ثان ًيا :التاريخ
الفصل

الموضوعات

الفصل
األول:
الحملة
الفرنسية
على مصر
والشام
١798م
1801-م

الحملة
الفرنسية
وآثرها على
مصر

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم

•يفرس أسباب الحملة الفرنسية عىل مرص (الحالة
االقتصادية -الحالة االجتامعية -الحالة السياسية).
•يفرس أسباب الحملة الفرنسية عىل مرص (الحالة
االقتصادية  -الحالة االجتامعية  -الحالة السياسية).
•يرشح أحوال املجتمع املرصي قبيل الحملة الفرنسية.

مصادر تعلم (نهضة مصر)
https://lms.ekb.eg/repository/resource/dea8868c-d58548ea-91d0-fc6f04f63270/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/771559c1-e80d4abc-b94e-285b23ae8a6f/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/79cdfeb1-91ed4f1d-a289-98178934c9fd/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/93289a13-1f504f3e-ada5-02d23a7c4372/ar

•يحدد عىل خريطة العامل الصامء خط سري الحملة
الفرنسية عىل مرص والشام.
•يحلل النصوص التاريخية ذات الصلة بالحملة الفرنسية
عىل مرص.
•يستنتج أسباب تصدي املرصيني للحملة الفرنسية.
•يرشح مراحل مقاومة املرصيني للحملة الفرنسية.
•يقارن بني ثوريت القاهرة األوىل والثانية.
•يناقش دور رجال األزهر يف قيادة الحركة الوطنية يف
مرص أثناء الحملة الفرنسية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/782af36d-3fbd46c3-a21c-de6988735556/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/5d7a535b-ee9544c9-a1f5-67e0d7128d70/ar

https://lms.ekb.eg/repository/resource/e3511e55-92e046c7-841d-35bfb1cfad6c/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/072029f0-b3244f15-9806-0489f92ecf54/ar
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مصادر تعلم (يورك
بريس)

الفصل

الموضوعات

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

مصادر تعلم (يورك
بريس)

•يصف أوضاع مرص أثناء الحملة الفرنسية.
•يقدر أهمية الدور الوطنى والتاريخي لدور العبادة عىل
مر التاريخ الحديث واملعارص.

(تابع)
الحملة
الفرنسية
وآثرها على
مصر

الفصل
الثاني:
الثاني بناء
الدولة
الحديثة فى
مصر

خروج الحملة
الفرنسية
والصراع
السياسي في
مصر

•يفرس أسباب فشل الحملة الفرنسية وجالئها عن مرص .
•يرتب عىل خط زمني بعض األحداث التاريخية ىف فرتة
الحملة الفرنسية عىل مرص من األقدم لألحدث.
•يلخص النتائج املرتبة عىل الحملة الفرنسية عىل مرص
والشام يف املجال (االقتصادي واالجتامعي -الفكري
والعلمي -السيايس).
•يقيم أثر الوجود الفرنيس يف مرص.
•يقيم مامرسات الحملة الفرنسية يف مرص والشام.
•يحدد القوى التي أثرت عىل الحياة السياسية يف مرص
بعد خروج الحملة الفرنسية ،ودور كل منها.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/42a7e6b7-05c54879-8e2c-10d40b5b8f77/ar

https://lms.ekb.eg/repository/resource/abc80eea-c15f4dbd-b39e-9fb27092aec0/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/03f51428-b12c4260-a9f9-9dc3bee79ec3/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/0384ddfb-5ed845af-9f76-26f2f5e87c72/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/5430f539-50864ba6-a8da-d9e0fca9a684/ar
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https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/64a8e6248717-4199-a65f056eaef68860/ar

الفصل

الموضوعات

وصول محمد
علي لحكم مصر

الفصل
الثاني:
الثاني بناء
الدولة
الحديثة فى
مصر

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم

•يوضح كيفية بروز شخصية شخصية محمد عيل عىل
الساحة املرصية
•يرشح طريقة وصول (محمد عىل) لحكم مرص.
•يرشح دور الشعب املرصي يف تولية محمد عيل حكم
مرص.
•يعدد اإلجراءات التى اتخذها (محمد عىل) لتوطيد
حكمه ىف مرص.
•يلخص الجهود التى بذلها (محمد عىل) للنهوض بقطاعات
النشاط االقتصادى ىف مرص.

مصادر تعلم (نهضة مصر)
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b4dae5a1-b25042ac-8477-a236728427cc/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/1c4878a6-fe03477c-8c03-9b0f192b72b3/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/776f745b-447f439a-bba8-65cb3dac11e3/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c11404a7-391e41cf-9279-cb9d121a8430/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/81d6afd4-59ea4474-8334-e88c8c69a136/ar

•يوضح تأثري سياسة محمد عيل االقتصادية عىل القوى االجتامعية https://lms.ekb.eg/repository/resource/3e4c023b-6be3-
46bb-a555-a0d0f07bb37f/ar
يف مرص.

مظاهر بناء
الدولة الحديثة
في عهد محمد
علي (السياسة
الداخلية).

•يربهن عىل اهتامم محمد عيل بالتعليم.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/780c7d0d-ad4540a4-8de4-654f970e5478/ar

•يرشح أحوال مرص السياسية يف عهد محمد عيل وتطورها

https://lms.ekb.eg/repository/resource/30c461b0-5b9442c8-8f2e-45a9e7917262/ar

•يعدد املجالس والدواوين التي نشأت يف عهد محمد عيل ودور/
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b32e5070-fb0cاختصاص كل منها.
•يلخص جهود محمد عىل يف بناء الجيش واألسطول.

4c4f-b8a5-0cf98fe94a1f/ar

https://lms.ekb.eg/repository/resource/b32e5070-fb0c4c4f-b8a5-0cf98fe94a1f/ar
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مصادر تعلم (يورك
بريس)

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري
مصادر تعلم (يورك
)بريس

نواتج التعلم

)مصادر تعلم (نهضة مصر

الموضوعات

الفصل

https://lms.ekb.eg/repository/resource/72902718-c7f7- •مييز بني الحروب التي خاضها محمد عيل بناء عىل طلب السلطان
4277-b665-a6237a4c8093/ar
.العثامين والحروب التي خاضها بإرادته
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7808f9c4-6c8042c9-a816-75bccd042cf2/ar

•يربط بني أسباب ونتائج الحروب التي خاضها محمد عيل

https://lms.ekb.eg/repository/resource/3d4e8847-e187- •يرشح أثر تدخل الدول األوربية عىل سياسة محمد عيل الخارجية
49f9-89b3-74ff38c2d710/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7c7510bb-062747e8-a301-09e02c5d410c/ar

. م١٨٤٠ •يفرس النتائج املرتتبة عىل تسوية لندن

https://lms.ekb.eg/repository/resource/fede3aa6-530e4c2c-badf-71d0c4ceb8fe/ar

.•يحدد النتائج املرتبة عىل انهيار سياسة االحتكار

سياسة محمد
علي الخارجية

الفصل
:الثاني
الثاني بناء
الدولة
الحديثة فى
مصر

https://lms.ekb.eg/repository/resource/af9decc4-d7f945d4-bf20-c93e6f2c4bf2/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/93d9b5e3-26664091-a618-26cbd0d00f03/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/56197462-118449a0-bc95-7cc4e515921b/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/d2e6dfad-dc924f80-9253-b7b56217b9c0/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/6d735023-9d9d436c-a329-d5b9ee8bb100/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/313a9ecf-8aba45a5-9d66-33ed5189d277/ar
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انهيار سياسة
االحتكار وآثاره

الفصل

الفصل
الثاني:
الثاني بناء
الدولة
الحديثة فى
مصر

الموضوعات

إسماعيل
ومشروع
إستقالل مصر.
دور مصر
الحضاري في
القرن اإلفريقي
في عهد
إسماعيل.

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c9bfbc43-3adf4df5-8cf6-3889764806f0/ar

•يلخص جهود الخديو إسامعيل يف سبيل تحقيق استقالل مرص
التام عن الدولة العثامنية.
•يوضح أثر املؤمرات األوربية ىف فشل مرشوع االستقالل للخديو
إسامعيل.
•يوضح دور مرص تجاه تعميق مجاالت الدعم والتعاون بني مرص https://lms.ekb.eg/repository/resource/de238229-a193-
4f06-b448-f2de95314b00/ar
وإفريقيا
•يتعرف دور مرص الحضاري يف القرن اإلفريقي يف التاريخ الحديث
واملعارص.
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مصادر تعلم (يورك
بريس)

الفصل

الموضوعات
األوضاع المالية
والسياسية.

توفيق وإزدياد
حدة األزمة
الفصل
المالية.
الثالث :مصر
منذ الثورة الحركة الوطنية
والثورة
العرابية
العرابية.
حتى الحرب
العالمية
األولى
-1881
التدخل االجنبي
1914م
واحتالل انجلترا
لمصر

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

•يحلل أسباب األزمة املالية يف مرص خالل حكم الخديو إسامعيل https://lms.ekb.eg/repository/resource/798a29f0-0b60-
49a3-9e34-60c5cb589ff1/ar
•يلخص النتائج املرتتبة عىل األزمة املالية يف مرص سياس ًّيا واقتصاديًّا.

•يفرس أسباب ازدياد حدة األزمة املالية يف عهد الخديو توفيق

https://lms.ekb.eg/repository/resource/9a1e839a-78a3414c-801f-683edff0d872/ar

•يحدد أسباب الثورة العرابية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/09bbea8d-24384221-a5cf-7a2ce9494a4a/ar

•يقارن بني مظاهرة عابدين األوىل ومظاهرة عابدين الثانية من https://lms.ekb.eg/repository/resource/09bbea8d-2438-
4221-a5cf-7a2ce9494a4a/ar
حيث األسباب والنتائج.
•يقارن بني املذكرة املشرتكة األوىل والثانية من حيث سبب اإلرسال https://lms.ekb.eg/repository/resource/09bbea8d-2438-
والنتائج.
4221-a5cf-7a2ce9494a4a/ar

•يفرس أسباب فشل الثورة العرابية واحتالل اإلنجليز ملرص.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/46efabd2-4f6242c9-be61-46b9657bcca2/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/09bbea8d-24384221-a5cf-7a2ce9494a4a/ar
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مصادر تعلم (يورك
بريس)

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري
مصادر تعلم (يورك
)بريس

نواتج التعلم

)مصادر تعلم (نهضة مصر

الموضوعات

الفصل

https://lms.ekb.eg/repository/resource/47f92e43-7d004b8f-8d05-596ad2c82bf5/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b543911b-627441a1-a630-a79f70869ed6/ar

)(تابع
التدخل االجنبي
واحتالل انجلترا
لمصر

https://lms.ekb.eg/repository/resource/db89d7d1-ce404435-9475-10eeb32f54f3/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/960d3d4b-26d94747-acd7-c4571533f0d3/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/108c1f7e-232c4727-8c95-dd79975d7a07/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/88a5c926-4d0c4b2d-a1b6-27410c2b0c57/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/17c7e0cf-25734e95-9065-fb5789d51e08/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/2c40024d-24e04733-90cc-6c5247f04112/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/57b96b3a-d7b84efc-b9b0-137cb98385c0/ar
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.•يتعرف األوضاع يف مرص تحت االحتالل الربيطاين
.•يحدد اآلثار السلبية لالحتالل الربيطاين ملرص
أحوال مصر
تحت اإلحتالل
اإلنجليزي
األوضاع
السياسية

الفصل
 مصر:الثالث
منذ الثورة
العرابية
حتى الحرب
العالمية
األولى
-1881
م1914

الفصل

الموضوعات

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

https://lms.ekb.eg/repository/resource/30408304-7780•يحدد مراحل الحركة الوطنية بعد االحتالل الربيطاين ملرص.
4ea7-b8a2-04f82b5cfae8/ar
•يوضح جهود الزعامة الوطنية يف مقاومة االحتالل مثل (مصطفى

كامل -محمد فريد).
•يحدد أسباب حادثة فاشودة.
•يرشح أثر حادثة فاشودة عىل كل من (الخديو عباس ومصطفى
https://lms.ekb.eg/repository/resource/f03189c3-34c0كامل).
423a-890c-7feb36c9dfbc/ar
•يحدد املقصود بالوفاق الودي والنتائج املرتتبة عليه.
•يوضح جهود الزعامة الوطنية يف مقاومة االحتالل مثل (مصطفى https://lms.ekb.eg/repository/resource/801ef7e9-d8a0-
4637-b78c-7cd4ed6be55c/ar
كامل -محمد فريد).
https://lms.ekb.eg/repository/resource/88cf4202-97284920-bdeb-eeae4f7edacc/ar

الفصل
الثالث :مصر
منذ الثورة
العرابية
حتى الحرب
العالمية
األولى
-1881
1914م

الحركة
الوطنية في
عهد اإلحتالل
البريطاني

https://lms.ekb.eg/repository/resource/8c13ab5f-63fb4d87-b811-10bf642fcec9/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/2dd3426a-2e5b4885-8c72-3fa6fd7b0833/ar

•يوضح دور األحزاب السياسية يف مقاومة االحتالل الربيطاين ملرص

https://lms.ekb.eg/repository/resource/9f2caf91-24f04ab8-85ef-5c474bf28d0f/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c15247b8-0f0d46a8-b8a8-bc3d3ec316b9/ar

األحزاب
السياسية
األخرى.
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مصادر تعلم (يورك
بريس)

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري
مصادر تعلم (يورك
)بريس

نواتج التعلم

)مصادر تعلم (نهضة مصر

الموضوعات

الفصل

https://lms.ekb.eg/repository/resource/e1edb2f1-f9164ff2-a034-be1336058cb3/ar

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/70bf40de59a3-463e-b96aa085d2274b2b/ar

.م1919 •يلخص أحوال مرص قبل ثورة
-1914( •يحلل إجراءات انجلرتا يف مرص أثناء الحرب العاملية األوىل
.)م1918
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b42109c9-2320.عليها
املرتتبة
والنتائج
،م1919
ثورة
قيام
أسباب
•يوضح
42c8-bb25-3311d6930bbb/ar
.م يف تاريخ الشعب املرصي1919 •يفرس أهمية ثورة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/8edc2697-a8a0.م1919 •يلخص أحداث ثورة
45cc-a4dd-1c5f6950f463/ar
.م1919 •يحلل دور طوائف الشعب املرصي يف ثورة
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4318b720-57d3- ،م1919 •يرشح اإلجراءات التي اتخذتها بريطانيا ملواجهة ثورة
4bc2-8bfa-d76477e7cf18/ar
.واآلثار املرتتبة عليها
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4f7ff606-14ba- •يقارن بني مواقف حزب الوفد وأحزاب األقلية من امللك واإلنجليز
42dc-ac75-5f85197df55a/ar
.يف السيطرة عىل مرص

الفصل
الرابع (مصر
بعد الحرب
العالمية
)األولى

https://lms.ekb.eg/repository/resource/ab0e3b7e-b5a14410-8110-08a9dad8558b/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/2ed1fb9a-453341bc-9404-05242060de68/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c2f966c3-369c47ec-abe7-422e3f0b0704/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/31dc9b47-db964abf-9d72-97b466368ab7/ar
http://ims.ekb.eg/repository/resource/ba5cc5dd-627f4f22-9378-ffba5gccda2b/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/78d39f42-4b15- •يرشح دور أحزاب األقلية يف تنفيذ مخططات امللك واإلنجليز يف
49bc-97b3-48575b12d48b/ar
.السيطرة عىل مرص
https://lms.ekb.eg/repository/resource/6177075a-672f4352-b687-0f74dda7b761/ar
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وزارة الشعب
وارتفاع المد
.الثوري

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري
مصادر تعلم (يورك
)بريس

نواتج التعلم

)مصادر تعلم (نهضة مصر
https://lms.ekb.eg/repository/resource/efc3e3fc-a49b48db-993e-81f8f8a15acc/ar

.•يفرس انتكاس الحركة الوطنية يف مرص بعد مقتل السري يل ستاك

https://lms.ekb.eg/repository/resource/5bfd0e55-c0594319-8922-8b2a57aac9d3/ar

.م وأهم نتائجها1936 •يحدد أسباب معاهدة
.م1936 •يقيم بنود معاهدة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/9e362729-56004735-8d66-c93706f2ca47/ar

.م والنتائج املرتتبة عليها1942  فرباير4 •يرشح أسباب حادثة

https://lms.ekb.eg/repository/resource/402f92e4-97d144b6-98a3-7ad70fafd6b0/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/380ecd42-0ec04fe3-a054-acbd139b1c5b/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/951d2e9a-bf2a4518-8ae9-ac1618fe5f8f/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/53c45036-6adc4943-b84c-19de77708885/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/6c539256-5a404992-b8a9-178faeba29d0/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/a6d8fb6a-c7ed47a7-8948-a66188227309/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/d2346164-090547d4-85d1-78f7623949ee/ar
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الموضوعات

الفصل

انتكاس الحركة
الوطنية بعد
مقتل السير لي
.ستاك
م1936 معاهدة
فبراير4 حادث
م1942

.م1952 يوليو23 •يوضح العوامل التي أدت لقيام ثورة
.•يفرس نشأة تنظيم الضباط األحرار
.م1952 •يلخص أحداث ثورة يوليو

يوليو23 ثورة
م1952

الفصل
الرابع (مصر
بعد الحرب
العالمية
)األولى

الفصل

الموضوعات

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

مصادر تعلم (يورك
بريس)

https://lms.ekb.eg/repository/resource/c1fee0bc-8e314876-a25d-a9308754825a/ar

•يحدد النتائج السياسية واالقتصادية واالجتامعية املرتتبة عىل
ثورة يوليو 1952م.
•يثبت باألدلة التاريخية إنجازات ثورة يوليو عىل املستوى العريب https://lms.ekb.eg/repository/resource/5f0404ba-4596-
واإلفريقي والدويل.
4337-9d17-51aab0b23401/ar

استعمار
الخليج وجنوب
الجزيرة
العربية.
الفصل
الخامس:
(التوسع
االستعمارى
فى البالد
العربية
قبل الحرب
العالمية
االولى حتى
االستقالل)

استعمار فرنسا
للجزائر.

إستعمار فرنسا
لتونس.

الحماية
الفرنسية
على مراكش
المغرب.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/044803a8-820a44b4-beda-5c3b44e1c79d/ar
•يحلل العوامل التي ساعدت عىل نجاح انجلرتا يف فرض سيطرتها https://lms.ekb.eg/repository/resource/4dcfdc37-01f3-
44c8-ac94-2443930c018c/ar
عىل الخليج العريب.

•يلخص األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف البالد
العربية خالل القرن التاسع عرش.
•يفرس التوسع الفرنيس يف شامل إفريقيا.

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/736bd51afcea-48fc-98fbfc0f91baac24/ar

https://lms.ekb.eg/repository/resource/2c9e9254-fa394eec-933e-4194fff587dd/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/e6aec77a-e73c452d-b206-c3a0748604de/ar

•يستنتج طرق وأساليب االستعامر السيايس األوريب للشامل https://lms.ekb.eg/repository/resource/ed5a4540-91db-
4317-a9f7-1efccf678ad0/ar
اإلفريقي.
•يقارن بني اإلمرباطوريتني (اإلنجليزية – الفرنسية  )...من حيث https://lms.ekb.eg/repository/resource/5c7626d7-2bcb-
أماكن استعامرها– سياستها تجاه الدول والشعوب العربية يف
48ae-9acf-189a9b9467c9/ar

التاريخ الحديث واملعارص.
https://lms.ekb.eg/repository/resource/d94ce102-3beb•يقيم السياسة التي اتبعتها فرنسا يف بالد املغرب العريب.
4e51-95fb-47cd284e66ea/ar
•يحلل الدور التاريخى للشعوب العربية بشامل إفريقيا يف
محاوالت التحرر من االستعامر.
https://lms.ekb.eg/repository/resource/cb6eca08-6fd94e6d-b689-bf9e7be6f2c5/ar

https://lms.ekb.eg/repository/resource/acd2be9b-56424ee9-a193-270c8a849c61/ar
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الفصل

الموضوعات

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

مصادر تعلم (يورك
بريس)

•يربهن باألدلة التاريخية عىل دور مرص الرائد يف تحقيق االستقالل https://lms.ekb.eg/repository/resource/bed87ad5-7489-
414d-89e0-d8f57fd57472/ar
لشعوب شامل إفريقيا.

االستعمار
اإليطالي في
ليبيا.

تطور حركة
القومية
العربية.
الفصل
السابع:
(مصر
وقضايا
العالم العربي
المعاصر)

https://lms.ekb.eg/repository/resource/d25f60b3-efb14dca-b641-db1bab034403/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/27621a67-e00a4f9c-9430-b1e89152f474/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/ac83f68a-61e14f21-ad36-020bd6d6b92f/ar

•يحلل سياسة االستعامر األوريب يف الوطن العريب.
•يحدد أشكال التقارب بني الشعوب العربية فيام بني الحربني
العامليتني األوىل والثانية.
https://lms.ekb.eg/repository/resource/173ea924-f68c•يستخلص النتائج املرتتبة عىل اليقظة والقومية العربية يف التاريخ
43a2-8212-eb95a5625011/ar
الحديث واملعارص.
•يرشح دور مرص يف نشأة جامعة الدول العربية.
•يحلل مظاهر ضعف ميثاق جامعة الدول العربية.

مصر وإنشاء
جامعة الدول
العربية.

دور مصر في
استقالل الدول
العربية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/48e6b393-4c6f475c-8677-3c564e057c81/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/f15d869a-45d64b08-b1b1-e599b03c288f/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/43caa875-e5b04b46-8ac3-771d2182a801/ar

•يوضح دور جامعة الدول العربية يف قضايا العامل العريب املعارص.
•يثبت باألدلة التاريخية دور مرص يف استقالل البالد العربية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/d083acc9-23cf43f4-89de-51c636c61fc1/ar
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https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/7400da0465c4-49ef-9fc4f67ad0464279/ar

الفصل

الموضوعات

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b07d97b4-ef7f41e6-b939-f6489af0e204/ar

الفصل
السابع:
(مصر
الصراع العربي
اإلسرائيلي.
وقضايا
العالم العربي
المعاصر)

•يلخص مراحل تطور القضية الفلسطينية منذ القرن التاسع عرش
وحتى قيام دولة إرسائيل.
•يربط بني ترصيح بلفور (نوفمرب  )1917وقيام دولة إرسائيل يف
https://lms.ekb.eg/repository/resource/9de61d91-4a6eفلسطني.
47e8-b659-c4d1c0a6f266/ar
•يقيم بنود ترصيح بلفور 1917م.
فلسطني
يف
•يحلل سياسة االنتداب الربيطاين
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b3c3f078-ae1e4c2e-bc7b-90b394fe8ba5/ar
•يوضح أسباب قيام الثورة العربية الكربى يف فلسطني 1936م
والنتائج املرتتبة عليها
https://lms.ekb.eg/repository/resource/983ffb12-007eالصهيونية.
للمصالح
األمريكية
املتحدة
•يفرس دعم الواليات
4062-a9b9-4f853f2c9c17/ar
•يثبت باألدلة التاريخية دعم الواليات املتحدة األمريكية للمصالح
الصهيونية.
https://lms.ekb.eg/repository/resource/f8e0acb9-b42446ab-9f7f-fd9f7324772b/ar
•يحدد النتائج املرتتبة عىل تشكيل اللجنة اإلنجليزية األمريكية
1946م.
https://lms.ekb.eg/repository/resource/ab4dba39-a85f•يستنتج اآلثار املرتتبة عىل قرار تقسيم فلسطني 1947م.
443c-a9a1-729a00955e8d/ar

https://lms.ekb.eg/repository/resource/2dcbafaa-54d44fce-a518-ca9f8bf42624/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/32a6a7c2-e53049f0-a318-ed8909f5833d/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/64ba0472-27b44bb7-ae96-0cf040a4433e/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b57e1042-abff4b46-8918-b23acb6d4b17/ar
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مصادر تعلم (يورك
بريس)

الفصل

الموضوعات
حرب فلسطين
1948م.
العدوان الثالثي
1956م.

الفصل
السابع:
(مصر
وقضايا
العالم العربي
المعاصر)

العدوان
اإلسرائيلي
يونيو 1967م.
حرب
اإلستنزاف

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم
•يوضح أسباب بعض حرب فلسطني 1948م  ،واآلثار املرتتبة عليها.

مصادر تعلم (نهضة مصر)

مصادر تعلم (يورك
بريس)

https://lms.ekb.eg/repository/resource/92c5d1bf-33f743b4-9a62-79ef131ddb7c/ar

•يحدد أسباب العدوان الثاليث عىل مرص ،وأسباب فشله ،والنتائج https://lms.ekb.eg/repository/resource/92d25181-40fd-
4b78-a8fc-d3ba526b9a96/ar
املرتتبة عليه.
•يقارن بني حرب يونيو 1967م وحرب أكتوبر 1973م من حيث https://lms.ekb.eg/repository/resource/c2dd4e66-92c9-
4a81-bbe3-7e5447654e23/ar
األسباب والنتائج.

•يلخص أحداث العدوان اإلرسائييل يونيو  ،1967وحرب أكتوبر
1973م وفق تسلسلها الزمني.

•يحدد أهداف حرب اإلستنزاف.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/aced1c12-88804dc3-91e4-c88f13935752/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/5eecb162-90264733-b0a0-726c9e3600ca/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/58b7ed8b-2d8b409b-81e4-69f60ab07592/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/1c0da4fd-c30d4740-beca-6b09611d0de4/ar

حرب أكتوبر
1973م
والدروس
المستفادة منها.

•يقارن بني حرب يونيو 1967م وحرب أكتوبر 1973م من حيث
األسباب والنتائج
•يلخص أحداث العدوان اإلرسائييل يونيو  ،1967وحرب أكتوبر
https://lms.ekb.eg/repository/resource/78436833-e1d11973م وفق تسلسلها الزمني
42ac-a9b3-8a04a7d46904/ar
•يستخلص الدروس املستفادة من حرب أكتوبر 1973م.

تغيير السياسة
المصرية
واإلتجاه للحل
السلمي.

•يقارن بني مؤمتر كامب ديفيد  ،1978معاهدة السالم 1979
•يوضح النتائج املرتتبة عىل معاهدة السالم 1979م
•يلخص دور مرص يف مساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها
وحتى اليوم.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/2f9947df-b9004028-9d3a-f7a669a6f9db/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7cc1d849-0987469f-be3e-890e1327197f/ar
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https://lms.ekb.eg/
repository/resource/
d46c464e-2e86-4792a20f-64cc984f4807/ar

الفصل

الموضوعات

أهم المصادر على بنك المعرفة المصري

نواتج التعلم
•يفرس قيام ثوريت  25يناير  ،2011و 30يونيو 2013م.
•يلخص أحداث ثورة 25يناير 2011م.
•يستنتج اآلثار املرتتبة عىل ثوريت  25يناير  2011و 30يونيو.2013

مصادر تعلم (نهضة مصر)

مصادر تعلم (يورك
بريس)

https://lms.ekb.eg/repository/resource/b3f08286-5ba5451d-8713-c4038df2d485/ar

ثورة  25يناير
مقدمة -أحداث
الفصل
الثامن:
(ثورتا 25
يناير 2011
و 30يونية
)2013

https://lms.ekb.eg/
repository/resource/

محمد مرسي
في الحكم

ثورة  30يونيو
2013م مقدمة
 -أحداث

•يحدد مالمح حكم محمد مريس بعد ثورة  25يناير 2011م

https://lms.ekb.eg/repository/resource/bea8c847-1f98467b-bfe0-6f8fd0857de2/ar

•يفرس قيام ثوريت  25يناير  ،2011و 30يونيو 2013م.
•يستنتج اآلثار املرتتبة عىل ثوريت  25يناير 2011و 30يونيو.2013

https://lms.ekb.eg/repository/resource/bea8c847-1f98467b-bfe0-6f8fd0857de2/ar
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aa9b2c6a-8285-4ac8a9d3-26e9d6a7466f/
ar

