓإايهبري(9
 دَػل–ايعًٜٛني–ايدزٚش–سًب٠دٜٚالتصػريٙ(متصٜلضٛزٜاايٞعد2

ايفسْطٞبايفسْو(ضٝطسايفسْطٕٝٛعًٞاقتضادٜاتايبالدفسبطٛاايعًُ٘ايطٛزٜ٘ٚايًبٓا3ْ٘ٝ
(غػٌاملٛظفٕٛايفسْطَٕٝٛععِاملٓاصبايس٥ٝطٝ٘ٚايٛظا٥ ايعًٝاٚغريٖايفبالدايػا4ّ
  ــــاســـــه الفرنسيــــه فــــي بــــالد الشـــــــــام (ــــاســـــه الفرنسيــــه فــــي بــــالد الشـــــــــام (ما النتائج المترتبة علي ) السيما النتائج المترتبة علي ) السي  

 

 

 االحــــــداث : 

اْطًكتٖر٠ايجٛزٙبطبضٝاض٘االضتعُازايفسْطٞيفايػاّ-9
َٔدبٌايدزٚش–ضًطإباغااالطسشقادٖا-2
 جٛازملتطٝطسفسْطاع٢ًايبالدإالباضتخداّٚسػ٢يكٛاتٗااملطًش١عدَعاقٌاي-3

     ؟؟  مم11251125النتائج المترتبه علي الـثـــوره الســـــــــوريه الكـــــبري   النتائج المترتبه علي الـثـــوره الســـــــــوريه الكـــــبري  
 تعؿٌٜ ايهٝان٘ ايؿكْهٝ٘ يف ب٬ؾ ايًاّ ) نٛقٜا (      -1

اتفلايطسفإعًٞقٝاّمجعٝ٘تأضٝطٖٝ٘ٚٞاييتاعًٓتادتُٗٛزٜ٘ايطٛزٜ٘-2
-:بطببيفسْطٝنيَجًُانإعًٝ٘اذتاٍيفَضسٚقعتاذتسن٘ايٛطٓٝ٘ايطٛزٜ٘عًٞطسيفْكٝ اشا٤ا-3
 : اَكاق ايهٛقٜٕٛ عًٞ اقا١َ ؾٚي٘ نٛقٜ٘ َهتكً٘ ؾنتٛقٜ٘ بكملاْٝ٘   َٛقـ ايهٛقٜٕٛأ(

: اَكاق ايؿكْهٕٝٛ عًٞ إ تعٌ هلِ ايٝؿ ايعًٝا يف تٛدٝ٘ ايب٬ؾ سيت ٚيعٛ قاَعت سهَٛع٘     َٛقـ ؾععكْهاب(

 ٚطٓٝ٘ ؾنتٛقٜ٘ بكملاْٝ٘  

 

 

 

 

 م 1136(معــــــاهـــده سباب) ا 

   َع ضٛزٜا ؟ّ َع ضٛزٜا ؟  91129112ع( مب تفطس / عكد فسْطا َعاٖد٠ ع( مب تفطس / عكد فسْطا َعاٖد٠ ّ  

 ْعكًا ٫ٕ ادٛا٤ ايعامل يف َٓتُـ ايج٬ثٝٓٝات قؿ اَبشت ًَبؿٙ بػّٝٛ سكب عاملٝ٘ دؿٜؿٙ ) ايجاْٝ٘(   -1

إ إىل اجتٗت ؾكْها ايٞ ْٚع ايع٬قات ايؿكْهٝ٘ ايهٛقٜ٘ ع٢ً انو َتؿل عًٝٗعا ٚ ؾعع٬ تَٛعًت ايعؿٚيت     -2

 .ّ َعاٖؿ٠ 1936ًَكٚع  
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  م1136نتــــائــــج معــــــاهـــده 

   ٙاالجاب٘ أ+ ب()االجاب٘ أ+ ب(      ّ َع ضٛزٜا ؟ّ َع ضٛزٜا ؟  91129112ع( َا ايٓتا٥ج املرتتب٘ ع٢ً /عكد فسْطا َعاٖدٙ ع( َا ايٓتا٥ج املرتتب٘ ع٢ً /عكد فسْطا َعاٖد(    

 ) أ (

 ْٚع اَهاْٝات نٛقٜا يف ػؿ١َ ا٫ٖؿاف ايهٝانٝ٘ ٚ ايعههكٜ٘ ٚا٫قتُاؾٜ٘ ٚا٫دتُاعٝ٘ يؿكْها   -1

 ٔ ٚقا٤ ايهؿاغ ايهٛقٟ إعتماّ ؾكْها  تٛقٝع َعاٖؿٙ مماثً٘ َع يبٓإ  نهب يبٓإ َ -2

 ) ب(

   ٙا٫داب١ ) ب(ا٫داب١ ) ب(      ّ بني فسْطا ٚضٛزٜا؟ّ بني فسْطا ٚضٛزٜا؟91129112ع( مب تفطس / فػٌ َعاٖدٙ ع( مب تفطس / فػٌ َعاٖد  

  ٙب() ب(                    ع( ٚضذ / َااضباب َعازض٘ حه١َٛ فسْطا يف بازٜظ يًُعاٖدٙع( ٚضذ / َااضباب َعازض٘ حه١َٛ فسْطا يف بازٜظ يًُعاٖد (  

 .ا ٚيبٓإ مبكتٓٞ َو ا٫ْتؿاب قؾض اذتهَٛ٘ ايؿكْهٝ٘ ًَكٚع٢ املعاٖؿ٠ ٚانتُكت حتهِ نٛقٜ  -1

 .عطٌ ايؿنتٛق ٚ انتبؿ ايؿكْهٕٝٛ عهِ ايب٬ؾ  -2

 . 1939ّؾٌُ يٛا٤ ا٫نهٓؿقْٚ٘ عٔ نٛقٜا  سيت انتٛيت عًٝ٘ تكنٝا   -3

 : االوضاع بسوريا ولبنان اثناء احلرب العاملية الثانية 

  عالميه الثانيه ؟عالميه الثانيه ؟ما النتائج المترتبه علي  سقوط باريس في يد االلمان فى بداية الحرب الما النتائج المترتبه علي  سقوط باريس في يد االلمان فى بداية الحرب ال
( ْٚعت ؾكْها  ن٬ َٔ نٛقٜا ٚيبٓإ يف ػؿ١َ عذ١ً اذتكب ايؿكْهٝ٘ ا٫ إ ؾكْهعا نعكعإ َعا نعكطت     1

 .حتت اقؿاّ ادتٍٝٛ ا٫ملاْٝ٘ 

 ٖؿ١ْ َع املاْٝا ٚاْكهاّ سه١َٛ ؾكْها إىل ..... ) بٝتإ ( عكؿ املاقياٍ -2

 : نتائج  ذلك علي سوريا ولبنان-  

 -بٓإ ٥٫ٚٗا ذته١َٛ ؾًٝٞ ٚـيو بههب :( اعًٓت ايكٛات ايؿكْهٝ٘ يف نٛقٜا ٚي3

 اييت اتُٗٗا ايؿكْهٕٝٛ باْٗا ختًت عٔ ؾكْها يف ستٓتٗا ؾ٢ اذتكب   انجلتراْها١ٜ ) غٝغ ( يف  -1

 اْٗا تهعٞ يطكؾِٖ  َٔ َهتعُكاتِٗ يُاذتٗا   انجلترااتِٗ ايؿكْهٝني  -2

هٝطكٙ عًٞ نعٛقٜا ٚيبٓعإ    ذتهَٛ٘ ؾكْها اذتكٙ يً االنجليـز ٚقعت عؿ٠ تطٛقات اؾت يؿعِ  االنجليزؾعِ  -3

 )مب تؿهك(

  ع(مب تفطس( اعًٓت ايكٛات ايفسْطٝ٘ يف ضٛزٜا ٚيبٓإ ٚال٥ٗا ذتهَٛ٘ فٝػٞ :ع(مب تفطس( اعًٓت ايكٛات ايفسْطٝ٘ يف ضٛزٜا ٚيبٓإ ٚال٥ٗا ذتهَٛ٘ فٝػٞ :

  

 

  

  س ( وضح/ رد فعل انجلترا من تأييد المانيا لثورة رشيد عالي الكيالني في العراق ؟س ( وضح/ رد فعل انجلترا من تأييد المانيا لثورة رشيد عالي الكيالني في العراق ؟

  ما نتائج / ثورة رشيد عالي الكيالني في العراق على سوريا ولبنان ؟ما نتائج / ثورة رشيد عالي الكيالني في العراق على سوريا ولبنان ؟

 )املاقياٍ أ(سهَٛ٘ ؾًٝٞ ب(سهَٛ٘ ؾكْهعععا ايعشعك٠

  ٍ ايعفٟ قؾععض اهلمميع٘ ٚاَعك عًعع٢ إنعتُكاقٜ٘ املكاَٚعع٘                 بكٝعاؾ٠ يعاقٍ ؾجيععٛ

   انجلتراٚ عكؾت سهَٛت١ بانِ ؾكْها اذتك٠ ٚ نإ ٜكٛؾ ٖفٙ اذتهَٛ٘ َٔ 

يف ٚنط ٚدٓعٛب ؾكْهعا ٚعكؾعت    

 مبٝٛهلا ضتٛ املاْٝا  

ورة رشيد عالي الليالني يف العراقث  
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 . ٖٓاى االنجليزيؿت املاْٝا ايٓالٜ٘ إنتعؿاؾٖا يتًبٝ٘ ايجٛقٙ ايعكاقٝ٘ اييت قاَت ْؿ ايٛدٛؾ اب -1

اْماٍ ايطا٥كات ا٫ملاْٝ٘ يف َطاقات نٛقٜا ٚيبٓعإ متٗٝعؿا يًكٝعاّ بعًُٝاتٗعا ايعهعهكٜ٘ يف ايععكام ْعؿ        -2

 . انجلترا

 .يف ا٫نت٤٬ٝ عًٞ نٛقٜا ٚ يبٓإ بهٗٛي٘  انجلترايفيو انكعت  -3

 .املعٜٓٛ٘ املتؿٖٛقٙ بني ايكٛات ايؿكْهٝ٘ ٖٓاى  -ناْت املكاَٚ٘ ايؿكْه١ٝ ْعٝؿ٘  ْعكا يًكٚغ   -4

 . ٚامنا نفيو ْؿ اػٛاتِٗ ايؿكْهني االنجليزٚدؿت ايكٛات ايؿكْهٝ٘ ْؿهٗا يٝو يف َٛقـ ايكتاٍ ْؿ  -

 

 

  ت٢ االضتكالٍ ؟ت٢ االضتكالٍ ؟ع( ٚضذ /نفاح ايػعب ايطٛز٣ ضد فسْطا أثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ ايجاْٝ٘ حع( ٚضذ /نفاح ايػعب ايطٛز٣ ضد فسْطا أثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ ايجاْٝ٘ ح

  . يكؿ ؾػٌ ايؿكْهٕٝٛ نٛقٜا ٚ يبٓإ ٚ ِٖ ٜعتكؿٕٚ اِْٗ نُٝاقنٕٛ نًطاتِٗ ا٫نتعُاقٜ٘ ايهابك٘ -1

 . قؾٓت مجاٖري يعب نٛقٜا ٚيبٓإ مماقن١ ايهًط١ ا٫نتعُاقٜ٘ ايؿكْهٝ٘ -2

 .     بعٝؿ٠ ايٓعك سُٝٓا اعًٓت أْٗا حترتّ قغبات ايًعٛب يف ا٫نتك٬ٍ  االنجليزيهناْت اذتهَٛ٘  -3

بفيو يف تكٜٛض ) إْٗا٤ اٚ ايكٓا٤ ع٢ً  ( ا٫نتعُاق ايؿكْهٞ يف نٛقٜا ٚيبٓإ   ٚ انُٗت ؾع٢   انجلتراأنُٗت - -4

 ارتطٛات ايت٢ اؾت إىل إع٬ٕ  انتك٬هلُا .

 حتكنت ادتُاٖري َطايب٘ با٫نتك٬ٍ ٚ أْطك ايؿكْهٝني اىل ايرتادع أَاّ ايٓػط ايٛط٢ٓ . -5

 ّ ٚاػتٝاق يهكٟ ايكٛتًٞ ق٥ٝو يًذُٗٛقٜ٘ .1943اْعكاؾ اجملًو ايٓٝابٞ  -6

 مقاومة الشعب السوري بعد احلرب العامليه الثانيه : 
 ّ نًؿت ؾكْها عٔ ْٛاٜاٖا ا٫نتعُاقٜ٘ عٓؿَا ساٚيت ا٫نتشٛاـ عًٞ ايهًطات يف نٛقٜا  1945ؾ٢ عاّ  -1

 ....  َكا١َٚ ايًعب هلا ؾاْٗايت ع١ًٝ ايطا٥كات ٚايؿبابات ايؿكْهٝ٘ بايكُـ املؿَك يفيو -2

 نٛقٜا . ٖبت ايب٬ؾ ايعكبٝ٘ نًٗا َ٪ٜؿٙ انتك٬ٍ    -أ

 . ٚاي٫ٜٛات املتشؿٙ ايٞ داْب اذتكن٘ ايٛطٓٝ٘ ايهٛقٜ٘ انجلتراٚقؿت   -ب

 . ّ ( 1946) ابكٌٜ 17اْطك ايؿكْهٕٝٛ ايٞ ادت٤٬ عٔ ايب٬ؾ   -ز

 

 

 

  ٝ٘ حت٢ االضتكالٍ ٝ٘ حت٢ االضتكالٍ ع( ٚضذ /نفاح ايػعب ايًبٓا٢ْ ضد فسْطا أثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ ايجاْع( ٚضذ /نفاح ايػعب ايًبٓا٢ْ ضد فسْطا أثٓا٤ اذتسب ايعاملٝ٘ ايجاْ

 ّ مبُٓب ق٥ٝو ايؿٚي٘ ٚيه1943ٌاْعكاؾ اجملًو ايٓٝابٞ ٚؾال بًاق٠ ارتٛقٟ  -1

 قٜاض ايًُض ٚلاق٠ ٚطٓٝ٘ بك٥انت١    -2

قغب١ ايؿكْهٕٝٛ ا٫طاس٘ باذتهِ ؾأيكٛا ايكبض ع٢ً بًاق٠ ارتٛقٟ ٚقٜاض ايًُض ٚ أعتكًُٖٛا  يف قايٝا  -3

: ........ مما اؾٟ ايٞ
               . ٬ؾ ٚ اعًٔ ايًبٓإْٝٛ متههِٗ عهَٛتِٗ ٚبا٫نتك٬ٍ ايهاٌَأ( أْطكاب ايب
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 انجلتراب( تٓآَت ايب٬ؾ ايعكبٝ٘ ٚع٢ً قأنٗا َُك ٚ ايػايب١ٝ ايعع٢ُ َٔ ايؿٍٚ ٚ ع٢ً قأنٗا سًٝؿتا ؾكْها  )

 .ٚ اي٫ٜٛات املتشؿ٠( ايٞ داْب يعب يبٓإ 

 .ٚعاؾت اَٛق اذتهِ اىل ايٛطٓٝني  ز( أْطكت  ؾكْها إىل اط٬م نكاغ املعتكًني

 .ّ   1946ؾ( مت د٤٬ ايؿكْهٝني  ايٓٗا٥ٞ عٔ يبٓإ ؾ٢ اػك ؾٜهُرب 

 س( أثبت / تمتع لبنان بثمرة كفاح الشعب السوري من اجل االستقالل : 

               .( اع٬ٕ ادتُٗٛقٜ٘ ايًبٓاْٝ٘ 1

 .( يهًت بكملإ 3                                    .  (اَؿقت ؾنتٛقًا 2

 ( يهٔ ا٫نًٛب ايطا٥ؿ٢ ؾ٢ اذتهِ ٚ ا٫ؾاقٙ ظٌ ٖٛ املهٝطك  4

 بني املهٝشٕٝٛ املٛاقْ٘ ٚ ايهٓ٘ ٚ ايًٝع٘   

 ؾ٣ ـيو إىل إٔ ٜؿتكؿ  يبعععٓععععإ َؿعٗعّٛ ايعععؿٚيعععع٘ ( ا5

 .املععتذاْهع٘ 

ى(َا ايٓتا٥ر املرتتب٘ ع٢ً/ إتباع يبٓإ ا٫نًٛب ايطعا٥ؿ٢ ؾع٢   

 ) جيٝب ع١ًٝ ايطايب( ؾاقٙ  ٚاذتهِ  ا٫

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 االسباب الرئيسيه لثــورة العشـــرين فـى العراق

  س/ وضح / كي  تم فرض اإلنتداب اإلنجليزي على العراق ؟ 

صخالٍعًُٝاتِٗايعطهسٜ٘يفايعسامايعدٜدَٔايبٝاْاتايت٢تؤندأِْٗ)االجنًٝص(َاداا٤ٚ(أطًلاإلجن1ًٝ)
إىلايعسامإاليتشسٜسَٙٔاألتساىايعجُاْٝني

(بعداذتسبتهػ يًعساقٕٝٛإٔ)اجنًرتا(َادا٤ٚإالإلضتعُاز2ِٖ)
صيًعسام(نإَضريضٛزٜاديٌٝٚاعشاع٢ًَاٜغُسٙاالجن3ًٝ)
1925ّض١ٓضإزميٛ(إعالٕاالجنًٝصفسضاْتدابِٗع٢ًايعسامطبكًايكسازات4)
أالثسايهبرييفتػذٝعايػعٛبايعسبٝ٘يًجٛز٠ع٢ًاملطتعُس1919ّنإيجٛز٠َضسايهرب٣(5)
يفايعسام1925(قٝاّثٛز٠ايعػس6ٜٔ)

 لعشـــرين فـى العــــــراقما النتائــج املرتتبــه على ثــورة ا

 عٔ نٝانتٗا ؾ٢ ايعكام اإلنجليزيهتكادع اذتهَٛ٘  (1)

 ّ (   1925) أنتٛبك  ادت٬ْٝٞ ايكمحٔ عبؿتًهٌٝ سهَٛ٘ َ٪قت٘ بك٥ان١  

 ايهبٌٝ ٫نٓاؾ عكٍ ايعكام إىل ؾٌُٝ بٔ اذتهني   انجلتراَٗؿت  (2)

ضٝطساملطٝشٕٝٛاملٛازْ٘عًَٞٓضبز٥ٝظ
ادتُٗٛزٜ٘ٚضٝطسايطٓ٘عًَٞٓضبز٥ٝظايٛشزا٤
ٚضٝطسايػٝع٘عًَٞٓضبز٥ٝظزتًظايٓٛابٚ

ًٝااملدْٝ٘ٚشعتاذتكا٥بايٛشازٜ٘ٚاملٓاصبايع
ٚايعطهسٜ٘تٛشٜعًاطا٥فٝابنيخمتً تًو

ايطٛا٥ ممااد٣ذيواىلفكدإيبٓإَفّٗٛ
ايدٚي٘املتذاْط٘ٚعع ايجك٘بنيخمتً 

االطسافٚنٌَاضبلأدٟاىلسدٚخعٛاقبٚخُٝ٘
.دداخاص١َٓرايطبعٝٓاتف٢ايكسٕايعػسٜٔ  

 

فبعددق امدددلة عربددد  ى  مددد   فددد   

أسددددلل كب  دددد  سدددد علل ى دددد  ع

فمصدددددض كلفدددددن كب  ل دددددم     

ى ملل رطبفد ك قفد كعكس سدل     

ة   دددددددد    2431عل دددددددد    

كاللتددددددددددددددددددقكم ى ملددددددددددددددددددل    

 شششششششششش)هلقش

 



  

 روائع 108

 روائع الهخبة  التاريخ للثانوية العامة 

  ل ابو على كام –كامل  سامح –ايواب انور  –اعداد : إسالم اللورد 

 .ايبٝع٘  بإٜعال َٔ ايهًطات ايربٜطاْٝ٘  يؿٌُٝ بٔ اذتهنيمتت  (3)

 .ًت يربٜطاْٝا ايٝؿ ايعًٝا يف ايعكام ظ (4)

 .ظًت اذتكن٘ ايٛطٓٝ٘ َتُهه٘ عل ايب٬ؾ يف ا٫نتك٬ٍ  (5)

 . وإنجلتراّ بني ايعكام 1935عكؿ َعاٖؿٙ  (6)
 

  

 

 

ثٛز٠ايعػسٜٔٚتسادعايطٝاض١ايربٜطا١ْٝ -1
1922ّعًُتاذتسن٘ايٛط١ٝٓع٢ًختًٝطايبالدَٔاإلْتدابفعكدتَعاٖد٠ -2
صاسب١ايٝدايعًٝايفايبالدظًتبسٜطاْٝا -3
 1935ّعكدتبعدٖاأنجسََٔعاٖد٠نإأُٖٗاَعاٖد٠ -4

 األضبااااااب

اضتكالٍايعسامابتدا٤َٔدخٛهلاعضب٘األَِ (1)
ٚدٛدقٛاتبسٜطاْٝ٘يفبع األَانٔاحملددٙ (2)
 محا١ٜخطٛطاملٛاصالتايربٜطاْٝ٘خاص١ادتٜٛ٘يفايعسام (3)

نصووووووو    

 املعاهودة 

ع(مبتفطس/نإطبٝعٝاإٔتطتُستاذتسن٘ايٛطٓٝ٘يتخًٝطايعسامَٔتًوايكٝاٛدٚيهٓٗاا
ضازتببط٤

(ايضساعاتايطا٥فٝ٘اييتناْتتكعيفايعسامَٔٚقتألخس1)
(ايتٓاسس)ايضسع(بنياألسصابع٢ًاذته2ِ)
(تدخٌايعػا٥سيفزفعٚشازٙٚاضكاطأخس3٣)
ٚيهٓ٘قت1936ٌبهسصدقٞعطساباتايداخًٝ٘إىلاْكالبعطهسٟبكٝاد٠(أدتتًواإل4)

 )مبتفطس(ٚعادتاألَٛزإىلَاناْتعًٝ٘ست٢ٚقعتاذتسبايعاملٝ٘ايجاْٝ٘

نتائووووووووووووو  

 املعاهوووده 

 ـه الثانــيه وحتى االسـتقاللالعـــــراق من  الحــرب العالميـــ : 

  ٛز٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ يف ايعسام؟ٛز٠ زغٝد عايٞ ايهٝالْٞ يف ايعسام؟ع( َا ايٓتا٥ج املرتتب٘ ع٢ً / ثع( َا ايٓتا٥ج املرتتب٘ ع٢ً / ث

(ساٚيتاجنًرتاإٔتك٣ٛقٛاتٗايفايعسام1)
(اعرتاضسه١َٛسهُتضًُٝإع٢ًذيوٚحتُظايغباطايعساقٕٝٛيكتاٍإجنًرتا2)
(إعتكادسه١َٛسهُتضًُٝإإٔاملاْٝاضتٗبيٓذدتِٗٚإٔاجنًرتاضتخطساذتسب3)
ٛاتاجنًٝصٜ٘نبريَٙٔايبضس٠ٚاألزدٕعدايجٛازايعساقٝنيٚاْصيتاهلصميا١باايكٛاتايعساقٝا٘(حتسنتق3)

ّ(1941)َاٜٛ
ع(قازٕبٝتَٛق سهَٛ٘سهُتضًُٝإف٢ايعسامَٚٛق سهَٛ٘املًوفازٚمف٢َضسأثٓا٤اذتسبايعاملٝ٘

ايٓتا٥راملرتتب٘ع٢ًاملٛق -3اتََٓ٘ٛق اذتهَٛ-2طًباجنًرتا-1ايجاَْٝ٘ٔاجنًرتا؟َٛعشا


 متت تولية فيصل بن احلسني بإيعاز من إجنلرتا
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.)ز٥ٝظايٛشزا٤ايعساقٞ(ف٢َفاٚعاتَعاإلجنًٝصصاحلدربدخٌ:األطساف
.باإلضتكالٍبعداْتٗا٤اذتسبايعاملٝ٘ايجاْٝ٘عادتاذتسن١ايٛطينيًُطايب١:األضباب
.ايعساماضتُسازاإلجنًٝصيفاألستفاظبكٛاعدد١ٜٛيف-1ايٓتا٥ر
 .فٗبايػعبايعساقٞعدٖاست٢أد٣إىلفػًٗا-2

 

.جنًرتاأٚناْٛاقادزٜٔع٢ًَٛاد١ٗاالَٛزَع(ْٛزٟايطعٝدٚايجٓا٥ٞايٛصٞع٢ًايعسش)-:األطساف
ااا٘ايجاْٝاااااااا٘بعداذتااسبايعاملٝتطاااااااااُٛخَعاااااٖااااااااد٠بٛزفػٌ-1:األضباب

دخٌايعساميفسً بػدادَعإجنًرتابٛصٝ٘ايجٓا٥ٞايٛصٞع٢ًايعسشْٚٛزٟ-2
.يجٛزٙعًٝٗاإجنًرتاأدد٣يًعسامَٔاايطعٝدٚناْاٜعتكدإإايتفاَِٖع

 . دخٍٛايعسامٖرااذتً َٔأجنًرتاٚإٜسإٚتسنٝاٚبانطتإ*ايٓتا٥ر

أٖععؿاف ثعععععٛق٠ ٜعٛيعٝععععٛ 

 1952ّؾعععععٞ َُعععك 

 ْٚض َٛقـ َُك َٔ ا٫س٬ف ايعههك١ٜ 

    ناْت أٖؿاف ثٛق٠ ٜٛيٝٛ بمعا١َ عبؿ ايٓاَك :

 ( قؾع قا١ٜ ايتشكق َٔ ا٫نتعُاق1)

 ؿػٍٛ يف ا٭س٬ف ٚتبين نٝان٘ اذتٝاؾ اإلجيابٞ ٚعؿّ اإلضتٝال  ( ايتشكق َٔ اي2)  

 23 َا ايٓتا٥ععر املرتتبع٘ عًع٢ ثعععٛق٠ ثععععٛق٠     

ٜعٛيعٝععٛ ؾعععععٞ َُععععك عًعععع٢ ايعععععععكام    

1952ّ 

 اذتكن١ املعاقْ٘ ؾ٢ ايعكام يٓعاّ اذتهِ -1

 يف ايعكام ٚتكتب عًٝٗا 1958قٝاّ ثٛق٠ ٜٛيٝٛ  -2

 ًهٞ يف ايعكام                                         )أ( اْٗت ايٓعاّ امل

 (  اقاَت ْعاًَا مجٗٛقًٜاب)  

 

 

م 1955حلف بغداد   

 



 

           

   

 



 

111 

 

 روائع الهخبة  التاريخ للجانوية العامة 

  كامل ابو على  –امل ك شامح –ايهاب انور  –اعداد : إشالم اللورد 
 

 روائع

 

 
 

 ( 1939 – 1918سياسة االستعنار يف الوطً العربي فينا بني احلربني العامليتني ) 
 لسم االسزؼمبس انىطه انؼشثي إني أجزاء مىفصهخ  -1

 ٚأقاّ اذتٛادظ ادتُضن١ٝ بني ٖشٙ ا٭دظا٤ فكنٞ عًٞ سض١ٜ ا٫تقاٍ بني ايعضب . -

 -:أثبس االسزؼمبس انىؼشاد انمحهيخ ورنك نهمضبء ػهي فكشح انىحذح  -2

يف َقض ٚايٓظع١ ايفٝٓٝك١ٝ يف يبٓإ ،ٚازلٞ ايعضب بأزلا٤ شتتًف١ فِٗ  ١سٝح أثاص ايٓظع١ ايفضعْٛٝ -

 عٛصٜٕٛ َٚقضٜٕٛ ٚعضاقٕٝٛ .....اخل.

خهك انجىسيبد انمخزهفخ مه انجىسيخ انؼشثيخ وػمم ػهي إخشاج ثؼض انشؼىة  -3
 إطبس انمىميخ:  هانؼشثيخ ػ

ادتظا٥ض دظ٤ َٔ فضْغا ،ٚؽذع ادتظا٥ضٜٕٛ عًٞ اخش ادتٓغ١ٝ  َجٌ ادتظا٥ض اييت ارعٞ ايفضْغٕٝٛ إٔ  -

 ايفضْغ١ٝ ٚإغضا٥ِٗ با٫َتٝاطات ا٫دتُاع١ٝ ٚايطبك١ٝ .

 -أثبس االسزؼمبس سوح انؼذاء انطبئفي ثيه األديبن وانمزاهت : -4
ايؾٝع١ سٝح عٌُ عًٞ ايتفضٜل بني ايزصٚط ٚاملٛاص١ْ ) يف يبٓإ ( ٚاملغًُني ٚا٭قباط ) يف َقض ( ايغ١ٓ ٚ -

 )يف ايعضام ( ٚايظٜز١ٜ ٚايغ١ٝٓ ) يف ايُٝٔ ( ٚاحملُٝات .

ا٫ٚصبني اٚ َٔ ايضَٚإ ،  ٍنُا عٌُ عًٞ إثبات قناٜا َجٌ إٔ ايدلبض يٝغٛا عضبا بٌ َٔ ايٛ ْزا -

 . انفشوجخ ٚايًبٓإْٝٛ يٝغٛ عضبا بٌ َٔ ْغٌ

 -ثي :ػمم االسزؼمبس ػهي رؼذد انىظم انسيبسيخ وااللزصبديخ في انىطه انؼش -5
سٝح ب٬ر فٝٗا ْعاّ مجٗٛصٟ َجٌ عٛصٜا ٚيبٓإ ، ٚب٬ر فٝٗا ْعاّ ًَهٞ َجٌ َقض ٚ ا٭صرٕ ٚايعضام  -

 ٚب٬ر تهافح ايق١ْٝٛٝٗ َجٌ فًغطني .

 -سخش االسزؼمبس انزؼهيم إلضؼبف انثمبفخ انؼشثيخ : -6
ٚسٝح عار . نُا ف٢ َقض . ابعز ايػضب غٔ تٝاص ايفهض اذتزٜح  االوجهيزيفشٝح عار ا٫عتعُاص  -

نُا ف٢ ادتظا٥ض . ا٫عتعُاص ايفضْغ٢ معفت ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚافبشت ايًػ١ ايفضْغ١ٝ ٢ٖ يػ١ ايتعًِٝ 

 .ٚسٝح عار ا٫عتعُاص ا٫ٜطاىل قضمت ايًػ١ ٚايجكاف١ ا٫ٜطاي١ٝ نُا ف٢ يٝبٝا 

 وانهبهب ثؼشوش وهميخ  -خهك اسش راد أطمبع في انحكم : -7

ٖٚشا أرٟ إيٞ قبٝات عببت ْٛع َٔ ايتفهو ف٢ ٚسز٠ ايعضب ٜٚشيو اٚدز ْٛع َٔ َقاحل اعض١ٜ ٚع -

 ايتٓافػ بني ٖشٙ ا٭عض ٖٚشا ٜكًٌ َٔ حتكٝل ايٛسز٠ بني ايعضب .

 -( مغ ركش انسجت : ( أو ػالمخ )  ضغ ػالمخ ) 
   (   .ال خوف علي الكومية الغربية مىما ماهت الظروف    ) 

ايتاصٜذ ايعضب٢ ايش٣ ٜضبط بني ٚدزاِْٗ  – اص ايعضب ايت٢ تضبط بني اقط بغبب ٚدٛر ايًػ١ ايعضب١ٝ -

 . تضبط بني عٛاطفِٗ  املؾذلن١ ١ايجكاف١ ايعضبٝ –َٚقرلِٖ 
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وجىد أمم في إحيبء انمىميخ انؼشثيخ سغم انصؼىثبد انزي واجهزهب في انؼمذ  -ثم رفسش :
 انشاثغ مه انمشن انؼششيه ؟

 ٚاإلساع١ . تكزّ ٚعا٤ٍ ا٫تقاٍ ايفهضٟ َجٌ ايطباع١ ٚايقشاف١ -1

 تكزّ ٚعا٥ٌ املٛاف٬ت َٔ عٝاصات ٚطا٥ضات . -2

 تكزّ َٓاٖر ايتعًِٝ ٚاْتؾاصٙ يف ايب٬ر ايعضب١ٝ أرٟ إيٞ طٜار٠ اذتُاؼ يًك١َٝٛ . -3

 احمل١ٓ املؾذلن١ با٫عتعُاص يف ايٛطٔ ايعضبٞ . -4

 ( 1939 – 1918بين الغرب فيما بين الحربين الغالميتين )  بأشمال التكار 

كزت َعاٖز٠ ايطا٥ف بني ايغعٛر١ٜ ٚايُٝٔ ٚناْت تٓك عًيٞ   تُٓٝي١ ٚسيز٠    ع 1934يف عاّ  -1

 بُٝٓٗا   ٕا٭١َ ايعضب١ٝ ٚحتكٝل ايتعاٚ

تيٓك عًيٞ   تبيارٍ ايبعجيات ايعغيهض١ٜ      ايعضام عكزت َعاٖز٠ بني ايغعٛر١ٜ ٚ 1936يف عاّ  -2

ْنيُت اييُٝٔ   ٚايجكاف١ٝ   ٚبشيو ٜتِ سٌ ارت٬ف بني ا٭عض٠ ايغعٛر١ٜ ٚا٭عض٠ اشلاسل١ٝ . ثيِ ا 

ٚمت ا٫تفام عًٞ دعٌ املعاٖز٠ َفتٛسي١ ملئ ٜضٜيز َئ اييزٍٚ ايعضبٝي١ إ       ّ 1937إيٞ املعاٖز٠ 

 تٓنِ إيٝٗا .

عكزت َعاٖز٠ بني ايغعٛر١ٜ َٚقض ٚمت فٝٗيا سيٌ ارت٬فيات بيني ايبًيزٜٔ       1936عاّ َاٜٛ يف  -3

 سٝح تضدع دشٚصٖا إيٞ اذتضب بني ستُز عًٞ ٚايٖٛابٝني .

امليي٪ ض ايعضبييٞ ايفًغييطٝو يف بًييٛرإ ٚسيييو يتٓغييٝل ادتٗييٛر ملهافشيي١ عكييز  1937يف عيياّ  -4

 . ١ايقْٗٝٛٝ

عكز َ٪ ض املا٥ز٠ املغتزٜض٠ يف يٓزٕ يبشح َؾه١ً فًغطني ، ٚقز سنض امل٪ ض  1939يف عاّ  -5

 ايزٍٚ ايعضب١ٝ املغتك١ً .

ض املٗٓزعيني  َ٪  – 1944َ٪ ض احملاَني ايعضب عاّ  – 1937اْعكز امل٪ ض ايطيب ايعضبٞ عاّ  -6

 ّ  . 1945ايعضب عاّ 

 مصر وجامعة الدول العربية
 
 

 -أثهاء احلرب العاملية الجانية أيدت بريطانيا حدوث قدر مو الوحدة بني العرب وكاى ذلك ل:

 إصما٤ ايعضب ٚمُاْا يًشقٍٛ عًٞ َغاعزتِٗ أثٓا٤ اذتضب. -1

 يًعضب ٚصا٤ َقاحل ا٫عتعُاص . تهت٬ٝ -2

طك١ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتقار١ٜ بغبب ٚدٛر ايبذلٍٚ ٚأ١ُٖٝ قٓا٠ ايغٜٛػ اذتضب أظٗضت أ١ُٖٝ املٓ -3

 يًٓكٌ ٚأُٖٝتٗا اإلعذلاتٝذ١ٝ .

 ختفٝف نضا١ٖٝ ايعضب يدلٜطاْٝا بغبب أْٗا ععت إلعطا٤ فًغطني يًٝٗٛر . -4
 

        أراد العرب استغالل الحرب في التتلص  نتا اتستتعهور والتتلص  نتا لهتو ال  ت د

 في فصسط ا .
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" أن كث تر   ونهتو اتوف فتي  تلا الت تري       1941نتوي    29إعالن نستر ايدن في  أصدرت انجصترا

نا نفكري العرب يرا ن لصشع ب العرب ة دراتة نتا ال ةتدة وي تدو نتا الط  عتي تترورة    يتة         

التتروابا الث وف تتة واتدت تتودية والس وستت ة   وةك نتتة صتتوةن الجاللتتة نتتا نوة ت تتو ستتت يد ايتتة  

 نة " .خطة  ص ي نا العرب ن اف ة عو

  مىقف انعرب مه ذصريح ايدن األول : 

. مل ٜتشُػ ايعضب يتقضٜح اٜزٕ ٭ِْٗ عضفٛا إٔ ٖزف٘ خز١َ َقاحل بضٜطاْٝا أثٓا٤ اذتضب 

٘   1943تقضحيا دزٜزا يف فدلاٜض يشيو افزص َغذل / اٜزٕ    إٕ سهَٛي١ فياسب ادت٬يي١     قياٍ فٝي

يطبٝعٞ إ ارتط٠ٛ ا٭ٚييٞ يتشٝيل ايٛسيز٠    ت٪ٜز نٌ سضن١ ٜكّٛ بٗا ايعضب يتك١ٜٛ ايٛسز٠ ، َٚٔ ا

  ي٬ط٬ع فكط جيب إٔ تأتٞ َٔ ايعضب أْفغِٗ  .

 .  مىقف انعرب مه ذصريح ايدن انثاوي 
قاَت َقض بزع٠ٛ اذتهَٛات ايعضب١ٝ إيٞ إدضا٤ ستارثات يف َٛمٛع ايٛسز٠ ٖٚض سيو يف خطاب 

 ّ . 1943أَاّ زتًػ ايؾٝٛخ يف َاصؼ  باؽا ايٓشاؼ

 

 

 

 داَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ َٔ ايزٍٚ ايعضب١ٝ املغتك١ً اييت تضٜز ا٫ْنُاّ . تتهٕٛ -1

 -ٚتهٕٛ ١َُٗ اجملًػ :ٜتهٕٛ زتًػ ادتاَع١ َٔ ايزٍٚ ا٭عنا٤ يف ادتاَع١ .  -2

 َتابع١ تٓفٝش ا٫تفاقٝات اييت تٛقعٗا َع بعنٗا . -

 عكز ادتُاعات بني ايزٍٚ ايعضب١ٝ  -

 ٍٚ ايعضب١ٝ .عكز ادتُاعات ٫ختاس َٛقف عٝاعٞ ٚاسز يًز -

 ايزٍٚ ايعضب١ٝ بهٌ ايطضم . ٍاحملافع١ عًٞ اعتك٬ -

 ايٓعض يف ؽ٦ٕٛ ايزٍٚ ايعضب١ٝ . -

 ًَظ١َ ملٔ ٜكبًٗا . تايكضاصا -3

 . ايك٠ٛ يف سٌ املٓاطعات بني ايزٍٚ ايعضب١ٝ  ّعزّ اعتدزا -4

 عزّ اختاس عٝاع١ خاصد١ٝ تنض بغٝاع١ داَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ . -5

 ايزٍٚ ايعضب١ٝ ا٫خضٟ عًٞ أصمٗا . اعذلاف نٌ رٚي١ عضب١ٝ بغٝار٠ -6

 اعتهًُت ايًذ١ٓ ادتُاعاتٗيا يف ايكياٖض٠ ٚمت تعيزٌٜ ا٫تفيام ٚفيزص َٝجيام        1945يف َاصؼ

 –ايغيعٛر١ٜ   -عضب١ٝ ٖٞ ) َقيض  رٍٚ 7 ٚٚقعت عًٝ٘ 1945َاصؼ  22داَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ يف ّٜٛ 

 يبٓإ ( . –عٛصٜا  –ايعضام  –ايُٝٔ  –ا٭صرٕ 

ٚاختٝاص  َكضا جملًػ داَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ اٖض٠ايك مت اختٝاص ، ّ أٍٚ أَيني عياّ    عبز ايضمحٔ عيظا

 . يًذاَع١
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 روائع

 جبء ميثبق جبمؼخ انذول انؼشثيخ اضؼف مه ثشورىكىل اإلسكىذسيخ ؟ -ثم رفسش :
 ج/ بسبب

  -نجض٠ ايتشفعات اييت أظٗضٖا َععِ املٓزٚبني ايعضب ٜٚضدع سيو ايٞ :  .1

 ٟٛ ايٛسز٠ .إٔ ا٫عتعُاص نإ ستزر ملغت .2

 املٓافغات بني ا٭عض اذتان١ُ ٚعح نٌ رٚي١ عًٞ َقاذتٗا . .3

 ناْت ادتاَع١ احتار سهَٛات ٫ احتار ؽعٛب .  .4

اييت تهٕٛ با٭غًب١ٝ ف٬  تنإ املٝجام ٜٓك عًٞ إٔ تهٕٛ ايكضاصات باإلمجاع أَا ايكضاصا .5

 ٜٓفشٖا إ٫ ايزٍٚ اييت ٚافكت عًٝٗا .

 ه ميثبق جبمؼخ انذول انؼشثيخ سيئب ثصفخ ػبمخ ؟نم يك-دنم ػهي صحخ انؼجبسح :

 ما أون هصوض ميثال جامغة الدول الغربية ؟

 تك١ٜٛ ايع٬قات بني ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚايتٓغٝل بٝٓٗا . -1

 احملافع١ عًٞ اعتك٬ٍ ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚعٝارتٗا . -2

 حتكٝل ايتعإٚ بني ايزٍٚ ايعضب١ٝ يف نٌ اجملا٫ت . -3

ل تعإٚ أنجض مميا ٖيٛ َٓقيٛل عًٝي٘ يف املٝجيام َئ خي٬ٍ اتفاقيات         َٔ سل ايزٍٚ ايعضب١ٝ إٔ حتك -4

 إماف١ٝ .

 ايك٠ٛ يف سٌ املٓاطعات بني ايزٍٚ ايعضب١ٝ . ّعزّ اعتدزا -5

 انزي وجحذ جبمؼخ انذول انؼشثيخ في رحميمهب ؟ ءمب األشيب 

 ناْت ادتاَع١ ايعضب١ٝ ٚفٛص٠ َٔ فٛص ايتعإٚ بني ايزٍٚ ايعضب١ٝ . -1

يعضب١ٝ يف اعتك٬ٍ ايزٍٚ ايعضب١ٝ َجٌ عٛصٜا ٚيبٓيإ ٚيٝبٝيا ٚادتظا٥يض ٚاملػيضب     أعُٗت داَع١ ايزٍٚ ا -2

 ٚتْٛػ .

 يف ايتعإٚ ايجكايف  ٚا٫قتقارٟ ٚايقشٞ ٚا٫دتُاعٞ بني ايعضب . وجبحبسككت ادتاَع١  -3

 .مب األشيبء انزي فشهذ انجبمؼخ انؼشثيخ في رحميمه؟ 

 عزّ حتكٝل ايٛسز٠ ايغٝاع١ٝ . (1

 َؾذلن١ يف سضب فًغطني . ١ٜعزّ إقا١َ ق٠ٛ عغهض (2

خنٛع اذتهاّ ايعضب ينػط ايزٍٚ ا٭دٓب١ٝ أثٓا٤ سضب فًغطني ٚأظٗضت سيضب فًغيطني ايتفهيو     (3

 . ٞايغٝاعٞ ايعضب
 

  " 1950ن ثوق الضهون الجهوعي "ا فود وت الدفوع الهشترك 
 

  ٛ سيز٠ يف  عكزت٘ بعض ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚسيو بغبب فؾٌ ادتاَع١ يف إْؾا٤ ق٠ٛ عغيهض١ٜ ٚقٝيار٠ َ

 ز  إٔ تكيف اييزٍٚ ايعضبٝي١ ٜي     ٚدا٤ سيو ف٢ امليار٠ ايجاْٝي١    ٚنإ ٜٓك عًٞ 1948سضب فًغطني 

 ٚاسز٠ إسا تعضمت أٟ رٚي١ عضب١ٝ ٫عتزا٤ أدٓيب ٚتكّٛ ايزٍٚ ايعضب١ٝ بضر ايعزٚإ   .
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 روائع

 :  بسبب حدوج االنقسامات بين الحكومات العربية  مل يته تيفيذ املعاهدة. 
َعاٖييزات ثٓا٥ٝيي١ َييع ايييزٍٚ ايعضبٝيي١ ا٫خييضٟ يف نييٌ اجملييا٫ت ا٫قتقييار١ٜ  قاَييت َقييض بعُييٌ

 ٚايغٝاع١ٝ ٚايعغهض١ٜ ٚايجكاف١ٝ . 

  -دور مصر يف استقالل الدول العربية :  -

ة ث أيدت كل ةركوت التحرر نا اتستعهور في ال الد  1952ي ل    23د ل ث رة  -

  -العرب ة ة ث :
 عاعزت يف اعتك٬ٍ عٛصٜا ٚيبٓإ . -1

 عاعزت يف اعتك٬ٍ يٝبٝا ٚاحملافع١ عًٞ ٚسزتٗا . -2

 أٜزت عضٚب١ فًغطني يف ا٭َِ املتشز٠ . -3

 م . 1952ي ل    23بعد ث رة  -

 عاعزت رٍٚ ارتًٝر ايعضبٞ يف ا٫عتك٬ٍ عٔ بضٜطاْٝا . (1

 . 1962عاعزت ادتظا٥ض املاٍ ٚايضداٍ ٚايغ٬ح ست٢ اعتكًت عاّ  (2

 . 1956ا٫عتك٬ٍ عاّ  ٚاختاص ايغٛراْٝني 1953أعطت ايغٛرإ سل تكضٜض املقرل عاّ  (3

 

 

 

 ْٛحيًُٕٛ بايعٛر٠ إيٞ فًغني  اييت خضديٛا َٓٗيا أٜياّ     ايكز عاـ ايٝٗٛر َؾتتني يف ايعامل ٚنا

 اييت ٚعز اهلل بٗا ؽعب٘ املدتاص . رٜعتدلٕٚ إٔ اصض فًغطني ٖٞ اصض املٝعا اايغيب ايبابًٞ سٝح ناْٛ

 سٝح أرت ايٓٗن١ ايفهضٜي١ يف   21ٚايكضٕ  19هٔ بأعًٛب ايكضٕ ٚأصار ايٝٗٛر حتكٝل سًُِٗ ٚي

أٚصبا إيٞ اصتفاع املغتٟٛ ايفهضٟ يًٝٗٛر ،نُا إٔ ايٓٗن١ ا٫قتقار١ٜ  ا٭ٚصب١ٝ َهٓت ايٝٗيٛر َئ   

 تهٜٛٔ ثضٚات نبرل٠ .

  مميا طار َئ نضاٖٝي١    ) دٝتٛ خال بِٗ ( ٚنإ ايٝٗٛر ٜعٝؾٕٛ يف عظي٘ عٔ اجملتُعات ا٭ٚصب١ٝ

 .أٚصبا شلِ عهإ 

عكز امل٪ ض ايٝٗٛر ا٭ٍٚ ٚسيو يبشح املغأي١ ايٝٗٛر١ٜ ٚمت عح فهيض٠ إقاَي١ ٚطئ     1897يف عاّ 

 قَٛٞ يًٝٗٛر يف فًغطني .

  ّعكز امل٪ ض ايٝٗٛرٟ ايجاْٞ ٚفٝ٘ مت حتزٜيز إ تهيٕٛ فًغيطني ٚطٓيا يًٝٗيٛر ٕ       1915ٚيف عا

املٓعُي١ ايقي١ْٝٛٝٗ ٚايقيٓزٚم ايقيْٗٝٛٞ      ٚنإ سيو ٜعتدل بزا١ٜ اذتضن١ ايق١ْٝٛٝٗ ،ٚمت إْؾا٤

 يتٌُٜٛ ؽضا٤ ا٭صامٞ َٔ ايعضب ٚ ٌٜٛ ٖذض٠ ايٝٗٛر يفًغطني .

  1917تصريح بلفور :- 

 -بسبب : 1917أصدرت بريطانيا تصريح بلفور في نوفمبر  -

 إٕ َقاحل بضٜطاْٝا ناْت َضتبط١ َع َقاحل ايٝٗٛر . -1

 عٝا َٔ اذتضب بعز قٝاّ ايجٛص٠ ايبًؾف١ٝ .ساد١ بضٜطاْٝا إيٞ َغاعز٠ ايٝٗٛر بعز خضٚز صٚ -2

 الصراع العربى االسرائيلى 
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 روائع

 خز١َ َقاحل بضٜطاْٝا بعز اذتضب . -3

فزص ايتقضٜح عًٞ يغإ ٚطٜض ارتاصد١ٝ ايدلٜطاْٞ بًفٛص ٚسيو يف ؽهٌ خطاب َٛد١ ايٞ ص٥ٝػ 

  -نا٭تٞ :ايًٛصر / صٚتؾًٝز ايطا٥ف١ ايٝٗٛر١ٜ يف بضٜطاْٝا 

 " عزيزي الص رد / رو ش صد ...

لهصك  نظر بع ا العطف إلي  إنشوف ولا د ني لص   د في فصسط ا وست ل أن ةك نة االلة ا

كل ا د و لتح  ق ذلك   عصي أن يك ن نف  نو انه لا يحدث ش ئو يهس بح  ق الط ائف غ ر 

 ال   دية في فصسط ا وت بول تو الس وسي لص   د في بودي أنحوف العولم " .

  لاللالع ف ا     .بصف ر    -الهلص  :
 

 الهقد لتصريح بلفور ؟وجه 

 ْك ايتقضٜح عًٞ إْؾا٤ ٚطٔ يًٝٗٛر يف فًغطني َٚٔ ثِ يٝغت نٌ فًغطني ٚطٓا يًٝٗٛر . -1

مل ٜؾض ايتقضٜح إيٞ عضب فًغطني فضاس١ ٖٚشا َعٓاٙ اْ٘ ٜتذاٌٖ ٚدٛر ايعضب ٜٚعتدلِٖ زتضر  -2

 طٛا٥ف غرل ٜٗٛر١ٜ ٖٚشا خيايف ايٛاقع.

ر ايشٜٔ يٝػ شلِ سل يف فًغطني رٕٚ اخش صأٟ ايعضب بضٜطاْٝا أعطت رٚي١ ٫  ًهٗا إيٞ ايٝٗٛ -3

 . أفشاب فًغطني اذتكٝكٝنيايشٜٔ ٜؾهًٕٛ ا٫غًب١ٝ املطًك١ 

,,  قضية فلسطني أمام مؤمتر الصلح يف باريس 

ٜطًيب فٝٗيا اعيتك٬ٍ     1919/ 1/ 29أصعٌ فٝقٌ بٔ اذتغيني َيشنض٠ إييٞ َي٪ ض ايقيًح يف       -

 ايعضب َِٚٓٗ فًغطني .

باذتل ايتياصخيٞ   فطًبٛا فٝٗا ا٫عذلا 1919/  2/ 3شنض٠ إيٞ َ٪ ض ايقًح يف أصعٌ ايقٗا١ٜٓ َ -

 -يًٝٗٛر يف فًغطني ٚإقا١َ ٚطٔ قَٛٞ يًٝٗٛر يف فًغطني َٔ خ٬ٍ :
 

 ٚمع فًغطني حتت ا٫ْتزاب ايدلٜطاْٞ . -1

 تطبٝل تقضٜح بًفٛص. -2

 إقا١َ زتًػ ميجٌ ٜٗٛر فًغطني . -3

 ت ا٫ْتزاب ايدلٜطاْٞ ٚايعٌُ عًٞ تٓفٝيش تقيضٜح بًفيٛص    ٚفضْغا عًٞ ٚمع فًغطني حت انحلترااتفكت

 ،ٚبشيو تهٕٛ عقب١ ا٭َِ قز ختًت عٔ ٚاسز َٔ َبار٥ٗا ٖٚٛ َغاعز٠ ايؾعٛب يف ا٫عتك٬ٍ .

يف فلسطني  : يسياسة االنتداب الربيطان 

 -مت تعٝني ٖضبضت فٌُٜٛ َٓزٚبا يدلٜطاْٝا يف فًغطني ٚنإ ٜٗٛرٜا ٚقاّ با٫تٞ :

ص٠ عًٝا سات طابع فْٗٝٛٞ .ؽهٌ إرا 

. افزص ايكٛاْني اييت تٓكٌ ًَه١ٝ ا٭صامٞ َٔ ايعضب إيٞ ايٝٗٛر 

. افزص ايكٛاْني اييت تٓكٌ ا٭صامٞ املًُٛن١ يًزٚي١ إيٞ ايٝٗٛر 
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  م ,, 2233 الكتاب األبيض
 

  ٚنإ ٜٓك عًٞ -نإ حيزر ايغٝاع١ اييت عٛف تطبكٗا بضٜطاْٝا يف فًغطني :

 . انحليزية انحلترا١ املًو ٫ تتقٛص إٔ فًغطني عتهٕٛ ٜٗٛر١ٜ َجًُا إٔ سه١َٛ د٬ي -1

 عزّ تػٝرل تقضٜح بًفٛص ٖٚٛ ٜعو إقا١َ ٚطٔ قَٛٞ يًٝٗٛر يف فًغطني . -2

 فتح فًغطني أَاّ اشلذض٠ ايٝٗٛر١ٜ . -3

 ايعٌُ عًٞ ايٓٗٛض بفًغطني ست٢ تهٕٛ َٓاعب١ يًؾعب ايٝٗٛرٟ . -4

 : النتوئج- 
 ا٭بٝض ايشٟ ايػٞ سكٛم ايؾعب ايفًغطٝو .صفض ايعضب ايهتاب  -1 

  -ْفشت عًطات ا٫ْتزاب َا دا٤ يف ايهتاب ا٭بٝض سٝح : -2

 . ١مت فتح فًغطني أَاّ اشلذض٠ ايٝٗٛرٜ -

 ْكٌ ا٭صامٞ إيٞ ايٝٗٛر ٚايذلنٝظ عًٞ تؾػٌٝ ايؾباب ايٝٗٛرٟ يف ايظصاع١ . -

 فضض مضا٥ب نجرل٠ عًٞ عضب فًغطني ست٢ ٜبٝعٕٛ أصمِٗ . -

  -  سارث١ ايدلام   : 1929سزٚخ ايقزاّ بني ايعضب ٚايٝٗٛر عاّ  -3

ٚقز سزخ ٖشا ايقزاّ بغبب تعزٟ ايٝٗٛر عًٞ سل ايعضب يف ايدلام ٚمل تتٛقف ايقزاَات إ٫  -

 بؾز٠ مز ايعضب . اتنجص زيةبعز تزخٌ ايكٛات 

 -:م 2241الكتاب األبيض 

 ايتأنٝز عًٞ تٓفٝش تقضٜح بًفٛص . -1

رعتٛص١ٜ رميكضاط١ٝ ٫ٕ سيو ٫ ٜي٪رٟ إييٞ فًغيطني ايٝٗٛرٜي١ ٚاقذلسيت      صفض إقا١َ سه١َٛ  -2

 بضٜطاْٝا تهٜٛٔ زتًػ تؾضٜعٞ َٔ ايعضب ٚايٝٗٛر .

 مضٚص٠ فضض قٝٛر عًٞ اشلذض٠ ايٝٗٛر١ٜ إيٞ فًغطني . -3

 اْتكز ايهتاب تغًٌ عزر نرل َٔ ايٝٗٛر إيٞ فًغطني بطضم غرل َؾضٚع١ . -4

 النتوئج :- 
  ايكناٜا اييت أثاصٖا  بغبب فعٛب١ تٓفٝش َا دا٤ يف ايهتاب إ٫ مل حيغِ ايهتاب ا٭بٝض 

 بكضاصات َٔ اذته١َٛ ايدلٜطا١ْٝ .       

 . اعتدل ايٝٗٛر َا دا٤ يف ايهتاب ا٭بٝض ختًٝا عٔ َا أعًٓت٘ بضٜطاْٝا يف تقضٜح بًفٛص 

 ٓكاط   قاّ ايٝٗٛر باينػط عًٞ اذته١َٛ ايدلٜطا١ْٝ ست٢ أفزصت بٝاْا عشبت فٝ٘ نٌ اي 

 اييت اعذلض عًٝٗا ايٝٗٛر .      

 ٚقيز أنيز    انحلتراٖتًض يًٝٗٛر يف أملاْٝا طارت اشلذض٠ إيٞ فًغطني بتؾذٝع َٔ  ربغبب امطٗا

 ثابت١ . انحليزيةإٔ  ًٝو فًغطني يًٝٗٛر ٖٛ عٝاع١  االنحليزيايدلملإ 
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  ّ25ب ايفًغيطٝو ٚيف   ّ  يًزفاع عٔ سكٛم ايؾيع 1935نٕٛ ايعضب ايًذ١ٓ ايعضب١ٝ ايعًٝا عا /

  -قدو انزعماء انعرب مركرج فيها عدج مطانة ذرمثم يف : . ّ 1935/  11
 تؾهٌٝ سه١َٛ ْٝاب١ٝ يف فًغطني . -1

 إٜكاف اشلذض٠ ايٝٗٛر١ٜ إيٞ فًغطني . -2

 إفزاص بطاق١ ؽدق١ٝ ملٛاطو فًغطني ست٢ ٫ ٜزعٝٗا َٔ يٝػ ي٘ سل فٝٗا . -3

 إيٞ ايٝٗٛر ٚإفزاص قإْٛ ا٭فز١ْ ارتُغ١  . َٓع اْتكاٍ ا٭صامٞ ايعضب١ٝ يف فًغطني -4
 

 

 م :1936الثورة العربية الكربى يف فلسطني 
 

 -أسبابها :
 صفض َطايب ايًذ١ٓ ايعضب١ٝ ايعًٝا .  -      

 اشلذض٠ ايٝٗٛر١ٜ يفًغطني . صاعتُضا  -      

 اْتكاٍ ا٭صامٞ ايعضب١ٝ إيٞ ايٝٗٛر .  -      

 اب ايدلٜطاْٞ يف فًغطني .عٝاع١ عًطات ا٫ْتز  -      

 -: النتائج
ايجٛص٠ َجٌ ايكقف بايطا٥ضات ٖٚزّ بٝٛت اجملاٖزٜٔ  ٞايؾز٠ يف ايكنا٤ عً اإنحلتراعتدزَت   -1

 ٚتطبٝل ايعكاب ادتُاعٞ عًٞ ايكض٣ .

َٔ ًَٛى ا٭صرٕ ٚايغعٛر١ٜ ٚايعضام إٔ ٜتزخًٛا إلقٓاع ايجٛاص بايتٛقف عٔ ايجٛص٠  انحلتراطًبت  -2

 ١ٓ بٌٝ .ٚايتفاٚض َع دت

اييت أفزصت أٍٚ َؾضٚع تكغِٝ فًغطني إيٞ رٚيتإ رٚي١  1937دت١ٓ بٌٝ عاّ  انحلتراأصعًت  -3

 عضب١ٝ ٚرٚي١ ٜٗٛر١ٜ .

 . 1939صفض ايعضب قضاص دت١ٓ بٌٝ ٚجتزرت ايجٛص٠ ٚأفزصت ايهتاب ا٭بٝض  -4

 ؟  1937جمئ جلية بيل  -ما اليتائج املرتتبة علي :

أفزصت أٍٚ َؾضٚع يتكغِٝ فًغيطني إييٞ رٚيي١ عضبٝي١ ٚرٚيي١      احناطت ايًذ١ٓ إيٞ ايٝٗٛر سٝح  -1

 ٜٗٛر١ٜ .

ٚافل ايٝٗٛر عًٞ َؾضٚع ايتكغِٝ ٭ْ٘ ٜعطِٝٗ فضف١ ايعٌُ عًٞ اصض تابع١ شلِ ٚتهيٕٛ ْيٛا٠    -2

 يزٚي١ إعضا٥ٌٝ .

صفض ايعضب َؾضٚع ايتكغِٝ عًٞ أعاؼ إٔ اقتطاع أٟ دظ٤ َٔ فًغيطني ٜعتيدل ظًُيا يًعيضب ،      -3

 ٛر نإ أدٛر أصامٞ فًغطني .خاف١ إٔ َا خقك يًٝٗ

 َ٪ ض املا٥ز٠ املغتزٜض٠ يهٓ٘ فؾٌ . اوجهزشاعار ايعضب يًجٛص٠ فٓعُت   -4

 ّ . 1939ايهتاب ا٭بٝض  اوجهزشاأفزصت   -5
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 روائع

 -: م  2242الكتاب األبيض 

 . ايتُغو بتقضٜح بًفٛص  

 . تغٌٗٝ اشلذض٠ ايٝٗٛر١ٜ إيٞ فًغطني 

 . حتزٜز عزر املٗادضٜٔ ايٝٗٛر 

  غرل املؾضٚع١ .قُع اشلذض٠ 

 . ٚمع قٝٛر عًٞ اْتكاٍ ا٭صامٞ َٔ ايعضب إيٞ ايٝٗٛر 

 . إقا١َ سهِ ساتٞ ٜؾاصى فٝ٘ ايعضب ٚايٝٗٛر  ٗٝزا يكٝاّ رٚي١ فًغطني 

 . ٕإعطا٤ ايٛظا٥ف ايض٥ٝغ١ٝ يًعضب ٚايٝٗٛر سغب ْغب١ ايغها 
 

 اوجهزشاتدزاّ مل ٜتِ تٓفٝش ْقٛل ايهتاب ا٭بٝض بغبب سزٚخ اذتضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ،ٚاع -

، ٚاخش املٛقف ايزاخًٞ ٚارتاصدٞ ٜتػرل يقاحل  يًك٠ٛ ايعغهض١ٜ يًكنا٤ عًٞ ثٛص٠ ايفًغطٝٓٝني

 . ايق١ْٝٛٝٗ
 

 احنياز الواليات املتحدة األمريكية إلي جانب الصهيونية أثهاء احلرب العاملية الجانية . -مب تفصر :

 اٍ حتطِٝ أملاْٝا ايٓاط١ٜ .ايق١ْٝٛٝٗ ناْت تكزّ خزَات ي٫ًٜٛات املتشز٠ يف زت -1

رعِ َقاحل اي٫ٜٛات املتشز٠ يف ايؾضم ا٭ٚعط ايشٟ أفبح َُٗا ي٫ٜٛات املتشز٠ بعيز انتؾياف    -2

 ايبذلٍٚ يف َٓطك١ ارتًٝر ايعضبٞ ٚأفبح َٔ ٜغٝطض عًٞ ايؾضم ا٭ٚعط ٜغٝطض عًٞ ايعامل .
 

 

 
٭ٚصبٝي١ ٚاملٓعُيات ايقي١ْٝٛٝٗ يف    سنض ٖشا امل٪ ض َٓزٚبني عٔ املٓعُات ايٝٗٛر١ٜ ٚا٭َضٜه١ٝ ٚا

 – 1945فًغطني نُا سنض امل٪ ض ٖاصٟ تضَٚإ ايشٟ عيٛف ٜقيبح ص٥ٝغيا ي٫ًٜٛيات املتشيز٠ َئ       

 مبغاعز٠ ايٝٗٛر . 1953

 -وقد اصدر املؤمتر القرارات اآلتية : 

 . إْؾا٤ رٚي١ ٜٗٛر١ٜ يف فًغطني 

  1939إيػا٤ ايهتاب ا٭بٝض. 

 ٛٗٝر١ٜ .فتح فًغطني أَاّ اشلذض٠ اي 

     َٓح ايٛناي١ ايٝٗٛر١ٜ سكٛقا إراص١ٜ ٚتٓع١ُٝٝ يف فًغطني  ٗٝزا ٫عيت٬ّ ايٝٗيٛر اذتهيِ يف

 فًغطني .

    ٕتهٜٛٔ ق٠ٛ ٜٗٛر١ٜ حتاصب حتت عًُٗا ارتال ظاْب اذتًفا٤ أثٓا٤ اذتضب ايعامل١ٝ تأنٝيزا بيا

  عٝتِ ايؾعب ايٝٗٛرٟ ي٘ قَٛٝت٘ ٚي٘ اذتل يف ا٫ْنُاّ إيٞ َٓع١ُ ا٭َِ املتشز٠ اييت

 تهٜٛٓٗا بعز اذتضب .
 

 : مؤتمر بلتيمور 
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 روائع

         ٞبعز اذتضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ أصعيًت ايٛنايي١ ايٝٗٛرٜي١ عؾيضات امم٫ف ممئ ايٝٗيٛر ا٭مليإ إيي

فًغطني بؾهٌ أطعر عًطات ا٫ْتزاب ايدلٜطاْٞ ٫ٕ فًغطني ناْت ٫ ميهٔ إٔ تغتٛعب ٖ٪٤٫ 

 ضٜٔ .عًٞ إرخاٍ املٗاد ١املٗادضٜٔ .يشيو اعذلمت ايغًطات ايدلٜطاْٝ

ٚفع٬ قاَت اي٫ٜٛيات املتشيز٠    انحلترادتأت املٓعُات ايٝٗٛر١ٜ إيٞ اي٫ٜٛات املتشز٠ يًنػط عًٞ  -

 بؾز٠ ٚطًبت َٓٗا ايغُاح يًُٗادضٜٔ ايٝٗٛر بزخٍٛ فًغطني . انحلتراباينػط عًٞ 

 

 

 
 

 -ظضٚف تهٜٛٓٗا :

 َٚجاٍ سيو  وجهيزيخاالإٔ املٓعُات ايٝٗٛر١ٜ قاَت بعًُٝات إصٖاب١ٝ يًنػط عًٞ اذته١َٛ   

 . االوجهيزيايًٛصر َٜٛٔ ٚطٜض ايتُٜٛٔ   ٍاغتٝا  -

 .1946ٜٛيٝٛ  22ْغف فٓزم املًو راٚر يف ايكزؼ مبا فٝ٘ َٔ ْظ٤٫ يف   -

 ا٭َضٜه١ٝ االوجهيزيخيشيو تهْٛت ايًذ١ٓ      

 -علي : جاءت قرارات اللجنة االجنليزية األمريكية يف صاحل اليهود حيث كانث جنص -: 
 فًغطني عتهٕٛ ٜٗٛر١ٜ  -1

 فتح فًغطني أَاّ اشلذض٠ ايٝٗٛر١ٜ . -2

 سض١ٜ اْتكاٍ ا٭صامٞ َٔ ايعضب إيٞ ايٝٗٛر . -3

 

 
 

إ٫ إسا ٚافكيت   ضسنيٛص املي٪    ايٝٗيٛر صفنيٛا  سٌ املؾه١ً بني ايعضب ٚايٝٗٛر ، يهٔ  انحلتراساٚيت  -

 بضٜطاْٝا عًٞ قٝاّ رٚي١ ٜٗٛر١ٜ يف فًغطني . 

ض ٚنؾفٛا شتطط ايٝٗٛر إلبيار٠ ايعيضب ، ٚعٓيزَا اْتٗيٞ املي٪ ض بٗيشٙ ايٓتٝذي١        سنض ايعضب امل٪  -

 أْٗا عٛف تٓفض ٜزٖا َٔ فًغطني ٚعتعضض املؾه١ً عًٞ ا٭َِ املتشز٠ . انحلتراأعًٓت 

  و : 1947قرار األمه املتحدة لتقشيه فلشطني 
 

: ينص علي تقسيم فلسطين إلي ثالثة أقسام هي-  

 تدويل القدض –يهودية  دولة –دولة عربية 
ٚنإ ّ  1948َاٜٛ  15أْٗا عٛف تغشب قٛاتٗا َٔ فًغطني ٚتٓٗٞ ا٫ْتزاب يف  اجنلرتاأعًٓت  -

  -ايٝٗٛر سٝح : سيو يف فاحل

 . نإ يزٟ ايٝٗٛر ايكٛات املزصب١ ٚا٭َٛاٍ ايهجرل٠ 

 . نإ يزٟ ايٝٗٛر ايعِ ايزٚيٞ ٚعًٞ صأع٘ اي٫ٜٛات املتشز٠ ٚا٫حتار ايغٛفٝيت 

 مؤتمر لندن
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 روائع

 اْت ايب٬ر ايعضب١ٝ َؾػٛي١ بايهفاح مز ا٫عتعُاص يًشقٍٛ عًٞ ا٫عتك٬ٍ .ن 
 

           جاءت إلي فلشطني القوات اليت  ااتيتت تقاتيتل حل ا يترع الةااييتة ال اتييتة وذا يتت ويتت  القيتوات بة لييتات
إروابية حل فلشطني   ل  تحبة دير ياسني ، لتلك خرج أعداد ابرية  ن الظةب الفلشطيين  يتن بددويتع عليتي    

 أ ل الةودة  ع اجليوغ الةربية ال  ااتت تشتةد دخول فلشطني لتخريروا  ن اليهود .
 

  -: 8491حرب فلسطني 
 

 -  بسبب ماهت

إعالن اليىود قيان دولةة إسةراليل وقةد اعترفةت بىةا الواليةات المتحةدت ثةن االتحةاد           -

 السوفيتي . 

 اهكاذ الشغب الفسطيهى من بطش اليىود . -

لغربية قةرار بةدخول الجيةوش الغربيةة فلسةطين لتحريروةا مةن        أصدرت جامغة الدول ا -

 اليىود .

 

  -: الهتالج

 اْٗظَت ادتٝٛـ ايعضب١ٝ ٭ْٗا ناْت غرل َزصب١ ٚغرل َتشز٠ ايفهض ٚارتط١ . (1

 اعتٛيٞ ايٝٗٛر عًٞ نٌ فًغطني َا عزا اينف١ ايػضب١ٝ ٚقطاع غظ٠ ٚايكزؼ ايكزمي١. (2

 . 1949 ٖز١ْ صٚرؼيبٓإ ( إيٞ عكز  –عٛصٜا  –٭صرٕ ا –امطضت ايزٍٚ ايعضب١ٝ املٛاد١ٗ ) َقض  (3

 اعذلافِٗ عزٚر فًغطني . 1951عاّ  واجنلرتاأعًٓت اي٫ٜٛات املتشز٠ ٚفضْغا  (4

 صفض ايعضب ا٫عذلاف بزٚي١ إعضا٥ٌٝ . (5

 فضاص ًَٕٝٛ فًغطٝو َٔ ٚطِٓٗ ٚتضنٛٙ يًٝٗٛر . (6

 1956العدوان الجالثي علي مصر   

 -مان سببي ما يلي :

واعتبارويتيتا الةقبيتيتة الرميشيتيتية أ يتيتا   1952خيتيتوإ إسيتيتراميل  يتيتن قييتيتادة ذيتيتوة  ؼيتيتر بةيتيتد ذييتيتا   يتيتورة يولييتيتو   -1
أط اعهيتيتا  ب بيتيتاذي اليتيتدول   خيتيتوإ  بهيتيتا إ يتيتا بةيتيتدوا عيتيتن إسيتيتراميل أو  لوذوعهيتيتا  يتيتت تفيتيتو  دول ػيتيتديقة   

 إلسراميل أو لةد  ذدرتها علي  هامجة إسراميل .
 . 1956يوليو  26حل  غضب الدول األوربية  ن تأ يع ذباة الشويص -2

 غضب فرتشا  ن  شاعدة  ؼر ل ورة اجلزامر . -3

  1956أنتٛبض  29ٖذُت إعضا٥ٌٝ عًٞ سزٚر َقض يف . 
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 روائع

  ٚفضْغا إْشاص إيٞ َقض ٚإعضا٥ٌٝ بٛقف إط٬م ايٓياص ٚإ تكيف قيٛات ني٬ َئ       اجنلرتاٚدٗت

 ايطضفني عًٞ بعز أَٝاٍ َٔ قٓا٠ ايغٜٛػ .

  ٚفضْغا عًٞ َٓطك١ ايكٓا٠ يتطٜٛل ادتٝؿ املقضٟ يف  رتااجنلصفنت َقض اإلْشاص يشيو ٖذُت

 عٝٓا٤ .

 . قاَت ايكٝار٠ املقض١ٜ بغشب ادتٝؿ املقضٟ َٔ عٝٓا٤ ثِ قاَت إعضا٥ٌٝ باست٬ٍ عٝٓا٤ 
 

  م1956أسباب فشل العدوان الثالثي صلي مصر 
 بغاي١ ايؾعب ٚادتٝؿ املقضٟ يف بٛصععٝز .  -1

 . تٓزٜز ا٭َِ املتشز٠ بايعزٚإ ايج٬ثٞ -2

 ٚفضْغا . اجنلرتامػط اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ عًٞ  -3

 تٗزٜز ا٫حتار ايغٛفٝيت بايتزخٌ . -4

 ٚفضْغا مز سهَٛاتِٗ بغبب ايبطاي١ . اجنلرتاثٛص٠ ايعُاٍ املتعطًني يف  -5

 : م 1956العدوان الثالثي صلي مصر  -ما النتائج المترتبة صلي 
 فؾٌ ايعزٚإ ايج٬ثٞ يف حتٝل أٖزاف٘. .1

يزٍٚ املعتز١ٜ إيٞ عشب قٛاتٗا بعز إٔ ٚافكت َقيض عًيٞ قيضاص ا٭َيِ املتشيز٠ بٛديٛر       امطضت ا .2

قٛات طٛاص٨ رٚي١ٝ عًٞ اذتزٚر بني َقض ٚإعضا٥ٌٝ ٚيف َٓطك١ ؽيضّ ايؾيٝذ املطًي١ عًيٞ خًيٝر      

 ايعكب١.

  هٓت إعضا٥ٌٝ َٔ امل٬س١ يف خًٝر ايعكب١ . .3
 

 
 

 ةالعدوان اإلسرائيلي علي البالد العربي

  1967ونيو ي 5يف   

 

يجايح َض٠ تًتكٞ أغضاض ايق١ْٝٛٝٗ َع أٖزاف ا٫عتعُاص ، سٝح إٔ ايق١ْٝٛٝٗ شلا خطط  -1

 يتٛعٝع سٝح نإ ٖزفٗا َٔ ايٌٓٝ إيٞ ايفضات .

  -: تتُجٌ يفٚناْت أٖزاف ا٫عتعُاص خاف١ اي٫ٜٛات املتشز٠ شلا أٖزاف يف املٓطك١ ايعضب١ٝ 

 ايعضب١ٝ ست٢ تتِ شلا ايغٝطض٠ ايعامل١ٝ . ايكنا٤ عًٞ اذتضن١ ايؾٝٛع١ٝ يف املٓطك١ 

 . تطٜٛل ا٫حتار ايغٛفٝيت َٔ ادتٓٛب 

 . ٍٚاستهاص ثضٚات املٓطك١ ايعضب١ٝ ٚخاف١ ايبذل 

 إع٬ٕ َقض ٚقٛفٗا إيٞ داْب عٛصٜا تطبٝكا ٫تفاق١ٝ ايزفاع املؾذلى . -2

 ٟ .إغ٬م َقض خًٝر ايعكب١ يف ٚد٘ امل٬س١ اإلعضا١ًٝٝ٥ إسهاَا يًشقاص ا٫قتقار -3
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 روائع الهخبة  التاريخ للجانوية العامة 

  كامل ابو على  –امل ك شامح –ايهاب انور  –اعداد : إشالم اللورد 
 

 روائع

 أحداث العدوان :
ٚدٗت إعضا٥ٌٝ اقٟٛ مضباتٗا إيٞ َقض سٝح قاَت طا٥ضاتٗا بنضب املطاصات املقض١ٜ ، نُا أغاص٠ 

 عًٞ عٝٓا٤ ٚقطاع غظ٠ ٚاينف١ ايػضب١ٝ ٚايكزؼ ٖٚنب١ ادت٫ٕٛ .

 ؟ 1967مساعدج انىالياخ املرحدج األمريكيح إلسرائيم أثناء عدوان  -اذكر اندنيم عهي :
 عضا٥ٌٝ عزر نبرل َٔ املتطٛعني ٚايطٝاصٜٔ ٚايكار٠ ايعغهضٜني .ز/ أعطت إل

 . أعطت إعضا٥ٌٝ اسزخ أدٗظ٠ ايتذغػ 

 ٜاملقض١ٜ . عنُا أبطًت عٌُ أدٗظ٠ ايزفا ١أعطت إعضا٥ٌٝ فٛص املٛاقع ايعغهض١ٜ املقض 

 . أخدلت إعضا٥ٌٝ تعًُٝات ايكٝار٠ املقض١ٜ إيٞ مجع ايٛسزات 
 

 ؟ 1967يىويى  5عدوان إسرائيم عهي انثالد انعرتيح  -ما اننرائج املرتذثح عهي :
 اعت٤٬ٝ إعضا٥ٌٝ عًٞ عٝٓا٤ ٖٚنب١ ادت٫ٕٛ ٚقطاع غظ٠ ٚايكزؼ . -1

، ٚمت ا٫تفام عًٞ ايٛقٛف مز إعضا٥ٌٝ  1967عكز َ٪ ض ايك١ُ ايعضب١ٝ يف ارتضطّٛ يف أغغطػ  -2

 ا٭صرٕ ( . –عٛصٜا  –املٛاد١ٗ ) َقض  ٍٚتكزِٜ املغاعز٠ املاي١ٝ يزٚ

  -ٚنإ ٜٓك عًٞ : 1967يف ْٛفُدل  242افزص زتًػ ا٭َٔ قضاص صقِ  -3

  ّ1967اْغشاب إعضا٥ٌٝ َٔ ا٭صامٞ اييت استًتٗا عا . 

 . اسذلاّ عٝار٠ نٌ رٚي١ عًٞ أصمٗا 

 . اسذلاّ سض١ٜ امل٬س١ يف املُضات ايزٚي١ٝ 

 . سٌ َؾه١ً اي٬د٦ني 

 . إْؾا٤ َٓاطل َٓظٚع١ ايغ٬ح عًٞ داْيب اذتزٚر 

 ممجٌ خال إلدضا٤ اتقا٫ت َع ايزٍٚ املع١ٝٓ يًٛفٍٛ إيٞ سٌ يًد٬ف . تعٝني 

ٚافكت َقض عًٞ ايكضاص يف سني عًُت إعضا٥ٌٝ عًٞ إفؾاٍ مجٝع ادتٗٛر ايزٚي١ٝ يتشكٝل ا٫ْغشاب َٔ  -4

ا٭صامٞ اييت استًتٗا عٔ طضٜل عٔ طضٜل إقا١َ املغتٛطٓات ايٝٗٛر١ٜ يف ا٭صامٞ ايعضب١ٝ املدتًف١ ٚستاٚي١ 

 ٜٛز اينف١ ايػضب١ٝ يٓٗض ا٭صرٕ .تٗ

 . 1973بزأت َقض سضب ا٫عتٓظاف ست٢ قاَت سضب أنتٛبض  -5
 

 م 1973حرب أكتوبر 
 

  -يف اجتاهني مركامهني مها : 1967حتركد مصر تعد هزميح 
تهجٝف ادتٗٛر ايزبًَٛاع١ٝ عًٞ املغتٟٛ ايزٚيٞ إلقٓاع ايعامل عل ايعضب يف حتضٜض أصمِٗ  -1

٥ٌٝ نشيو سل ايؾعب ايفًغطٝو قٞ إقا١َ رٚيت٘ املغتك١ً ٚاذتقٍٛ عًٞ اييت استًتٗا إعضا

 سكٛق٘ املؾضٚع١ .

  -إعزار ايزٚي١ يًشضب عٔ طضٜل : -2
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 روائع

 رعِ ايكٛات املغًش١ بهٌ َا حتتاد٘ َٔ أعًش١ ٚأَٛاٍ ٚقٟٛ بؾض١ٜ . -

 . 1971تٛسٝز ادتب١ٗ ايزاخ١ًٝ ٚإفزاص ايزعتٛص ايزا٥ِ عاّ  -

 ّ نٌ إَهاْات ايعضب .سٌ ارت٬فات ايعضب١ٝ ٚاعتدزا -

 ٚمع خط١ َؾذلن١ َع عٛصٜا . -

  : حرب االشتهساف 

ٚمل تفكز عظميتٗا ٚفُُت ع٢ً اعتعار٠ اصمٗا ايت٢ اغتقبتٗا  67ْٗنت َقض بعز َهغ١ 

 اعضا٥ٌٝ ٚٚمعت ايكٝار٠ عز٠ اٖزاف ٫طاي١ اثاص ايٓهغ١ تتُجٌ ف٢ : 

 .اعار٠ بٓا٤ ايكٛات املغًش١  -1

 غِٗ ٚقارتِٗ .اعار٠ ايجك١ يًذٓٛر ف٢ اْف -2

 اعار٠ تزصٜب ٚتٓعِٝ ايٛسزات . -3

  : مرحلة الصنود وحرب االشتهساف 

تعبرل اطًك١ ايض٥ٝػ عبز ايٓافض ع٢ً ايعًُٝات ايعغهض١ٜ بني َقيض ٚاعيضا٥ٌٝ ؽيضم ايكٓياٙ َٚئ      

خ٬شلا ْكًت َقض املعضني١ اىل َٛاقيع ايعيزٚ ٚاذتكيت بي٘ خغيا٥ض قارسي١ في٢ ا٫عيًش١ ٚا٫فيضار           

 عٓٛات .  3ٚاعتُضت اذتضب 

 . ) عبز املٓعِ صٜاض (َٚٔ اؽٗض ؽٗزا٤ ٖش٠ اذتضب ايؾٗٝز ايفضٜل 

  : اسباب الحرب 

عٔ طضٜل ا٫َِ املتشز٠ , يتعٓت فؾٌ نٌ ادتٗٛر ايغٝاع١ٝ يًتٛفٌ اىل سٌ ع٢ًُ  -1

 ّ .1967اعضا٥ٌٝ ٚافضاصٖا ع٢ً ا٫ستفاظ با٫صام٢ ايت٢ استًتٗا عاّ 

 بعكٍٛ ٚافهاص ٚخدلات ابٓا٥ٗا ٚسزِٖ .صغب١ َقض ف٢ حتضٜض ا٫صام٢ املػتقب١  -2

 

 
 

 املشري امحد امساعيل : -1

 ٚطٜض اذتضب١ٝ ٚقا٥ز ايكٛات املغًش١ اثٓا٤ سضب انتٛبض .  -

 ّ .1971ؽػٌ َٓقب ص٥ٝػ املدابضات ايعا١َ عاّ  -

 عٝٓا٤ ( جن ةسقٌ ع٢ً اع٢ً ايٛزل١ ايعغهض١ٜ )  -

 الفريق سعد الديً الشازىل : -2

 ٛات املغًش١ بأَض َٔ ايضاسٌ ايبطٌ اْٛص ايغارات بغبب سضفٝت١ ايعاي١ٝ .تٛىل ص٥اع١ اصنإ ايك 

 . ٚمع خط١ املأسٕ ايعاي١ٝ ْٚفشٖا ف٢ اشلذّٛ ع٢ً خط باصيٝف ٚعبٛص قٓا٠ ايغٜٛػ 

 . ٚفف بأ١ْ ايضأؼ املزبض يع١ًُٝ انتٛبض ايٓادش١ ف٢ اشلذّٛ ع٢ً خط باصيٝف 

  ّ39اصات انتٛبض ايي ّ ف٢ سنض٣ اْتق2112َٓح قًز٠ ايٌٓٝ ايعع٢ُ عا . 

 

 ابطال احلرب
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 روائع

 اللواء حمند عبد الغيى اجلنسى : -3

 ّ .1972ؽػٌ َٓقب ص٥ٝػ ١٦ٖٝ عًُٝات ايكٛات املغًش١ عاّ  -

 ّ .1973تٛىل َٓقب ص٥ٝػ اصنإ ايكٛات املغًش١ عاّ  -

عٌُ ٖٛ ٚدٗاط٠ ) ١٦ٖٝ ايعًُٝات ( ع٢ً ٚمع خط١ َٓاعب١ يعبٛص قٓا٠ ايغٜٛػ َٚٗامج١ ايعيزٚ   -

املقض٣ اْٛص ايغارات ٚاص٥ٝػ ايغٛص٣ ) سافغ ا٫عيز ( ٚزلٝيت بهؾيهٍٛ    ٚٚمعٗا اَاّ ايض٥ٝػ 

 ادتُغ٢ .

 املؾرل امحز ازلاعٌٝ .القيادة االحتادية حلرب اكتوبر :  -

 ّ .   1973ايغاع١ ايجا١ْٝ ظٗضًا ّٜٛ ايغارؼ َٔ انتٛبض عاّ  ميعاد احلرب : -

 َٜٛاً  . 23ٚاعتُضت اذتضب                               

 : ايكٛات املقض١ٜ ٚايغٛص١ٜ  .ات املشرتكة القو -

 

 
 

 املرحلة االوىل : حتقيق املهنة االساسية للقوات املسلحة :
 

1 

  سٝح أقًعت ايطيا٥ضات املقيض١ٜ  يتٓفٝيش     1973أنتٛبض  6ظٗضا ّٜٛ  2بزأت اينضب١ ادت١ٜٛ يف ايغاع١

ٖزاف ايعزٚ يف عٝٓا٤ ٚناْت تتُجٌ يف َضنظ ايكٝار٠ ايض٥ٝغٞ امل١ُٗ اييت سزرٖا قا٥ز ايكٛات ادت١ٜٛ مز أ

سقئ بٛرابغيت اييش٣     –َٛاقع املزفعٝي١   –َٛاقع ايقٛاصٜذ  –ايكٛاعز ادت١ٜٛ  –املطاصات  –يًعزٚ يف عٝٓا٤ 

 ٜكع ؽضم َز١ٜٓ بٛص ف٪ار .

 زَرل َضنيظ  اينضب١ ادت١ٜٛ بكٝار٠ قا٥ز ايكٛات ادت١ٜٛ اْشاى ) ستُز سغ٢ٓ َباصى ( سٝيح مت تي   جنحت

 يًعزٚ ٚؽٌ اَهاْات١ . ٞايكٝار٠ ايض٥ٝغ

2 

ٚمخػ رقا٥ل بزأت ٚاسز٠ َٔ اندل عًُٝات ايتُٗٝز ايٓرلا٢ْ ف٢ ايتاصٜذ ع٢ً طٍٛ  2يف ايغاع١ 

 خط املٛاد١ٗ َع ايعزٚ 

  -أدي التمهيد النرياني إلي: -النتائج :
 حتكٝل اندل قزص َٔ ارتغا٥ض . – 

 زٚ عًٞ ا٫ختبا٤ يف امل٬د٧ مما عٌٗ َٔ عبٛص قٛاتٓا ٚا٫عت٤٬ٝ عًٞ سقٕٛ خط باصيٝف . إدباص ايع - 

3 

  ١عبٛص ايكٓا٠ بٛاعط١ قٛاصب َطاطٝ اقتٓال ايزباباتَع بزا ايتُٗٝز ايٓرلاْٞ بزأت زتُٛعات 

 ٚسيو يتزَرل ربابات ايعزٚ َٚٓعٗا َٔ ايتزخٌ إثٓا٤ عبٛص املقضٜني .
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 روائع

  بزا عبٛص املٛدات ا٭ٚيٞ يف ايكٛاصب ارتؾب١ٝ ٚاملطاط١ٝ ٚناْت ٖشٙ ايعٓافض تتهٕٛ َٔ املؾا٠

َنار٠ يًطا٥ضات ٚع٬مل َٔ اذتباٍ  ٚفٛاصٜذَظٚرٜٔ بأعًش١ َنار٠ يًزبابات  اايشٜٔ ناْٛ

 يتغٌٗٝ فعٛر ايغاتض ايذلابٞ .

 َضررٜٔ ) اهلل اندل (  ٓا٠ ايغٜٛػضفع ايعًِ املقضٟ عًٞ اينف١ ايؾضق١ٝ يكب قاَت ط٥٬ع ايكٛات

 . َع١ًٓ بز٤ املعضن١ املكزع١ يتشضٜض عٝٓا٤ ايعظٜظ٠ 

  ٌُفتش١ يف ايغاتض ايذلابٞ باعتدزاّ َندات املا٤ ٚسيو  61نُا قاَت ٚسزات املٗٓزعني بع

ؾاط٧ ٚايعضبات اجملٓظص٠ ٚعدلت اىل ايٚاملعزات ايجك١ًٝ  تبعٌُ ايهباصٟ اييت اييت عدلت عًٝٗا ايزبابا

 .ايؾضق٢ َٔ ايكٓا٠ 

  عٓزَا بزأت إعضا٥ٌٝ فٝل َٔ ايقز١َ قاَت ايطا٥ضات ا٫عض١ًٝٝ٥ مبشاٚي١ مضب ايهباصٟ ملٓع

املقض١ٜ املنار٠ يًطا٥ضات قاَت بإعكاط ايطا٥ضات  ايقٛاصٜذعبٛص ايكٛات املقض١ٜ يهٓٗا فؾًت ٫ٕ 

 انتٛبض  6َغا٤ ّٜٛ عضا٥ًٝٞ ٜأَض قٛات٘ ا٫عض١ًٝٝ٥ اييت تكذلب َٔ ايكٓا٠ ٖٚشا دعٌ قا٥ز ايطرلإ اإل

 نًٝٛ َذل  يتذٓب ايٛقٛع ف٢ نُا٥ٔ ايقٛاصٜذ املقض١ٜ .  15قٓا٠ ايغٜٛػ ملغاف١ بعزّ ا٫قذلاب َٔ 

  -دلل علي صحت العبارة :

  حققت القوات المصرية انتصارا ساحقا علي القوات اإلسرائيلية في أول
 ؟ساعة من القتال  81

 أفعب َاْع َا٥ٞ يف ايعامل ٚاقتشاّ سقٕٛ خط باصيٝف . عدلت ايكٛات املقض١ٜ -1

ٚمت تزَرل ايكيٛات ا٫عيض١ًٝٝ٥   ينف١ ايؾضق١ٝ يًكٓا٠ تجبٝت أقزاَٗا عًٞ ا ايكٛات املقض١ٜ َٔ  جنحتت  -2

نِ  4 – 3ايت٢ ناْت َٗٝأ٠ يقز اشلذّٛ املقض٣ ف٢ ايٛقت ايش٣ تكزَت فٝ٘ قٛاتٓا ؽضقا ملغاف١ 

 َٔ ايكٓا٠ 

هٛبذل املقض١ٜ يف إْظاٍ صداٍ ايقياعك١ يف عُيل عيٝٓا٤ ٚسييو ملٗامجي١ ايعيزٚ       طا٥ضات اشلًٝ جنحتت  -3

 ٚتعطٌ تزخٌ ا٫ستٝاطات اإلعضا١ًٝٝ٥ املزصع١ .

4 

  ّٜٛ أنتٛبض سٝح فزصت أٚاَض بتشضى قٛات  7بزأت إعضا٥ٌٝ تفٝل َٔ ايقز١َ بزا َٔ  فباح

 ًٛفٍٛ إيٞ دب١ ايكتاٍ يف عٝٓا٤ .ا٫ستٝاط املٛدٛر٠ يف ب٦ض عبع ي

  ٖذُات َهجف١ عًٞ قٛاعز انتٛبض  8ف٢ فباح ا٫ثٓني ؽٓت ايكٛات ادت١ٜٛ اإلعضا١ًٝٝ٥

ايقٛاصٜذ املقض١ٜ ٚعًٞ َٛاقع ايزفاع ادتٟٛ َٚٓاطل إْؾا٤ ايهباصٟ ٚاملعابض عًٞ قٓا٠ ايغٜٛػ 

ٚادتضس٢ ٚا٭عضٟ ٚنإ  ٚيهٔ اشلذّٛ فؾٌ ٚخغضت إعضا٥ٌٝ خغا٥ض نبرل٠ بًػت ٦َات ايكت٢ً

 . نتا٥ب ايزبابات عًٞ صأؼ ا٭عضٟ عغاف ٜادٛصٟ قا٥ز اسزٟ 

5 

 : أكتوبر يوما ىاجحا للقوات املصرية علي كل املشتويات . 8كاٌ يوو  -مب تفشر 
  املقيض١ٜ بتطيٜٛض اشلذيّٛ ؽيضقا      ٭ْ٘ بعز فز اشلذُات اإلعضا١ًٝٝ٥ املنار٠ فزصت أٚاَض ايكٝيار٠

 نًَٝٛذل ؽضم  11إيٞ  8ٚتٛعٝع ص٩ٚؼ نباصٟ ايفضم ٚسيو ي٬عت٤٬ٝ عًٞ ارتط ايعاّ يًذب١ٗ بعُل 
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 روائع

 ايكٓا٠ ٚتقف١ٝ ٚتزَرل ايٓكاط ايك١ٜٛ يًعزٚ يف ٖشٙ ا٭َانٔ .

  ّٜٛ َا٥ٝرل أنتٛبض مت حتضٜض َز١ٜٓ ايكٓطض٠ ؽضم ٚصفع ايعًِ املقضٟ عًٝٗا ٚامطضت دٛيزا  9يف

ص٥ٝغ١ ايٛطصا٤ اإلعضا١ًٝٝ٥ إيٞ طًب ايٓذز٠ َٔ اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜهٝي١ ٚفعي٬ أصعيًت أَضٜهيا     

 املغاعزات ٚتتُجٌ يف أعًش١ سزٜج١ َٔ نٌ ْٛع .

         ٚؽٗزت ٖشٙ ايفذل٠ ْؾاط دٟٛ إعضا٥ًٝٞ َهجف ميز ايكيٛات املقيض١ٜ عًيٞ اَتيزار ادتبٗي١ َيع

 ايكٛات املقض١ٜ ايتقزٟ شلشٙ اشلذُات .ايذلنٝظ عًٞ بٛصععٝز . يهٔ اعتطاعت 

 اكتوبر : 14املرحلة الثاىية تطوير اهلجوو شرقاً  يوو 

 : ؟ 1973أكتوبر  14تطوير القوات املصرية اهلجوو شرقا يوو  -مب تفشر 
 ٕ٫ٕ عٛصٜا ناْت قز سككت اْتقاصات نبرل٠ عًٞ إعضا٥ٌٝ نبرل٠ عًٞ إعضا٥ٌٝ يف ٖنب١ ادت٫ٛ

ٜض ٖنب١ ادت٫ٕٛ يشيو صنظت إعضا٥ٌٝ دٗٛرٖا مز عٛصٜا ٚقاَت بكقف دٟٛ ٚناْت عًٞ ٚؽو حتض

 نبرل عًٞ عٛصٜا ٚعٓزَا صأت َقض سيو أصارت إٔ ختفف اينػط عًٞ عٛصٜا فطٛصت اشلذّٛ ؽضقا .

  ّٜٛ أنتٛبض َٔ خ٬ٍ مضب١ د١ٜٛ مز أٖزاف ايعزٚ يف عٝٓا٤ ثِ ققف  14ٚبزا اشلذّٛ املقضٟ فباح

 اشلا١َ .باملزفع١ٝ يًُٛاقع 

 : قواتيا اجلوية ؟ خمً اجمد أياو تاري 1973أكتوبر  14يعترب يوو  -مب تفشر 
 ّٜٛ أنتٛبض راصت أؽضؼ املعاصى  ادت١ٜٛ فٛم ايزيتا بني طا٥ضات ايعزٚ ٚايطا٥ضات  14٭ْ٘ يف

ايكٛات ادت١ٜٛ  جنحتطا٥ض٠ يتٗادِ املطاصات املقض١ٜ يهٔ  81إيٞ  71املقض١ٜ ٚقز رفع ايعزٚ َٔ 

طا٥ضات َقض١ٜ  9طا٥ض٠ إعضا١ًٝٝ٥ َٔ طضاط فاْتّٛ َكابٌ  15ملقض١ٜ يف فز اشلذّٛ سٝح أعكطت ا

 َٔ طضاط َٝر .

  ً15املرحلة الثالثة : صد اهلجوو االسرائيلى املضاد شرق القياة م 

 و  : 1963اكتوبر  17اىل 

     15 فيباح ٜيّٛ   سؾزت إعضا٥ٌٝ  قٛات َزصع١ تزعُٗا قيٛات املؾيا٠ ٚاملزفعٝي١ ٚايطيا٥ضات ، ٚيف 

يهٔ اعيتطاعت ايكيٛات املقيض١ٜ فيز اشلذيّٛ ،      ملقض١ٜ أنتٛبض ٖامجت ايكٛات ا٫عضا١ًٝ٥ ادتب١ٗ ا

يهٔ اعتُضت إعضا٥ٌٝ يف رفع ايكٛات ست٢  هٓت َٔ عُيٌ ثػيض٠ يف ايكطاعيات املقيض١ٜ عٓيز        

خًٛ املٓطكي١ َئ    ايزفضطٚاص   دٓٛب اإلزلاع١ًٝٝ ثِ قاّ بزفع ق٠ٛ غرل٠ َٔ قٛات٘ غضب ايكٓا٠ َغتػ٬

 ايكٛات بعز إٔ حتضنت ايكٛات املقض١ٜ إيٞ ايؾضم ست٢ تؾاصى يف ايعًُٝات .

  ً24اىل  18املرحلة الرابعة : التصدى لقوات العدو غرب القياة م 

 و .1973اكتوبر 

َٛاقع ايزفاع ادتٟٛ املقض١ٜ  اعتطاعت ايكٛات اإلعضا١ًٝٝ٥ ايٛفٍٛ إيٞ غضب ايكٓا٠ ٚسيو يتزَرل

 طٞ ايفضف١ يطا٥ضاتٗا ايعٌُ بغٗٛي١ .ست٢ تع

 َٔساٚيت إعضا٥ٌٝ ا٫عت٤٬ٝ عًٞ ٖزف اعذلاتٝذٞ غضب ايكٓا٠ ٭ْٗا ناْت تعضف إٔ زتًػ ا٭

 عٛف ٜقزص قضاص بٛقف إط٬م ايٓاص .
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 ٚساٚيت إعضا٥ٌٝ ا٫عت٤٬ٝ عًٞ اإلزلاع١ًٝٝ ٚنٓٗا فؾًت ٚخغضت خغا٥ض نبرل٠ ، يشيو

 اجتٗت إيٞ ادتٓٛب .

ٜٛ أنتٛبض افزص زتًػ ا٭َٔ قضاص بٛقف بط٬م ايٓاص ٚٚافكت َقض ٚإعضا٥ٌٝ عًٞ  22ّ ٚيف

 . ايكضاص شايكضاص ٚبزأ تٓفٝ

 24اسذلَت َقض ايكضاص يهٔ إعضا٥ٌٝ مل حتذلّ ايكضاص سٝح أصارت ا٫عت٤٬ٝ عًٞ ايغٜٛػ ّٜٛ 

 أنتٛبض يهٔ فؾًت يف سيو بفنٌ املكا١َٚ ايباع١ً يًذٝؿ ٚايؾعب .

 ٥ٌٝ احملاٚي١ ٚٚفًت إيٞ قًب املز١ٜٓ ، يهٔ ايكٛات املقض١ٜ ٚاملكا١َٚ ايؾعب١ٝ نضصت إعضا

اعتطاعت تزَرل عزر نبرل َٔ ايزبابات ٚايعضبات املزصع١ ٚقتٌ عزر نبرل َٔ اإلعضا٥ًٝٝني مما 

 اددل ايكٛات اإلعضا١ًٝٝ٥ عًٞ ا٫ْغشاب َٔ اإلزلاع١ًٝٝ .

ا اعتطاعت فٝ٘ ايكٛات املقض١ٜ إ تكتشِ قٓا٠ َٜٛ 23ٖٚهشا تٛقف ايكتاٍ ايزا٢َ ايش٣ اعتُض  -

 ايغٜٛػ ٚتقٓع ْعذظ٠ عغهض١ٜ بهٌ املكاٜٝػ . 

 : حقق اجليض املصري ما يصبه املعجزة العشكرية يف  -دلل علي صحة العبارة
 و ؟ 1973حرب أكتوبر 

 . تزَرل سقٕٛ خط باصيٝف -2                                         عبٛص قٓا٠ ايغٜٛػ .  -1

 تزَرل ٦َات ايزبابات ٚايعضبات املزصع١ .  -3

 نًَٝٛذل . 15ا٫عت٤٬ٝ عًٞ اينف١ ايؾضق١ٝ يًكٓا٠ بعُل   -4

 فضم عغهض١ٜ ٚفضقتإ َزصعتإ ٚآ٫ف املزافع ٚايقٛاصٜذ عًٞ اصض عٝٓا٤ . 5ٚدٛر   -5

بُٝٓا ناْت اعضا٥ٌٝ تعا٢ْ َٛقفا ٖؾا يتٛادز قٛات نبرل٠ َٔ دٝؾٗا ع٢ً ؽضحي١ مٝك١ َئ   -

ا٫صض غضب ايكٓا٠ حتٝط بٗا قٛات مد١ُ َٔ ادتٝؿ املقض٣ عًي٢ اعيتعزار يتيزَرلٖا ٚايكنيا٤     

٫ٚ فزٚص قضاص ٚقف اط٬م ايٓاص ٚتزخٌ ا٫َِ املتشز٠ ٚاجملتُع اييزٚىل يتبيزا َعضني١    ٙ  عًٝٗا ٍ

 ايغ٬ّ َٓش سيو اذتني .
 

 

 

  -ث :كونت ةرب أكت بر ن طة  ح ل في نسور ال راع العربي اإلسرائ صي ة  -1

o . تةرضت إسراميل افاجأة إسرتاتيجية أفقدت إسراميل  قتها حل جيظها وجهاق خمابراتها 
o    تةرضيتيتت افاجيتيتأة تيتييييتيتة أفقيتيتدت اجليتيتيع اإلسيتيتراميلي تواقتيتيتال وأجبتيتيتال عليتيتي ا تشيتيتخاع  يتيتن ااواذيتيتع

 األ ا ية حل سيباء واجلو ب .

o   ة اإلسيترتاتيجية والتيتييييتة وخيتدا     وااب التي أدوع الةامل وو جناح  ؼر وسوريا حل  قييت  اافاجيتأ
 أجهزة اادابرات األ رييية واإلسراميلية.
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  -دضت ةرب أكت بر عصي أسس الع  دة ال تول ة لصج ش اإلسرائ صي ة ث : -2

o . فقدت إسراميل أوع مميزاتها ووي خفة ا راة والقدرة علي ااباورة و قي  الشيادة اجلوية 
وت ال  ية اله ا دة عصي س نوف والج تن لم  ستط و اللط ط الدفوع ة والح  ن -3

 اسرائ ل نا ال ج م اله ري الس ري . ةهوية

o    و بت أب ااواتع الدفاعية سواء ااتت طبيةية أو ػباعية   ميين أب تقف أ ا  اجليوغ ا دي ة اليت
 لديها الةزمية واإلرادة .

 :ةرب أكت بر دص ت ن ازي ا ال  ة في الشرق األوسا  -4

o عليتي التفيتوا البيتوعي للجبيتدي اإلسيتراميلي وذدرتيتال عليتي         1967ميل تفتدر بةد حرع حيث ااتت إسرا
 مما يقلل  ن  يزة التفوا الةددي الةربي . ااستددا  التيبولوجي

 -ظ  ر كفوفة اله و ل العربي وار فوع نست اه : -5

o ااقاتل الةربي استددا  األسلخة ا دي ة .  استطا 
o ي افاءة حل  يداب القتال .ا بت اادطط والقامد وااقاتل الةرب 

o          إ ا أضفبا عدد الةرع والتفيتوا حل اسيتتددا  األسيتلخة ا دي يتة تييتوب اليفيتة الراجخيتة حل أي ػيترا  حل
 ااشتقبل .

 -اث ت الدفوع الج ي اله ري فعول ة ك  رة في الحد نا التف ق الج ي اإلسرائ صي : -6

o سري ، وبفضل طبية الؼواريذ ااؼيترية ار   حيث مت ا عت اد علي ػواريذ سا   واادافع الرباعية ااوا
 جو عجزت الطامرات اإلسراميلية عن تد ري اليباري ال  أذا تها  ؼر .

o  لقد أجبت ذوات الدفا  اجلوي الدوامر الةشيرية الغربية علي إعادة البظر حل أتظ تها الدفاعية في ا
رات حييتث أ بتيتت حيترع أاتيتوبر  يتدي      ااضيتادة للطيتام   ذخيتؽ بالتواقب بني الطامرات ااقاتلة والؼيتواري 

 أو ية الدور التي تلةبال الؼواريذ ااضادة للطامرات .
 - ح  ق ن دأ الحشد أدي إلي نجوح الضربة الج ية ة ث :  -7

o   وأفقدت الضربة اجلوية الةدو تواقتال  بت اللخظات األولي  ن القتال ا ا مت طل  رااز اإلعاذة اجلوييتة للةيتد 
 حق  التةاوب الفةال  ع وسامل الدفا  اجلوي تا ني األوداإ ا يوية للدولة .مما أتاح الة ل حبرية وذد 

  -( نا النتوئج اإلسترا  ج ة لصحرب إن وف ةولة الالسصم والالةرب ة ث :8)
o         ٞأددلت اذتضب اندل رٚيتإ يف ايعامل ُٖٚيا اي٫ٜٛيات املتشيز٠ ا٭َضٜهٝي١ ٚا٫حتيار ايغيٛفٝيت عًي

يف املٛقيف  إلعضا٥ًٝٞ ٚحتكٝل ايغ٬ّ ٚإْٗا٤ سايي١ ايضنيٛر اييشٟ سيزخ     ايتزخٌ ذتٌ ايٓظاع ايعضبٞ ا

 . 1967ايغٝاعٞ َٓش سضب 

  -( أظ رت الحرب أ ه ة التضونا العربي في ن اا ة اللطر اإلسرائ صي ة ث :9)

o  رٍٚ عضب١ٝ ايغ٬ح ملقض ٚعٛصٜا . 9قزَت 
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o ٌَٝٓعت ايزٍٚ ايعضب١ٝ تقزٜض ايبذلٍٚ إيٞ ايزٍٚ اييت تغاعز إعضا٥ . 

 -( استلدام ال ترول كسالح في ةرب أكت بر ة ث :10)
o  سٝح اختشت ايزٍٚ ايعضب١ٝ قضاص بتدفٝض اإلْتاز ثِ أخشت قضاص مبٓع تقزٜض ايبذلٍٚ عٔ ايزٍٚ اييت

  -تغاعز إعضا٥ٌٝ ٚنإ سيو ي٘ عز٠ ْتا٥ر تتُجٌ يف :

o ت املتشز٠ إلعار٠ سل ايعضب ٫ٜٛااثض ايبذلٍٚ عًٞ غضب أٚصبا ٚايٝابإ مما دعًٗا تنػط بؾز٠ عًٞ اي 

 كبري خأصيب حلف األطليطي بصر : 
بغبب غنب رٍٚ اذتًف َٔ اي٫ٜٛيات املتشيز٠ سٝيح طًبيت اي٫ٜٛيات املتشيز٠ َئ أعنيا٤ سًيف          

ا٭طًٓطٞ إٔ ٜكزَٛا تغ٬ٝٗت إيٞ ايطا٥ضات ا٭َضٜه١ٝ اييت عٛف تٓكٌ املغاعزات إيٞ إعضا٥ٌٝ ، 

َطاص ٚاسز يف ديظص ا٫طٚص   ّع اي٫ٜٛات املتشز٠ إ٫ اعتدزايهٔ رٍٚ اذتًف صفنٛا سيو ٚمل تغتطٝ

يف احملٝط ا٭طًٓطٞ ٚيشيو غنبت اي٫ٜٛات املتشز٠ َٔ رٍٚ اذتًف ٚاتُٗيتِٗ بٓهيضإ ادتُٝيٌ    

 .٫ٕ ايقٛاصٜذ اي١ٜٚٛٓ ا٭َضٜه١ٝ ناْت حتُٞ رٍٚ غضب أٚصبا َٔ تٗزٜز ا٫حتار ايغٛفٝيت 

  -عزلت إسرائ ل دول و ة ث :إلي زيودة  1973( أدت ةرب أكت بر 11)

o  دول أخري افريقية ااتيتت ذيتد    8دولة افريقية بقطع عدذاتها  ع إسراميل وتا باإلضافة إلي  22ذا ت
 ، ووتا بةب عن جناح  الشياسة ااؼرية حل إفريقيا .  1967ذطةت عدذتها  ع إسراميل بةد عدواب 

 
 
 

 م . 1977نوفنرب  19مبادرة السادات يف 

 --رات إيٞ إعضا٥ٌٝ ٭ٖزاف َتعزر٠ ٖٞ :سٖب ايغا

 إقا١َ ايغ٬ّ ايعارٍ ٚايؾاٌَ يف ايؾضم ا٭ٚعط . -1

 جتٓٝب ا٭دٝاٍ ايكار١َ ٬ٜٚت اذتضٚب . -2

 ا٫عذلاف باذتكٛم املؾضٚع١ يًؾعب ايفًغطٝو . -3

  1978 سبتنرب 17إلي  15مؤمتر كامب ديفيد 

إيٞ عكز ادتُاع يف ناَب  بٝذني رعا ايض٥ٝػ ا٭َضٜهٞ دُٝٞ ناصتض ن٬ َٔ ايغارات َٚٓاسِ

  -رٜفٝز ٚاْتٗٞ ا٫دتُاع بٛمع إطاص يع١ًُٝ ايغ٬ّ ٜكّٛ عًٞ :

 اْغشاب إعضا٥ٌٝ َٔ عٝٓا٤ . -1

 تطبٝع ايع٬قات بني َقض ٚإعضا٥ٌٝ . -2

 إعطا٤ ايؾعب ايفًغطٝو سكٛق٘ املؾضٚع١ . -3
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 : ًٞتٓك ع-  

 غ١ًُٝ .إْٗا٤ اذتضب ٜدي َقض ٚإعضا٥ٌٝ ٚسٌ املؾه١ً بايطضم اي -1

 اْغشاب إعضا٥ٌٝ َٔ عٝٓا٤ . -2

 اعذلاف نٌ طضف بغٝار٠ اممخض عًٞ أصم٘ . -3

 تطبٝع ايع٬قات بني َقض ٚإعضا٥ٌٝ . -4

 إقا١َ َٓاطل ستزٚر٠ ايغ٬ح عًٞ داْيب اذتزٚر بعُل اندل يف عٝٓا٤ . -5

 بزا َفاٚمات اذتهِ ايشاتٞ يًنف١ ايػضب١ٝ ٚقطاع غظ٠ بعز ؽٗض َٔ ايتقزٜل عًٞ املعاٖز٠  -6

 . 242ناَب رٜفٝز ٖٛ قضاص زتًػ اممَٔ صقِ  ١اؼ ايشٟ قاَت عًٝ٘ َعاٖز٠ ايغ٬ّ ٚاتفاقٝا٭ع -7

 : نحائج معاهدة السالم- 
 سضفت َقض ٚإعضا٥ٌٝ عًٞ تٓفٝش ْقٛل َعاٖز٠ ايغ٬ّ . -

 . 1982 ٌابضٜ 25اْغشاب إعضا٥ٌٝ َٔ عٝٓا٤ يف  -

 . 1989إعضا٥ٌٝ َٔ طابا عاّ  تاْغشب -

 ٛم ايؾعب ايفًغطٝو .تعٌُ َقض اممٕ عًٞ إعار٠ سك -

         بزأ اذتٛاص بني ايعضب ٚإعضا٥ٌٝ ٚسييو ستي٢ حيقيٌ ايؾيعب ايفًغيطٝو عًيٞ سكٛقي٘ املؾيضٚع١

ٚاْتٗٞ ا٭َض با٫تفام عًٞ َي٪ ض عًيٞ عكيز َي٪ ض أٚعيًٛ يف ايٓيضٜٚر ثيِ سيزخ َي٪ ض َزصٜيز           

 . املٓاطلاذتهِ ايشاتٞ يف ٖشٙ  باعباْٝا ثِ سزخ اتفل غظ٠ أصحيا ايشٟ أعطٞ ايفًغطٝٓٝني

 

 و 1979مارس  26معاٍدة الشالو بني مصر واسرائيل 
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صر         2004فى عام  سية فى م سيا ضة ال شكل تنظيمى م بدأت املعار حركات  متثل فى جمموعة تأخذ 

 على احلكم . ومن سيطرة احلزب الوطنى انذاك وجتمعات تستقطب الشباب للتخلص من احلكم القائم 

 : : اآلتية األسباب فى الثورة النفجار املباشرة األسباب تتلخص 

   الوطنى لصاحل احلزب بالكامل م 2010 وفمربن فى جرت التى الشعب جملس انتخابات تزوير -1
 سوء االوضاع االقتصادية . -2

 جتديده . و الطوارئ بقانون العمل استمرار -3

 يناير 25وقائع ثورة 
 

  يناير 25ظهر  احملافظات   عواصااام فى امليادين  ساااائر و بالقاهرة   التحرير ميدان  إىل الثوار خروج -1

 .( االجتماعية العدالة باحلرية والكرامة و )وهتف الثوار مطالبني  م 2011

  
سارعت  - صر  و األحداث ت صدر  البقاء على مبارك ا ستدرار العطف  به حاول بيانا وا صاعدت    عليه ا , ت

 ,  مطالب الشعب باسقاط نظامة 

  تنحى م 2011 ساانة فرباير 11مساااء  بيان فى سااليمان عمر الرئيس نائب ناعال وقد ترتب علية  -

 . الثورة من يوما 18 بعد اى احلكم عن مبارك

 للقوات األعلى اجمللس اعلن احلكم  و عن مبارك رحيل هى و أال الثورة أهداف حقق بأنه الشعب شعر -

سلحة  سة  امل شي  برئا ستكمال  معها انه و حيمى الثورة أنه طنطاوى حممد امل  حبل بادر و االهداف ال

 م . 2011 فرباير 13 فى يوم الشورى و الشعب    جملس

(  لتسيي األعمال  انتقالية ) حكومات عنوان حتت جاءت كلها وتوالت التغيات الوزارية السريعة و  -

 . االستقرار عدم من حبالة متر البالد ان والتى تدل على

 
 

 شعب  جملس انتخابات جرت شورى  و ال سان    وبدء ملحوظة بأغلبية حزب احلرية والعدالة  وفاز ال اجملل

سة  فى شاطهما  ممار سبوع  من اعتبارا ن ضاء    كل رأس و 2012 يناير من االخي اال سني أع   من اجملل

 . حزب احلرية والعدالة  من

 :يناير :  25االنتخابات الرئاسية بعد ثورة  

 . خمتلفة سياسية تيارات من كبي عدد تقدم و اجلمهورية رئيس منصب لشغل الرتشح باب فتح مت -

  مرسى حممد األصوات وهما أعلى على حصال اثنني بني باالعادة االنتخابات من االوىل اجلولة انتهت -

 م2011يناير  25املشهد السياسي بعد ثورة 
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 انتهت و اإلعادة انتخابات وجرت مبارك على نظام احملسااوب شاافيق أمحد و العدالة و احلرية حزب مرشااح

  . األصوات إمجاىل من%  51 بنسبة مرسى حممدبفوز 

 : احلكم حممد مرسى فى 

 بعد توىل حممد مرسى احلكم , اتبع العديد من السياسات خالل فرتة حكمه تتلخص فيما يلى : -

ممارسة احلزب احلاكم السلطة بنفس االسلوب الذى كانت متارس به احلكومات السابقة سلطاتها        -1

 ية املصاحل التى تعرب عنها مبختلف الوسائل القانونية واالستثنائية .اال وهو محا

م ( يعزز به من  2011نوفمرب  21انفراد الرئيس حممد مرساااى باحلكم واصااادر اعالنا دساااتوريا )       -2

 صالحيات الرئيس .

صر حزب احلرية والعدالة فى معظم هيئات وادارات الدولة مبا فيها قيادات احل     -3 ضع عنا كم شرع فى و

 احمللى فى القرى واملدن واالحياء .

 سوء ادارة شئون البالد بصفة عامة واالقتصادية بصفة خاصة . -4

 ارتفاع ديون مصر اخلارجية وزيادة معدل التضخم وارتفاع االسعار . -5
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أى  يقدموا أنهم يدرك الشااعب بدأ حتى مصاار فى اإلخوان مجاعة حكم على طويل وقت ميض مل 

 اخرى مرة الثورة نذر جتمعت ثم من و الثورة  مطالب من أى حتقيق وال الرئيسااة للمشااكالت حلول

 . الصحيح الطريق فى وضعها و م2011 يناير 25 ثورة استعادة أجل من حممد مرسى ضد

 
 انتخابات إجراء و مرسااى حممد من لسااحب الثقة تصاااعدت الدعوات  م2013 ابريل 26 فى 

 يونيو .30 فى املهلة تنتهى أن على مبكرة رئاسية

 موقف الرئيس حممد مرسى :  

 . الشرعى الرئيس انه أعلن و املطلب هلذا مرسى يستجيب مل -

 موقف القيادة العامة للقوات املسلحة : 
  املسااحلة القوات أن : أعلن 2013 يونيه 23 فى بيانا الدفاع وزير الساايسااى  الفتاح عبد الفريق أصاادر -

 جتاه واألخالقية الوطنية مساائولياتها أن السااياسااى إال املعرتك فى الدخول السااابقة الفرتة خالل جتنبت

 انهيار و الطائفية الفتنة و االقتتال و الصااراع من مظلم نفق فى انزالق مصاار ملنع التدخل حتتم الشااعب

سات الدولة   س صاحلة  و توافق و تفاهم صيغة  إجياد إىل دعا و مؤ صر و  حلماية حقيقية م  خالل شعبها  م

 (  يونيه 30 فى ينتهى اى)  أسبوع

 موقف مجاعة االخوان املسلمني :  

 يتجمعون املسلمني اإلخوان مجاعة أنصار بدأ  ,, 

 النتهاء حتسبا  م 2013 يونيه 28 يوم من نصر ابتداء  مدينة فى العدوية رابعة مسجد  ميدان فى -

 . مبكرة رئاسية انتخابات إلجراء يونيه 30 بيوم احملددة املهلة

 . واضح بشكل املنطقتني فى الناس حياة تعطلت و -

 
الرئيس حممد  لكن مرسااى حممد من لسااحب الثقة تصاااعدت الدعوات  م 2013 يونيه 29 يوم فى -

 . مرسى

 ضت  مبكرة انتخابات على إجراء املوافقة رفض ضة  ورف شعب  خرج و للحوار دعوته املعار  إىلبالفعل  ال

 . جديدة ثورة فى يونيه 30 يوم الشوارع و امليادين

 صدرت  يوليو 1 فى سلحة  للقوات العامة القيادة أ ساعة  فى بيانا امل صرا  الرابعة ال شارت فيه  ع  خلروج أ

 . مطالب الشعب لتلبية ساعة 48 اجلميع أمهلت و املظاهرات فى العظيم مصر شعب



  لرئيس احملكمة يوليو 4 التاىل اليوم فى السلطة تسليم و حممد مرسىالرئيس  عزل مت يوليو 3 فى -
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  م 2012 دستور تعديل و رئاسية مبكرة انتخابات إجراء حتى منصور عدىل املستشار العليا الدستورية

 النهضة  و رابعةاعتصام   فض مت و م 2012 بدستور  العمل أوهلا تعطيل و الطريق خارطة تنفيذ على العمل و

 . م 2013 أغسطس 14 فى

  : م2013يونيه 30االنتخابات الرئاسية بعد ثورة   
  ستور  صدر ستفتاء  بعد م 2014 يناير فى جديد د سة  انتخابات جرت عليه و بناء عليه اال  مدى على الرئا

                       وزارة الدفاع من اسااتقالته قدم أن بعد الساايسااى  الفتاح عبد املشااي فقط اثنني مرشااحني بني أيام ثالثة

 فى جديدة صفحة  بدءت بهذا و , بالرئاسة  السيسى   الفتاح عبدفوز  بعدها أعلن , صباحى  محدين السيد  و

 على مصاار ضااع وو م 2013 يونيه 30 و م2011 يناير 25:  ثورتني متتاليتني بعد احلديث مصاار تاريخ

 . الرفاهية و النماء و التقدم حتقيق و الشعب مصاحل تغليب و الدميقراطية الصحيح لتطبيق الطريق

 

 

 

 

 

هذا العمل  االلهم تقبل من

 ) اللهم امين (خالصاً لوجهك الكريم 

 


