
الدرس التمهيدي
ھي المكان الذي نعیش فیھ ویضم مظاھر طبیعیة ومظاھر س: ما المقصود بالبیئة ؟...

حضاریة وتتوافر فیھ مقومات استمرار الحیاة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن 
نتأثر بھ ونؤثر فیھ

خصائص البیئات المصریة
بیئات مصر متنوعة :اوال : التنوع :
البیئة الصحراویة)–البیئة الساحلیة –البیئة الصناعیة –الزراعیة مثل:( البیئة 

بسب :س: بم تفسر ؟ تنوع البیئات المصریة ؟
٢اتساع مساحة مصر التي تزید قلیال عن ملیون كم-١
(الجبال.الھضاب .السھول . نھر النیل . تنوع مظاھر السطح مثل-٢

البحار.المنخفضات )
الموارد الطبیعیة مثل المعادن ومصادر الطاقة والنباتتنوع -٣

ثانيا التداخل :
س: بم تفسر بیئات مصر متداخلة ؟

. فنجد البییئة الصناعیة داخل البیئة بسبب عدم وجود حدود فاصلة تفصل بینھا
الزراعیة

س: بم تفسر بیئات مصر متكاملة ؟: ثالثا : التكامل
الن كل بیئة تعطي البیئة االخري ما تحتاج الیھ من منتجات

(س: اكمل ؟)امثلة : 
بالحاصالت والمنتجات الزراعیة والحیوانیةتمدنا البیئة الزراعیة-١
بالصناعات المختلفة واالالتتمدنا البیئة الصناعیة-٢
الصناعةبالمعادن المختلفة الالزمة لقیامتمدنا البیئة الصحراویة-٣
بالثروات المائیة كاالسماك واالمالحتمدنا البیئة الساحلیة-٤

سؤال ھام جدا موضع امتحان : ما النتائج المترتبة علي تنوع البیئات المصریة ؟
تنوع االنتاج االقتصادي.- ٢تنوع الثروات الطبیعیة -١

الدرس االول : خصائص البیئة الزراعیة
ك

س: ما المقصود بالبیئة الزراعیة ؟
ھي البیئة التي یتوافر بھا مقومات الزراعة (التربة الخصبة والمیاه العذبة ) وما 

یرتبط بھا من اعمال اخري
انواع الزراعة في مصر

تنقسم الزراعة في مصر حسب نوع الري الي الزراعة المرویة والزراعة -
المطریة

الزراعة المرویة والزراعة المطریةس: قارن بین 



الزراعة المرویة
الزراعة المطریة

ھي الزراعة التي تقوم علي میاه نھر النیل او المیاه 
الجوفیة

الزراعة علي میاه نھر 
النیل

الزراعة علي المیاه 
الجوفیة

ھي زراعة تقوم علي 
میاه االمطار الشتویة 

وتوجد في الساحل 
ساحلیة).الشمالي (بیئة 

توجد في السھول 
الفیضیة الخصبة وتبلغ 

ملیون ٨٫٥مساحتھا 
فدان وتوجد في الوادي 
والدلتا ومنخفض الفیوم 

.

توجد في الواحات 
بالصحراء الغربیة اعتمادا 
علي میاه االبار والعیون 

(المیاه الجوفیة).

س: ما المقصود بالسھل الفیضي ؟
جانبي النھر نتیجة الرواسب الطینیة التي ینقلھا نھر ھو سھل یتكون علي كال -

النیل من منابعھ خاصة اثناء الفیضان
س: بم تفسر ؟ تختفي االراضي الزراعیة في القاھرة ؟

بسبب الزحف العمراني علیھا
:اوال : الدلتــــــــــا

تبدو علي شكل مثلث كبیر قاعدتھ علي ساحل البحر المتوسط وراسھ شمال مدینة 
القاھرة

% من جملة المساحة الزراعیة ٥٥تزید مساحة االراضي الزراعیة بھا علي -
بمصر .

االسماعیلیة –القلیوبیة –الشرقیة –الدقھلیة –محافظة ھم : (دمیاط ١١تضم -
االسكندریة )–البحیرة –المنوفیة –الغربیة –كفر الشیخ –بورسعید -

كم حیث الالراضي الفیضیة ١٠٠٠یمتد طولیا لمسافة اكثر من ثانیا الوادي :
الخصبة علي جانبي النھر من اسوان الي القاھرة

% من مساحة ٢٨مساحة االراضي الزراعیة نصف مساحة الدلتا وتبلغ-
االراضي الزراعیة في مصر

محافظات ھم :٩ویضم -
–االقصر –قنا –سوھاج –اسیوط –المنیا –بني سویف –الفیوم –(الجیزة 
اسوان )

:سؤال ھام جدا :بم تفسر یعتبر منخفض الفیوم بیئة زراعیة برغم وقوعھ في الصحراء ثالثا منخفض الفیوم
الغربیة
اقرب المنخفضات الصحراویة لوادي النیل- ١النھ 



ا ساعد علي یتصل بنھر النیل عن طریق ترعة بحر یوسف عند فتحة الالھون مم-١
تكوین تربتھ الطینیة الخصبة من رواسب نھر النیل

اخلصائص الطبيعية للبيئة الزراعية يف مصر

النبات الطبیعي والحیوان –التربة –توافر مصادر المیاه –المناخ –(السطح 
البري)

*السطح :
وجود مناطق تتمیز البیئة الزراعیة في الوادي والدلتا باستواء السطح وعدم -

مرتفعة مما یسھل قیام الزراعة
تظھر ارض منخفض الفیوم علي شكل مدرجات واسعة (ما النتائج المترتبة علي -

؟)
ادي ذلك الي استخدام السواقي لرفع المیاه لري االراضي الزراعیة

یتمیز مناخ مصر باالعتدال بصورة عامة .:*المناخ
صیفا واعتدال درجة الحرارة شتاءارتفاع درجة الحراة حیث

س: ما النتائج المترتبة علي قلة االمطار في مصر؟
ادي ذلك الي عدم اعتماد الزراعة في مصر علي میاه االمطار واعتمادھا علي میاه 

نھر النیل
:توافر مصادرر المیاه*

یتم توصیل میاه نھر النیل لالراضي الزراعیة عن طریق شبكات الري
مشروعات الري :اھم 

الترع وتشمل :-١
ترعة النوباریة (غرب -٢ترعة االسماعیلیة (شرق الدلتا )- ١في الدلتا: -

الدلتا)
في الوادي: ترعة االبراھیمیة (غرب الوادي)-
في منخفض الفیوم : ترعة بحر یوسف التي تخرج من ترعة االبراھیمیة-
القناطر :اھم-٢
في الدلتا : القناطر الخیریة علي رأس الدلتا .-
قناطر اسنا–في الوادي :قناطر اسیوط -
: السد العالي في اسوانالسدود-٣

س: ما المقصود بالمفاھیم االتیة

قناة مائیة یتم حفرھا لتوصیل المیاه من النھر الي االراضي الترع
الزراعیة

حاجز مائي انشئ بغرض رفع منسوب المیاه لنقلھا لالراضي القناطر
مرتفعة المنسوب



بناء ھندسي یشید علي االنھار لتجنب اخطار الفیضانات وتوفیر السدود
المیاه الستخدامھا في اوقات انخفاض منسوب میاه النھر

* التربة
للزراعة ؟بم تفسر تربة وادي النیل والدلتا ومنخفض الفیوم صالحة 

النھا تربة طینیة خصبة سمیكة سوداء اللون كونھا نھر النیل عبر االف السنین-١
تتكون من نسبة كبیرة من الصلصال ونسبة اقل من الرمال-٢

*النبات الطبیعي والحیوان البري
س: بم تفسر یندر النبات الطبیعي في البیئة الزراعیة

الزراعي الذي یمارسھ االنسان منذ االف السنینبسبب كثافة النشاط -
س: بم تفسر تندر الحیوانات البریة في البیئة الزراعیة

النھا اتجھت نحو الصحراء-
وتشمل :الخصائص البشریة للبیئة الزراعیة

: تعتمد علیھا الزراعة بجانب االالتاالیدي العاملة-١
: داخل مصر وخارجھاالسوق-٢
من المزارع الي االسواقالنقل-٣

الدرس الثاني : سكان البیئة الزراعیة

ملیون نسمة٨.٧٢م نحو٢٠٠٦س: اكمل : بلغ عدد سكان مصر عام 
وتم تقسیمھم الي :

.ملیون نسمة٤١منسكان البیئة الزراعیة المرویة الریف :اكثر-١
–:مثل القاھرة وعواصم المحافظاتسكان المدن والمحافظات الحضریة -٢

.ملیون نسمة٣١السویس-بورسعید-االسكندریة
توزيع سكان البيئة الزراعية

یتركز سكان في المحافظات القریبة من مجري نھر النیل وفرعیة رشید و س: اكمل
دمیاط

یقل السكان كلما اتجھنا نحو الصحاري (بم تفسر ) حیث تقل جودة التربة .
مناطق تركز السكان في البیئة الزراعیة:–١

الوجة البحري( الدلتا )



)الوجة القبلي( وادي النیل و منخفض الفیوم
السكان في الوجة البحري الدلتا

س: بم تفسر ؟تعد الدلتا من مناطق التركز السكاني ؟
ان البیئة الزراعیة.حیث یوجد في محافظتھا اكبر عدد من سك

تراجعت مساحة االرض الزراعیة في الدلتا ؟بم تفسر ؟ 
بسبب الزحف العمراني.

السكان في الوجة القبلي (وادي انیل ومنخفض الفیوم )
یقل عدد سكان وادي النیل ومنخفض الفیوم عن الدلتا؟س: بم تفسر 

بسبب ضیق مساحة االرض الزراعیة .

الطبیعیة للسكان في البیئة الزراعیةالزیادة 
س: بم تفسر معدل الزیادة السكانیة الطبیعیة في البیئة الزراعیة اعلي من معدلھا في 

تعدد -٣كثرة االنجاب- ٢الزواج المبكر - ١بسبب ؟الحضریةالمناطق
الزوجات.

مما یكون لة اثار سلبیة تنعكس علي النواحي االقتصادیة.
سكان البيئة الزراعيةخصائص 

: س: قارن بین العادات االیجابیة والعادات السلبیة اوال اخلصائص االجتماعية
لسكان البیئة الزراعیة

العادات السلبیة :-٢العادات االیجابیة:-١

احترام الكبیر.١
التزاور بین الناس.٢
التعاون فیما بینھم.٣
الزراعیةعدم التفریط في االرض .٤

الزواج المبكر لالناث مما ادي الي:.١
التاثیر السلبي علي صحة المراة.

تفضیل الذكور علي االناث.٢
الحرص علي انجاب اكبر عدد من الذكور..٣
استخدام االطفال في اعمال الزراعة.٤

ثانيا :اخلصائص التعليمية وتشمل:
% من سكان الریف.٥٠بالمدن وتشمل زیادة نسبة االمیة في الریف مقارنة-١
انتشر التعلیم وزاد عدد المدارس بالریف نتیجة لجھود الدولة.-٢



ھي عدم معرفة الشخص للقراءة والكتابة ویتم حسابھا من خالل ما المقصود باالمیة:
للحصول ١٠٠*قسمة عددمن ال یعرف القراءة و الكتابة علي جملة عدد السكان

علي نسبة مئویة.

ثالثا :اخلصائص االقتصادية:
من الخصائص االقتصادیة لسكان البیئة الزراعیة :

انخفاض مستوي دخل الفرد-١
انخفاض مستوي المعیشة-٢
عدم توافر الوظائف الكافیة-٣
انتشار البطالة-٤

عدداالفراد في سن العمل وال یعملون .؟س: ماالمقصود بالبطالة 
بم تفسر یھاجر الكثیر من شباب البیئة الزراعیة خاصة الذكور الي داخل او خارج الدولة س:

بسبب المشكالت االقتصادیة كالبطالة.؟
س: ما المقصود بالھجرة ؟

ھي انتقال االفراد من مكان الخر سواء داخل او خارج الدولة لفترة زمنیة طویلة.
ما النتائج المترتبة علي الھجرة من الریف الي المدن ؟ ھاااااااااامة جدا موضع امتحان

الزیادة الكبیرة في اعداد سكان المدن-١
زیادة نسبة العاملین في مجاالت الصناعة و الخدمات-٢
ارتفاع نسبة الذكور بالمدن-٣
تناقص نسبة العاملین بالنشاط الزراعي-٤
ر العشوائیات في المدنظھو-٥

ھامة جداااااما المقصود بالعشوائیات؟
ھي المناطق التي بنیت بدون تخطیط من الدولة وبعضھا عن طریق وضع الید 

وعادة ما تظھر حول اطراف المدن.

بعض املشكالت السكانية بالبيئة الزراعية و جهود الدولة حللها :
مشكالت منھا :س: اكمل :تعاني البیئة الزراعیة من عدة

تھجیر سكان النوبة-٤مشكالت صحیة-٣االمیة- ٢البطالة-١
س: اذكر جھود الدولة في حل مشكلة البطالة في البیئة الزراعیة ؟

االجابة :
انشاء الجمعیات التعاونیة الزراعیة لتقدیم القروض للفالحین-١
مع شراء منتجاتھم–المبیدات –دعم المزارعین من خالل مدھم باالسمدة-٢
تقدیم مشروعات تنمیة متوسطة وصغیرة للشباب-٣
توفیر فرص عمل للخریجین .-٤

س: اذكر جھود الدولة لحل مشكلة االمیة في البیئة الزراعیة ؟
االجابة

انشاء مراكز لتعلیم الكبار- ٢االھتمام بزیادة اعداد المدارس بالریف -١



دوث مشكالت صحیة في البیئة الزراعیةس: بم تفسر ح
بسبب استخدام میاه الترع والمصارف الملوثة

س: اذكر جھود الدولة لحل المشكالت الصحیة لسكان البیئة الزراعیة
توصیل الكھرباء والمیاه -٣االھتمام بالصرف الصحي-٢اقامة مراكز صحیة-١

النقیة
غمرت میاه بحیرة ناصر اراضیھم وقراھمس: بم تفسر تھجیر سكان النوبة ؟ حیث 

س: ما النتائج المترتبة علي تھجیر سكان النوبة ؟
قامت وزراة االسكان بانشاء قري سكنیة بدیلة لھم مثل :-١

قریة وادي العرب )–قریة ابو سمبل –(قریة ابریم 
ت الصغیرة لتشغیل الشبابقامت وزارة الصناعة بانشاء منطقة الصناعا-٢

الدرس الثالث: االنشطة االقتصادیة في البیئة الزراعیة
س : ما المقصود بالنشاط االقتصادي ؟

ھو استخدام االنسان للموارد المتاحة لسد احتیاجاتھ من مأكل ومشرب وملبس
س : بم تفسر تنوع االنشطة االقتصادیة في البیئة الزراعیة؟

الطبیعیة بسبب تنوع الموارد
اوال النشاط الزراعي وتربية احليوان

س : ما المقصود بالنشاط الزراعي ؟
ھو زراعة االرض وانتاج المحاصیل وتربیة الحیوانات النتاج اللحوم وااللبان 

والجلود كما یشمل تربیة الدواجن
بسبب: ....؟س : بم تفسر یعمل سكان البیئة الزراعیة بالنشاط الزراعي 

توافر التربة الفیضیة الخصبة-١
توافر موارد المیاه من نھر النیل وفرعیھ والترع-٢
توافر وسائل النقل-٣

س: اكمل من اھم الحاصیل الزراعیة في البیئة الزراعیة
الحبوب الغذائیة مثل : القمح . االرز . الذرة-١
محاصیل السكر مثل : قصب السكر . بنجر السكر-٢
محاصیل المنسوجات مثل : القطن . الكتان-٣

ملحوظة : ھناك محاصیل اخري مثل البرسیم (غذاء للحیوان ) كما یزرع العدس 
والفول واشجار الفاكھة مثل المانجو

س: بم تفسر اھمیة تربیة الحیوانات في البیئة الزراعیة
ج: سد حاجة السكان من اللحوم وااللبان والجلود

اھم الحیوانات في البیئة الزراعیة االبقار . الجاموس. : من س: اكمل
وتربي في الحظائر او الحقولاالغنام

ثانيا : نشاط صيد االمساك



یقوم نشاط صید االسماك في البیئة الزراعیة
بسبب وفرة المصاید السمكیة مثل-١
نھر النیل وفرعیھ دمیاط ورشید-
مثل بحیرة قارونالترع والبحیرات -
المزارع السمكیة-٢

س: بم تفسر انشاء المزارع السمكیة ؟
لزیادة االنتاج السمكي

ثالثا : الصناعات احلرفية
س: بم تفسر ؟ تنوع الصناعات الحرفیة في البیئة الزراعیة

بسبب تنوع الموارد الطبیعیة بھا .
س: اكمل من اھم الصناعات الحرفیة في البیئة الزراعیة

صناعة السجاد الیدوي-٢صناعة االثاث-١ج) 
الصناعات الغذائیة وحفظ وتعلیب التمور-٤صناعة الفخار- ٣

رابعا : النشاط السياحي يف البيئة الزراعية
ھااااام جداااااا موضع امتحانبم تفسر البیئة الزراعیة منطقة جذب سیاحي ؟

جود مناطق جذب سیاحي مثل :بسبب و
بمحافظة الفیومــــــــــــــــــبحیرة قارون وعین السیلیین والسواقي -١
بمحافظة الشرقیةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اثار حضارة تل بسطة-٢
التراث النوبي من مباني واثاث ومشغوالت وزخارف تجذب السیاح-٣

املشكالت املرتبطة باستخدام موارد البيئة الزراعية
س: بم تفسر ؟ ظھور مشكالت في البیئة الزراعیة ؟

بسبب االستخدام السئ للموارد الطبیعیة
بسببس: بم تفسر تناقص االراضي الزراعیة ؟

التوسع العمراني والبناء علي االراضي الزراعیة-١
االحمرتجریف التربة لصناعة الطوب-٢

س: بم تفسر حدوث مشكلة الصرف الزراعي الزائد ؟ بسبب :
االسراف في استخدام المیاه-١
. مما یؤدي الي تدھور التربة الزراعیةنظام الري الدائم-٢

س: بم تفسر تتعرض البیئة الزراعیة لمشكلة التلوث البیئى ؟
ات الحشریةبسبب االسراف في استخدام االسمدة الكیماویة والمبید

س: ما المقصود بالمفاھیم االتیة ؟

ازالة الطبقة السطحیة من تربة االراضي الزراعیة مما ادي الي جتريف الرتبة
تدھور انتاجھا



قناة یتم حفرھا عند منسوب اقل من منسوب الترع واالراضي املصرف
الزراعیة لصرف المیاه الزائدة عن التربة

مشكالت البیئة الزراعیة ؟؟س : اذكر جھود الدولة لحل 
سن القوانین التي تجرم تجریف التربة-١
ادخال نظام ري حدیث مثل الري بالرش والري بالتنقیط-٢
لالسمدة الكیماویةتشجیع الفالحین علي استخدام االسمدة العضویة كبدیل افضل-٣
انشاء المصارف الحدیثة-٤
تشجیع المزارعین علي التوسع االفقي والراسي لالراضي الزراعیة .-٥

الوحدة الثانیة
الدرس االول :العوامل الطبیعیة والبشریة للصناعة

س : ما المقصود بالبیئة الصناعیة ؟
ھي المناطق التي تقوم فیھا الصناعة و یعمل معظم سكانھا بالصناعة.

س : ما المقصود بالصناعة ؟
ھي تحویل المادة الخام الي سلع و منتجات لسد احتیاجات السكان.

اوال : عوامل قيام الصناعة
: س : قارن بین المقومات الطبیعیة والبشریة لقیام الصناعة ؟

البشرية:املقوماتاملقومات الطبيعية:
الموقع الجغرافي-١
الظروف المناخیة-٢
الخامالمواد -٣
مصادر الطاقة.-٤

االیدي العاملة و الخبرة الفنیة-١
راس المال-٢
النقل و المواصالت-٣
السوق-٤

:اوال :املقومات الطبيعية
عند انشاء المصانع یجب مراعاة:الموقع الجغرافي:-ا

بعیدة عن المناطق السكنیة لتقلیل تعرضھا للتلوث.
المواد الخام و االسواق.قریبة من مصادر الطاقة و 

یجب مراعاة اتجاة الریاح عند اقامة المصانع؟بم تفسر الظروف المناخیة:-٢
حتي ال تتجة االدخنة و الملوثات الصناعیة للمناطق السكنیة.

تتنوع المواد الخام الالزمة للصناعة الي:المواد الخام:-٣
قصب السكر.- القطن-القمح–مواد خام زراعیة: مثل الذرة -١
: جلود الحیوانات . االلبان . اللحوم.حیوانیةمواد خام-٢
: مثل الحدید . المنجنیز . الفوسفاتمواد خام معدنیة -٣
مثل صخور الرخام: مواد خام صخریة-٤

:تحتاج الصناعة الي مصادر الطاقة المختلفة الدارة المصانعمصادر الطاقة-٤



الغاز الطبیعي .- البترول -مثل الفحم 
ومصادر الطاقة نظیفة جدیدة غیر ملوثة للبیئة مثل :الطاقة الشمسیة وطاقلة 

الریاح :وھي طاقة نظیفة تعمل علي حمایة البیئة من التلوث.
ثانيا املقومات البشرية :وتشمل

االیدي العاملة والخبرة الفنیة-١
عاملة ذات مھارة فنیة مدربةتحتاج الصناعة الي ایدي 

راس المال :-٢
یعد من االمور االساسیة لقیام الصناعة وتحسین نوعیتھا وذلك لشراء االالت ودفع 

اجور العاملین
تعد وسائل النقل والمواصالت من العوامل المھمة في النقل والمواصالت :بم تفسر -٣

الصناعة؟
منتجات باسعار رخیصة .النھا تقوم بنقل العمال والموادالخام وال

توجد في مصر شبكة متطورة من طرق النقل بالسیارات والسكك الحدیدیھ والنھریة 
والبحریة

یتمثل في (السوق المحلیة والسوق الخارجیة ) س: قارن ؟:السوق-٤
السوق الخارجیةالسوق المحلیة

یقصد بھا طلب السكان 
المحلیین للمنتجات الصناعیة

یقصد بھا طلبات الدول االخري للمنتجات 
الصناعیة المصریة مثل :الدول العربیة 

واالفریقیة

ثانيا :أهمية البيئة الصناعية
توفر فرص العمل للمواطنین تقلل البطالة حیث یعمل بالصناعة عدد كبیر من -١

السكان .
توافر المنتجات الصناعیة المختلفة لسد حاجة السكان .-٢
تسھم في ذیادة الدخل القومي .-٣
والتعلیمي والثقافي للسكانتسھم في ارتفاع المستوي االجتماعي-٤

من مجاالت العمل المتاحة في البیئة الصناعیة س: أكمل ؟-الحظ ان :
العمل في المصانع والمنشاتن الصناعیة-١
العمل في التجاره والبنوك-٢
والمواصالتالعمل في النقل -٣

ثالثا : عالقة البيئة الزراعية بالبيئة الصناعية
س :بم تقسر اھمیة البیئة الزراعیة للبیئة الصناعیة ؟

ج:توفر البیئة الزراعیة للبیئة الصناعیة
المواد الخام االزمة لبعض الصناعات مثل (القطن )-١
االیدي العاملة-٢
العاملین بالصناعةالمنتجات الغذائیة الشباع-٣



بم تفسر اھمیة البیئة الصناعیة للبیئة الزراعیة ؟
ج:توفر البیئة الصناعیة المنتجات الصناعیة مثل

االجھزه الكھربائیة والمنتجات الصناعیة والغذائیة-١
االسمدة والمخصبات الكیماویة واالدویة-٢
االاالت الزراعیة مثل :أالت حصل المحاصیل-٣

ا :خصائص السكان يف البيئة الصناعيةرابع
ارتفاع نسبة التعلیم وانخفاض نسبة االمیة-١
االھتمام بتعلیمك االطفال ورفاھیتھم-٢
مشاركة المرأة في العمل-٣
المشاركھ في النقابات العمالیة التي تحافظ علي مصالحھم-٤

خامسا:العادات والتقاليد للعاملني بالبيئة الصناعية
س:قارن بین العادات االیجابیة والعادات السلبیة في البیئة الصناعیة ؟

العادات السلبیةالعادات االیجابیة
التعاون بین العاملین
احترام مواعید العمل

االنتظام في العمل

التدخین داخل المصنع
معالجاتھاترك المخلفات الصناعیة دون

الدرس الثاني : الصناعة والمناطق الصناعیة
س: اكمل : عرفت مصر الصناعة منذ عھد القدماء المصریین

س : اكمل : بدات الصناعة الحدیثة في مصر منذ عھد محمد علي مؤسس مصر الحدیثة

اوال تصنيف الصناعات حسب درجة تطورها
صناعات حدیثةبسیطةالصناعات)یدویة(الحرفیةالصناعات

ھي الصناعات التي تعتمد 
علي العمل الیدوي

تحتاج الي راس مال قلیل
مثل حفر الخشب والفخر . 

السجاد الیدوي

ھي التي یتم فیھا تحویل 
المادة الخام الي صورة 
اخري لتقلیل حجمھا او 

وزنھا
تحتاج الي عدد كبیر من 
العمال الي جانب االالت

حلج القطن . تصنیع 
الجلود . حفظ وتعلیب 

الفاكھة

ھي صناعة تعتمد علي 
االالت الحدیثة

ویقل فیھا االعتماد 
علي العمالة البشریة
مثل صناعة االالت 

والسیارات . االجھزة 
الكھربائیة والكمبیوتر

ثانيا اهم الصناعات يف مصر
الصناعات 

الغذائیة
صناعة الغزل 

والنسیج
الصناعات 

المعدنیة
الصناعات 
الھندسیة 
والكھربیة

الصناعات 
الكیمیائیة



السكر
حفظ وتعلیب 

الفاكھة 
والخضروات

المالبس 
الجاھزة 

والمفروشات

االلومنیوم
الحدید والصلب

السیارات 
واالالت

الثالجات 
واالجھزة 

االلكترونیة

الصابون 
العطور

االسمدة 
واالدویة

تنتشر الصناعات يف مصر يف العديد من املناطق الصناعية ومنها
اھم الصناعاتالمنطقة

غزل ونسیج–غذائیة العاشر من رمضان
غزل ونسیج–غذائیة –صناعات ھندسیة السادس من اكتوبر

حدید –الكیماویة –غزل ونسیج –صناعات غذائیة حلوان
وصلب

صناعات ھندسیة–غزل ونسیج –االلومنیوم نجع حمادي
غزل ونسیج–غذائیة المحلة الكبري

ثالثا : اهداف الدولة من انشاء املناطق الصناعية
تشغیل االیدي -٢تطویر الصناعة وزیادة المصانع -١

العاملة
زیادة الدخل -٤العمالت االجنبیةزیادة الصادرات المصریة والحصول علي -٣

القومي

الدرس الثالث :مشكالت الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب 
عليها

تتعرض البیئة الصناعیة والبیئات المجاورة لھا للتلوث
املشكالت التي تواجة الصناعة يف مصر

ارتفاع اسعار المواد الخام ومستلزمات االنتاحج-١
انخفاض جودة المنتجات الصناعیة-٢
ذیاده التكلفة لمصادر الطاقة-٣
نقص الكوادر الفنیة-٤
قلة اقبال اصحاب رؤس االموال علي االستثمار الصنعي-٥
التھرب الجمركي-٦

مشكالت البيئة الصناعية يف مصر
- مشكلة التلوث البیئي :-١

س:بم تفسر تلوث الھواء في البیئة الصناعیة
ج:بسبب انبعاث االبخرة والغازات من مداخن المصانع



:بم تفسر تلوث المیاة في البیئة الصناعیة٢س
ج:بسبب القاء مخلفات المصانع السائلة في المجاري المائیة ونھر النیل

تلوث الماء وموت االسمالك والكائنات الحیة في المیاهمما ادي الي
بسبب االستخدام غیر المنتظممشكلة استنزاف الموارد الطبیعیة -٢
بم تفسرمشكلة ازدحام المدن والمناطق العشوائیة-٣

بسبب ھجرة سكان الریف الي البیئة الصناعیة
س:ما المقصود باالستنزاف

ھو االفراط وسوء استخدام الموارد الطبیعیة بشكل یؤدي الي نفاذھا
س:وضح مظاھر اھتمام الدولة بالصناعة

علي العالم الخارجي بتشجیع العرب واالجانب علي االستثمار في مجال االنفتاح -١
الصناعة

فتح اسواق داخلیة وخارجیة جدیده-٢
االھتمام بالتعلیم الفني والصناعي بھدف تخریج عمالة فنیة مدربة-٣

س:وضح جھود الدولة لعالج مشكلة البیئة الصناعیة
عمل فالتر لمنع الغبار المنبعث من مصانع تركیب مرشحات علي مداخل المصانع و-٤

االسمنت
تطویر الصناعة وتعدیل خطوط االنتناج لتقلیل العوادم والمخلفات-٥
وقف الھجرة وتجریم الزحف العمراني علي االراضي الزراعیة-٦
نقل المصانع التي تضر بالبیئھ خارج المناطق اتلصناعیة واالكثار من مساحات -٧

متصاص الغازات الضارةالخضراء ال
انشاء وزاره للبیئعھ بم تفسر :الصدار القوانین والتشریعات لحمایة البیئة من -٨

االخطار

الدرس االول :مصر تحت الحكم العثمانيالوحدة الثالثة : (التاریخ ) 
اوال :دولة املماليك

:غلمان كان یتم جلبھم بواسطة التجار ویشتریھم السالطین س:من ھم الممالیك ؟
واالمراء ویلحقونھم بمدارس خاصة وقد تولوا الحكم عق انھیار الدولة االیوبیة

الیمن-اطراف الجزیره العربیھ–بالد الشام –امتدت دولتھم في مصر 
التجارة بسبب موقعھا الجغرافي المسیطر علي طرقس:بم تفسر ازدھار دولة الممالیك

بین اوروبا والشرق
م١٥القرن س:بم تفسر ضعف دولة الممالیك في منتصف

بسبب االزمات المالیة وسوء االحوال االقتصادیة بعد اكتشاف طریق راس الرجاء -١
م١٤٩٨الصالح سنھ 

سوء االوضاع السیاسیة وضعف القوه العسكریة بسبب الفتن واالضطرابات بین -٢
المختلفةفرق الممالیك 

من امثلة الطرق التجاریة البحریھ



طریق راس الردجاء الصالح (قدیما)وطریق بحري یدور حول القاره االفریقیة من -١
جھتي الغرب وابلجنوب للوصول الي الھند اكتشفة البرتغالیون اواخر القرن 

م١٤٩٨الخامس عشر المیالدي سنة 
االحمر والمتوسطقناة السویس حدیثا تربط بین البحرین -٢

س:من ھم العثمانیون :ثانيا :الدولة العثمانية
ھم قبائل من اسیا الوسطي وقد عرفوا بالعثمانین نسبة الي مؤسس دولتھم (عثمان 

بن ارطغرل )نشأت اواخر القرن الثالث عشر المیالدي
م تم ١٤٨١توسعھا :في عھد السلطان العثماني محمد الثاني (محمد الفاتح )سنة 

م ١٤٥٣فتح القسطنطینیھ عاصمة الدولة البیزنطیھ (استانبول حالیا ) وذلك عام 
واتخذھا العثمانیون عاصمة لھم

)م ١٥٢٠–١٥١٢المیالدي اتجھ السلطان سلیم االول (١٦مع بدایة القرن الـ -
غزواتھ نحو المشرق العربيفي 

ثالثا : مراحل سيطرة العثمانيني علي مصر والشام

س: بم تفسر ھزیمة الجیوش المملوكیة بسبب
وخیانة بعض امراء الممالیكعدم االستقرار الداخلي -١
التدھور االقتصادي-٢

النظم الحربیة التقلیدیة-٣

١٥١٧مصر معركة الریدانیة م١٥١٦الشام مرج دابق 

ضد –العثمانیون بقیادة سلیم االول االطراف
الممالیك بقیادة قنصوة الغوري

العثمانیون بقیادة سلیم االول ضد 
الممالیك بقیادة طومان باي

صحراء العباسیة عند الریدانیةمرج دابق شمال سوریاالمكان

ضعف دولة الممالیك ورغبة سلیم االول االسباب
في ضم بالد الشام

اتجھ سلیم االول نحو مصر النھا

مقر الدولة المملوكیة-١
مفتاح المشرق العربي-٢

ھزیمة القوات المملوكیة-١النتائج
قتل قنصوة الغوري-٢
سقوط بالد الشام في ید القوات -٣

العثمانیة

ھزیمة الممالیك
انتھاء دولة الممالیك-٣
م١٥١٧دخول العثمانیین القاھرة عام -٤
اصبحت مصر والیة عثمانیة وامتد -٥

النفوذ العثمانني لمصر



١.
الدرس الثاني : الحكم العثماني واھم نتائجھ في مصر

س: ما النتائج التي ترتبت علي ؟ ارتبطت مصر بالسیادة العثمانیة ؟
فقدت مصر استقاللھا وتحولت الي والیة عثمانیة.وقد ترتب علي ذلك ان 

انتبھ : كان نظام الحكم العثماني لمصر استبدادیا وتالفت ھیئات الحكم في مصر من 
ثالث قوي.

:اوال ھیئات الحكم العثماني في مصر
الحامیة -الدیوان- ( الواليمظاھر الحكم العثماني في مصر و الذي اقرة السلطان سلیم االول :

العثمانیة )
وظیفتة : نائب السلطان في الوالیةالوالي : (الباشا )-١

سنوات٣الي ١من مدة حكمة :مقر حكمة : القلعة
مھامة:

و قرارات السلطان العثمانياالشراف علي تنفیذ اوامر -١
ارسال الخراج المفروض علي البالد الي السلطان-٢
الحفاظ علي االمن في الوالیة-٣
دعوة الدیوان لالنعقاد-٤
الدیوان :-٢

االعیان.-العلماء-الموظفین–یتكون من كبار ضباط الحامیة العثمانیة 
وظیفتة : لة سلطة مراقبة الوالي.

الحامیة العثمانیة:-٣
تتكون من فرق عسكریة من الجیش وظیفتھا الدفاع عن البالد.

ثانیا احوال مصر في ظل الحكم العثماني
س: بم تفسر : اعتمد الحكم العثماني في مصر علي عنصر القوة ؟

لضمان استمرار احتاللھم لمصر وكانت السلطة السیاسیة استبدادیةج) : 
مصر االقتصادیة و االجتماعیة و العلمیة والثقافیة.وقد تدھورت احوال 

الحیاة االقتصادیة:-١
ادت سیاسة الدولة العثمانیة في مصر الي تدھوراالحوال االقتصادیة بسبب:اھمال الزراعة 

وتاخر الصناعة و كساد التجارة.
االحوال االجتماعیة:-٢

في مصر العثمانیة تفرق بین الحاكم و المحكوم فكان الحكام یتمتعون كانت الحیاة االجتماعیة
بالثروة و النفوذ بینما حرم المحكومین المصریون من خیرات البالد.

الحیاة العلمیة و الثقافیة:-٣
بم تفسر:تدھور الحیاة العلمیة و الثقافیة في مصر اثنا الحكم العثماني؟

اقتصر التعلیم في االزھر علي حفظ القرآن الكریم و دروس الفقة و التشریع.-١بسبب:
عدم االھتمام بالعلوم العقلیة مثل الریا ضیات و الطبیعة- ٢
تدھور الحیاة االدبیة و توقف نشاط التالیف.- ٣

الحیاة الفنیة:-٤
الفنون و االثار في عصر سالطین الممالیككانت مصر تمتلك ثروة ھائلة من العمارة و 

بسبب؟ ...س : بم تفسر ؟ تدھورت الحیاة الفنیة اثناء الحكم العثماني
اضمحالل وتاخر الحرف و الصناعات.- ١
قیام السلطان سلیم االول بترحیل امھر الصناع و الحرفیین الي االستانة بالدولة العثمانیة.- ٢
التحف الثمینة و المخطوطات النادرة.االستیالء علي كثیر من - ٣



ثالثا نتائج الحكم العثمانى علي مصر:
عانت بعض طوائف المجتمع المصري من مشكالت الفقر و الجھل و المرض.-١
ساد الجمود و التقلید و التاخر كافة نواحي الحیاة العلمیة و الثقافیة.-٢

- ١٧٩٨االول االحتالل الفرنسي لمصر الدرس الوحدة الرابعة
م١٨٠١

س: بم تفسر ؟ اعتبرت الحكومة الفرنسیة امر اعداد الحملة سرا ال یعلمھ اال نابیلون بونابرت ؟
بسبب الخوف من تسرب اخبار الحملة الي انجلترا حتي ال تتعرض الحملة لمھاجمة االسطول 

االنجلیزي الذي یراقب المالحة في البحر المتوسط.
س: بم تفسر ؟ مجئ الحملة الفرنسیة علي مصر ؟

س: قارن بین االسباب المعلنة واالسباب الحقیقیة لمجئ الحملة الفرنسیة ؟
االسباب المعلنة :

تادیب الممالیك وتحطیم قوتھم و نفوذھم.-١
حمایة التجار الفرنسیین و الرعایا المصریین من اضطھاد و ظلم الممالیك.-٢
ادعاء الحكومة الفرنسیة انشاء حكومة وطنیة یكون الحكم فیھا للمصریین.-٣

االسباب الحقیقیة:
قطع طریق الصلة بین انجلترا و مستعمراتھا في الھند.-١
تكوین امبراطوریة فرنسا في الشرق یكون مركزھا مصر.-٢
انجلترا.تعویض فرنسا عن امبراطوریتھا التي فقدتھا في حروبھا مع -٣

س: ما المقصود بالمفاھیم االتیة ؟

تجھیز الجیش و توجیھة الھداف حربیة.حملة

استیالء دولة علي بلد قھرا اي بالقوة.احتالل

اجنبي یتوطنة او یكتفي باستغاللة اقتصادیا او عسكریا.اقلیم یحكمةمستعمرة

تجھیز للحملة:
و االسلحة العسكریة و ضمت علماء في مختلف تم تزوید الحملة بكافة االدوات و المعدات

الفنون و العلوم الي جانب مجموعة من الكتاب و الرسامین و المصورین.

م:١٧٩٨خط سیر الحملة الفرنسیة 
و استولت علي جزیرة مالطة ومنھا الي م١٧٩٨ابحرت الحملة من میناء طولون في مایو 

صلت الي میناء االسكندریة في یولیو عام جزیرة كریت لتضلیل االسطول االنجلیزي ثم و
و كان ذلك بدایة االحتالل محمد كریمم بعد مقاومة من جانب اھلھا و حاكمھا السید١٧٩٨

و انتھي االمر الفرنسي لمصر. ثم واجھت الممالیك في شبرخیت و امبابة انتصرت علیھم
بفرار الممالیك الي الصعید و دخول الفرنسیین القاھرة.

م:١٧٩٨ابي قیر البحریة اغسطس موقعة



وصلت رسالة من القائد الفرنسي كلیبر باالسكندریة الي قائد الحملة الفرنسیة بمصر نابلیون 
بونابرت تفید بتحطیم معظم االسطول الفرنسي علي ید االسطول االنجلیزي بقیادة نلسون و 

مصرع قائد االسطول الفرنسي و ذلك عند ابي قیر .
م: ھام جدا موضع ١٧٩٨المترتبة علي ؟ موقعة ابي قیر البحریة اغسطسس : ما النتائج

امتحان
تحطیم االسطول الفرنسي ومصرع قائده-١
انقطاع الصلة بین الجیش الفرنسي في مصر و بین فرنسا.-٢
اعتماد الفرنسیین علي موارد مصر لسد احتیاجاتھم-٣
المعنویة.اضعاف قوة الفرنسیین و روحھم -٤

الدرس الثاني : مصر تحت االحتالل الفرنسي

كشف االحتالل الفرنسي عن اطماعة الحقیقیة مما ادي الي تعاظم الشعور الوطني ضد 
االحتالل الفرنسي فقام الشعب بعدة ثورات ضدة و ھي:

م مركزھا االزھر الشریف:١٧٩٨ثورة القاھرة االولي اكتوبر 
م .١٧٩٨: بم تفسر قیام ثورة القاھرة االولي اكتوبر سؤال ھام جداا

فرض الفرنسیون الضرائب للحصول علي التمویل االزم و خاصة بعد تدمیر اسطولھم -١
البحري في معركة ابي قیر البحریة

تفتیش الفرنسیون للبیوت-٢
ھدم ابواب الحارات و المساجد.-٣

احداثھا:
الفرنسیین و اتخذوا من االزھر مركزا للثورةسخط االھالي علي-١
استخدام نابلیون الشدة و العنف في معاملة الثوار-٢
القي القبض علي زعماء الثوار و حكم علي ستة منھم باالعدام كانوا من مشایخ االزھر-٣

س: بم تفسر ؟ عدم تطبیق نابلیون حكم االعدام علي الشیخ السادات ؟
لمكانة الشیخ السادات العلمیة و االدبیة لدي المصریین و خوف نابلیون من رد الفعل.-
دخول نابلیون و جنودة الجامع االزھر و ھم یركبون الخیول و ھذة اساءة لحرمة و مكانة -٤

الجامع االزھر.

حركة شعبیة شاملة تھدف الي التغییر الجذري الشامل و المنظم ھىثورة
سیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة والسائدة في المجتمع.لالوضاع ال

س: ما النتائج المترتبة علي ثورة القاھرة االولي
الغاء دیوان القاھرة و انشاء دیوان آخر ضم كل الطوائف غیر المصریة المقیمة بمصر.-١
فرض الغرامات المالیة علي التجار و العلماء.-٢
الفرنسیون في تحصین القاھرة.شرع بدا -٣

م:١٧٩٩فبرایرحملة نابلیون علي الشام
س: بم تفسر ؟ قیام نابلیون بحملتھ علي بالد الشام ؟

نتائج موقعة ابي قیر البحریة.-١



قیام انجلترا بالتحالف مع الدولة العثمانیة باعداد حملة مشتركة لطرد الفرنسیین من مصر.-٢
اعد نابلیون جیش بقیادتة متجھا الي الشام.الحملة و نتائجھا:خط سیر 

بم تفسر :فشل نابلیون في فتح عكا ؟
بسالة اھلھا-٢قوة اسوارھا - ١بسب : 

خسر نابلیون اعدادا كبیرة من جنودة بسبب تفشي مرض الطاعون بینھم.
م:١٧٩٩موقعة ابي قیر البریة یولیو 

**** اللقوات االطراف :نابلیونعند عودة نابلیون من الشام دارت معركة بین:
العثمانیة

م١٧٩٩س: ما النتائج التي ترتبت علي موقعة ابي قیر البریة یولیو 
ھزیمة القوات العثمانیة و اسر قائدھم.-١
قائدا للحملة مكانة.بعد المعركة:عاد نابلیون سرا الي فرنسا بعد ان عین كلیبر-٢

م١٨٠٠اتفاقیة العریش ینایر 
الدولة العثمانیة االتراكواالطراف:كلیبر الفرنسیین

بنود االتفاق تم فیھا االتفاق علي جالء الفرنسیین عن مصر باسلحتھم و معداتھم علي نفقة 
مما دفع الي التقدم نحو القاھرة .الدولة العثمانیة

فشل اتفاقیة العریش ؟س: بم تفسر
رفض الحكومة البریطانیة االتفاقیة و اصرت علي تسلیم الفرنسیین انفسھم كاسري بسبب 
حرب.

س: ما النتائج التي ترتبت علي اتفاقیة العریش ؟
فشل االتفاقیة لرفض كلیبر موقف انجلترا-١
ھم وتقھقرھم الي الشام.محاربة كلیبر للقوات العثمانیة في ضواحي القاھرة و ھزیمت-٢

م :١٨٠٠ثورة القاھرة الثانیة مارس 
قائدھا : عمر مكرممركزھا :حي بوالق

م١٨٠٠س: بم تفسر قیام ثورة القاھرة الثانیة مارس 
بسبب : االجراءات العقابیة التي اتخذھا كلیبر ضد اھل القاھرة.

احداثھا/:
بوالق حیث توجد مخازن تموین الجیش الفرنسياندلعت الثورة في حي -١
حطم الثوار ابواب المخازن و استولوا علي ما فیھا و قتلوا الحامیة الفرنسیة.-٢
استمرت الثورة اكثر من شھر و عجز كلیبر عن اخمادھا-٣
قام كلیبر بقتل بعض الثوار و امر بتدمیر حي بوالق بالمدافع.-٤
لغذاء عن سكان القاھرةمنع كلیبر ا-٥

نتائجھا:
فرض الضرائب و االتاوات و مصادرة االموال و الممتلكات-١
زیادة سخط الشعب المصري علي كلیبر الفرنسیین.-٢
كلیبر في اجراء بعض االصالحات لكي یلبي طلبات الجیش الفرنسي و منھا انشاء بدا-٣

حصون في القاھرة و االسكندریة
اثناء متابعة كلیبر لالصالحات قام شاب سوري كان یدرس باالزھر ھو سلیمان لیبر:مقتل ك

م١٨٠٠الحلبي بطعن كلیبر بخنجر في قلبة فمات في یونیة 
مینو و الحملة:
تولى مینو قیادة الحملة الفرنسیة في مصر بعد مقتل كلیبر



مسلمة اسمھا زبیدة من ابناء مدینة رشید.اعتنق مینو االسالم و تزوج من امراة
م:١٨٠١نھایة االحتالل الفرنسي لمصر 
اسباب نھایة الحملة في مصر:

بسبب :مینو استحالة نجاح الحملة في مصر؟ س: بم تفسر ایقن 
عدم تحقیق الحملة الفرنسیة ھدفھا في جعل مصر قاعدة المبراطوریة فرنسیة في الشرق-١
جلترا البحري و حصارھا للشواطيء المصریة.تفوق ان-٢
تعدد ثورات المصریین-٣
مقاومة العثمانین و الممالیك.-٤

لذلك:
تم توقیع اتفاقیة بین مینو و ممثل الجیش االنجلیزي

االتفاقیة بمثابة استسالم و خروج الفرنسیین بكامل عدتھم من مصر علي متن كانت ھذة
م.١٨٠١السفن االنجلیزیة في سبتمبر

نتائج الحملة الفرنسیة علي مصر:
الحربیة:

لم تستطع الحملة الفرنسیة جعل مصر قاعدة المبراطوریة فرنسیة في الشرق-١
و اكبر مستعمراتھا في الھندلم تتمكن من قطع الطریق بین انجلترا-٢
نجحت فقط في اضعاف قوة الممالیك.-٣

السیاسیة:
لفتت الحملة الفرنسیة انظار العالم العربي لمصر وموقعھا الجغرافى المتمیز و خاصة انجلترا.-١
اظھرت للمجتمع عزلتة مما یجري في العالم-٢
ایقاظ الوعي المصري لدي المصریین-٣

-العلمیة و الثقافیة :
س: بم تفسر تعتبر النتائج العلمیة اھم نتائج الحملة الفرنسیة علي مصر ؟ ھااااام جداااا

اكتشاف حجر رشید و فك رموز الكتابة المصریة القدیمة-١
انشاء المجمع العلمي المصري كمقر الجراء االبحاث العلمیة-٢
تالیف كتاب وصف مصر-٣
اسة مشروع توصیل البحرین االحمر و المتوسط.در-٤

مكثت الحملة في مصر .٢فشلت الحملة في تحقیق اھدافھا البحریة ..١الحظ ان :
سنوات.٣

الدرس الثالث: محمد علي والیا علي مصر

الشدیدة ثم م عانت مصر من حالة الفوضي١٨٠١بعد رحیل الحملة الفرنسیة علي مصر عام 
-٢العثمانیون -١ظھرت ثالث قوى تتصارع علي االنفراد بحكم مصر:

االنجلیز- ٣الممالیك
بزعامة عمر ھذا الي جانب الدور الوطني للمصریین وكان علي راسھم المشایخ و العلماء

مصر مكرم و الشیخ عبداللة الشرقاوي الذین عملوا علي تدعیم تولیة محمد علي لحكم
م١٨٠٥

العثمانیین:.١
رات الدولة العثمانیة انھا صاحبة الحق في السیادة علي مصر والیة عثمانیة كما انھا قدمت 

تضحیات و مساعدات اثناء الحكم الفرنسي
و السیاسیة قام السلطان العثماني بتعیین عدد كثیر من الوالةخالل ھذة الفترة من الفوضي

قتل بعضھم نتیجة للمؤامرات التي دبرت للتخلص منھم



الممالیك:.٢
تتطلع الممالیك الي االستئثار بالسلطة

اعتقد الممالیك احقیتھم في حكم مصر النھم تصدوا للفرنسیین و قدموا مساعدات عسكریة 
نجلیز ضد الفرنسیین.للعثمانیین و اال

بم تفسر:لم یتمكن الممالیك للوصول الي السلطة؟ضعف موقف الممالیك
الصراعات فیما بینھم لالستئثار بالسلطة-١
نھب ثروات البالد-٢
عدم النظر للمصلحة العامة.-٣
االنجلیز:.٣

مواصالتھا الي اكبر ارادت انجلترا السیطرة علي مصر و احتاللھا لتامین طرق 
مستعمراتھا في الھند و من ھنا لم تفكر في اجالء قواتھا من مصر

قوة الشعب المصري الزعامة الشعبیة
ظھرت قوة الشعب المصري بقیادة الزعامة الشعبیة التى قاومت االحتالل الفرنسي في 

ثورتي القاھرة االولي و الثانیة وكان علي راسھم المشایخ والعلماء
الزعامة الشعبیة ایضا دورا في:لعبت 

بث الروح الوطنیة في مواجھة الغزو االجنبي وطردة من البالد
الضغط علي الدولة العثمانیة لموافقة علي تولیة محمد علي حكم مصر وفقا 

لشروطھم.

ثورة الشعب المصرى و تولیة محمد علي
الوالة لكنھم فشلوافي بعد رحیل الفرنسیین عن مصر عینت الدولة العثمانیة عددا من 

فرضوا الضرائب علي دفع رواتب الجند المتاخرة عجزوا عن- ادارة شئون البالد حیث:
االھالي و حدثت اضطرابات كثیرة في مصر

موقف زعماء الشعب:
م و ١٨٠٥مایو ١٣اجتمع زعماء الشعب و العلماء و نقباء الطؤائف بدار المحكمة في -

.حمد عليمو تولیةخورشیدقرروا عزل
توجة عمر مكرم نقیب االشراف و الشیخ عبد اللة الشرقاوى كبیر العلماء الي محمد علي -

والبساة لباس الوالیة واخذوا علیة عھد اي شرط اال یفعل شیئا دون الرجوع الیھم.
رفض السلطان العثماني والیة محمد علي في اول االمر لكنة وافق تحت ضغط الشعب و -

العلماء.
الصعوبات التي واجھت محمد علي

. التخلص من ٣التخلص من الزعامة الشعبیة.٢م١٨٠٧حملة فریزر مارس .١
الممالیك

اوال حملة فریزر:
م ؟١٨٠٧س: بم تفسر : مجئ حملة فریزر علي مصر مارس 

رغبة انجلترا في خلع محمد علي و السیطرة علي مصر-
خط سیر الحملة:

ارسلت بریطانیا حملة الى مصر بقیادة فریزر فوصلت الي االسكندریة ثم زحفت الي رشید.
االحداث:

استولت الحملة االنجلیزیة علي االسكندریة وروعت االھالي فكتب االھالي الي السید عمر 
مكرم فارسل الیھم یدعوھم الي التوجة نحو رشید



اس ولقوة عند رشید و الحمادتجمع االھالي لمالقاة الجیش البریطاني في حم
استطاع الشعب المصري ھزیمة القوات البریطانیة.

م١٨٠٧النتائج: س: بم تفسر فشل حملة فریزر علي مصر
ھزیمة القوات البریطانیة بسبب المقاومة الباسلة للشعب المصري و اھالي رشید و الحماد .-
م.١٨٠٧مدینة االسكندریة سبتمبر جالء القوات البریطانیة عن -

ثانیا : التخلص من الزعامة الشعبیة:
بعد استقرار االمر لمحمد علي قرر التخلص من منافسیة و علي راسھم العلماء مستغال 

الخالف الواقع بینھم فقام بــ :
م.١٨٠٩نفي السید عمر مكرم الي دمیاط .١
صبة وذلك رغم الجھود التي بذلوھا في تولیة محمد عزل الشیخ عبد اللة الشرقاوي من من.٢

علي حكم مصر .
م:١٨١١ثالثا : التخلص من الممالیك مذبحة القلعة مارس 

م للتخلص من الممالیك حیث/:١٨١١دبر محمد علي مكیدة في مارس 
ل دعا زعماء الممالیك للقلعة لالحتفال بتقلید ابنة طوسون القیادة العامة لحملة الحجاز ثم قت

عدد كبیر منھم
تعقب ابنة ابراھیم الناجین من المذبحة و قضي علي عدد كبیر منھم و فر الباقین الي السودان 

.
بذلك وطد محمد علي حكمة في مصر و بدا یتفرغ لتنفیذ السیاسة التى رسمھا لحكم مصر .

م١٨٠٥.١٨٤٨الدرس الرابع: محمد علي 
یرسم سیاسة مصر الداخلیة والخارجیة من أجل بناء بعد ان تولي محمد علي حكم مصر أخذ 

مصر الحدیثة علي النسق األوروبي ،وخاصة النسق الفرنسي
أوال :سیاسة محمد علي الداخلیة

العمران و السیاسة االقتصادیةالتنظیم اإلداري
العمارة

التعلیم و 
الثقافة

الجیش و البحریة

التنظیم اإلداري.١
حتي یتمكن من السیطرة الكاملة علي محمد علي بتنظیم اإلدارة ؟س: بم تفسر اھتم 

البالد .
فقام باآلتي :

. جعل الحكومة المركزیة علي رأس النظام اإلداري١
وكان مقرھا القاھرة ومھامھا تصدر جمیع األوامر النظام اإلداري كلھ. ٢
د من المراكز تنقسم المراكز الي عدة أقسام مدیریات یتبع كل مدیریة عد٧. قسم البالد الي ٣

،تضم عدة قري
؟س: بم تفسر ؟ انشا محمد علي عدة مجالس و دواوین 

لتعاونة في مختلف شئون الحكم مثل الدیوان العالي ومقرة القلعة.
السیاسیة االقتصادیة..٢

اھتم محمد علي بسیاستة األقتصادیھ اھتماما كبیرا؟س: بم تفسر ؟ 



ھدف تحقیق االستقالل السیاسي لمصر وذلك عن طریق . االكتفاء الذاتى.زیادة موارد الدولة ب
ان تكون صادرات مصر أكثر من وارداتھا

اي إشراف الدولھ علي مصادر االقتصاد المصرينظام االحتكارطبق محمد علي
..ا ) الزراعة

اھتم محمد علي بتنظیم و تطویر الزراعھ
ادخل ا نوعا جدیده من القطن حتى أصبح القطن المصري منافسا األقطان العالمیھ أصبح ثورة .١

مصر الزراعیة
اھتم لغرس أشجار التوت لتربیة دودة الزق اھتم بزراعة أشجار الزیتون وقصب السكر الي .٢

جانب الخضراوات والفواكھ والنخیل باإلضافة إلي الحبوب الغذاءیة
حمد علي بمشروعات الري وإنشاء الجسور علي النیل وشق التبرع و القنوات مثل اھتم م.٣

اھم المشروعات التي قام بھا محمد علي القناطر الخیریةترفعھ المحمودیة .......الحظ......
..ب ) الصناعة

اھتم محمد علي بصناعات تعتمد علي المواد الخام المتوفرة في مصر مثل مصانع الغزل و 
ج معامل السكر بالوجة القبلي المالبس األسلحةالنسی

ج) التجارة
؟س: بم تفسر ازدھرت التجارة الداخلیة و الخارجیة في عھد محمد علي 

أصبحت مصر مركزاتجاریا ھاما و ذلك نتیجة التقدم في..الزراعة و الصناعة و االستقرار 
.الداخلي

ارتبط التقدم الصناعي بالنھوض بالجیش في عھد محمد علي ؟ ھاااااام جداس: بم تفسر 
بھدف سد حاجات الجیش من المالبس و األسلحة و غیرھا

العمران و العمارة
اھتم محمد علي محمد علي بالعمران و العمارة وظھر ذلك في تنمیھ المدن والقرى و ..

مسجد محمد علي:قصر الجوھرهمن المباني مثل..تطویرھا انشاء العدید 
؟س : وضح جھود محمد علي في النھوض بالتعلیم :التعلیم و الثقافة

ارسال بعثات اللي الخارج و خاصة الي فرنسا.١
عمل علي ترجمة الكتب و المؤلفات في مختلف العلوم.٢
بوالقانشا المطابع االمیریة في .٣
اصدر صحیفة القائع المصریة.٤
انشا المدارس الحدیثة و منھا :.٥

المھندسخانة)–الزراعة –الصیدلة -الطب البشري–الطب البیطري -الطب –( الحربیة 
انشا المدارس االبتدائیة و التجھیزیة التي تقابل المرحلة الثانویة العداد التالمیذ لاللتحاق .٦

علیا .بالمدارس ال
الجیش و البحریة:

ادرك محمد علي ان نجاح مشروعاتة الداخلیة و الخارجیة مرتبط بـ :..............
بناء جیش قوي منظم و مدرب علي احدث االسالیب االوروبیة ومزود باالسلحة الحدیثة

االھتمام باحیاء االسطول الحربي لذلك قام بـ :
باالسكندریة.انشاء ترسانة لصناعة السفن 

الفرسان-٣المدفعیة -٢المشاة-١انشاء العدید من المدارس الحربیة مثل 

ثانیا سیاسة محمد علي الخارجیة:
كانت سیاسة محمد علي الخارجیة تھدف الي :تدعیم استقالل مصر و ذلك عن طریق خوض 

بالد المورة -٤بالد الشامالسودان-الجزیرة العربیة- ١خارجیة فيحروب
بالیونان



سیاسة محمد علي الخارجیة التوسعیة؟س: ما النتائج المترتبة علي ؟ 
الدول االستعماریة في المنطقة خاصة انجلترا و فرنسا مما ادي الي ادت الي صدام مع اطماع 

م علي محمد علي و التي اضطر الي قبولھا١٨٤٠فرضھم معاھدة لندن 
والتي ادت الي تقلص مشروعات محمد علي االصالحیة في مصر.

م١٨٤٠شروط معاھدة لندن عام
السلطان العثمانياعادة بالد الشام و الجزیرة العربیة الي سیطرة -١
تثبیت محمد علي في حكم مصر-٢
اعالن خضوع محمد علي للباب العالي السلطان العثماني-٣

م:١٨٤١فرمان یونیو 
م وھو یقضي بحق وراثة الحكم الكبر ابناء محمد ١٨٤١اصدر السلطان العثماني فرمان یونیو

علي سنا من الذكور الي جانب حكم السودان
محمد عليثالثا خلفاء 

م ١٨٤٨توفي عام حكم عدة اشھر ابن محمد عليابراھیم باشا.١
م )١٨٥٤-م١٨٤٨(ابن طوسون باشا و حفید محمد علي ) ( عباس باشا االول.٢

تولي الحكم بعد وفاة ابراھیم باشا
م )١٨٦٣-م ١٨٥٤) ( ( ابن محمد عليمحمد سعید باشا.٣

اعطي امتیاز حفر قناة قناة السویس للمھندس الفرنسي تولي حكم مصر بعد وفاة عباس باشا
م١٨٥٤نوفمبر فردیناند دلیسبس توفي في

م )١٨٧٩-م١٨٦٣( ابن ابراھیم و حفید محمد عليالخدیوي اسماعیل.٤
المشروعات العمرانیة و االقتصادیةاھتم سعي لتحقیق نھضة حقیقیة في مصر قام بالعدید من

نجح في اقامة امبراطوریة في بالتعلیم قام بالعدید من المشروعات االقتصادیة و العمرانیة
مصر امتدت الي مدیریة خط االستواء

الحظ : نتیجة النجازات الخدیو اسماعیل في مصر و خارجھا تحركت الدول االوروبیة ضدة 
علي السلطان العثماني لعزلة و تولیة ابنة توفیق.فقامت انجلترا بالضغط 

م )١٨٩٢-م ١٨٧٩ابن الخدیوي اسماعیل ( توفیقالخدیو.٥
تولي الخالفة بعد عزل ابیة الخدیوي اسماعیل .


