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 األسئـلة
 أواًل : اجلغـرافيـا

 : أكمل العبارات اآلتية 1س
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تجرى أنهار أوب وينسى ولينا فى السهول الشمالية الواسعة من قارة .................. وتصب فى  -17

 المحيط ................... .

 ................... فى شمال أمريكا الجنوبية .توجد هضبة  -18

 أطول أنهار أوروبا نهر ................... . -19
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 : بم تفسر: 2س

 األهمية اإلقتصادية للسهول الفيضية . -1

 إنشاء الموانى بالسهول الساحلية فى قارة أوروبا . -2

 تتميز السهول الساحلية بقارة أفريقيا بشكل عام بالضيق . -3

 تعرف هضبة التبت بسقف العالم . -4

 للسهول الفيضية أهمية كبيرة فى أمريكا الجنوبية .  -5

 وجود الجليد فوق قمم الجبال فى المناطق االستوائية والمدارية . -6

 يتميز حوض األمزون بإرتفاع درجة الحرارة طوال العام وسقوط األمطار . -7

 تنمو األشجار الموسمية فى شبه جزيرة الهند الصينية جنوب الصين . -8

 يختفى المناخ القارى البارد فى نصف الكرة الجنوبى . -9

 : ما النتائج المترتبة على : 3س

 وقوع أوربا على المحيط األطلنطى والبحر المتوسط ؟ -1

 كثرة تعاريج السواحل فى قارة أوربا ؟ -2

 : تخير اإلجابة الصحيحة : 4س

 .األطلنطى(  –القطبى الشمالى  –الهندى  –)القطبى الجنوبى  أصغر محيطات العالم المحيط -1

 فى أطرافها الشمالية. ...................يمر فى قارة أوربا  -2

 الدائرة القطبيه الشمالية(  –دائرة االستوائية  –مدار الجدى  –)مدار السرطان 

 . ...................يفصل قارة أستراليا عن جزر أندونسيا فى الشمال  -3

 البحر الكاريبى(  –بحر قزوين  –بحر أرافورا  –)بحر الشمال 

 (الدفيئ المعتدل ـ البارد القاري ـ اللورنسي ـ التندرا....................) مناخ تتبع أنتاركتيكا قارة ـ4

 (اللورانسي ـ الصيني ـ السوداني ـ الموسمي...).......... باسم الحار المداري المناخ إقليم يعرف ـ5

 (أوربا غرب ـ الموسمي ـ الصيني ـ المتوسط البحر..........)االقليم يتبع أستراليا غرب جنوب ـ6

 ندرة ـ شتوية أمطار ـ صيفية أمطار ـ العام طوال أمطار) ............ورباأ غرب شمال يميز ـ7

 (مطاراأل
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 (البراري ـ االستبس ـ السافانا ـ الكثيفة شجاراأل.........)الحار المداري المناخ اقليم داخل تنمو ـ8

 (المخروطية ـ النفضية ـ الموسمية ـ االستوائية........) الغابات اشجار من الهند جوز أشجار ـ9

 (المطاط ـ الزان ـ الصنوبر ـ البلوط.................) االستوائية الغابات أشجار من -11

 ............حوض ساحل في أفريقيا في االستوائية الغابات توجد -11

 . (مريوط ـ الكونغو ـ سيناء  ـ  المتوسط البحر)

 : اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتى : 5س

   . هى الدول التى تتكون من جزيرة أو أكثر أو قد تكون جزًءا من جزيرة -1

  موقع المكان بالنسبة لألماكن األخرى من بحار ومحيطات وقارات . -2

  عدة جزر وتحيط بها المياه من جميع الجهات .أصغر قارات العالم وتتكون من  -3

 مع تصويب الخطأ :)×( ( أو : ضع عالمة ) 6س

 ( )   ( أهم جبال أفريقيا جبال أطلس وجبال البحر األحمر وجبال كلمنجارو .1

( توجد فى قارة أمريكا الشمالية سالسل جبال روكى وماكنزى فى الشرق بينما توجد سالسل 2

 ( )         الغرب .جبال األبالش فى 

 ( ( تمتد سالسل جبال اإلنديز من الشمال حتى األطراف الجنوبية لقارة أمريكا الشمالية.)3

 ( توجد فى قارة استراليا سهول متسعة تجرى بها أودية نهرية أهمها نهرا مرى ودارلنج . 4

( ) 

 (  )  ب .( تمتد السالسل الجبلية بقارة أوروبا بإتجاه عام من الشرق إلى الغر5

 ( )    من العوامل المؤثرة فى المناخ الموقع الفلكى والتضاريس . (6

 ( )  غرب القارات . 61 - 45يقع مناخ غرب أوروبا بين دائرتى عرض  (7

 ( )فى ليبيا بمناخ البحر المتوسط.  تتميز سواحل دول المغرب العربى والجبل األخضر (8

 

  



  
 
 
 
 
 

5 

 : قارن بين : 7س

 قارات العالم ؟ أنهار العالم فى

 ( أمامك خريطة لقارة استراليا اكتب ما تدل عليه األرقام التالية :1:  8س

 جبــال .................... -1 

 مــــدار .................... -2

 المحيط .................... -3

 ....................المحيط  -4

 بحــــر .................... -5

 .........الخليج ............ -6

 جزيرة .................... -7

 ...........ر ...........جز -8

 

 

 

 ( أمامك خريطة للعالم اكتب ما تدل عليه األرقام التالية :2

 المحيط ................... -1

 جبال ................... -2

 هضبة ................... -3

 خليج ................... -4
 جبال ................... -5

  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

(5) 
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 ثانيًا : التاريخ
 : بم تفسر 1س

 ( التدهور اإلقتصادى لدولة المماليك .1

 . تحت حكم العثمانيين عزولة عن المؤثرات الحضاريةمتحول مصر إلى والية ( 2

 " .  إتجاه العثمانين نحو مصر والشام ( أسباب إتجاه العثمانين إلى مصر . "3

 ( هزيمة الجيوش المملوكية أمام جيوش العثمانيين . 4

 ( تدهور التجارة الداخلية والخارجية زمن الدولة العثمانية .5

 ( فشل حركة على بك الكبير. 6

 نى فى ثناياه عوامل ضعفه . ( حمل نظام الحكم العثما7

 .  ( أسباب الحملة الفرنسية على مصر8

 ( هزيمة المماليك أمام الفرنسين فى معركة إمبابه وشبراخيت . 9

 . 1798( قيام المصريين بثورة القاهرة األولى أكتوبر 11

 ( أسباب الحملة الفرنسية على بالد الشام . 11

 إلى فرنسا .  ( عودة نابليون سًرا12

 ( فشل إتفاقية العريش .13

 . لم تنجح محاولة الفرنسيين فى شق قناة تربط بين البحرين األحمر ، والمتوسط( 14

  1817( حملة فريزر على مصر فى مارس 15

 1819( نفى السيد عمر مكرم إلى دمياط 16

 : ما النتائج المترتبة على :2س

 ؟  1517 الريدانية( موقعة 1

 ؟   ( نظام االلتزام2

 ( إتجاه سليم األول نحو الشرق؟ 3

 ( ثورة القاهرة األولى والثانية ضد االحتالل الفرنسى ؟4

 ( مذبحة يافا البشرية ؟5

 ( تحطيم االسطول الفرنسى فى موقعة أبى قير البحرية ؟6
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  -: اكمل ما يلى: 3س

 نحو ................... .  16إتجه سليم األول فى بداية القرن  -1

 إكتشاف ................... طريق رأس الرجاء الصالح .  ةأحوال المماليك نتيجتدهورت  -2

 نتصر سليم األول على الصفويين فى معركة ................... . ا -3

 انقسم المجتمع المصرى فى زمن العثمانيين إلى طبقتين هما ............... و ................ . -4

 ة من ميناء ................... سرًا .أبحرت الحملة الفرنسي -5

 دخل نابليون القاهرة بعد أن أمن ................... على ................... . -6

 أغرق االسطول البريطانى بقيادة ................. األسطول الفرنسى فى خليج ................. . -7

 ية ................... .استمرت مقاومة أبناء الصعيد للقوات الفرنس -8

 ................ م بقياة....1817نجليزية على مصر ت الحملة اإلجاء -9

 .م إلى مدينة.................1819قام محمد على بنفى عمر مكرم  -11

......... .....وتولية ..... خورشيد باشاقرر زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف عزل  -11

 حكم مصر .

 سعت بريطانيا إلى تولية ................ حكم مصر . -12

أمام العبارة الغير صحيحة مع )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة : ضع عالمة ) 4س

 التصويب :

 (  )     هزيمة جيوش طومان باى فى موقعة مرج دابق . -1

 (  ) السلطان سليم األول .نتهى الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية بهزيمة ا -2

 (  )    . لمصر لمدة خمسة قرون متتاليةاستمر حكم العثمانيين  -3

 ( )   . أبو الذهب السبب فى فشل حركة على بك الكبيرخيانة محمد بك  -4

 (  )   عقب موقعة مرج دابق . 1517صبحت مصر والية عثمانية عام ا -5

 ( )    .بعد توليه السلطةحاولت إنجلترا تدعيم موقف محمد على  -6

 ( )   شهدت مصر حالة من االستقرار السياسى منذ خروج الحملة الفرنسية . -7

 ( )    جاهر محمد على باشا باإلنضمام إلى العلماء والمشايخ . -8
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أصدر السلطان العثمانى فرمانا تضمن عزل محمد على باشا  1885فى التاسع من يوليو  -9

 ( )      خورشيد باشا واليًا على مصر . تعيين

 ( )   تخلص محمد على من المماليك بطردهم ونفيهم خارج البالد . -18

 ( )  تضاءل نفوذ علماء األزهر والقيادات الشعبية فى عهد محمد على . -11

 : ما هى األعمال الكبرى للحملة الفرنسية ؟ 5س

 : من هـو :6س

 (   )  م . 1811الثانية ضد الحملة الفرنسية مارس تزعم ثورة القاهرة  -1

 (   )    بمعاونة جنوده . عكاقاوم الحملة الفرنسية فى  -2

تولى قيادة الحملة الفرنسية وكان يريد البقاء فى مصر فقام بعمل خطة إصالحية فى العديد من  -3

 (   )         المجاالت .

 (   )    . 1811أحد طالب األزهر الذى قتل كليبر عام  -4

 (   )   أحد ضباط الحملة الفرنسية وعثر على حجر رشيد . -5

 (  ) م لتوسيع امبراطوريته العثمانية . 16توجه نحو الشرق فى القرن  -6

 

 ( قارن بين معركة مرج دابق والريدانية من حيث :1:  7س

 النتائج ( –األطراف  –) التاريخ 

 البحرية وأبى قير البرية من حيث :(  قارن بين معركة أبى قير 2

 النتائج ( –األطراف  –) التاريخ   
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 اإلجـابات
 أواًل : اجلغـرافيـا

 : أكمل العبارات اآلتية 1س

مليون كم 2244وتبلغ مساحتها  أسياأكبر قارات العالم من حيث المساحة قارة  -1
2

  . 

والنندائرة   مدددار السددر انو  االسددتوائيةالدددائرة مننن دوائننر العننرض الرئيسننية التننى تمننر بأسننيا    -2

 .  الشمالية القطبية

 .الهندىوتقعان فى المحيط  مدغشقر وجزر القمرمن أهم الجزر التى توجد فى قارة أفريقيا  -3

إلننى  جنوًبدا  11حينث تمتند منن دائنرة عنرض       الجنددوبىتقنع أسنتراليا بأكملهنا فنى نصنف الكنرة        -4

 .  جنوًبا 44دائرة عرض 

 الجنوبية .  نيوزيلنداوالشمالية  نيوزيلندامن الجزر التابعة ألستراليا جزيرتى  -5

 سطح أفريقيا . الهضبىيسود المظهر  -6

 فى ليبيا . كلنشومن السهول الصحراوية سهل  -7

وجننول السنودان   من السنهول الفيضنية فنى قنارة أفريقينا سنهول نهنر النينل فنى مصنر والسنودان             -8

 . بجودة التربة وصالحيتها للزراعةوتتميز  الكونغووسهول حوض 

 .  التى تنبع منها روافد النيل الحبشةتقع فى شرق أفريقيا هضبة  -9

 . فى شمال إسبانيا البرانسفتعرف بجبال  الشرق إلى الغرب منتمتد سالسل جبال األلب  -11

 فى مصر . الغربيةو  الشرقيةمن هضاب الصحراء الكبرى هضبتا الصحراء  -11

 . جبل  ارق من يابس قارة أوروبا عند مضيقيقترب يابس قارة إفريقيا  -12

 . معظم مساحة إسبانيا هضبة الميزيتاتشغل  -13

 ومن قممها التى يغطيها الجليد فى فصل الشتاء . روكىأعلى جبال أمريكا الشمالية جبال  -14

 . المحيط الهندىونهر السند فى  بحر المانشيصب نهر السين فى  -15

 فى الجنوب. المكسيكفى الشمال الشرقى وهضبة  لبرادورمن أهم هضاب أمريكا الشمالية هضبة  -16
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وتصنب فنى المحنيط     أسديا تجرى أنهار أوب وينسنى وليننا فنى السنهول الشنمالية الواسنعة منن قنارة          -17

 . القطبى

 فى شمال أمريكا الجنوبية . جياناتوجد هضبة  -18

 . الفولجار أوروبا نهر أطول أنها-19

 . فى فرنسا الوسطى فرنسابينما توجد هضبة  أسبانيافى  ريااڤ باتوجد هضبة  -21

 . التبتأعلى هضاب العالم وتعرف بسقف العالم  -21

  شتاًء ، بينما يسود الجفاف صيفًا يتميز إقليم المناخ الموسمى بغزارة أمطاره -21

 الموقع الجغرافى   و التضاريس و الموقع الفلكى العوامل المؤثرة فى المناخ -22

 درجة الحرارة على مدار العام . فى المعتدل تتميز المناطق القريبة من البحر بمناخها -23

منطقددة محددددة علددى سددطه األرا لهددا خصائصددها المناخيددة مددن حيددث      األقلننيم المننناخى هننو  -24

 الحرارة والرياح والمطر .

 األمدزون  فى أسيا وحوض اندونيسيا بأفريقيا وجزر الكنغو يسود المناخ اإلستوائى فى حوض -25

 طوال العام . سقوط األمطاردرجة الحرارة طوال العام و  ارتفاع يتميز بـبأمريكا الجنوبية و

 بأفريقيا . اإلستوائى يسود إقليم المناخ المدارى الحار فى شمال وجنوب األقليم -26

 . السافانا ونمو حشائش جاف وشتاء حار ممطر يتميز إقليم المناخ المدارى الحار بصيف -27

   الهند الصينية وشبه جزيرة الهند يقع إقليم المناخ الموسمى فى قارة آسيا فى -28

نوع من العواصف المدارية البحريدة المددمرة والتدى كايدرًا مدا تتعدرا        عواصف التيفون هى -29

التددى تهددب فدى منطقددة البحددر الكدداريبى   وهننى تشننبه الهنريكين  وجندوب الصددين لهدا جددزر الفلبددين  

 . بالمحيط األ لنطى

 المتوسط البحر مناخ تتبع تركياو الشام بالد سواحل -31

 الصيني القارات شرق المعتدل المناخ علي يطلق ـ31

 اللورنسي االقليم إسم القارات شرق البارد المعتدل المناخ علي يطلق ـ32

 العام  وال مطاراأل سقوط أوربا غرب شمال منطقة يميز ـ33

 .شماال61و45 عرض دائرتي بين النفضية الغابات تقع ـ34
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 : بم تفسر: 2س

 األهمية االقتصادية للسهول الفيضية ؟ -1

 ألنها تتميز بخصوبة تربتها مما ساعد على قيام الزراعة وذلك ألنها تكون من رواسب نهرية . 

 الموانى بالسهول الساحلية فى قارة أوروبا .إنشاء  -2

 .ها وكثرة الجزر بسبب كثرة تعاريج سواحل 

 تتميز السهول الساحلية بقارة أفريقيا بشكل عام بالضيق . -3

 بسبب أقتراب حافة الجبال والهضاب من الساحل . 

 تعرف هضبة التبت بسقف العالم ؟ -4

 عن قمم الجبال . رتفاعهاالألنها أعلى هضاب العالم 

 للسهول الفيضية أهمية كبيرة فى أمريكا الجنوبية . -5

سهول نهر األمزون تعد أوسع سهول فيضنية فنى العنالم ونمنو بهنا الغابنات االسنتوائية بأشنجارها          

واألرجنتنين وهنى    ىوسهول نهر البالتا التنى تمتند منن الشنمال إلنى الجننوب فنى أورجنوا         الكثيفة

 . القمح ورعى وتربية األبقار واألغنامزراعة  ىفاألرجنتين   غنى مناطقأ

 وجود الجليد فوق قمم الجبال فى المنا ق االستوائية والمدارية . -6

 درجة مئوية . 1متر عن سطح البحر تقل الحرارة  151وذلك بسبب عامل األرتفاع فكلما أرتفعنا 

 يتميز حوا األمزون بإرتفاع درجة الحرارة  وال العام وسقوط األمطار . -7

 وذلك لمرور خط االستواء وتعامد الشمس عليه طوال أيام السنة .

 تنمو األشجار الموسمية فى شبه جزيرة الهند الصينية جنوب الصين . -8

 بسبب غزارة األمطار التى تسقط فى فصل الصيف .

 ى البارد فى نصف الكرة الجنوبى .يختفى المناخ القار -9

 لضيق اليابسة وصغر مساحتها .

 : ما النتائج المترتبة على :3س

 وقوع أوربا على المحيط األ لنطى والبحر المتوسط .  -1

ساعد على أنتشار الحضارة األوربية فى العالم من خالل الكشوف الجغرافية الكثيرة وله دور 

 .  فى اكتشاف األمريكتين
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 كارة تعاريج السواحل فى قارة أوربا.  -2

 االتصال بالعالم الخارجى .  ةساعد على إنشاء الموانى الطبيعية وسهول

 : تخير اإلجابة الصحيحة :4س

 األطلنطى(.  – القطبى الشمالى –الهندى  – القطبى الجنوبى أصغر محيطات العالم المحيط ) -1

الدائرة القطبية  –دائرة االستوائية  –مدار الجدى  –يمر فى قارة أوربا )مدار السرطان  -2

 ( فى أطرافها الشمالية . الشمالية

بحر قزوين  – بحر أرافورا –يفصل قارة أستراليا عن جزر اندونسيا فى الشمال )بحر الشمال  -3

 البحر الكاريبى( .  –

 (الدفيئ المعتدل ـ البارد القاري ـ اللورنسي ـ التندرا....................)مناخ تتبع أنتاركتيكا قارة ـ4

 (اللورانسي ـ الصيني ـ السوداني ـ الموسمي..............)باسم الحار المداري المناخ إقليم يعرف ـ5

 (أوربا غرب ـ الموسمي ـ الصيني ـ المتوسط البحر..........)االقليم يتبع أستراليا غرب جنوب ـ6

 (االمطار ندرة ـ شتوية أمطار ـ صيفية أمطار ـ العام  وال أمطار............)اوربا غرب شمال يميز ـ7

 (البراري ـ االستبس ـ السافانا ـ الكثيفة االشجار.........)الحار المداري المناخ اقليم داخل تنمو ـ8

 (المخروطية ـ النفضية ـ الموسمية ـ االستوائية........) الغابات اشجار من الهند جوز أشجار ـ9

 (المطاط ـ الزان ـ الصنوبر ـ البلوط.................) االستوائية الغابات أشجار من ـ11

 (مريوط ـ الكونغو ـ سيناء ـ المتوسط البحر.....)حوض ساحل في أفريقيا في االستوائية الغابات توجد ـ11

 : اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتى : 5س

 (الدول الجزرية) .هى الدول التى تتكون من جزيرة أو أكثر أو قد تكون جزًءا من جزيرة  -1

 (الموقع الجغرافى) موقع المكان بالنسبة لألماكن األخرى من بحار ومحيطات وقارات . -2

  (استرالياأصغر قارات العالم وتتكون من عدة جزر وتحيط بها المياه من جميع الجهات . ) -3

 مع تصويب الخطأ :)×( ( أو عالمة ): ضع  6س

1 )()     

 )جبال روكى وماكنزى فى الغرب وجبال االبالش فى الشرق ( )×(( 2

 ) من الغرب إلى الشرق ()×( ( 5   () (4 )لقارة أمريكا الجنوبية  )×(( 3

6) ()     7) ()   8) () 
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 : قارن بين :7س

 أنهار العالم فى قارات العالم

 استراليا أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية أوربا آسيا أفريقيا

( نهر النيل 1

يصب فى البحر 

 المتوسط

 –( الكونغو 2

النيجر يصب فى 

المحيط 

 األطلنطى

( نهر 3

الزمبيزى يصب 

فى المحيط 

 الهندى

 –( أوب 1

ينسى ولينا 

تصب فى 

المحيط 

القطبى 

 الشمالى

( نهر 2

اليانجتسى 

يصب فى 

 المحيط الهادى

نهر دجلة  (3

والفرات 

يصب فى 

 الخليج العربى

( نهر السند 4

يصب فى 

المحيط الهندى 

ونهر الجانج 

يصب فى 

 خليج البنغال .

( نهر الفولجا 1

يصب فى بحر 

قزوين "أطول 

 أنهار أوروبا"

( نهر السين 2

و الراين 

يصبان فى بحر 

المنش وبحر 

 الشمال

( نهر البو 3

يصب فى 

البحر 

 األدرياتى

( نهر 4

دانوب يصب ال

 فى بحر األسود

 ( نهر اللوار5

( نهر 1

المسيسبى يصب 

فى خليج 

 المكسيك

( نهر نلسن 2

 وسانت لورانس 

فى الشمال 

 الشرقى للقارة

 ( االمزون 1

نهر بارانا  -

وباراجواى 

 والبالتا

 نهر االورينوكو -

يصب فى المحيط 

 األطلنطى

نهر  -

ساوفرانسسكو 

يصب فى المحيط 

 االطلنطى

 نهر مرى

ودارلنج يصبان 

فى الخليج 

االسترالى 

 الكبير
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 ( أمامك خريطة لقارة استراليا اكتب ما تدل عليه األرقام التالية :1:  8س

 ""األلب االستراليةالحاجز الكبير جبــال  -1

 الجدىمــــدار  -2

 الهادىالمحيط  -3

 الهندىالمحيط  -4

 أرافورابحــــر  -5

 االسترالى الكبيرالخليج  -6

 تسمانياجزيرة  -7

 نيوزيلندا جزيرة  -8

 

 

 

 

 ( أمامك خريطة للعالم اكتب ما تدل عليه األرقام التالية :2

 الهادىالمحيط  -1

 أ لسال ــجب -2

 التبتهضبة  -3

 هدسنج ـخلي -4
 اإلنديزال ــجب -5

  

(5) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

(6) 

(8) 

(7) 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

(5) 
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 ثانياً : التاريخ
 : بم تفسر 1س

 ( التدهور اإلقتصادى لدولة المماليك؟ 1

 .  م1498بسبب إكتشاف البرتغالين طريق رأس الرجاء الصالح عام ( 1

 م. 1519( تحطيم االسطول المملوكي في موقعة ديو البحرية 2

  الحضارية تحت حكم العامانيين ؟تحول مصر إلى والية معزولة عن المؤثرات ( 2

 قرون متتالية . 4بسبب حكمهم الجامد الراكد الذى استمر 

 ( أسباب إتجاه العامانين إلى مصر؟ "إتجاه العامانين نحو مصر والشام" ؟ 3

رغبة سليم األول فى توسيع ممتلكاته فى الشرق باالستيالء على مصر حيث هى قلب العالم  -1

 . االسالمى

 .سليم االول خطورة الصدام مع أوربا لتفوقها حضارًيا وعسكريًا إدراك -2

 ( هزيمة الجيوش المملوكية أمام جيوش العامانين؟ 4

 .  سلحة المتطورةواستخدام أساليب القتال الحديثه واالالتفوق العسكرى للعثمانين  -1

 على السلطة. المستمر عدم االستقرار الداخلى والنزاع  -2 

 ( تدهور التجارة الداخلية والخارجية زمن الدولة العامانية 5

 :  أواًل: التجارة الداخلية

 إضطراب األمن.  -2  تدهور الزراعة والصناعة.  -1

  إهمال الطرق البرية. -4    .  غارات البدو -3

 ثانيًا: التجارة الخارجية :

 .  تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى رأس الرجاء الصالح.  -1

 .  التى منحتها الدولة العثمانية للدول األوروبيةاإلمتيازات األجنبية  -2

 ( فشل حركة على بك الكبير؟ 6

 بسبب خيانه محمد بك أبو الدهب له وإنحيازه للسلطان العثمانى . 
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 ( حمل نظام الحكم العامانى فى ثناياه عوامل ضعفه ؟ 7

 زيادة سلطة الديوان والحاميه العسكرية والمماليك .  -1

 سنوات .  3:  1قصر مدة حكم الوالى من  -2

 ( أسباب الحملة الفرنسية على مصر؟ 8

 ( قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها فى الهند . 1

 . مستعمراتهاعن فقدان ( تعويض فرنسا 2

 مصر .( إنشاء مستعمرة فرنسية فى الشرق تكون قاعدتها 3

 ( هزيمة المماليك أمام الفرنسين فى معركة إمبابه وشبراخيت ؟ 9

 بسبب إعتماد المماليك على الفروسية وإعتماد الفرنسين على المدافع والمعدات الحديثة . 

 ؟ 1798( قيام المصريين باورة القاهرة األولى أكتوبر 11

 ( فرض الضرائب على التجار . 1 

 ( تفتيش البيوت بحثًا عن أموال . 2 

 ( هدم المبانى والمساجد بحجة تحصين القاهرة . 3 

 ( هدم أبواب الحارات والدروب لمطاردة عناصر المقاومة . 4 

 الشام ؟ ( أسباب الحملة الفرنسية على بالد 11

جزيرة  ( تحالف إنجلترا وروسيا وأعدوا حملتين برية من الشرق والبحرية من طريق1

  .إلخراج الفرنسيين من مصر رودس 

 .  ( رغبة نابليون مهاجمة الجيش العثمانى فى الشام والقضاء عليه قبل أن يصل مصر2

 إلى فرنسا ؟  ( عودة نابليون سًرا12

 . والمتاعب التى تواجهها فرنسا  ضد فرنسابسب تحالف الدول األوروبية 

 ( فشل إتفاقية العريش ؟13

 ألن إنجلترا طلبت إستسالم الجيش الفرنسى فرفض كليبر . -1
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 لم تنجه محاولة الفرنسيين فى شق قناة تربط بين البحر األحمر والمتوسط ؟( 14

 بسبب خطأ فى حسابات مستوى البحرين .

 ؟ 1817( حملة فريزر على مصر فى مارس 15

انتهزت بريطانيا فرصة تدهور عالقاتها مع السلطان العثمانى وأرسلت حملنة عسنكرية فنى    

 إلحتالل مصر وخلع محمد على وتثبيت تابعها محمد بك األلفى المملوكى . 1817مارس 

 ؟1819( نفى السيد عمر مكرم إلى دمياط 16

تتمثنل فنى السنيد عمنر مكنرم النذى فرضنت علينه قينودًا عنند قبنول            ألن قوة الزعامة الشعبية 

 1819الوالية لذلك رأى ضرورة خلع عمنر مكنرم منن نقابنة االشنراف وابعناده إلنى دميناط         

 وبعدها خارج البالد لينفرد بحكم مصر دون وصاية أو رقابة شعبية .

 : ما النتائج المترتبة على :2س

  م ؟ 1517 الريدانية يناير( موقعة 1

 .انتهت دولة المماليك فى مصر والشام وصارت مصر والية عثمانية 

  ( نظام االلتزام ؟ 2

أدى لتعرض الفالحين لظلم الملتزمين الذين كانوا يجمعون الضرائب بالشدة والعنف مما 

 أضر بأحوال الزراعة .

 ( إتجاه سليم األول نحو الشرق ؟ 3

 اصطدام سليم األول بالدولة الصفوية فى إيران والمملوكية التى كانت تحكم مصر والشام . 

 ( ثورة القاهرة األولى والاانية ضد االحتالل الفرنسى ؟4

 أواًل ثورة القاهرة األولى :

 .  زيادة الغرامات المالية على التجار والعلماء -1

 بدأ الفرنسيين فى تحصين القاهرة . -2

 اعدم الفرنسيين الكثير من األهالى والثوار . -3

 ثانيًا : ثورة القاهرة الاانية :

    إخماد الثورة فى القاهرة . -1

  تدمير حى بوالق . -2
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 إشتداد كليبر فى فرض الغرامات واألموال . -3

 قتل كليبر على يد سليمان الحلبى . -4

 تولى مينو الحملة وكان ينوى البقاء فى مصر . -5

 مذبحة يافا البشرية ؟( 5

قيام نابليون بقتل حاميتها مما كان له األثر فى مقاومة أهالى عكا عن المدينة بقيادة  -

 حاكمها أحمد باشا الجزار .

 سطول الفرنسى فى موقعة أبى قير البحرية ؟( تحطيم األ6

 قضى على آمال فرنسا فى السيطرة على سواحل البحر المتوسط . –

 اإلنجليزى سواحل مصر الشمالية .سطول حاصر األ –

 حرم الحملة فى مصر من امدادات فرنسا لها . -

 شعر الجنود الفرنسيون بأنهم محاصرون داخل مصر . -

 .  توقف التجاره الخارجية -

  -: كمل ما يلىأ:  3س

 .  الشرقنحو  16إتجه سليم األول فى بداية القرن  -1

 .  طريق رأس الرجاء الصالح البرتغالينإكتشاف  ةتدهورت أحوال المماليك نتيج -2

 .  جالديرانإنتصر سليم األول على الصفويين فى معركة  -3

 . محكومين ةحكام 2  بق ة بقانقسم المجتمع المصرى فى زمن العثمانيين إلى طبقتين هما  -4

 . سًرا  ولونأبحرت الحملة الفرنسية من ميناء  -5

 . أموالهم وأرواحهمعلى  العلماء والمشايخدخل نابليون القاهرة بعد أن أمن  -6

 . أبى قيرن األسطول الفرنسى فى خليج نلسوأغرق االسطول البريطانى بقيادة  -7

 . مدة  ويلةاستمرت مقاومة أبناء الصعيد للقوات الفرنسية  -8

 فريزرم بقياة 1817ت الحملة االنجليزية على مصر جاء -9

 دمياطم إلى مدينة 1819قام محمد على بنفى عمر مكرم  -11

 حكم مصر . محمد على قرر زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف عزل الوالى العثمانى وتولية -11

 حكم مصر .محمد بك األلفى  سعت بريطانيا إلى تولية -12
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العبارة الغير صحيحة مع أمام )×( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة : ضع عالمة ) 4س

 التصويب :

 دولة الصفوية فى معركة جالديران هزيمة ال)×(  -2     الريدانية)×(  -1

 () -4    قرون 4)×(  -3

 .سهولةبانجلترا خ ضرلم ت )×( -6     الريدانية)×(  -5

 () -8  حالة من الصراع السياسي.  (×) -7

   محمد على وتعيينتم عزل خورشيد )×(  -9

 م 1811مذبحة القلعة مارس )×(  -18

11- () 

 : ما هى األعمال الكبرى للحملة الفرنسية ؟ 5س

 .ق قناة تربط بين البحرين األحمر والمتوسطدراسة ش -1

     تأليف كتاب وصف مصر . -2 

 . حجر رشيد إكتشاف -3

 : من هـو : 6س

 ( السيد عمر مكرم)  م . 1811تزعم ثورة القاهرة الثانية ضد الحملة الفرنسية مارس  -1

 ( أحمد باشا الجزار)    قاوم الحملة الفرنسية فى عكا بمعاونة جنوده . -2

تولى قيادة الحملة الفرنسية وكان يريد البقاء فى مصر فقام بعمل خطة إصالحية فى العديد من  -3

 ( مينو)         المجاالت .

 ( الحلبى سليمان)    . 1811أحد طالب األزهر الذى قتل كليبر عام  -4

 ( سليم األول)  م لتوسيع امبراطوريته العثمانية . 16توجه نحو الشرق فى القرن  -5
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 ( قارن بين معركة مرج دابق والريدانية من حيث :1:  7س

 النتائج ( –األطراف  –) التاريخ 

 الريدانية مرج دابق وجه المقارنة

 1517يناير  1516أغسطس  التاريخ

 األ راف

 العامانيين بقيادة سليم األول

× 

 المماليك بقيادة قنصوة الغورى

 العامانيين بقيادة سليم األول

× 

 المماليك بقيادة  ومان باى

 النتائج

 . هزيمة المماليك  -

 .  قتل السلطان الغوري -

 انتصار العامانيين ودخولهم القاهرة -

نتهاء حكم المماليك وأصدبحت مصدر   ا -

 عامانية .والية 

 

 (  قارن بين معركة أبى قير البحرية وأبى قير البرية من حيث :2

 النتائج ( –األطراف  –) التاريخ  

 أبى قير البرية أبى قير البحرية وجه المقارنة

 م 1799يوليو  م 1798أغسطس  التاريخ

 األ راف

 االسطول االنجليزى بقيادة نلسون

× 

 االسطول الفرنسى

 الفرنسية بقيادة نابليونقوات الحملة 

× 

 العامانيين

 النتائج

تحطدددم االسدددطول الفرنسدددى ممدددا ترتدددب    -

عليددده القضددداء علدددى آمدددال فرنسدددا فدددى    

 السيطرة على سواحل البحر المتوسط

حصدددار األسدددطول اإلنجليدددزى لسدددواحل    -

مصر الشمالية مما أدى لحرمان الحملدة  

 من إمدادات فرنسا لها  

بددددددأنهم شددددددعور الجنددددددود الفرنسدددددديين    -

 محاصرون داخل مصر .

 توقفت حركة التجارة الخارجية لمصر .  -

هزيمدددة القدددوات العامانيدددة أمدددام القدددوات  

 الفرنسية .

 


