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ندرة مع  النباتالشديد فى  اجلفاف والفقر هاو يسود يقل فيها املطر  املناطق التى هى  :تعريفها  -
   . الرمال واحلصى والصخوروغالبا ما يغطى سطحها .  احليوان

  مصر . من مجلة مساحة ٪ 5.69 :تها مساح -

 . الفقرية نمو األعشابت( حيث 2)      . املياه توافرت  ( حيث1)  : هايعيش سكان -

 . التعدين واستخراج البرتولفى مناطق  ( 3)                                   

 .(  ) غري مستقرون بدو رحلمعظم سكانها  سكانها: -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . والدلتاوادى النيل  : شرقا( 1)

 احلدود املصرية  : غربا( 2)

 .الليبية

  . البحر املتوسط : مشاال( 3)

 احلدود املصرية : جنوبا( 4)
 . السودانية

 

 حر األمحرالب  : شرقا( 1)
  السويس وقناة السويس وخليج

 . وادى النيل : غربا( 2)

 . الدلتا شرق : مشاال( 3)

 احلدود املصرية  : جنوبا( 4)

 . السودانية

 
 

         البحر املتوسط : مشاال( 1)
خيجى العقبة  : جنوبا( 4)

 البحر األمحروالسويس و

 
 

 من مساحة مصر ٪.8         

 ( ارى املصرية مساحةكرب الصح) أ
 من مساحة مصر ٪69.حواىل  . من مساحة مصر 22٪        

حمافظة الوادى اجلديد أكربهم 

 . وحمافظة مطروح

 البحر األمحر حمافظة  أكربهم  

 :كاملة( حمافظات 1)    

 ) مشال سيناء و جنوب سيناء ( .      

 :حمافظات( أجزاء من 2)     

 .والسويس سعيد واإلمساعيليةورب  ب

 شبة جزيرة سيناء الصحراء الغربية الصحراء الشرقية

النباتات الطبيعية  مظاهر السطح املوقع
 واحليوانات 

 موارد املياة الرتبة املناخ



 

  
2 

 
 

 

                                             
 
 

 

 
 

 

 اجلبال
بني مصر وليبيا والسودان احلدود  علىيقع ( و جنوب غرب مصر)  جبل العوينات -

 . يف الصحراء الغربية  وهو أعلى نقطة

 اهلضاب

 : يوجد بها ثالث هضاب رئيسية ، وهى من الشمال اىل اجلنوب 
 . هضبة اجللف الكبري( 3)                          اهلضبة الوسطى( 2)                ريكاامرهضبة ما( 1)

 : تنتشر فوق هذه اهلضاب بعض الظاهرات اخلغرافية مثل 
 مثل : حبر الرمال العظيم . الكثبان الرملية -2  ل : منخفض القطارة .مث املنخفضات -1

 سيوة . –البحرية  –الفرافرة  –الداخلة  –مثل : اخلارجة  الواحات -3

 

 

 

 

 

 

  مفاهيم هامة 

) أرض منخفضة عما  . يطة ب يقل مستواه عن مستوى األجزاء احمل ر  جزء من االهو  - املنخفض األرضى
  حوهلا ( .

 من الرمال ترتاكم غالبًا يف املناطق الصحراوية بفعل الرياح . جتمعاتهى  - الكثبان الرملية

 أر  منخفضة يف الصحراء وتنتشر بها املياه اجلوفية ) اآلبار والعيون ( . - الواحات

 

 

 

 

 

 



.(2ألف كم 22) أكرب املنخفضات الصحراوية مساحة  منخفض القطارةيعترب * 
حيث تتوافر مياه اآلباار  املنخفضات ) مب تفسر (  داخلالواحات يعيش معظم سكان البيئة الصحراوية يف  *

 .والرتبة اخلصبة والعيون 

 
 



ها  احملافظاات الاق تقاع علاى قنااة الساويس   وتشامل اا و حمافظاات وهاى : مان              حمافظات القناة :*  

 . رسعيد (بو –لية ياالمساع –) السويس الشمال اجلنوب اىل 
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 اجلبال
  الشرقى اجلنوبإىل  الغربىالشمال التى متتد من :سالسل جبال البحر األمحر تتمثل يف  -

 . جبل علبة( 3)       . جبل محاطة( 2).        (  ارتفاعًا أكثرها) جبل الشايب( 1ومنها : )

 اهلضاب
 ية منهاتنتشر بعض اهلضاب يف الصحراء الشرق : 
 ) يف مشال الصحراء الشرقية ( اجلاللة القبلية واجلاللة البحرية .هضبة ( 1)

 . وادى العالقى جافة مثل : أودية هاقطعتوالتى  :) يف اجلنوب ( هضبة العبابدة( 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  مفاهيم هامة 

 كانت مملوءة باملياه ام جفت .هى جمارى مائية قدمية  - األودية اجلافة 
 

 

 
 

                                                                   

 اجلبال
 تتمثل يف : توجد يف جنوب سيناء و -
 . شومر أمجبل ( 3)  .  جبل موسى( 2) . رأعلى جبال مص: يعترب  جبل سانت كاترين( 1)

 اهلضاب
  : تتمثل يفو  توجد يف وسط سيناء -
   يصب يف البحر املتوسط . الذى  وادى العريش: وجيرى فوقهما   التيه والعجمةهضبتا  -

 السهول
 الساحلية

 توجد يف مشال سيناء : -
               . احلاللواجلدى و املغارة ثل : تظهر بها بعض القمم اجلبلية القبابية قليلة االرتفاع م -

 
 

 

 

 

 

 

 

 على جوانب جبال البحر االمحر . جترى أودية عديدة* 
 . وجود املنخفضاتختلو الصحراء الشرقية من  *
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 احلرارة
 ( . ) الصيف : شديد احلرارة  مرتفعة ( فى الصيف :1)

  . ليً   وشديد الربودة نهارًا دافىء ( فى الشتاء :2)

 األمطار

 ( نادرة .1)

 .  سيول( تكون فجائية على شكل 2)

 . شتاًء اجلافة األوديةامتالء ( يؤدى سقوطها إىل 3)

  حتى ال تتعرض ) علل (من اخلطأ إقامة املبانى واملشاريع داخل جمرى االودية اجلافة 

 خطار السيول .أل

 الرياح

 ) نوعان : خترج من البيئة ، تهب على البيئة (
حمملة  الوادى والدلتاوتصل إىل من الصحراء الغربية  الربيعتهب فى فصل  ارة :( ح1)

  ) مالنتائج املرتتبة عليها ( ) فصل الربيع ( مارس و أبريلشهرى  فى  خاصة باألتربة

 .        رياح اخلماسنيبوتعرف فى مصر  وهى رياح ضارة بالنسبة للمحاصيل الزراعية واإلنسان

    . الشمالجهة من  على البيئة الصحراوية  تهب أحيانًا ( ملطفة للجو :2)

                 

 
 

 

 
 

 .( اآلبار والعيون املياه اجلوفية ) تتوافر فى مناطق معينة وهى اــهـــرتـــــوف

 () الواحاتيف مناطق تسمى األر فى باطن  خزانات جوفيةفى شكل توجد  اــهـــلــكــش

 . عيون مائيةفى شكل تلقائيًا تصل أو  اآلبارمن خ ل حفر  احلصول عليها

 اـهـتـيـمـأه
الصحراوية فى البيئة  بالواحات السكانفى وجود  ىالرئيس السبب تعد -

   . واالستخدامات األخرى بالنشاط الزراعىيقومون  حيث
 

  مفاهيم هامة 

  مصدر للمياه اجلوفية يقوم االنسان حبفرها . - ارـــاآلب

 . ألر رب  من سطح افية تتدفق من  املياه تلقائيًا لقمصدر للمياه اجلو - ون ـيـعـال
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 . رملية صفراءتربة   - اـهـوعـن

 اـهـودتـج
 . اءبسبب ندرة امل :) علل (  اجلودةقليلة ( 1)

 اختالط الرمال بالطني وتوافر موارد بسبب:  الصحراويةالواحات فى  جودتهاتزداد ( 2)

 . ( لذلك ختتلف تربة الواحات عن الرتبة املنتشرة بالصحراء الغربية) ياه .امل
 

 

 

 

 
 

       
 

 
 

 ) أ ( النبات الطبيعى : 
 . بطرق خمتلفة  تكيف مع البيئة الصحراويةالمن خ ل  اجلفافاألنواع التى تتحمل من   مميزاته : -

 :عن طريق  مع البيئة الصحراوية : تكيفت -

 الدومأشجار أشجار النخيل و املياه اجلوفية علىصول حلل ات جذوره فى الرتبة ملسافات بعيدةبمد الن( 1)
 الصبار ختزن فيها املياه لفرتة طويلة أوراقه إسفنجية مسيكةله تكون ( 2)
 النباتات الشوكية احلرارة واجلفافارتفاع قاوم ت وراق إبريةتكون له أ( 3)
 فى  : بتبعثره وتركزهيتميز النيات الطبيعى فى البيئة الصحراوية  :) أماكن وجوده (تركزه  -

 . : حيث تتوافر املياه اجلوفية  الواحات الصحراويةفى ( 2)  . مناطق األوديةفى ( 1)  

 . حيث تسقط بعض األمطار:  من السواحل مناطق السهول القريبة فى (3)  

 

 ) ب ( احليوانات الربية : 
 . الغزالن واألرانب الربية والثعالب مثل:  القاسية ظرف البيئيةتتحمل اجلفاف وال حيوانات أنواعها: -

 :اإلبل  وأهمهامن أجل الغذاء والكساء :  يرعاها البدوحيوانات يوجد بالبيئة الصحراوية  ملحوظة
 . ) مجيع احليوانات تتغذى على النبات الطبيعى الفقري ( . نام واملاعزواألغ

  مفاهيم هامة 

  هو النبات الذى ينمو تلقائيا دون تدخل االنسان . - النبات الطبيعى
 . هو احليوان الذى ال يستانس  االنسان  - احليوان الربى



 النخيـل * تزرع اراضى الواحات مبعظم احملاصيل التى ميكن زراعتهـا بـالوادى والـدلتا بانـب  ـو       
 .  الزيتونوأشجار 
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 التفسيــــــــــــــــــــــــــــــر ) مب تفسر ( ـــــــؤالالســــــــــــــ                              م
 بسبب توافر مياه اآلبار والعيون وقيام الزراعة . يعيش بعض سكان البيئة الصحراوية فى الواحات 1

    اه اآلبار والعيون بة وتوافر ميبسبب خصوبة الرت قيام الزراعة فى الواحات املصرية 2

    بسبب سقوط األمطار الغزيرة أحيانًا . حدوث السيول فى البيئة الصحراوية 3

4 
 من اخلطأ إقامة املبانى واملشاريع داخل جمرى األودية

   اجلافة 
 حتى ال تتعر  ألخطار السيول .

    آلبار وتدفق مياه العيون .حفر اعن طريق  ميكن احلصول على املياه اجلوفية فى البيئة الصحراوية 5

      لوجود مصادر املياه .  يرتكز النبات الطبيعى فى  األودية واملنخفضات 6

 ال يتناسب مناخ البيئة الصحراوية سكنى اإلنسان 7
لقسوة املناخ فاحلرارة مرتفعة صيفًا والربودة 

   شديدة شتاًء   

 

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ئج املرتتبة علىما النتا                                 م
 قلة النبات الطبيعى وندرة احليوان وقلة السكان . ندرة األمطار وانتشار اجلفاف فى البيئة الصحراوية 1

    الزراعة.استقرار بعض السكان وقيام  توافر مياه اآلبار والعيون فى الواحات املصرية 2

    تدمري الطرق وغرق املبانى وتعطيل حركة النقل . ناطق البيئة الصحراويةحدوث السيول فى بعض م 3

 حدوو أضرار بالنسبة للمحاصيل الزراعية ولإلنسان  اخلماسني تعرض مصر لرياح  4

 قيام النشاط الزراعى فى الواحات 5
استقرار بعض السكان وإنتاج بعض احملاصيل 

   الزراعية.

   خصوبتها.قلة  ربة رملية صفراءتربة البيئة الصحراوية ت 6
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  تشغل معظم مساحة مصر 

  حافظات احلدودمبما يعرف سكان نسبة السكان بها قليلة بالنسبة لسكان مصر وهم. 

  الحدودمحافظات:   

 . ( رسيناء و البحر األمحجنوب اجلديد ومشال سيناء و مطروح  و الوادى: ) هى  -

 االسم.تسمية حمافظات احلدود بهذا  علل: س:

 اجملاورة.ج / مسيت بذلك ألنها تقع على حدود مصر مع الدول  
 
 
 
 

 

 مناطق تمركز سكان البيئة الصحراوية   

 معظم سكان البيئة الصحراوية يتمركزون فى : -

 . اعتمادا على املياه اجلوفية  (مب تفسر) ( ويعمل سكانها بالزراعة) الواحات  -1

 ( . مناطق املناجم)  خراج املعادنمناطق التعدين واست -2

 .   للعمل حبرفة الرعى: مناطق توافر العشب واملاء  -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

 كان من واحة اىل اخرى .( خيتلف تركيز الس1)

 اىل صعوبة عمليات ) ماالنتائج املرتتبة على ذلك (( أدت قلة السكان وتبعثرهم فى مساحات واسعة 2)

 .التنمية 

 . سيوة ( –البحرية  –الفرافرة  –الداخلة  –اخلارجة ) من أشهر واحات مصر ( 3)   

 . ( واحة سيوة ) وأقلها ( لةالداخالواحات ) ( أكرب واحات الصحراء الغربية سكانًا 4)   

 

 



 . سيناء أكثر محافظات الحدود سكانا ومحافظة جنوب سيناء أقلها سكانا محافظة شمال* 

اشاد عديد من القيادات العسكرية بالدور االستخباراتى الهل بدو سييناء لايالا االمين العسيكر       *

 م . 3791القومى لمار وذلك بحرب االستنزاف وحرب اكتوبر 
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                  (. مخسة أفراد لىيزيد ع ما األسرة )عادةحجم  زيادة(1)

 . بني أفراد األسرة ىاألسرالرتابط و زواج االقارب (2)

 وسط الصحارى الشاسعة.   االجتاهاتوحتديد  معرفة الفلكفى و األثر اقتفاءاملهارة فى ( 3)

  : سلبىومنها ماهو  اجيابىلسكان البيئة الصحراوية عادات منها ماهو ( 4)

 . والرتاو القديم فى عادات الزواج اظ على التقاليداحلف( 1)

 . شيخ القبيلة يرأسهاالتى  احرتام اجملالس العرفية (2)

مع سكان البيئات  احلرص على تكوين العالقات الطيبة (3)

 . األخرى

بني سكان الواحات البحرية  العالقات التجارية منذ القدم (4)

 مطروح . مرسىوسكان حمافظة املنيا وبني سيوة و

 .الضيفإكرام ( 5)

 املبكر.اج والز (1)

 . عمل األطفال فى الرعى (2)

 ) مالنتائج ةا ج بوسائل بدائياالع( 3)

  إىل ىؤدـمما ي  املرتتبة على ذلك (
 . زيادة الوفيات خاصة بني األطفال

 

 

 جهود الدولة لتعديل بعض العادات السلبية  
 الزواج املبكر .( التوعية بعدم عمالة األطفال و1)
 ( إقامة املستشفيات وتوفري الرعاية الصحية .2)

  ) علل ( بدأت تقل تدرجييًاهذه النسبة ولكن  (ارتفاع نسبة األمية )  -

 نتيجة جلهود الدولة فى مواجهة مشكالت التعليم .ج / 
  التعليمجهود الدولة حلل مشكالت: 

بالصاحراء   مثال كلياة الرتبياة فاى الاوادى اجلدياد       املعاهاد و بعض الكلياتود من املدارس العدي ( أقامت1)

نسـبة   مما أدى إىل زيادة املرتتبة على ذلكك (  ) مالنتائج الغربية وكلية الرتبية يف مدينة العريش بسيناء
 التعليم . 

  اجملتمع فى خدمةون أصبح هناك مهندسون وأطباء وأساتذة جامعات من البيئة الصحراوية يعمل( 2)  

 خصائص اقتصادية خصائص تعليمية خصائص اجتماعية
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 ( يعمل معظم السكان حبرفة الرعى .2)                 ( اخنفا  مستوى معيشة السكان .   1)

 : دت قلة املوارد الطبيعية يف البيئة الصحراوية اىل ظهور العديد من املشكالت االقتصادية : منهاأ -
 اهلجرة إىل البيئات األخرى( 2)                 . نقص الغذاء (1)

 فيما بينهم . لسد حاجاتهم عن طريق التبادل التجارى ) علل (االعتماد على البيئات األخرى  (3)

  املشكالت االقتصاديةجهود الدولة حلل: 

دل التجارى مما يساعد على زيادة الغذاء وزيادة التبا) ما النتائج ( ( تعمري الصحراء واستص ح االراضى 1)

 مع البيئات األخرى .

 لتشجيع املستثمرين على انشاء املنتجعات والفنادق .) مب تفسر( ( االهتمام باملشروعات السياحية 2)

  ( تشجيع سياحة السفارى .3)

 
 

 
 

 التفسيــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــؤال م
 اجملاورة.ها تقع على حدود مصر مع الدول ألن تسمية حمافظات احلدود بهذا االسم 1

 تعد الواحات من مناطق الرتكز السكانى 2
بسبب خصوبة الرتبة وتوافر مياه اآلبار والعيون وقيام 

     الزراعة.

   واملعاهد.بسبب اهتمام الدولة وإنشاء الكليات  اخنفاض نسبة األمية فى البيئة الصحراوية 3

 

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على                            م
    رار بعض السكان حول هذه املناطق استق وجود مناطق للتعدين واستخراج البرتول فى البيئة الصحراوية 1

 صعوبة عمليات التنمية . قلة سكان البيئة الصحراوية وتبعثرهم  2

 لتعليم فى البيئة الصحراويةجهود الدولة فى مواجهة مشكالت ا 3
اخنفا  نسبة األمية بشكل ملحوظ بني 

 السكان . 

   املوارد احملدودة فى البيئة الصحراوية 4
ادى اىل  ظهور مشك ت : نقص الغذاء 

هجرة بعض السكان إىل البيئات األخرى و

 واالعتماد عليهم فى سد احتياجاتهم .

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  
11 

 

 

 

  االقتصادية: فى البيئة الصحراوية ، ومن أهم األنشطة  يةاالقتصادتتنوع األنشطة 

             
 

 

 
 

  

      
 

 
 

 يقوم ب  سكان البيئة الصحراوية حيث ينتقلون في  من مكان آلخر نشاط تقليدى قديمهو  : تعريفه 

 .العشب واملاء حبثًا عن    ) علل (  

 وسيناء و أودية الصحراء الشرقية مشال الصحراء الغربيةفى  حرفة الرعى  نتشرت :مناطق االنتشار. 

 .الصحراء الغربية ب فى حمافظة مطروح :على  أوالدقبيلة ( 1):  من القبائل التى تقوم به -

 . حراء الشرقيةالصب :قبائل العبابدة ( 2)                                               

اللحوم واأللبان واجللود والصوفتوفر  التى() أهميتها ( املاعز واألغنام واإلبل) :من أهم حيوانات الرعى      

 

 

 
 

 . ( والداخلة سيوة والبحرية واخلارجة  : )مثل  الواحات باملنخفضات الصحراويةفى الزراعة توجد  -

 م المحاصيل الزراعية :أه  

 .امة لسد حاجات السكان الغذائية وهى ه )أهميتها ( مثل القمح  والشعري :احلبوب الغذائية ( 1)

 .النباتات الطبية ( 3)               واملشمش .النخيل والزيتون  أشجارمثل  :النباتات الشجرية ( 2)
  تنتشار فاى الصاحارى املصارية    و األمارا  ستخدم فى عا ج بعاض   نباتات تهى  :النباتات الطبية 

 . اجلهاز اهلضمىأمرا  يستخدم فى ع ج   : احلرجلنبات   : مثل

   يستخدم فى ع ج نزالت الربد  :احللفانبات.    يستخدم فى صناعة معجون األسنان :نبات األراك .   

      
 

 
                                                            

 ا:ناعات احلرفية واليدوية ومن أهمهيهتم سكان البيئة الصحراوية بالص -

   .            األرابيسك ( صناعة3)                   . السجاد اليدوى( صناعة 2)      .            الفخار ( صناعة 1)    

 . ( الصناعات الغذائية أهم من) حفظ التمور ( صناعة4)    

 : بتوافر املوارد الالزمة للصناعةترتبط الصناعات احلرفية فى البيئة الصحراوية  ملحوظة . 

 . األيدى العاملةوفرة   -2.      أشجار النخيلكثرة  -1:  بسبب ( قيام صناعة حفظ التمور :1) أمثلة :    

 .  أصواف األغنام وأوبار اجلمال وفرةبسبب ى : قيام صناعة السجاد اليدو( 2)                  
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 .   حرفة  التعدين واستخراج البرتوليعمل عدد كبري من السكان فى  -

 .العمرانية القريبة من مناطق التعدين وحقول البرتول املراكزاستقر عدد كبري منهم فى  -

 . بالواحات البحرية:  تعدين احلديدمنطقة اجلديدة ل( 1) أمثلة:    

 . بالصحراء الشرقية :مناجم الذهب ( 2)                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   
 

 

  تعد السياحة من األنشطة االقتصادية اهلامة فى البيئة الصحراوية لعدة أسباب منها : -

    .  ( احة الدينيةيالس)دير سانت كاترين فى سيناء وجبل موسى  : ارات السياحية مثلزتعدد امل (1)

 . حممية الصحراء البيضاء بالفرافرة : ى مثلذب السياح لسياحة السفارمما جي اخلالبة هامناظر (2)

 السياحة.ة موطرق جيدة خلدحمميات و فنادقمن توافر املنشآت ( 3)

 ى واملها .الكبش اجلبل: النادرة مثل  والطيوروانات بالنباتات واحلي هامتتع (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 تنعم البيئة الصحراوية بوفرة املوارد املعدنية منها:( 1)

 البحرية بالصحراء الغربية . فى مناجم الواحات احلديد 

 . أبو طرطور بالواحات اخلارجةفى مناجم  الفوسفات 

 فى أم جبمة بشب  جزيرة سيناء .  املنجنيز 

 فى الصحراء الشرقية ) مناجم السكرى ( . الذهب

 خليج السويس .من سيناء على  سواحل فى مشال الصحراء الغربية و البرتول

 قول منفصلة أو مشرتكة مع حقول البرتول فى مصر . يوجد فى ح الغاز الطبيعى

 جمموعة من الدول املنتجة للبرتول والتى تتحكم فى أسعاره .هى  منظمة األوبك  : (2)

( توجد بالبيئة الصحراوية كميات ضخمة جدًا من أجود أنواع الصخور التى تستخدم فى البناء 3)

 يت من  األهرامات ومعظم املبانى التارخيية .   الذى بن احلجر اجلريىوالزينة والسرياميك مثل 

              

 أر  سيناء يوجد بها الكثري من املقدسات مثل:( 1)

 ) حيث كلم اهلل نبي  موسى علي  الس م وأنزل علي  الوصايا العشر (. جبل موسى -

 .  مسار الرحلة املقدسة -                   سالميةالكثري من اآلثار اال -                   دير سانت كاترين -

 شطة اإلقتصادية فى البيئة الصحراوية .نعلل / تنوع األ (2)

 قامت حرفة الزراعة والرعى لتوافر املياه من اآلبار والعيون . -1:  لتنوع املوارد الطبيعية بها حيثج/ 

 قامت حرفة التعدين لتوافر املوارد املعدنية. -2
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  مفاهيم هامة 
 

 

 

 

  

 فسيــــــــــــــــــــــــــرالت الســــــــــــــــــــــــــــــؤال م

 .  وااليدى العاملةبسبب توافر النخيل  تعد صناعة حفظ التمور من الصناعات اهلامة 1

   للبحث عن املياه واألعشاب ورعى األغنام .   تنقل أعداد كبرية من سكان البيئة الصحراوية 2

 وارد الطبيعية بها .لتنوع امل تتنوع األنشطة االقتصادية فى البيئة الصحراوية 3

 السياحة من األنشطة فى البيئة الصحراوية 4
بسبب توافر املناظر الطبيعية املزارات الدينية 

    وأيضًا لسياحة السفارى والسياحة البيئية . 

 

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على م

 احلياة فيها . أو : قلة عدد السكان بها .قلة  عدم وجود واحات فى الصحراء الشرقية 1

 قيام صناعة حفظ التمور .  كثرة أشجار النخيل فى البيئة الصحراوية 2

  راوية من مناطق السياحة الدينية أصبحت البيئة الصح توافر املزارات الدينية فى البيئة الصحراوية 3

 

 

 

                                                  
 

 
 

 
 

 هى سياحة داخل الصحراء .  سياحة السفارى

  . هى سياحة الغر  منها التمتع بالبيئة الطبيعية خاصة فى مناطق احملميات البيئيةسياحة ال

 احملمية الطبيعية
احة من األراضى أو امليااه تتمياز  اا تضام  مان كائناات حياة نباتياة أو         مس اىهى 

حيوانية ذات قيمة اقافية أو علمية أو سياحية يتم محايتها من أى سالوك إنساانى   

 .يسبب هلا األضرار 
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  سكانى ، ألنها تعترب مستقبل مصر .تسعى الدولة حلل مشكالت البيئة الصحراوية لتصبح منطقة جذب  -
 

 : أهم المشكالت فى البيئة الصحراوية هى  

      
  

  مما يؤثر سلبًا على النباتاتاملطر فى املناطق الصحراوية :  مياه  ةندر -1 : أسبابها -

 نتيجة لالستهالك الزائد فى املياه .:  ) علل ( ينخفض منسوب املياه فى اآلبار -2

هى حتريك الرياح للرمال املفككة مان مكاان آلخار     تعريفها : -

 . وأحيانا حنو األراضى الزراعية مما يفسد الرتبة 

تتحرك رمال البيئة الصحراوية بفعل الرياح  أضرارها : -

       الزراعية.إت ف احلقول  (1) فتؤدى اىل :

 الطرق.( تعطيل حركة النقل لرتاكم الرمال على 2)                  

 التصحر.ردم اآلبار وزيادة ( 3)                 

هو تدهور الرتبة 

زراعياااااااااااااااة ال

واخنفا  قدرتها 

 اإلنتاجية.

 تدمري احلقول الزراعية واملبانى .                (1) : تؤدى السيول إىل -

                                 ( تدمري الطرق مما يؤدى إىل تعطيل حركة النقل .2)                                   

 .على سطح الرتبة وداخل مسامها بسبب تبخر املياه هى تراكم األم ح  تعريفها : -

 تلوث الرتبة فى البيئة الصحراوية . ) علل( -
 ج/ بسبب تعرضها لزيادة مكونات املبيدات احلشرية واستخدام األمسدة بكثرة .

 

 
 

 

 
 

لتسهيل حركة التجارة ونقل الركاب لربط الصحراء بالوادى  ب () اذكر السبإنشاء شبكة من الطرق ( 1)
 . والدلتا

 . الصحراويةاالهتمام  شاريع استص ح األراضى فى البيئة ( 2)

 . مشروع شرق العوينات : مثلحفر اآلبار اآللية العميقة فى مناطق االستص ح ( 3)

 ىن الصحارارة ماق كثيافى مناطووة اة سياوب واحاة جنازراع الكثبان الرملياروع استاة مشاإقام( 4)

 الطرق. علىومراقبة حركتها  الـلتثبيت الرم ) علل (  

حلجز امليـاه واالسـتفادة منهـا     ) علل ( إنشاء سدود على األودية التى تتعر  للسيول وفقا ألسس علمية ( 5)
 .  ( على وادى العريش الروافعةسد )  مثل  من إهدارها بداًل
بنـوب   حممـد وحممية رأس  بالوادى اجلديد حممية الصحراء البيضاءباحملميات الطبيعية مثل االهتمام ( 6)

 سيناء .
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 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على           م

إت ف احلقول الزراعية وتعطيل حركة النقل على الطرق  حركة الرمال  فى البيئة الصحراوية 1

 وردم اآلبار وزيادة التصحر .

نى والطرق وتعطيل حركة تدمري احلقول الزراعية واملبا تعرض بعض املناطق للسيول  2

 النقل .

 من إهدارها واالستفادة منها بداًلحجز املياه  إنشاء السدود 3

 التأاري سلبًا على النباتات . ندرة مياه املطر فى املناطق الصحراوية 4

 تلوو الرتبة . الكيميائية بكثرة ةاستخدام األمسد 5

 

 

 

 التفسيــــــــــــــــــــــــــر    الســــــــــــــــــــــــــــؤال       م

 حلجز مياه األمطار و االستفادة منها بداًل من إهدارها .  على وادى العريشإقامة سد الروافعة  1

 . الطرق علىلتثبيت الرمال ومراقبة حركتها  استزراع الكثبان الرملية 2

بسبب إت ف احلقول الزراعية وتعطيل حركة النقل على  حلركة الرمال آثار مدمرة 3

 الطرق وردم اآلبار وزيادة التصحر . 

بسبب تدمري احلقول الزراعية واملبانى والطرق وتعطيل  يول أخطار مدمرةللس 4

 حركة النقل 

5 
ترتكز جهود الدولة فى حل مشاكل 

 البيئة الصحراوية
 مصر.لتصبح منطقة جذب ألنها تعد مستقبل 

6 
االهتمام باملشروعات السياحية فى 

 البيئة الصحراوية 
ت السياحية والنباتات ألنها تتمتع باملناظر اخل بة واملزارا

 الطبيعية 

7 
فى البيئة  إنشاء شبكة من الطرق

 الصحراوية
لتسهيل حركة التجارة ونقل الركاب لربط الصحراء بالوادى 

 والدلتا .

 نتيجة ل سته ك الزائد فى املياه . اخنفاض منسوب املياه فى اآلبار 8

 سطح الرتبة . بسبب تبخر املياه واستقرار امللح على متلح  الرتبة 9

              

 :استزراع الكثبان الرملية 

 و ريها بالتنقيط فتؤدى إىل تثبيت الرمال . كالسيسلمشروع يقوم على زراعة نباتات  -
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مناخهـا وأعمـال   فاى   بـه بشـكل كـبري    تتأثروالتاى   احمليط البحر أوعلى  التى تطل املناطقهى  تعريفها : -
 . سكانها وعاداتهم

 أو اهلضـاب  اجلبـال  أو ابتعاد إلقرتابتبعاًا   يتسع أو يضيققد  شكل شريط سهلىفى  البيئة الساحلية  تظهر -

 .  من البحر 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 البيئة الساحلية  موقع 
 

والبحـر األمحـر   يف الشمال  املناطق املطلة على ساحل البحر املتوسط تتواجد البيئة الساحلية فى مصر فى  -
 .يف الشرق  وخليجى السويس والعقبة

 

مدينة السلوم حتى  شرقارفح  مدينةمن 
 . غرًبا

 جنوب مدينةإىل  طابا مشااًل مدينةمان   
      .  جنوبا حتى احلدود السودانية حاليب

 ثالثة أقسام : -
 . الساحل الشماىل لشبه جزيرة سيناء (1)

ـ   (2) مان باور ساعيد حتاى      : لساحل دلتـا الني

 .اإلسكندرية  غرب

اإلساكندرية  مان   : ( الساحل الشماىل الغربى3)

      .حتى السلوم 

 قسمني :  -
مدينااة  ( ماان مدينااة السااويس حتااى1)

 . ح يب جنوبًا

مدينااة  ماان علــى يلــيج ال  بــة)أ(  (2)

 . حممدرأس ى اإل طابا

 رأسمديناة   من على يليج السويس)ب( 

           . سـويـسـالمدينة ى اإل حممد

 –مرساى مطاروح    –العريش  –اإلسكندرية  

 السلوم . –بورسعيد 

 –الساااويس  –شااارم الشاااي    –طاباااا 

 ح يب   –مرسى علم  –الغردقة 

 

 

 النباتات الطبيعية  املوقع مظاهر السطح
 واحليوانات الربية 

 املناخ
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 تتمتع البيئة الساحلية املصرية بظاهرات طبيعية مجيلة وخالبة ومتنوعة . ومنها : * 
 
 

 

 

 

  

  ( رمليةالشواطئ ) ال ساحليةالسهول ال( 1)    
 

 

 : اليابسافات داخل سه  أر  متتد من خط الساحل اىل م تعريفها . 

  إىل:وتنقسم 
 

 : مميزاتها 
 . احلواف املرتفعة عن البحرالبتعاد  ) علل (م بشكل عا واالنبساطباالتساع ( تتميز 1)

    . الناعمةالرمال معظمها تغطى ( 2)

ناصاعة البياا  علاى     الكثبان الرملية وسالسـل الـتالل اجلرييـة   يوجد بها ظاهرات طبيعية مثل  (2)

  . للبحر املتوسطالغربى الشماىل  طول الساحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      . جبال البحر األمحرومتتد بني البحر األمحر شرًقا  (1)

 . ًاجنوب بشكل عام باالجتاهوتتسع ( تضيق فى مناطق 2)

 . اجلبال من البحر القرتاب  ) علل( بالضيق يتسم خليج العقبةالسهل الساحلى على  (3)

      . أكثر اتساعًافهو  خليج السويسى جانبالسهل الساحلى على   (4)

 

 

 

 

 

 

 سهول ساحلية     جزر ساحلية  ت    حبريا    مستنقعات  اخللجان والرؤوس األرضية الشعاب املرجانية 

              

 . اصعة البياضنالصخور اجلريية : هى عبارة عن ت ل مكونة من  التالل اجلريية )ا(

 : ختزين مياه األمطار واإلفادة منها فى حفر األبارتقوم بدور مهم فى  أهميتها . 

 . باخنفاض منسوبهالساحل الدلتا  ( تتميز السهول الساحلية2)

( يعتمد سكان البيئة الساحلية على البحر فى معيشتهم وجتارتهم وأعماهلم فعرفت حياتهم 3)

 حبياة البحر .

 هو اخلط الفاصل بني اليابس واملاء . خط الساحل : (4)
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 ( الجزر الساحلية2)     
 

 :44إىل   هايصل عددو مدخل خليج السويسخاصة عند  سواحل البحر األمحرتنتشر بالقرب من  أماكنها 
 . جزيرة
 السياحةفى من البحر وكمراكز للصيد يستخدمها السكان  :أهميتها. 

 . صنافريجزيرة  –تريان جزيرة  – (أكرب اجلزر مساحة  ) جزيرة شدوانمن أهمها  -

  مفاهيم هامة 

  هى مساحة من األر  حماطة باملياه من كل جانب . - اجلزيرة
 

 
 

 ( البحيرات 3)   
 

 لبحر وتتصل ب  عن طريق بواغيز .هى مسطحات مائية متتد عادة موازية ل -

وهاى بالرتتياب مان    تنتشر فى البيئة الساحلية للبحر املتوسط العدياد مان الابحريات     -

  . ( طمريو –إدكو   – الربلس –املنزلة  –الربدويل )  الشرق إىل الغرب : 
     

 

 

 

 
 

 

  مفاهيم هامة 

 

 
 

 المستنقعات( 4)   
 

 مشبعة تربتها باملاء الراكد تغطيها النباتات .             هى مناطق منخفضة  -

على السااحل الشاماىل لسايناء ودلتاا      ةاتنتشر املستنقعات والكثبان الرملية الساحلي (1) 

 .  النيل

علاى   نباتاات حمباة للملوحاة    بهاا  واة التى تنما اياات امللحاو السبخ ( تكثار املستنقعات2)

 . ساحل البحر األمحر

  .هو فتحة قد تكون طبيعية أو صناعية تدخل عن طريقها املياه للبحريات - زــاالبوغــ

              

 )علل( لسيناء وتعد أقل البحريات الشمالية تلواًا تقع حبرية الربدويل فى منتصف الساحل الشماىل)ا( 

 ج/ لعدم وجود مياه صرف زراعى أو صناعى أو صحى فيها .
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  مفاهيم هامة 

 

 

 

 ( الخلجان والرؤوس األرضية5)  
      

 يتميز بوجود عديد من : -
 . ( وخليج احلكمة بو قري وخليج العربخليج أ) مثل  : ( اخللجان املتس ة1)

 .( رأس علم الروم  عةبرأس الض ورأس احلكمة )  مثل األرضية : رؤوس( ال2)

 . على طول ساحل البحر األمحراألرضية  اخللجان والرؤوس تقل( 1)

والتى أنشئ  س والعقبةخليج السويساحلى على  تكثر اخللجان والشروم( 1)

 .    يبع والسويسنووميناء شرم الشيخ  عليها العديد من املوانئ اهلامة مثل 

   مفاهيم هامة 

وحتيط ب  األر  من ا و جهات أما اجلهة  لسان من املاء يتوغل يف اليابس  هو - اخلليج

 .السويس  مثل خليج ياه البحر الرابعة فهى الفتحة العريضة التى تصل  

 . بارز من اليابس داخل البحر جزءهو  - الرأس األرضى

 . تعمق فى اليابس م ذو مدخل ضيق هو خليج  - الشرم

 

 

 

 ( الشعاب المرجانية 6)  
 

 : امتاداد طاول  دقيقاة علاى    حيوانـات حبريـة  أفرزتهاا   مرجانيـة تكوينات من صخور عبارة عان   تعريفها 

 .  العامل فىفى مصر ومناطق أخرى  سواحل البحر األمحر

 : علل ( فى مناطق متفرقة باملياه الضحلة لساحل البحر األمحر تنتشرأماكن تواجدها ( . 

 .فيهاملياه  حركةته وهدوء ودفء حرار صفاء مياههنظرًا ل ج/

 : اظرها وألوانها اخلالبةمبنتتميز  مميزاتها . 

 : من شتى أحناء العامل . عاماًل مهمًا للجذب السياحىمتثل   أهميتها 

 

 نتشرت تنمو بها النباتات احملبة للملوحةن بقايا حو  مائى جوفى عبارة ع - السبخات امللحية

 األمحر . على ساحل البحر
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 . ) علل( مبناخ معتدل طوال العام البيئة الساحلية على البحر املتوسط متتاز -

 . لطيف درجة حرارة اجلو معظم فصول السنةت ج/ألن البحر يعمل على  
 . لرياح هادئة تلطف اجلوتتعر  سواحل البحر املتوسط  فى فصل الصيف : -

 تسـمى ) النـوة (  اح شديدة ـريلر املتوساط  البحسواحل ار  اتتع : الشتاءفصل فى  -

 . التى تستمر لعدة أيام متواصلةو اجلو تتسبب فى تقلب

 مماا  ( ) مالنتائج املرتتبكة علكى ذلكك   شتاءًا  طالبحر املتوس لعلى ساح ألمطاراتسقط  -

 مشاال سايناء والسااحل الشاماىل الغرباى     خمتلفاة   الزراعة فى منااطق  إقامةيساعد على 

 . ملصر

طاوال   الـدفء  السويس والعقبة إىلمتيل البيئة الساحلية على البحر األمحر وخليجى  -

 . ارتفاع درجة احلرارة صيًفاالعام مع 

 تتعر  سواحل البحر األمحر لرياح هادئة تلطف اجلو فى فصل الصيف . -

 . ندرتهابقلة األمطار أو لبحر األمحر ل متتاز مناطق البيئة الساحلية -

) مالنتائج املرتتبة عليها (   بالسيولف ما يعر تسقط األمطار بشدة وتسبب أحيانًا -
 دمار كبري للطرق واملنشآتوينتج عنها 

 

  مفاهيم هامة 

هى رياح شديدة تسبب ارتفاع موج البحر بشدة وتؤدى اىل اغ ق املوانى وتوقف  - النوة

 . وة العوة (ن –نوة احلسوم  –) نوة السلوم الصيد وتعطل امل حة . مثل : 

 

 : مدينة حتمل اسم اإلسكندرية أكربها مدينة اإلسكندرية  44يوجد فى العامل أكثر من  معلومة إثرائية

                             املصرية .
 

 

 

 
 
   

األغنـام   : التى تعتبار مراعى طبيعياة للحيوانااات مثاال   ) أهميتها (   احلشائش واألعشاب تتمثال فى   -
 .  الزيتون واللوزمثل أشجار جبانب  واملاعز

    .الغزالن والثعالب الربية:احليوانات الربية مثل يوجد بعض  -

 . والغرقد والسمار(  التى تنمو فى املناطق الطينية)  شجريات املاجنروففى  تتمثل  -

 .الغزالنقليل جًدا من الو ىالقط الرب مثل:ربية احليوانات اليوجد بها بعض  -
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 التفسيـــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــؤال م

1 
احل تفاوت  اتساع السهل الساحلى على طول س

 البحر األمحر فى مصر 
 بسبب اقرتاب اجلبال من  . 

2 
األهمية االقتصادية للتالل اجلريية على طول 

 الساحل الشماىل للبحر املتوسط
ألن  ميكن ختزين مياه األمطار واإلفادة منها فى حفر 

 اآلبار  

 عة عن البحر .  بسبب ابتعاد احلواف املرتف اتساع السهل الساحلى املطل على البحر املتوسط 3

 . حركة املياه في ت  وهدوء ودفء حرار صفاء مياه ل  و الشعاب املرجانية على ساحل البحر األمحر 4

  

 اإلجـــــــــــــــــــــابـة ة علىـبـرتـتـمـج الـائـتـنـا الـــم م

1 
كثرة اخللجان والشروم على ساحلى خليج السويس  

 والعقبة 
وانئ اهلامة مثل شرم الشي  إنشاء العديد من امل

 ونويبع . 

 منو النباتات الطبيعية وانتشار املراعى .  سقوط األمطار بكميات كبرية على ساحل البحر املتوسط 2

 استخدامها كمراكز للصيد وأيضًا للسياحة .  انتشار اجلزر الساحلية بالبحر األمحر 3

 محرانتشار الشعاب املرجانية على سواحل  البحر األ 4
أصبحت منطقة جذب سياحى من مجيع أحناء 

 العامل .
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 الكربى املليونيةيوجد بها بعض املدن  حمافظة (11)يعيش السكان داخل  - مقدمة. 

 اإلسكندرية وبورسعيدمثل :هى املدينة التى يزيد عدد سكانها على مليون نسمة .  :املدينة املليونية (  ) 
 ترتكز نسبة هامة من سكان مصر فى احملافظات الساحلية وذلك لعدة أسباب : : ) علل (س 
 التى هى أساس التنمية االقتصادية .وجود املوارد الغذائية و املواد اخلام  (1)  

 والتجارة . ىتعترب املنطقة الساحلية جمااًل حيوًيا للنقل البحر (2)  

   جلذب السياحىوا لرتويحل مقصدًا أساسيًاعية البيئية اهلامة التى تعترب وجود العديد من املناظر الطبي( 3)  

 

 

 
 

 
 

 
 

ال البيئة الساحلية حتتاج اأعم ألن ) وضح ذلك ( ل فى مجاعةاالعم (1)

   . والشحن وتفريغ السفن دإىل التعاون مثل الصي

  البحر.ألنهم اعتادوا مواجهة أخطار حب املخاطرة والشجاعة  (2)

 ) علل ( م األعمالال بنصيب وافر فى معظارأة للرجاة املامشارك (3)

  بالبحر املرتبطة فى األعمال أوقاتهميقضون معظم  الـألن الرجنتيجة  ج /
 االحتفاالبهم   مثل :إقامة العديد من األحتفاالت اخلاصة ( 4)

   .  اب الشاطئـات الساحلية وألعـات الصيد واملهرجانـمبسابق

   . على العامل اخلارجى ( االنفتاح5) 

  اهلجرة غري الشرعية. (1) 

تصريف املخلفات  (2) 

 والصناعية فى البحر املنزلية 

  . الصيد غري القانونى( 3) 

             

 

 

 

 . خاصة تعليم البنات  بني سكان البيئة الساحلية عليمالتارتفاع نسبة   -1 

 .زيادة عدد املدارس بها   -2
 
 

 

 

  على الزراعة و والصيد والسياحة والتجارة كالصناعةيعمل سكان البيئة الساحلية بأنشطة اقتصادية (
 .السواحل الشمالية حيث اآلمطار الشتوية  ( 

 

 

 الهجرة الى البيئة الساحلية  
 

 

  علل ( .  املدن الساحلية اىل الزراعية وأمن البيئة الصحراوية  دايلية هناك تيارات هجرة ( 

 . وال مل باألنشطة األقتصادية املختلفة  لرتويحج / ل

  مدينة مرسى مطروحستقرار فى ل  سكان الواحاتيتج  ( 1)  :اهلجرةتيارات  أمثلةمن . 

 البحـر سـاحل  علاى  أو   كاإلسـكندرية  البحر املتوسـط ساحل ية على ساحلالدن املإىل  ىسكان الوجه القبل يتج ( 2)

 . األمحر كالغردقة وشرم الشيخ والسويس

  .اإلسكندرية باجتاهغرب الدلتا  سكانو  السويسشرق الدلتا إىل منطقة قناة  سكان يتج  (3)
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 وجهود الدولة لحلهاشكالت السكان فى البيئة الساحلية م  
 

 

              . فى املدن الساحليةالسكانى خاصة  ( االزدحام1)

( )نتائجه( التلوو البيئى فى املدن الساحلية 2)

.نتشار الكثري من األمرا   أدى اىل ا  

  مدينة برج العرب اجلديدة :مثلمدن جديدة إنشاء (1)

 .ى مد الطرق والكبار (2)

 جديدة.إنشاء مصانع ( 3)

 

 
 

  مفاهيم هامة 
 

 .لة بطرق غري قانونيةهى هجرة أفراد ومجاعات إىل خارج الدو - اهلجرة غري الشرعية

هى مركز عمرانى كبري تقوم بعدة وظائف مثل التجارة واخلدمات احلكومية  - ةـنـديـمــال

 والصناعة وعدد سكانها كبري وال يعملون بالزراعة .

 ةـظـافـحـمـال
هى وحدة إدارية كبرية تتكون من مراكز وأقسام وتوجد داخلها املدن والقرى  -

 ولكل حمافظة عاصمة تعد أهم املدن بها .      فظةحما 28وتوجد فى مصر 

 

 

 
 

 التفسيـــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــــــؤال                م

1 
متيز سكان البيئة الساحلية حببهم للعمل فى 

 مجاعة   
 .  أعمال البيئة الساحلية حتتاج إىل التعاون ألن

 لكثرة مواردها وتعدد األنشطة االقتصادية بها .   اطق الساحلية مناطق جذب للمهاجريناعتبار املن 2

ألن املدن هى مركز العمران الرئيسية ومراكز  معظم سكان البيئة الساحلية   يعيشون فى املدن  3

 األنشطة االقتصادية املختلفة .  

4 
مشاركة املرأة للرجل فى كثري من األعمال فى  

 لساحلية  البيئة ا
 فى األعمال أوقاتهمألن الرجال يقضون معظم 

 .  بالبحر املرتبطة

 

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على                  م

1 
وفرة املوارد الغذائية واملواد اخلام باملناطق 

 الساحلية 
أصبحت هذه املناطق ملجأ للمهاجرين من البيئات 

 ى . األخر

2 
اشتغال سكان البيئة الساحلية بأعمال 

 البحر 
الشجاعة وحب املغامرة والتعاون ومشاركة املرأة للرجل 

 فى كثري من األعمال . 
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 . عديد من املوارد التى ساعدت على قيام كثري من األنشطة االقتصاديةالب مصرأنعم اهلل على  -

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 : تتنوع األنشطة اإلقتصادية فى البيئة الساحلية بتنوع املوارد الطبيعية فيها ومن أهمها 
 
 
 
 
 

 

 ( صيد األمساك1) 

 من السكان دد كبريعحيث  يعمل فيها الساحلية ) مب تفسر (  يعد من احلرف الرئيسية فى البيئة 
 . وتعليب األمساكحفظ  إىل العمل فىباإلضافة 

  من انتاج  %64أكثر من املصدر الرئيسى ل مساك يف مصر   حيث تنتج  البحار والبحرياتتعترب

 األمساك يف مصر سنوياً  .

  أكرب البحريات من حيث اإلنتاج السمكى . حبرية املنزلةتعد 

  البورى والسردينأهم أمساك البحر املتوسط   . 

  املرجان والدنيسأمساك البحر األمحر أهم . 

 ةـزراعـ( ال2)
 

 : أهم املزروعات 

 تنتشر زراعت  على طول الساحل الشماىل ومشال سيناء . -أشجار الزيتون :  -1

 يستخرج منها أجود أنواع زيت الزيتون . -                               

 الليمون (  –ات ) الربتقال خاصة التني ومزارع احلمضي مزارع الفاكهة : -2

 مثل الشعري . حماصيل احلقل : -3

 

 الثروة السمكية   البرتول والغاز الطبيعى  املوارد احليوانية   املوارد الزراعية  السياحة والتجارة 

صيد 

 اكأألمس
استخراج  التجارة والنقل البحرى زراعةــال

البرتول والغاز 

 الطبيعى

ــال  الصناعة السياحة رعىــ
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 استخراج البرتول والغاز الطبيعى(3)
 

 : أهم حقول البرتول بالبيئة الساحلية هي 

 رأس غارب ( . –ام اليسر  –املرجان  –) ب عيم برى 

 : أهم حقول الغاز الطبيعى بالبيئة الساحلية هي 

 اضى ) مشال الدلتا ( (أبو م –) أبو قري البحرى 

 رعىـ( ال4)
 

  مناطق التواجد : 

والساحل الشماىل بني  سيناءمشال تنتشر مراعى األغنام واملاعز واالبل يف البيئة الساحلية   خاصة يف  -
  اإلسكندرية والسلوم ) ساحل مريوط( . 

 

 السياحة( 5)
 

  : تعترب السياحة مصدرًا للدخل القومى حيث 

 بعض سكان البيئة الساحلية يف األنشطة املرتبطة بالسياحة مثل : يعمل -1

 .  الشواطئ املصرية طول على( االصطياف ج)  .     األعمال الفندقية  (ب)              . استقبال السياح )أ(

   والاق جتاذب   متتلك مصر العديد من الشواطئ واملوانىء اجلميلة على سااحل البحار األمحار واملتوساط     -2

        السائحني كمصايف ومشاتى   كما تعد من مناطق الرتويح الرئيسية للمصريني .

 الصناعة( 6)
 

 :يعمل السكان فى عديد من الصناعات املختلفة  

   ( معامل تكرير البرتول بالسويس .                    3)        والصلب.صناعة احلديد  (2)     والنسيج.    صناعة الغزل ( 1)

  . صناعة السفن  (5ى .           )استخراج البرتول والغاز الطبيع (4)

 املصانع .  هذه سعيد ودمياط واإلسكندرية العديد من يوجد ببور -

 التجارة والنقل البحرى (7)
 

 فى بعض سكان البيئة الساحلية يعمل : 

 املوانئ . شحن وتفريغ السفن فى ( 1) 

 البحر.فرين عن طريق نقل البضائع واملسا( 2) 

 

 

 

 

 

 

              
كانت السويس منطقة جلذب العمالة املصرية للعمل فى املعسكرات الربيطانية أيام األحت ل وظلت هلا قوة 

 . ناعات البرتولية والكيماوية الضخمةاجلذب هذه بعد انشاء عدد من الص
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تلوث املياه 
 الشاطئية

  أهمها:يرجع ذلك لعدة أسباب  -
 الساحلية فى البحر   دن والبحرياتالصرف الصحى للم( 1)

 املختلفة فى البحر .   صرف املصانع (2)

 سفن الشحن وسفن نقل البرتول .        عن التلوث الناتج( 3)

مساااك وبالتااىل علااى  هاذا التلااوو ياؤار علاى األ    نتائجـه :  -

              صحة اإلنسان  

التى قوانني الدولة ال أصدرت -

خملفااات الصاارف  ىجتاارم رماا

 . البحرمياه  الصحى فى

ل ــآكــت
 السواحل
 

 الدلتا. حيدو بفعل حنت األمواج خاصة ساحل -

حات الصاخور التاى تشاكل     هاو قياام األماواج بن    تعريفه : -

 .ساحل البحر 

يؤدى إىل إزالة الشاواطئ الرملياة وتادمري بعاض      نتائجه : -

 املخصصة ل صطياف . الشاليهات

مان  احملافظة علاى الشاواطئ    -

ماااان خاااا ل عماااال   التآكاااال

حلماياااة خرساااانية  مصااادات 

رماااااال الشااااواطئ وجتدياااااد  

                        .ًا  الشواطئ سنوي

 

 

 
 
  

 التفسيــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــؤال         م

ات املصانع بسبب إلقاء خملفات الصرف الصحى وخملف - تلوث املياه الشاطئية باملناطق الساحلية      1

 وحركة شاحنات البرتول . 

2 
تنوع األنشطة االقتصادية فى البيئة 

 الساحلية     
 لكثرة املوارد الطبيعية بها .   -

3 
يعمل بعض سكان البيئة الساحلية 

 بالزراعة     
بسبب سقوط األمطار فى بعض املناطق خاصة على  -

 الساحل الشماىل الغربى . 

  

 اإلجــــــــــــــــــــــابـة ائج املرتتبة علىما النت          م

  البحار.تلوو مياه  - صرف خملفات املصانع واملنازل فى البحر  1

تآكل السواحل الرملية وتدمري الكثري من املنشآت  - حنت األمواج للسواحل املصرية  2

  ل صطياف.املخصصة 
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                                            على الداخلية فى مصر سياسة محمد 
 

  : كل من فى الداخلية (  حممد على) سياسة  متثلت -




   

 

يكفل له السيطرة الكاملة على البالدل  ) مب تفسر ( بتنظيم اإلدارة حممد على اهتم . 

 تضم عدة قرى . كل مديرية عدد من املراكزيتبع  سبع مديريات الب د إىل قسم حممد على 

 مجيع األوامر منهاتصدرحيث  القاهرة ومقرها مركزيةحكومة إلدارى هذا النظام ا يرأس . 

 الديوان منها  احلكم خمتلف شئونلتعاون  فى (  مب تفسر) عدة جمالس ودواوين   أنشأ حممد على
 العاىل ومقره القلعة .

 

   ستقالل االقتصادى ويتحقق ذلك عن طريقيى ملصر يتحقق باالساالستقالل السيارأى حممد على أن:    

 ى .                         الذات ( االكتفاء1)         

 . زيادة موارد الدولة (2)         

 وارداتها.أكثر من عتماد على أن تكون صادرات مصر ( اإل3)         

  .تصاد املصرى (شراف الدولة على مصادر االق) إ( تطبيق نظام االحتكار 4)         

  ( مشروعات الرى – مزروعات جديدة) : ةــزراعــ)أ( ال      
      : اهـتـم ) مـحـمـد عـلـى (  بـتـنـمـيـة وتـطـويـر الـزراعـة حـيـث 

لألقطان العاملية وأساس اروة  ًامنافس ىحتى أصبح القطن املصر جديدة من القطن أنواعًادخل أ( 1)

 . مصر الزراعية

 ةـــدمـقـم
بعد أن توىل حممد على حكم مصر أخذ يرسم سياسة مصر الداخلية واخلارجية ليبنى مصـر احلديثـة   

 . األوروبىعلى النسق 
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 . لرتبية دودة القز إلنتاج احلرير ) علل (  أهتم بغرس أشجار التوت (2)     

 . إىل جانب اخلضروات والفواك  والنخيل أشجار الزيتون وقصب السكر اهتم بزراعة (3)     

 . ذلك األرز والفول وغريوالذرة والشعري والقمح ك اهتم بزراعة احلبوب املعروفة (4)     

وشق  وأنشأ اجلسور مشروعات الرى (أهم ) مشروع القناطر اخلريية:  مثل ىرمبشروعات الاهتم  (5)

 . رتعة احملموديةكالرتع والقنوات 

 ة :ـاعـنـصـ)ب( ال    

     ىـلـد عـمـحـام مـأق :  

  الصوف واحلريرمصانع  – الغزل والنسيج) مصانع  مثل يةصرامل اخلامصناعات تعتمد على املواد ( 1)      

 ى ( .الوج  القبلبمعامل السكر  – معمل سبك احلديد – ألواح النحاسمصانع             

 . وغريها سد حاجات اجليش من املالبس واألسلحةبهدف  ) علل (العديد من املصانع  (2)

 ) حيث ارتبطت النهضة الصناعية بالنهو  باجليش ( .             

  :ارة ـجـتـ)جـ( ال     

  ) علل ( على.يف عهد حممد واخلارجية التجارة الداخلية  رت () ازده اجتر -     

      ( متتعت مصر باالستقرار الداخلى  .2( النهوض بالزراعة والصناعة.      ) 1) بسبب:  -

 
     والـعـمـارة وظـهـر ذلـك واضـحـًا فـى : رانـمـعـالـى بـلـد عـمـحـم مـتـاه  

 وتطويرها. تنمية املدن والقرى  (1)     

  ً(  . احملفوظات حاليا) دار الدفرتخانة  – قصر اجلوهرة )  إنشاء العديد من القصور مثل (2)

 

  مـتـمـيـزًا فقام باألتى اًـامـمـتـاهاهـتـم مـحـمـد عـلـى بـالـتـعـلـيـم :     
 فرنسا. ج وخاصةاخلارإىل  ( أرسل بعثات1) 
 . واملؤلفات فى خمتلف العلوم ترمجة الكتب ( 2)

 وأصدر صحيفة الوقائع املصرية . أنشأ املطبعة األمريية فى بوالق( 3)

 ىالبيطرالطب و ىومدارس الطب البشر   املدارس احلربية املختلفة :  ومنها احلديثة أنشأ املدارس (4)

 . والزراعة واملهندسخانة والصيدلة

 ل لتحاقت ميذ الإلعداد ) علل ((  تقابل املرحلة الثانوية  ) والتجهيزية أنشأ املدارس االبتدائية( 5)

 . باملدارس العليا
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    والبحرية.باالهتمام باجليش الداخلية واخلارجية يرتبط  هأن جناح مشروعاتأدرك حممد على 
 فقام باألتى :

  باألسلحة احلديثة. هزودو أحدو األساليب األوروبيةعلى  قويًا منظمًا ومدربًا أقام جيشًا( 1)

 . أنشأ ترسانة لصناعة السفن باإلسكندريةف ىاألسطول احلرباهتم بإحياء ( 2)

 . املشاة واملدفعية والفرسان : مثل أنشأ العديد من املدارس احلربية (3)

                                                                                        

 الخارجيةعلى  سياسة محمد  
 

 

  علل ( ) اليونان (والسودان وبالد الشام واملورة خاض ) حممد على ( حروبًا خارجية فى اجلزيرة العربية ( 
 ج/ لتدعيم استق ل مصر .

 التوسعية:تلك السياسة  نتائج  

 ) علل ( جنلرتا وفرنسافى املنطقة وخاصة إ الدول االستعمارية( الصدام مع أطماع 1)

  . ج/ خشية فرنسا واجنلرتا من تفوق مصر وتوسع نفوذها وتهديد مصاحلهما االستعمارية فى املنطقة

 وقبلها حممد على ومتثلت فى :  م 1844معاهدة لندن عام على حممد  جنلرتا وفرنسات إفرض( 2)

 .ى بالد الشام واجلزيرة العربية إىل سيطرة السلطان العثمانإعادة  ) أ (           
 . ( لباب العاىلللسلطان العثمانى ) ا.    ) ج ( إعالن خضوع حممد على  تثبيت حممد على فى حكم مصر) ب (          
ر ابام ألكاكاحاة الاق وراااحاب اىضاقاي اًـانـرمـفى ـانـمـثـعـان الـطـلـسـدر الـأص م 1841ه ـيـونـى يـف( 3)

 الاساودان. جااناب حاكامى اإل اًاناور ساذكاال ىالاد عاماحااء ماناأب

 

 

 

 
 

 

 
 

 خلفاء محمد على  

 وهم على الرتتيب : -
 

 .ابن حممد على  - إبراهيم باشا( 1)

      . ( م1154 – م1141) كم توىل احل - عباس األول( 2)

مد سعيد حم( 3)
 باشا

 م ( 1163 –م  1154توىل احلكم من )  -

فى  ) فرديناند ديليسبس (ى للمهندس الفرنسأعطى امتياز حفر قناة السويس   -

  . م 1854  نوفمرب

  

 كانت معاهدة لندن عاماًل مؤثرًا على تقلص ) قلة ( مشروعات ) حممد على ( االصالحية . -
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 إمساعيل باشا( 4)

  ( م 1181 – م1163توىل احلكم عام     . ) 

  وأدت سياست  اىل : الدول األوروبيةمن  االستدانةإىل جلأ 

 .فى مصر  زيادة حدة األزمة املالية ( 2)   التدخل األجنبى فى مصر .ة اديز (  1) 

 .واالقتصاديةاملشروعات العمرانية قام بالعديد من  -1 أعماله: -

 ملصر.وسعى لتحقيق نهضة حقيقية  نهض بالتعليم -2

 ت اىل مديرية خط االستواء .امتد جنح فى اقامة امرباطورية مصرية -3

 نتائج مشروعات امساعيل باشا االصالحية : -
حتركت الدول االوربية ضده   فقامت اجنلرتا بالضغط على السلطان العثمانى  -

                       .م  1879بعزله وتوليه ابنه حممد توفبق عام فقام 

 م ( . 1181توىل )  - ( اخلديو توفيق 5)

 

 

 التفسيــــــــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــؤال                   م
 للسيطرة الكاملة على الب د . أهمية التنظيمات اإلدارية ملصر فى عصر حممد على   1

جعاال صااادرات لتحقيااق االكتفاااء الااذاتى ملصاار و  السياسة االقتصادية التى اتبعها حممد على  فى مصر  2

 مصر أكثر من وارداتها .

ألن معظم املصانع التاى أقامهاا حمماد علاى كانات       ارتباط النهضة الصناعية فى عصر حممد على  بالنهوض باجليش 3

 بهدف سد حاجات اجليش من امل بس واألسلحة . 

 لتعاون  فى خمتلف شئون احلكم .   إنشاء ) حممد على  ( للمجالس والدواوين 4

بساابب توسااعات  اخلارجيااة والصاادام مااع أطماااع      ام إجنلرتا وفرنسا مع ) حممد على  (صد 5

 االستعمارية.الدول 

   املالية.بسبب االستدانة وحدوو األزمة   زيادة التدخل األجنبى فى عهد إمساعيل 6

 صر .حتى حيقق االستق ل السياسى مل اهتم حممد على فى سياسته االقتصادية باالكتفاء الذاتى 7

 

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على             م
 القناطر اخلريية .فر القنوات وإنشاء اجلسور وإنشأ شق الرتع وح اهتمام ) حممد على  ( مبشروعات الرى 1

ب وإنشاء املدارس إرسال البعثات إىل اخلارج وترمجة الكت اهتمام ) حممد على  ( بالتعليم والثقافة 2

 احلديثة على اخت ف أنواعها . 

بناء جيش قوى مدرب على أحدو األساليب ومزود باألسلحة  اهتمام ) حممد على  ( باجليش والبحرية 3

 احلربية.احلديثة وإنشاء ترسانة اإلسكندرية واملدارس 

  صناعة.والاهتم بتطوير وتنمية الزراعة   اجتاه حممد على لزيادة صادرات مصر 4

  م 1481معاهدة لندن  5
انسحاب حممد على من اجلزيرة العربية وب د الشام وتقلص 

مشروعات حممد على اإلص حية وقصر حكم  على والية 

  مصر.
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 وحياته:مولده  -

 . افظة الشرقيةحملاملصرية التابعة قرى الفى إحدى  م 1841مارس  31ولد فى  -

 . األزهربالتحق ريم ام كوحفظ القرآن ال بكتاب القريةالتحق  -

 . تجنيد أوالد عمد الب د ومشاخيهاب أمرالذى  عهد سعيد باشافى  اجليشبلتحق ا -

 .   توفيق اخلديو فى عهد أمرياالى ) عميد (رتبة أخذ يرتقى حتى وصل إىل  -

 كفاحه : -

 .    النظام الرتكى و اجلركسىد ضد استبدا اخلديو إمساعيلبدأ ) أمحد عرابى ( كفاح  منذ عصر   -

  . األجناسغريهم من باقى بني أبناء مصر و طالب باملساواة -

 عضوًا بارزًا فيها .    وأصبح(مصر الفتاة ) سريةالمعية اجل تأسيسفى مع بعض املصريني  اشرتك -

 

 

 
 

 ( ذلكك  مالنتكائج املرتتبكة علكى   )للرعايا األجانب فى مصرالتى منحتها الدولة العثمانية  األجنبية ازاتاالمتي( 1)
 . مصر أمورعلى األجانب وسيطرتهم  مما أدى إىل كثرة توافد

لقـروض التـى   لنتيجـة   ) مب تفسكر ( فى شئون مصر منذ عهد حممد سعيد باشاا   التدخل األجنبىازدياد ( 2)
 .باشا عيلعهد إمسا زادت فى

 ويتضح ذلك فى : فى شئون مصر الداخلية التدخل األجنبىحدة زيادة  (3)

 . على املوارد واملصروفات فى مصر إنشاء مراقبة انائية ) إجنليزية فرنسية ( )أ(        

 . كمراقبني على أعمال احلكومة ىو آخر فرنس ىتشكيل وزارة أجنبية بها وزير إجنليز  ()ب      

فى عهد اخلديو توفيق وعدم ترقياة املصاريني فاى     من اجلند ومئات من الضباط املصريني اآلالفتسريح  (4)

 . راكسة إىل أكثر مما يستحقون رقى اجل حني

 الضارائب  ) كثارة (  فداحاة بسابب   ) علكل (  ( عسـكريني ومدنيني  للمصريني )سوء األحوال االقتصادية ( 5)

   .عاداًلتوزيعها توزيعا  وعدم املفروضة عليهم

 

 

 

 

 

 

 

 



 والقروض وتضاعف الديون .                 التدخل األجنبى(  2( األمتيازات األجنبية                       ) 1)
.للمصريني  األقتصادية ( سوء األحوال5املصريني.     )تسريح اجلند  (4الثنائية.        ) ( املراقبة2)
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وا فيهاا  طاالب  ( الـوزراء ) جملـس النظـار   رياض باشا رئيس إىل  ) مطالب (  ( قدم الضباط املصريون عريضة1)

 . (  ) احلربية ( ناظر اجلهادية)   عثمان رفقى بعزل 
د ـأمح) الثالثة العرابية  ورة ـاء الثـض على زعمـى القبـألقوش ااط اجليا اضبا طلب اا  باشاض ريارف (2)

 . ( ىى وعبد العال حلمـوعلى فهم ىعراب
   الثالثة. القادةسراح  وأطلقت الضابط حممد عبيدبقيادة  قوة مصرية تحترك (3)

 . ناظرًا للجهاديةحممود سامى البارودى ( اضطر اخلديوى توفيق إىل االستجابة لطلباتهم وتعيني 4)
  م1881سـبتمرب   9 فـى والشـعب   اجلـيش التى اشارتك فيهاا    مظاهرة عابدين السلمية ى (عراب) أمحد قاد ( 5)

 مطالب األمة على اخلديوى توفيق والتى نادت با :  وعرضوا 
 

       

 

  لتأليف الوزارة اجلديدة فى حممد شريف باشايش واألمة و م اختيار مطالب اجل( وافق اخلديو على 6)
 .   أمحد عرابى ناظرًا للجهاديةوالتى عني فيها  م 1881سبتمرب 14

 

 

 
 

 فيها: جاء( املذكرة املشرتكة األوىل والثانية ما عرف باسم ) والفرنسية احلكومتان اإلجنليزيةأرسلت  -
              . للحركة الوطنية موقف  املعار تأييد اخلديوى توفيق فى  (1)

                        . ب دداخل الفى نفى على فهمى وعبد العال حلمى و. عرابى خارج الب د مؤقتًاأمحد إبعاد  (2)

 القائمة.الوزارة  تقالة( اس3)

 

 
 
 

 . للجهادية إعادت  ناظرًا ىلإ اضطر اخلديوو ىاجليش والشعب حول عراب التفافزداد ( ا1)

والنظام فى مجيـع   األمن تعهد فيه بإقرار ) علكل ( إىل قناصل الدول األجنبية  منشورًابعث أمحد عرابى  (2)
 . البالد أحناء

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   مفاهيم هامة 
 تغيري جذرى يف األوضاع السياسية واالجتماعية يقوم ب  الشعب . - ثورة

              
 ( التف الشعب واجليش حول امحد عرابى امً  فى التخلص من املفوذ األجنبى فى مصر .1)

( متيز الزعيم أمحد عرابى بالعديد من املزايا منها حب  الشديد ملصر وشجاعت  وسعة افق  يف نظرت  2)

 اإلنسانية اىل شعوب العامل .

 ( من أقوال الزعبم أمحد عرابى :3)

قد خلقنا اهلل أحرارًا ومل خيلقنا تراثًا أو عقارًا ، فواهلل الذى ال إله إال هو إننا لن نورث ولـن نسـتعبد   )ل
 .  (بعد اليوم 
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 )علل(مديناة اإلسكندرية فى ادو او( وقفات إجنلتارا ضاد احلركاة الوطنياة فدبارت بعض احل1)

 فى مجيع أحناء البالد . إقرار األمن والنظام) أمحد عرابى ( على  عدم قدرة تكون دلياًل علىلج/ 
 .            م 1882 يوليه 11 اإلسكندرية فى مدينة ضرب( بادر الربيطانيون ب2)

 من الوزارة .  م1882يوليه  24فى أمحد عرابى  توفيق ىاخلديو( أقال 3)

 

  حتالل االنجليزىعرابى من اإلموقف  

 ( قرر الشعب املصرى مواصلة الدفاع عن الب د بزعامة أمحد عرابى . 1)

 علل ( ) طريق كفر الدوارفى دخول الب د عن  القوات الربيطانية ( فشلت2)

   ج/ بسبب شجاعة واستبسال القوات املصرية فى الدفاع عنها .

 أوائـل أغسـطس   فاى ألمحاد عراباى    خيانة ديلسبسبعاد   قناة السويس بإحتالل( قامت القوات اإلجنليزية 3)

 . اخلديو توفيقمن بأمر   م 1882

ـ ب ىش عرابا اعلاى جيا  ( تغلبات القاوات الربيطانياة 4) ـ ـالت ـ 14ر فـى  ـل الكبي . ااام احتلااوا    م1882 رـسبتمب

 .1882سبتمرب  15يف القاهـرة 
 

 
 

 

 . السيطرة على كل مرافق البالد( اتبعت بريطانيا سياسة 1)

             . احلاكم الفعلى للبالدهو فى مصر  املعتمد الربيطانى ( صار2)

 ةملصالح  مالية الـبالد السيطرة على  و الفرنسية (الربيطانية و ) املراقبة الثنائية إلغاءب قامت بريطانيا (3)

           . أصحاب البنوك األوروبية

 الذى عاصر الثورة العرابية . جملس النواب( ألغت 4)

          . إهمال الصناعة املصرية مع ىبالقطن املصر  الصناعة الربيطانيةلتزويد  قاعدةالب د إىل  حولت (5)

 . على املصريني ضرائب باهظةفرض ( 6)

 . التعليم والصحةخاصة فى ميزانية  اإلنفاق احلكومى) قللت ( ضغط ( 8)

   أاناء االحت لالعمليات احلربية  اخلسائر التى نتجت عن جنلرتا مقابلإل دفع تعويضب تقوم  مصرجعلوا ( 1)
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    زعامـات وطنيـة أيـرى أدوا    مل ختلو الثورة ال رابية من زعامات وطنية ايرى غري امحد عرابى بل كـان هنـاك

 :   ، مثل بنفس اإليالص واجلرأة والتضحية م ه دورهم الوطنى 

 مام حممد عبدهاإل – حممود سامى البارودى - عبد العال حلمى - على بك فهمى - على الروبى - حممد عبيد

 اإلمام 

  حممد عبده

 

 اإلص ح.من زعماء  -

 . م 1877حصل على الشهادة العاملية من األزهر الشريف عام  -
 عرابية .وقف جبانب الثورة ال -

 . منربًا ملناصرة وتأييد العرابيني الثائرين ( الوقائع املصرية )اختذ من صحيفة  -

 . م 1945توفى سنة   -
 

 الحركة الوطنية فى مواجهة اإلحتالل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أدى تآمر اخلديو توفيق  وأتباعه إىل االحتالل الربيطانى ملصر ولكن  بقى الشعور الوطنى موجودًا لدى 
االستمرار فى تبنى املطالب الوطنية التى نادى بها أمحد املصريني وأدرك الشعب املصرى أن فى مقدرته 

 .عرابى 
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 جهوده 
 

 القرن التاسع عشر أواخرفى  توىل زعامة احلركة الوطنية . 

 للمصريني تدعوهم اىل : اخلطب واملقاالتيد من وج  العد 

 .   يطانى ورفض وجوده الرب ( كراهية االحتالل1) 

   بأن ج ء االحت ل الربيطانى عن مصر ليس مستحيً  .( إقناع املصريني 2)  

   املصرية.ساعدة املطالب مل ) علل ( مصر والقوى الدولية الوطنية داخلبالقوى  باالتصالقام 

  إىل صفوف احلركة الوطنية . عباس حلمى الثانىاجتذاب اخلديوى  اولح 
  وظهور دورها الوطنى .    م 1944جريدة اللواء عام قام بتأسيس 

  وسياسة االحت ل فى مصر عن طريق اتصاالت  الشخصية سواء :  بفضح املزاعم اإلجنليزيةقام 

   القاهرة.ة أصدقاء أوربيني لزيارة ( بدعو2)     األوربية.( بزيارة الدول 1)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حتـرك كافـة القـوى السياسيـة فى البـالد على أساس  ، وضـع ) حممد فريد ( برناجمًا لسياسـة قوميـة
 إىل :ودعا  اخلارجيةو الداخلية حبث املشاكل

 ى .                                                س نيابإنشاء جمل( 2)             . ج ء االحت ل الربيطانى عن مصر( 1)  
        مستقلة.تأسيس حكومة وطنية  (3)

                             جمانًا.لتعليم العمال والفقراء ) مب تفسر (  إنشاء مدارس ليلية ( 4)

      التعاونية.نقابات للعمال وظهور احلركة  ( قيام5)

 . م 1914عام  قناة السويس( رفض مد امتياز شركة 6)
سـلطات  عنـدما وجـد أن السـلطات احلاكمـة فـى مصـر و      ) مب تفسـر (   إىل أورباا  (  مد نشاط احلركة الوطنياة 8)

 . وتراقبهتضيق عليه االحتالل الربيطانى 

 ةاملناادا و ةاقتصاديا ة واالاواالجتماعيا  ةاة السياسيا يا ت املصراد من املؤمترات لبحث املشكدشارك فى الع( 1)

 م . 1919نوفمرب  15 توفى ) حممد فريد ( فىحتى  . مصرباستق ل 

 

              
كانت حكومة فرنسا من أكرب املؤيدين للحركة الوطنية املصرية حتى عقدت مع اجنلرتا ماعرف ( 1)

 . فتخلت عن   م 1944باالتفاق الودى عام 

مقابل موافقة اجنلرتا على  اجنلرتا يف مصريد على اط ق  نص على موافقة فرنسا االتفاق الودى :( 2)

 . فرنسا يف املغربيد اط ق 

 هو خروج القوات احملتلة من اراضى الدول التى احتلتها نهائيا. اجلالء :( 3)

  أدى كفاح مصطفى كامل إىل :  (4)

                      . م 1946عام  حادثة دنشواىعقب من منصب  كمعتمد بريطانى فى مصر  عزل اللورد كرومر( 1)   

 .     م 1947احلزب الوطنى عام ( إنشاء 2)   

رفيقا  فاى اجلهااد    ليخلفا  فاى زعاماة احلازب الاوطنى       م 1948عـام  فرباير ( توفى مصطفى كامل فاى  5)

 . حممد فريد
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 التفسيـــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــؤال م

بسبب التدخل األجنبى واالمتيازات األجنبية وتسريح الضباط  قيام الثورة العرابية  1

 اعية . واجلنود املصريني وسوء األحوال االقتصادية واالجتم

لعر  مطالب األمة على اخلديو توفيق وهى عزل الوزارة  تزعم ) أمحد عرابى (  ملظاهرة عابدين   2

 وتشكيل جملس النواب وزيادة عدد اجليش . 

3 
تقديم الضباط املصريني عريضة إىل 

 رياض باشا رئيس جملس الوزراء
 لعزل ناظر اجلهادية عثمان رفقى . 

8 
حول أمحد  التفاف اجليش والشعب

 عرابى 
مصر وبسبب وطنيت  أمً  فى التخلص من النفوذ األجنبى فى 

 وحبهم ل  .  وشجاعت  

5 
إرسال اجنلرتا وفرنسا املذكرتني األوىل 

 والثانية
لتأييد موقف اخلديو توفيق املعار  وإبعاد أمحد عرابى ونفى 

 عبد العال حلمى وعلى فهمى .  

6 
د عن طريق فشل االجنليز فى دخول البال

 كفر الدوار
 بسبب شجاعة واستبسال القوات املصرية فى الدفاع عنها .

7 
فى مدينة ادث وتدبري اجنلرتا لبعض احل

 اإلسكندرية
إقرار األمن أمحد عرابى  على  عدم قدرة تكون دليً  علىلكى 

 فى مجيع أحناء الب د . والنظام

4 
جتدد الشعور الوطنى عند املصريني ضد 

 لاالحتال
 بسبب خطب ومقاالت الزعيم مصطفى كامل . 

  1146اداة دنشواى عام بسبب تنديد الزعيم مصطفى كامل حب عزل اللورد كرومر من منصبه  9

 لفضح املزاعم اإلجنليزية وسياسة االحت ل فى مصر . اتصال مصطفى كامل بالدول األوروبية 11

االحت ل سلطات وجد أن السلطات احلاكمة فى مصر وألن   مد حممد فريد نشاطه الوطنى إىل أوروبا 11

 وتراقب  .تضيق علي  الربيطانى 

 لتعليم العمال والفقراء جمانًا  ليليةالمدارس حممد فريد للإنشاء  12

  

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على         م

1 
إهمال اجليش وتسريح أعداد من 

 باط املصريني اجلنود والض
   كان من اسباب قيام الثورة العرابية

موافقة اخلديو توفيق على مطالب اجليش واألمة واختيار حممد  مظاهرة عابدين  2

 شريف باشا لتأليف الوزارة اجلديدة . 

 هزمية أمحد عرابى واالحت ل الربيطانى ملصر . معركة التل الكبري  3

ت ل القوات الربيطانية لقناة السويس وهزمية أمحد عرابى فى اح خيانة ديلسبس ألمحد عرابى 8

 التل الكبري .
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 : وحياتهولده م -

 . م  1858يوليه فى  الغربية ريةقرى مديإحدى سعد زغلول بولد   -
 ليتلقى تعليم  الدينى . م 1872 سنةريف شالتحق باألزهر ال  -

 سعد زغلول وبدايات العمل الوطنى : -

  .  مجال الدين األفغانى السيدعلى يد  حالصحرية التفكري والبحث والتجديد واإل م سعد زغلول( تعل1)

 . الشيخ حممد عبدهالكبري املصلح الدينى تتلمذ على يد ( 2)

  . الثورة العرابيةانضم إىل و صحيفة الوقائع املصريةفى  عمل حمررًا( 3)

 . القضاءبعمل ام  احملاماةباشتغل ( 5)

                               . إلنشاء اجلامعة املصريةرك فى الدعوة شا (6)

 .  م1946فى سنة  املعارف نظارةتوىل  (8)
 .   م 1914وزيرًا للحقانية ) العدل حاليًا ( فى سنة (  م اختياره 1)

 . م1913فى سنة  عيةيشرتباجلمعية ال انتخب عضوًا( 1)
 

 

     

  حتالل وقهم املهضومة ومبا جره عليهم االشعور املصريني حبق دادبداية احلرب العاملية الوىل ازمنذ
  الربيطانى من ويالت احلرب حيث :

تبعيتهاا   وإنهااء  ) مالنتكائج املرتتبكة علكى ذلكك (     م 1914ديسـمرب   18فـى   محايتها على مصرأعلنت اجنلارتا  ( 1) 

 للدولة العثمانية .

 .املصريني كبريًا منعددًا  جندت بريطانيا( 2)

 فى خدمة القوات الربيطانية . اخلطوط احلديدية واملوانى بريطانياوضعت ( 3)  

 

 

 

 

 . على مصر أاناء احلرب العاملية األوىلالربيطانى  اإلجراءات التعسفية التى فرضها االحت ل( 1)

 

 . زدياد الوعى القومى والدعوة إىل التحرر( ا2)

 . حبق كل أمة فى تقرير مصريهامبادئ  التى تنادى  ) ويلسن ( ىمريكاألرئيس الإع ن ( 3)

 ( التطلع إىل احلرية واإلستق ل .4)

 

 ثـــورة
الوصاااااول اىل هاااااى 

الساااالطة لتحقيااااق  

تغااااااري جااااااذرى يف 

   النظم القائمة .
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 ( تأليف الوفد املصرى1)

 سـعد زغلـول وعبـد العزيـز    وفد مصرى من  م تاأليف   م 1111حلرب العاملية األوىل فى نوفمرب ا اءانتهبعد  -

 ملطالبة سلطات االحت ل الربيطانى با :  ىفهمى وعلى شعراو

    مصر.إلغاء احلماية الربيطانية على ( 1)

 فضت .ولكن سلطات األحتالل ر واملطبوعات.الرقابة على الصحف و إلغاء األحكام العرفية( 2)

 )املندوب السامى الربيطانى فى مصر ( ( الصدام بني الوفد املصرى وسلطات االحتالل الربيطانى2)

السلطاات الربيطانياة فى مصار التصرياح ألعضااء الوفااد املصاارى بالسفاار إىل باريااس لعار        تارفض -

 الوطنية على مؤمتر الصلح . املطالب

 .ى ضد االحت ل الربيطانبئة الرأى العام الداخلى فى مصر اجت  أعضاء الوفد املصرى إىل تع -

 مؤمتر عقدتا  الادول بعاد احلارب العاملياة األوىل  للنظار فاى األوضااع السياساية بعاد            : مؤمتر الصلح

 إنتهاء احلرب .

 ( نفى سعد زغلول وزمالئه3)

نفايهم إىل   م واملصارى   دوا ااة مان أعضااء الوفا    باشاا  القبض على ساعد زغلاول   ألقى  1911 مارس 8 فى -

 . ) مالطة ( جزيرة

 كان هذا اإلجراء  ثابة الشرارة التى فجرت الثورة . -

 وأحداثهام  1111( اندالع ثورة 4)

فاى الثاورة    اشارتك العماال والف حاني   ام  م 1111مارس  1الطلبة فى  ظاهرات بدأت الثورة فى القاهرة  -

 املنتشرة فى أحناء الب د .   الربيطانية قواتال ملنع اتصالعلل (  )وقطعوااخلطوط احلديدية والتلغرافية 

 واألقاليم.انتشرت الثورة من القاهرة إىل الدلتا  -

 مسجلة تطورًا اجتماعيًا خطريًا فى تاري  الب د .املرأة املصرية  شاركت فى الثورة -

 الثورة .أروع انتصارات املسلمني واالقباط  أبناء األمة من  امنضمكان ا -

 : نتائج الثورة 
 .  م1111أبريل  زغلول ورفاق  فىالسلطات الربيطانية عن سعد أفرجت ( 1)

 ك  إىل باريس لعر  مطالب األمة على مؤمتر الصلح املنعقد هنا بالسفر اجنلرتا للوفد املصرى مسحت( 2)

         انية على مصر .خيب مؤمتر الصلح آمال املصريني فى االستقالل باعرتافه باحلماية الربيط -

 جتدد الثورة( 5)

 بعد أن أدرك أدرك املصريون أن  ال خ ص هلم من االحت ل إال باالعتماد على أنفسهم . -

ونفاتهم إىل  ى وبعض زعماء الوفد املصر ( سعد زغلول) على ألقات سلطاات االحتا ل الربيطانى القبض  -

 . ) سيشيل ( باحمليط اهلندى جزيرة
  . الربيطانية مقاطعة تامةوالسفن ىل مقاطعة البضائع والبنوك إدت الثورة وجلأ املصريون اشت -

 م 1122فرباير  21واصدار تصريح وزم ئ . زغلول عن سعدارتبكت سلطات االحت ل فأسرعوا باإلفراج  -
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 م 1122فرباير  22تصريح  (6 ) 

 جاء فيه : 1922فرباير  28أصدرت بريطانيا تصريح  -
 .   سيادة مستقلة ذاتحرة دولة  صر  في  فاعرت( االأ)

                ) التحفظات األربعة (  شكليًا مع احتفاظ بريطانيا با : على مصراحلماية الربيطانية  (إالغاءب)

 أجنبى .عتداء أو تدخل إالدفاع عن مصر ضد أى  (2)          . املواص ت الربيطانية فى مصر تأمني (1)

احلكم  إلتفاقية وفقًا يبقى الوضع يف السودان ( 4)   . اية املصا ح األجنبية ومحاية األقلياتمح( 3)
 .(  م1899 عام الثنائى
 م 1922فرباير  28 نتائج  تصريح : 
 ( . أغلبية مطلقة سعد زغلول بزعامة( إجراء اإلنتخابات العامة ) نال الوفد 2).   م 3192دستور وضع  (1)
 . م 1924حكومة دستورية فى مصر عام أول زغلول ( شكل سعد 3)
  م . 1136استمر هذا الوضع حتى إبرام معاهدة  -

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 التفسيـــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــــــؤال م

بسبب ازدياد الوعى القومى واإلجراءات التعسفية  م  1919قيام ثورة  1

  والتطلع إىل احلرية واالستق ل التى قامت بها اجنلرتا 

الصدام بني أعضاء الوفد املصرى وسلطات االحتالل  2
 الربيطانى

بسبب رفض سلطات االحت ل سفر الوفد املصرى إىل 

 باريس لعر  املطالب الوطنية على مؤمتر الصلح .

ألنها ضمت مجيع فئات الشعب وكان منهم الطلبة  م ثورة شعبية 1919اعتبار ثورة  3

  والف حون.والعمال 

بسبب التطور االجتماعى اخلطري الذى حدو فى  م  1919مشاركة املرأة املصرية فى أحداث ثورة  8

 اجملتمع املصرى .

اف الدول الكربى باحلماية الربيطانية بسبب اعرت خيبة أمل الوفد املصرى فى مؤمتر الصلح بباريس  5

 على مصر .

 

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على م

 تعلم من  حرية التفكري والبحث والتجديد واإلص ح . التقاء سعد زغلول بالسيد مجال الدين األفغانى  1

 ثورتهم القومية التى مشلت كل أحناء الب د .قيام املصريون ب م  1919مارس  4نفى سعد زغلول فى  2

 مقاطعة املصريني للبضائع والبنوك والسفن االجنليزية .  نفى سعد زغلول إىل جزيرة سيشل  3

دولة  مصرإلغاء احلماية الربيطانية على مصر وإع ن  م  1922فرباير  24تصريح إصدار  8

 مستقلة 

              

 : هو جمموع املبادىء والقواعد التى حتدد نظام احلكم .( الدستور1)

املعارك الضارية ضد سلطات االحت ل الربيطانى وضد امللك فؤاد حتى توفى فى سعد زغلول خا  ( 2)

 .     م1927أغسطس  23
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 ق .فى مدرسة احلقو  ميتعلوتلقى  لقاهرةولد طلعت حرب با - مولده وت ليمه

 عمله

 .               عمل فى التدريس باجلامعة املصرية -

    ى .   جلس الشيوخ فى أول برملان مصر  عني عضوًا -

 حياته االقتصادية

  ياتم اال اذا  أدرك طلعت حرب أن استق ل مصر الذى حيارب من أجل  املصريون لن  -

 سيطر املصريون على اقتصادهم .و استقلت مصر اقتصاديًا

   : جنبياة  أهاو عادم تبعياة اقتصااد مصار ألى دولاة        استقالل مصـر األقتصـادى

 واعتماد مصر على رؤوس أمواهلا الوطنية .

قناة و  طل ت حرب

 السويس

 م1914مصر عام ها فى مد امتيازحاولت شركة قناة السويس   -

التاى   حدد في  اخلساائر املالياة   يرًاأعد تقر موقفًا وطنيًا حيث طلعت حربوقف  -

      هلا مصر عند املوافقة على مد اإلمتياز .           ستتعر 

 .  رفض املشروعأدى موقف طلعت حرب فى النهاية إىل  -

و إنشاء  طل ت حرب

 بنك مصر

علاى ياد طلعات حارب وجمموعاة مان        م 1924ابريل عام  م تاسيس بنك مصر يف  -

 التجارة ويعترب أول بنك وطنى يف مصر .العاملني يف جمال املال و

 : بنك يديره املواطنون بأموال وطنية . بنك وطنى 

بنك مصر 

والرأمسالية 

 الصناعية املصرية

فى متويال الصاناعات  املصارية والشاركات     باشا طلعت حرب برئاسة ساهم البنك  -

 مثل :   التجارية

 النهرية .النقل وامل حة  (3)               .       حلج األقطان (2.           ) الطباعة (1)

 . مصايد األمساك( 6)  .   واحلريرغزل ونسج القطن  (5( السينما .            )4)

 . مصر للتأمني( 1)    .                        مصر للطريان( 1)  .             الكتان( 8)

   
 

 

 

 
 

 

 التفسيــــــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــــؤال    م

ارتباط استقالل مصر السياسى باستقالهلا  1
 االقتصادى

ألن االسااتق ل االقتصااادى جيعاال الدولااة تعتمااد علااى نفسااها   

م اقتصاااديًا وغااري خاضااعة للساايطرة األجنبيااة وهااذا ياادع     

 االستق ل السياسى .

إعداد طلعت حرب تقريرًا حول مسألة  2
 مد امتياز شركة قناة السويس 

لكى يوضح اخلسائر الكبرية التى تتعار  هلاا مصار فاى حالاة      

 مد االمتياز

  

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على         م

 معارضة طلعت حرب ملشروع مد امتياز 1
 رفض هذا املشروع .  قناة السويس

حترير االقتصاد املصرى من سيطرة األجانب وإقامة  م 1924إنشاء بنك مصر  2

 مشروعات وطنية . 
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 م 1552يوليو  23أحوال مصر قبل ثورة   
 

 

 : ساءت أحوال مصر االقتصادية والسياسية واالجتماعية بسبب (1)

 فساد احلكام . -                 . االحت ل الربيطانى -    

 النتائج املرتتبة على ذلك :( 2)
 تذمر بعض الضباط الشرفاء . -     

 م . 1152يوليو  23والذى قاد اورة  تنظيم الضباط األحرارتأسيس  -      

  األحرار:تنظيم الضباط 
 .بوطنيتهمالضباط املعروفني ضم جمموعة من  -   .الناصرمجال عبد أسس   -

هاو القائاد الكابري الاذى يظهار أماام الشاعب         اللواء حممـد جنيـب  بعد انتخابات نادى الضباط اتفق أن يكون  -

 نيابة عنهم .

 
 

 

 م 1552يوليو  23ثورة  أسباب   
 

 
 

 تماعيةجاالسااب األ قتصاديةاالسااب األ سياسيةالسااب األ

الربيطانى ملصر وفسااد  االحت ل 

 احلكام .     

ارتفااااع األساااعار وقلاااة الااادخل   

 .وانتشار الفقر 

سااوء توزيااع الثااروات وغياااب    -1

 االجتماعية.العدالة 

 انتشار اجلهل واملر  . -2

 

 

 

 
 

 هاكيفية تحقيق األهداف

 م    1154عام  بعقد إتفاقية اجل ء بني مصر وبريطانيا فى أكتوبر م  ال ضاء على االست مار وأعوانه -1

 ال ضاء على اإلقطاع -2
م 1152ساابتمرب  1ألول يف  م ذلااك باصاادار قااانون االصاا ح الزراعااى ا  

 . لتحديد امللكية الزراعية 

حتكار الال ضاء على ا -3

 حلكموسيطرة رأس املال على ا

م ومتصااري الشااركات  1156يوليااو  26بتااأميم شااركة قناااة السااويس  م 

    والبنوك.

 إقامة عدالة إجتماعية -4
 م ذلك بإلغاء الرتب املدنية وتنظيم قوانني العمل واالهتمام بالتعليم 

  واعادة توزيع األراضى الزراعية على الف حني الصحية.والرعاية 

 هتمام بالكليات العسكرية وتنوع مصادر اإلعداد والتسليح .باال م  إقامة جيش وطنى قوى -5

 إقامة حياة دمي راطية سليمة -6
م تعثاارت الثااورة فااى   1153بعااد حاال األحاازاب السياسااية فااى يناااير   

 حتقيق هذا اهلدف ألسباب كثرية .  
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   .م  1954أكتوبر  19جل ء قواتها عن مصر يف عقد اتفاقية مع بريطانيا ( 1)

 م1953يونيو  18القضاء على النظام امللكى واع ن اجلمهورية يف ( 2)
 ً  .م   ولكنها مل تدم طوي 1958 عامفى وحدة سوريا  إقامة (3)

          . م1956يوليو  26فى  قناة السويسشركة تأميم  (4)

    . م1971فى عام   حاوافتت م 1962عام  أ العمل يف بناء السد العاىلبد (5)

     . اعىاإلصالح الزر إصدار قوانني (2)

 . ثورة اجلزائرسيا و إفريقيا ومن أبرزها آفى  معظم حركات التحرر الوطنى ةساندم (6)

 . مثل مصنع احلديد والصلب  الصناعة الثقيلة( بناء 8)

  
 

 

 
  

 

أسباب 

 قيامه

 م 1956أكتوبر  29عتداء على مصر فى باالوقيامهم (اجنلرتا وفرنسا وإسرائيل )تآمر كل من  
 .   اعالن تأميم شركة قناة السويسبسبب 

أسباب 

 فشله

 . وقوف اجليش والشعب جبانب قيادت  السياسية لصد العدوان( 1)

 . وقوف الشعوب العربية جبانب مصر (2)

 . للعدوان وتهديده بالتدخل العسكرى ) سابقًا ( ) روسيا اآلن ( حتاد السوفيتىمعارضة اإل( 3)

 

 

 

 
 

 . ) علل ( م 1967يونيو  5ألمريكية فى قامت اسرائيل بالعدوان على مصر بدعم من الواليات املتحدة ا -

 ج/ وذلك بسبب :
 التحرر الوطنى فى اسيا وافريقيا .جناح مصر فى مناصرة حركات  -1

 القضاء على زعامة مصر للعامل العربى . -2

  انتهى العدوان األسرائيلى بهزمية مصر واحتالل سيناء . 

              

من توقيع االتفاقية  شهرًا 24  على ان يكون اجل ء خ ل  م 1954أكتوبر  19اتفاقية اجلالء يف ( وقعت 1)

   واصبح هذا اليوم عيدًا للج ء . عام 74دام بعد احت ل  م 1956يونيو  18يف ورحلت القوات الربيطانية 

 هى توزيع الثروات القومية بني املواطنني توزيعًا عاداًل . عدالة اجتماعية :( 2)
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 ــــــــــــــــــــــــــــرالتفسيــ الســــــــــــــــــــــــؤال    م

 م 1952يوليو  23قيام ثورة  1
الربيطانى ملصر وفساد احلكام وارتفاع األسعار االحت ل بسبب 

العدالة وقلة الدخل وانتشار الفقر وسوء توزيع الثروات وغياب 

  االجتماعية .

 اإلقطاع . على لتحديد امللكية الزراعية والقضاء إصدار قوانني اإلصالح الزراعى 2

عقد اتفاقية اجلالء بني مصر  3
 وبريطانيا 

للقضاء على االستعمار وأعوان  وحتقيق االستق ل الكامل ملصر 

 جب ء القوات الربيطانية . 

 . قناة السويسلشركة تأميم مجال عبد الناصر بسبب  العدوان الثالثى على مصر  4

 فشل العدوان الثالثى على مصر 5
يش والشعب ومساندة الشعوب العربية بسبب حتالف اجل

للعدوان وتهديده بالتدخل ومعارضة االحتاد السوفيتى 

 . العسكرى

 تشكيل تنظيم الضباط األحرار 6

مصر مثل  ىتذمر بعض الضباط الشرفاء من األوضاع ف نتيجة

حتت االحت ل  ىالظلم االجتماع من ىمعاناة الشعب املصر

يدعدد من الفاسدين  ىلسلطة فوفساد احلكم وتركز ا ىالربيطان

 . وتدهور اجليش وغريها

باسم  1956مصر  ىعرف االعتداء عل 7
 ىالعدوان الثالث

اجنلرتا  ىمصر وه ىاالعتداء عل ىنتيجة اشرتاك ا و دول ف

 . وفرنسا وإسرائيل

ختطيط إسرائيل لعدوان يونيو  8
   م1967

دة مصر بعد جناح مسان ىللقضاء عل  زعامة مصر للعلم العرب

 ى .حركات التحرر الوطن

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على                   م

سوء األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية  1
 م 1952فى مصر قبل 

يوليو  23تكوين تنظيم الضباط األحرار وقيام اورة 

 م .  1152

 العدوان الث اى على مصر . م1956س إعالن تأميم قناة السوي 2

وقوف اجليش والشعب إىل جانب القيادة السياسية  3
 م  1956فى عدوان 

  املعتدية.فشل العدوان وانسحاب الدول 

   1168يونيو  5حماولة االستعمار التخلص من  بعدوان  زعامة الرئيس مجال عبد الناصر للعامل العربى  4

 . مل يتحقق مبدأ إقامة حياة دميقراطية سليمة م1953اير حل األحزاب السياسية ين 5

تدهور اجليش وسوء األحوال االجتماعية  6
 واالقتصادية

تااذمر بعااض الضااباط الشاارفاء وتأساايس تنظاايم      

 .  يوليو 23الضباط األحرار ام قيام اورة 

 ىف ىجناح مصر يف مساندة حركات التحرر الوطن 7
 أسيا وأفريقيا

زعاماة مصار للعاامل     ىضااء علا  خططت إسرائيل للق

 .  م1168مصر  ىوالعدوان عل ىالعرب

 م القضاااء علاا  اإلقطاااع ومتلااك الف حااني األر      م1952 ىإصدار قوانني اإلصالح الزراع 8

 الزراعية وحتقيق نوع من العدالة االجتماعية

 م 1152قيام اورة  تكوين تنظيم الضباط األحرار 9

أسيا  ىف ىالتحرر الوطن مساندة ثورة يوليو حلركات 14
 وأفريقيا

خافت إسرائيل من الزعامة املصارية وقاررت تادبري    

 .  قوة مصر ىم للقضاء عل1168عدوان 

 ىوالقضااااء علااا ىالاااتخلص مااان االحااات ل األجنبااا  م1954توقيع اتفاقية اجلالء بني مصر وإجنلرتا  11

 . االستعمار
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 : مقدمة 

 وإصرارًا.أبناؤها عزمية  م وازداد1168نيو يو 5بعد هزمية  مصر مل تستسلم -

وختطيط علمى دقيق من من أجل  فقامت بإعادة تنظيم وتسليح وتدريب قواتها املسلحة وفق أسس متينة -

 اسرتداد أرضها التى استولت عليها إسرائيل والتى تتمثل فى :  

  مصر.( شبة جزيرة سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس من 1)   
 هضبة اجلوالن السورية . (2)   
                 ( الضفة الغربية لنهر االردن مبا فيها القدس الشرقية .3)   

 

 

 

 
 

    دو التاى اساتطاع اجلايش املصارى فيهاا  أن يلقان العا        حـرب االسـتنزاف   م 1967بعد حـرب  شهدت الفارتة

 اإلسرائيلى درسًا قويًا .

  قواتا  علاى خاط    الاذى استشاهد وساط     الفريق أول عبد املنعم رياضكان من أبرز شهداء حرب االستنزاف

 .                                                            اجلبهة

   خـط بـارليف  ة املصارية مثال   جلأت إسرائيل إىل إقامة سلسلة من التحصينات العسكرية املنيعة أماام اجلبها 

   والساتر الرتابى .

 للوصاول اىل تساوية    وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكيةبني مصر وإسرائيل بواسطة  دارت مفاوضات

     .سلمية ولكنها فشلت 

 

 

 
 

    واستمرار احت هلا لألراضى العربية .         التسوية السلمية رفض إسرائيل ملفاوضات( 1)

    م وإزالة آاار العدوان .          1168التى احتلتها إسرائيل فى حرب يونيو  حترير األراضى العربية( 2)

 التى فرضت على املنطقة .       إنهاء حالة الالحرب والالسلم (3)

        املصرى والعربى .    رد كرامة اجلندى (4)

 فى قناة السويس . إعادة املالحة البحرية (5)

  مفاهيم هامة 

 خط بارليف
أقامت  إسرائيل بطول جمموعة من التحصينات العسكرية املتجاورة واملنتظمة  -

 قناة السويس أمام اجلبهة املصرية.

 حرب األستنزاف
م الستنزاف قوة  1183م وحتى  1161نذ هى غارات متقطعة قامت بها مصر م  -

 العدو العسكرية .
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  ني اجلـيش  مت التنسيق بـ حرب السرتداد أراضيها املغتصبة و ت مصر الدخول فىرقرإزاء تعنت إسرائيل
     :باعادة بناء قوتهما واعداد خطط احلرب يف سرية تامة املصرى واجليش السورى 

  فوجئ العامل  هـ1393م ، العاشـر من رمضان 1973هـر السادس من أكتوبـر الساعة الثانية بعد ظفى متاام

 ببدءالقتال على اجلبهتني املصرية والسورية .          

 : متكنت قواتنا املسلحة من ( 1)
 .   ة ) كبرية ( بها تدمري مواقع العدو يف سيناء وإحداو خسائر جسيم)أ( 

 ش املصرى اىل سيناء .)ب( إزالة الساتر الرتابى وعبور وحدات اجلي

  . ) مما اربك العدو وافقده السيطرة على قوات  ( . )ج( حتطيم حتصينات خط بارليف املنيعة

استغلتها مصر فاى إعاادة تنظايم صافوفها بينماا       م1973أكتوبر  13إىل  14توقاف القتاال فى الفتارة مان ( 2)

 لتعويض ما فقدت  .         ) علل ( استغلتها إسرائيل فى تلقى اإلمدادات األمريكية 

 لتخفيف الضغط اإلسرائيلى على سوريا .) علل (   م1973أكتوبر  14يوم استأنفت مصر القتال ( 3)

 منطقـة الدفرسـوار  يف اخرتاق القوات املصرية وعربت قناة السويس عناد   أكتوبر 15جنحت إسرائيل يوم  ( 4)

 ش املصرى .التى حاصرت بعض قوات اجلي باسم ) الثغرة ( فيما عرف

 حاصرت القوات املصرية بعد ذلك القوات اإلسرائيلية فى الثغرة ودمرت العديد من دباباتها .         ( 5)

 قـرار جملـس األمـن   إىل أن تادخلت الاادول الكاربى وصادر      م1973أكتوبــر   21 استمار الوضاع حتى ياوم ( 6)

 لي  .                بوقف إط ق النار ووافقت كل من مصر وإسرائيل ع 338الدوىل رقم 

)علال (  لكنهاا فشالت    اقتحــام مدينــة السـويس   التزمات مصار بالقارار ومل تلتازم إسرائيل   وحاولات  ( 8)

 القوات املسلحة .             بفضل تعاون الشعب مع

 والذى نص على :   م1973أكتوبر  25يوم  344القرار الثانى رقم عاد جملس األمن وأصدر ( 1)

 لنار ومجيع األعمال احلربية بني الطرفني وعودة القوات املتحاربة إلي ما كانت عليه يوم) وقف إطالق ا    
 م وإنشاء قوة دولية للمراقبة ( .             1973أكتوبر  22      
اجتماع الفرياق املصارى واإلسارائيلى لبادء مباحثاات تنفياذ قارار         و 1973أكتوبر  28يوم انتهت احلارب  ( 1)

 .  جملس األمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ومتات املوافقاة باإلمجااع علاى      مـؤمتر القمـة بالقـاهرة   اجتمعت الدول العربية املنتجاة للابرتول فاى    ( 1)

 وهنا أدركت الدول الصناعية الكربى أ  العرب قوة ال يستهان بها .   استخدام البرتول كسالح فى املعركة

 فى حرب أكتوبر .( شاركت بعض الدول العربية بعض قواتها العسكرية 2)

 ) حرب تشرين ( .   عند املصريني   ) حرب العاشر من رمضان (( يطلق على حرب أكتوبر اسم:  3)

 عند االسرائيليني . ) حرب يوم الغفران ) كيبور (( عند السوريني . 

األوىل  من جوالت الصراع العربى اإلسرائيلى   حيث كانت اجلولة اجلولة الرابعة( تعترب حر أكتوبر 4)

 م .  1967م ، الثالثة حرب  1956م ، الثانية  1948حرب 
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   عوامل جناح حرب أكتوبر 
 

 

 .السرية التامة (3)                               قوة اإلميان.( 2( اخلداع االسرتاتيجى .             )1) 
 العقيدة القتالية .( 6)    .                    لتدريب املستمرا (5)    التعاون العربى .                  (4) 

 
 

 
 

 

 

 إلسرائيل املتمثلة فى س ح اجلو .       برتت الذراع الطويلةواحلروب فى العامل .  غريت من اسرتاتيجيات( 1)

 فى شتى البقاع وتضامنهم مع احلق العربى .           مصرينياحرتام العامل لل (2)

 واستعادة الشعب املصرى اقت  بنفس  .           كسر حاجز اخلوف (3)

 وانبهاره بأدائ  العسكري ختطيطًا وتنفيذًا . تغري نظرة العامل للجيش املصرى (4)

 .          ى ال يقهر () اجليش الذاملطلق للجيش اإلسرائيلى  القضاء على أسطورة التفوق( 5)

 دورها الرائد يف املنطقة العربية .         استعادت مصر( 6)

     م .1975يو ليوحتت السيادة املصرية الكاملة فى  عودة املالحة بقناة السويس( 8)

فاى سيناااء عاان     الستعاادة أراضايها احملتلاة   م1979سـالم مـع إسرائيل فى مـارس  توقيـع مصـر اتفاقـية( 1)

 املفاوضات . طريق

 

  مفاهيم هامة 

 اإلسرتاتيجية
  ويقصد بها استخدام الوسائل العسكرية  ( فن ال يادة) كلمة يونانية تعنى  -

 . لتحقيق أغرا  احلرب

 ثغرة
القوات االسرائيلية للقوات املصرية وحماصرتها عند منطقة  حماولة اخرتاق من -

 الدفرسوار .
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 التفسيــــــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــؤال           م

 م  1793 حرب أكتوبراح جن 1
السرية التامة ى ولعدة عوامل منها اخلداع االسرتاتيج

 . التدريب املستمرى وعاون العربالتوقوة اإلميان و

  سيناء عن طريق املفاوضات ىالستعادة أراضيها احملتلة ف توقيع مصر اتفاقية السالم مع إسرائيل 2

 م . 1183 حرب أكتوبر ىنتصار مصر فنتيجة ال م1795عودة املالحة دايل قناة السويس  3

 قيام حرب أكتوبر 4

 العربية ىضنتيجة استمرار احت ل إسرائيل لألرا

حترير األراض  و رفض إسرائيل التسوية السلميةو

رد كرامة و سلمحرب وال إنهاء حالة ال والعربية 

 . قناة السويس ىإعادة امل حة فو ىاملصر دىاجلن

5 

حصار إسرائيل ب ض ال وات املصرية غرب 

 ال ناة

عبور قناة السويس عند منطقة الدفرسوار  ىنجاحها فل

 . ثغرةعرفت بال ىوالت

6 

 ىارتباك ال دو اإلسرائيلي وف د السيطرة عل

 قواته

اجلبهتني املصرية والسورية  ىنتيجة بدء القتال فجأة عل

سيناء  ىومتكن قواتنا املسلحة من تدمري مواضع العدو ف

 . وإحداو خسائر جسيمة بها

 . حةبفضل تعاون الشعب مع القوات املسل السويس اقتحام مدينة  ىفشل إسرائيل ف 9

 م1793ارتفاع الروح امل نوية املصرية ب د عام  8
بسبب االنتصارات الرائعة التى حققتها القوات املسلحة 

 املصرية على العدو اإلسرائيلى .  

 

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على             م

1 

يوم  343إصدار جملس األمن ال رار 

 أكتوبر 25

ما كانت   وقف النار ومجيع األعمال احلربية وعودة القوات إىل م

 . دولية للمراقبة ةأكتوبر وإنشاء قو 22علي  يوم 

 م1769 ىهزمية ال رب ف 2
سيناء املصرية والضفة الغربية لنهر  ىاستي ء إسرائيل عل

 . األردن والقدس العربية وكذلك هضبة اجلوالن السورية

3 

أكتوبر  13من وقف ال تال الفرتة 

 أكتوبر 13 إىل

 ىإعادة تنظيم صفوفها و استغلتها إسرائيل ف ىاستغلتها مصر ف

 . بداية احلرب ىاإلمدادات األمريكية لتعويض ما فقدت  ف ىتلق

 حرب أكتوبر ىانتصار مصر ف 4

تغري نظرة العامل للجيش وكسر حاجز اخلوف واستعادة الثقة 

 ىللجيش اإلسرائيل أسطورة التفوق ىالقضاء على واملصر

عودة امل حة بقناة ى والعرب ىاستعادة مصر دورها الريادو

 . السويس
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من حقك أن تفخر بمصريتك ، وبإنتمائك لهذا الوطن ، فقد قام الشعب 

 2111يناير  25المصرى بثورة من أهم الثورات الشعبية فى التاريخ ، وهى ثورة 

 م والتى بدأها الشباب وقام بها الشعب وحمتها القوات المسلحة .

 
 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 حكمــه  حسنى مبــارك احلكــم فـى مصــر واستمــر      حممدالرئيس السـادات توىل نائبـه  اغتيال بعـد
   شهدت فرتة حكم مبارك :م .  2411فرباير  11 م حتى 1981للبـالد من 

    

(1)  

أحداثًا 

 مهمة

 ( مشروعات البنية التحتية .                                              1)

  األنفاق.( إنشاء مرتو 2)

 ( التوسع فى إنشاء املدارس .3)

(2 ) 

ساءت 

أحوال 

مصر 

بسبب 

العديد من 

تجاوزات ال

  خطاءألاو

 : األخطاء السياسية 
 م 2414( تزويرانتخابات جملس الشعب عام 1)

 ( عدم احرتام القضاء والقانون وأحكام  .2)

 ( تراجع مكانة مصر ودورها االقليمى والعاملى .3)

 : األخطاء االقتصادية واالجتماعية 
 .لرشوة واحملسوبيةكاالفساد االدارى ( انتشار 1)
 ل االعمال بثروات ومقدرات الب د .( ت عب طبقة رجا2)

 الصحة .و التعليمكاخلدمات ر تدهو( 3)

 ( حياة معظم أبناء الشعب املصرى حتت خط الفقر .4)

 

 

 

 ( سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية .1)

 دودى الدخل .( انتشار الفساد فى مرافق الدولة ومؤسساتها على حساب الفقراء وحم2)

والشورى  على أغلبياة مقاعاد جملسى الشعب احلـزب الوطنى الدميقراطى( تزويار االنتخاباات وسيطارة 3)

 وخلوهما من املعارضة احلقيقية . 

 .حدوو تزاوج بني السلطة ورجال األعمال (4)

 لنجل الرئيس السابق. توريث احلكم( انشغال الدولة  شروع 5)
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مقدمات 

 الثورة

 سبقتها مئات االحتجاجات الشعبيةينايار وليدة هاذا التاري  ولكان   25( لام تكن ااورة 1)

 التى قامت  بها مجاعات متعددة من املصريني .   

دور هااام فاى نقاد     الكتـاب والشخصيــات السياسيــة واجلامعيــة   ( كاان للعديد مان 2)

 ة واالجتماعية السيئة .      الضوء على األوضاع السياسية واالقتصادي النظام وتسليط

أهداف 

 الثورة

 جمموعااة ماان األهااداف العامااة    يناااير 25كااان لثااورة  -
 ( احلرية .2)       ( الكرامة .     1)ت يف :لمتث

                             ( العدالة االجتماعية للمواطن .3)                

 عدالة اجتماعية

 ىاملساواة بني األفراد ف

 .وق والواجباتاحلق

 عدالة اجتماعية .    حرية عيش    الثورةشعار

نقاط 

فاصلة فى 

أحداث 

 الثورة

للخاروج للتظااهر السالمى     ( تاويرت  ( و ) الفايس بااوك  )انتشاار دعاوات الشبااب على  (1)

 .     م2411يناير  25مصر يوم  فى مجياع ميادين

 يف احملافظات .( ت حم قوى الشعب املختلفة ومشاركة امل يني 2)

 اشتعال املظاهرات فى ميدان التحرير وامليادين العامة للمحافظات . (3)

(  ات واالنرتنات  مجياع وساائل التواصال االجتمااعى )التليفونا     النظام احلااكم  قطع  (4)

 ملواجهة اورة الشباب واجملتمع  .                                         كمحاولة

  بإطالق خراطيم املياه وقنابل الغاز املسيل للدموع استخادام العنف ضد املتظاهرين(5)

 علاى اقتحاام   اا عان مهامهاا مماا شاجع  الفاراغ األمنى بعاد انسحااب الشرطاة وختليه (6)

 السجون وفرار املسجونني باإلضافة لسوء احلالة األمنية باجملتمع .    

ة ممتلكاات الدولاة واملنشاآت    ( نزول القوات املسلحة إىل الشوارع وامليادين العامة حلماي8)

 العامة  

املواطنني واحملافظة علـى املنـازل واملؤسسـات     حلماية )علل( ( تشكيل اللجان الشعبية1)
         نفالت االمنى .أعقاب اإلالعامة واملتحف املصرى وتأمني املظاهرات يف 

 .احلاكم ( إسقاط الرئيس والنظام 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 قام الش ب املصرى بال ديد من الثورات فى التاريخ احلديث وامل اصر : 

 م ضد الفرنسيني .       1144م واورة القاهرة الثانية  1811اورة القاهرة األوىل  -

 م وعزل الواىل خورشيد باشا .  1145مايو  13اورة الشعب املصرى لتولية حممد على  -

 م ضد التدخل اجلنبى واستبداد اخلديو .  1111لثورة العرابية ا -

 م ضد االحت ل الربيطانى .  1152يوليو  23م واورة  1111اورة   -
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 عوامل

 أسهمت

 نجاحفى 

 الثورة

 

  يناير ثورة سلمية بيضاء استخدم فيها الشـباب التكنولوجيـا املتطـورة       25كانت ثورة

 تنظيم الثورة ) الفيس بوك ( .

 يوم  خاصة  ن الدولة ضد املتظاهرينامأة وان الشرطااع معدالت العنف ماارتف  أوال:

 . ل حممد حسنى مباركاط النظام ورحين إلسقواملتظاهر ادع حيث )علل(يناير 21

 مسالحني بسايوف وهاراوات    اهلجوم على املتظاهرين ىاستخدام اجلمال واجلياد ف ثانيًا :

 .إصرار اجلماهري على املقاومة  مما زاد منوالتى عرفت  وقعة اجلمل 

 سقوط مئات الشهداء وآالف اجلرحى .  ثالثًا:

 .قوات املسلحة املؤيد ملطالبهم اطمئنان اجلماهري إىل موقف ال راب ًا :

  

ن 
م

ه 
ق

قي
ح

م ت
مات

ة
ور

ت الث
جازا

إن
 

وحماكمت   مبارك ىحممد حسنالسابق  الرئيس ىمثل فتامل ىاط رأس النظام السياساإسق( 1)

 .   عدد من أركان نظام ماع

  . الشعب والشورى ىحل جملس( 2)

 .اإلفراج عن املعتقلني واملسجونني السياسيني ( 3)

ممااا يساامح للعديااد ماان التيااارات  مارسااة العماال     ل األحاازاب  جاارد اإلخطااار تشااكي( 4)

 كان ال يسمح هلا من قبل .    السياسى والتى

 .التأكيد على الوحدة الوطنية وتأكيد وترسي  اإلحساس باملواطنة ( 5)

 ان ( ارتفاع الوعى السياسى لدى الشعب واملصرى واملطالبة باحلقوق واحرتام حقوق اإلنس6)

  ( الت حم بني املسلمني واألقباط فى الثورة ومحاية اجلبهة الداخلية .8)

  ( وضع اخلطة الزمنية إلجراء انتخابات رئاسة اجلمهورية ووضع الدستور اجلديد .1)

ة
مراري

ست
ا

 

ة
ور

الث
 

 : التزال الثورة مستمرة لتح يق ب ية أهدافها ياصة 

                  .  القضاء على الفساد (1)

             األمن.استعادة  (2)

  االجتماعية.حتقيق العدالة  (3)

 ( القضاء على البطالة بتوفري فرص للعمل لقطاعات كبرية من الشباب .4)

                 . سليم ىإقامة نظام دميقراط (5)

 والشعوب.بناء دولة عصرية تأخذ مكانها ال ئق بها بني األمم ( 6)

  مفاهيم هامة 

 احلزب السياسى
الدميقراطية لتحقيق  كل مجاعة منظمة مشرتكة تعمل بالوسائل السياسية  -

برامج حمددة تتعلق بالشئون االقتصادية والسياسية واالجتماعية للدولة وذلك 

 عن طريق املشاركة يف مسئوليات احلكم .
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 التفسيــــــــــــــــــــــــــــــر ؤالالســــــــــــــــــــــــ           م

  . سبقتها مئات االحتجاجات الشعبيةألن   يناير وليدة هذا التاريخ 25مل تكن ثورة  1

 يناير 25قيام ثورة  2

سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية ل

مرافق الدولة  ىانتشار الفساد فووالتعليمية والصحية 

 الدخل ىساب الفقراء وحمدودومؤسساتها على ح
احلاكم عل   ىتزوير االنتخابات وسيطرة احلزب الوطنو

أغلبية مقاعد جملسى الشعب والشورة وخلوهما من 

حدوو اتفاق بني القائمني على واملعارضة احلقيقية 

انشغال الدولة  شروع و السلطة ورجال األعمال

  . التوريث

3 
يالل  ىقطع وسائل التواصل االجتماع

 أحداث الثورة

 . حملاولة مواجهة اورة الشباب واجملتمع

 . حفظ األمن ومحاية املواطنني ىللمساهمة ف تشكيل املواطنني للجان الش بية 4

5 
الشوارع  ىنزول ال وات املسلحة وانتشارها ف

 وامليادين

 . حلماية ممتلكات الدولة واملنشآت العامة

6 
ثورة ارتفاع أعداد الشهداء واجلرحى يالل 

 يناير 25

نتيجة ارتفاع معدالت العنف واستخدام اجلمال واجلياد 

 . املتظاهرين ىاهلجوم عل ىف

 الوطنية الوحدة ىيناير عل 25أكدت ثورة  9
اجلبهة  الثورة ومحاية ىت حم املسلمني واألقباط فل

 . الداخلية

8 
احلكم قبل  ىعل ىاحلزب الوطن سيطرة

 يناير 25ثورة 
 . تزوير االنتخاباتلنتيجة 

7 
استفاد الشباب من التكنولوجيا املتطورة 

 يناير 25  

ستخدم الشباب الفيس بوك وتويرت يف الدعوة ال

 ىامليادين العامة وكذلك ف ىللتظاهرات السلمية ف

 تنظيم الثورة

13 
م ثورة  2311بار الثورة املصرية فى يناير اعت

 بيضاء وسلمية
 ألن  مل ترق بها الدماء . 

11 
االهتمام بالكمبيوتر واالنرتنت ب د ثورة 

 يناير  25

 ألن  ساعد على انتشار الثورة فى شتى أحناء الب د . 

 

 اإلجـــــــــــــــــــــــــابـة ما النتائج املرتتبة على           م

1 
 25تزوير االنتخابات قبل ثورة 

 يناير

الشعب  ىأغلبية مقاعد جملس ىعل ىسيطرة احلزب الوطن

 . والشورى واختفاء املعارضة احلقيقية

2 
انسحاب الشرطة وختليها عن ال يام 

 حبفظ األمن

اقتحام السجون وتهريب املساجني  ىشجع ذلك البلطجية عل

 . وسوء احلالة األمنية

 موق ة اجلمل 3
رتفاع أعداد الشهداء واجلرحى من املصابني وزاد إصرار الشعب ا

 . الثورة ىاالستمرار ف ىعل

 يناير من الناحية السياسية 25ثورة  4
الشعب  ىحل جملسووحماكمت   ىإسقاط رأس النظام السياس

 . تشكيل األحزاب  جرد اإلخطارووالشورى 

5 
تالحم الشباب والش ب فى كل 

 الثورةحمافظات مصر أثناء 
 تنحى الرئيس حممد حسنى مبارك عن رئاسة اجلمهورية .

http://www.mustafashaheen.com/vb/showthread.php?t=3927
http://www.mustafashaheen.com/vb/showthread.php?t=3927
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