


 إعداد األستاذ: قـوراري ثامـر 

كان هناك تقسيم : التجاري نفي الميدا*
إداري كبير أدى إلى فرض حقوق جمركية 

إضافة إلى تقلص  تنعكس على األسعار
.المستعمرات الفرنسية لصالح إنجلترا

: االجتماعية -ج
.   نظام الطبقية-
(  التباين في طبقة النبالء وانعكاساته-

) إقطاعي، مالي،صناعي
(  استغالل طبقة رجال الدين -

لنفوذها السياسي والديني )االكليروس
.      والمالي

معارضة الطبقة العامة لالمتيازات  –
. والمطالبة بالمساواة المدنية

:      األسباب الخارجية -*
 1688 نجاح الثورة الجليلة في بريطانيا -

  عنها من إصالحات سياسيةجوما نت
.      واقتصادية واجتماعية

 انتصار الثورة األمريكية وما حققته من –
     . إصالحات سياسية

   انتشار الفكر اإلصالحي–

.الحكم الملكي المطلق -*

الباهضة على  الضرائب فرض -*
. عصيانهالشعب مما أدى إلى

 مالية دون إجراءاتفرض  -*
 . إلى البرلمانالرجوع

  :السبب المباشر
حادثة حفلة الشاي-*

م 1773بوسطن عام 

  :نتائج الثورات الثالث 
  نتائج الثورة االنجليزية  نتائج الثورة األمريكية   نتائج الثورة الفرنسية

: النتائج السياسية-/أ
الملكية  عوض النظام الجمهوري

المطلقة، وأقر فصل السلطات 
وفصل الدين عن الدولة والمساواة -

 .وحرية التعبير
: النتائج االقتصادية -2

تم القضاء على النظام القديم،وفتح 
النظام الرأسمالي  المجال لتطور

وتحرير االقتصاد من رقابة الدولة 
 وحذف الحواجز الجمركية الداخلية،
واعتماد المكاييل الجديدة والمقاييس 

 .الموحدة
 : الجتماعيةالنتائج ا -3

تم إلغاء الحقوق الفيودالية وامتيازات 
النبالء ورجال الدين ومصادرة 

الكنيسة، كما أقرت الثورة مبدأ  أمالك
مجانية وإجبارية التعليم والعدالة 

وتعميم اللغة  االجتماعية وتوحيد
 .الفرنسية

 -: تائج الثورة الفرنسية أيضاومن ن 

  :على أمريكا/أ
  أ.م. استقالل الو-1
 بأمريكا الشمالية 13 إنشاء الواليات -2

  .أ.م.جمهورية اتحادية ديمقراطية بإسم الو
. 1787أ عام .م. وضع دستور للو-3

  . فيه صالحيات الحكومة المركزيةحددت
انتخاب جورج واشنطن في أفريل -4

  أ.م.كأول رئيس للو. 1789
  : على أوروبا-ب
كانت الثورة الفرنسية نتاج الثورة -1

  .االمريكية
 استرجاع فرنسا واسبانيا وهولندا بعض-2

في البحر المتوسط ( ممتلكاتها من انجلترا
  ).وجزر األنتيل

كانتها األوروبية  استرجاع فرنسا م-3
  .والدولية

 تراجع مكانة األسطول البحري -4
اإلنجليزي وتقهقر نفوذها في العالم دون 

  .أمريكا الشمالية
 شجعت حرب االستقالل األمريكية -5

اعتماد نظام الحزبين في  -1

حزب  و حزب العمال انكلترا

  المحافظين

 مجلسين إنشاء  -1
اللوردات و العموم نيابيين

ئج تاثر الفالسفة بنتا - */
الثورة اإلنجليزية ، وهم 

من أثروا بكتاباتهم 
الثورة  في

الثورة  و الفرنسية
 .األمريكية

: المجالس النيابية -*
 إنشاءانتشرت فكرة  -*

 إلصدارالمجالس النيابية 
القوانين وفرض الضرائب 
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بداية النطالق الثورات في  -1
با والعالم ضد الحكم المطلق اورو

االستبدادي
 الروح القومية في أوروبا إيقاظ -2

خاصة بين الشعوب األلمانية 
لتحقيق مبادئ الحرية  واإليطالية

 . والوحدة والدستور
أصبحت دساتير فرنسا منبعا تاخذ  -3
. شعوب أوروبا والعالم كله عنه
تحسن أحوال فرنسا السياسية  -4

. تماعيةواالج واالقتصادية
نشر روح الحرية واإلخاء  -5

 . والمساواة
الثورة  اعتبار بعض المؤرخين -6

. الفرنسية بداية للتاريخ المعاصر

شعوب أوروبا على الثورة ضد األنظمة 
 .الملكية المستبدة

قيـام جمهوريـة الواليـات المتحــدة  -6
  األمريكية

انيا وإعـادة بعـضإضعاف مركز بريط  * 
  المستعمرات لفرنسا 

ــساواة *  ــة والم ــادئ الحري ــشار مب انت
  والديمقراطية

وتقرير سياسة الدولة بعد ان 
من حق المالك او مجلس كان 

  الوزراء

لتمثيل النبيابى على  -*
:حساب الدوائر االنتخابي

حيث اصبح عضو البرلمان 
يمثل دائرة انتخابية على 

حساب التقسيم الجغرافى الذى 
نراة الدولة فالعضو ال يثل 

طبقة اجتماعية او اقتصادية 
 معينة ولكنة يمثل جميع سكان

  هدائرت

فية على بعض السلع كالزجاج والورق والرصاص والشاي وهو ما أثار سخط فرض ضرائب جزا: 1767-
مدينة بوسطن ماعدا ضريبة الشاي، ومواجهة مظاهرات . 1769المستعمرات فأسقطت بريطانيا هذه الضرائب عالم 

  ) ضحية15(م 1770عام 
 على وإجبارها) السكر مثال( ات  تقييد الحرية التجارية للمستعمرات األمريكية بمنعها من استيراد بعض المنتوج-3

  .نقل صادراتها ووارداتها على سفن بريطانية
  ).قوت مركزهم(  شعور األمريكيين بقوتهم ونفوذهم بفضل الثروة التي اكتسبوها -4
  سطن اغالق ميناء بو-:  رد الفعل البريطاني تمثل في-
  ).لستجميد الدستور ومنع اختيار نواب المج(  إعالن األحكام العرفية-
. سن قانون بمحاكمة مرتكبي الجرائم بهذه الوالية في مستعمرة أخرى أو في بريطانيا-
  مرت بمرحلتين: مراحل الثورة األمريكية 

  ) 1775 -1773: (المرحلة السياسية  - أ
.وتكوين تحالف)أ.م.شمال شرق الو ( 1773 انعقاد مؤتمر ماساشوتس -
.أللجيوش عليا في البالد وعين جورج واشنطن قائد أعلن نفسه سلطة. 1775: 2 مؤتمر فيالدلفيا-
  )حرب االستقالل) (1783 -1775( المرحلة العسكرية -ب
  . 04/07/1776 وثيقة إعالن االستقالل في -
  .1781أ في .م. فرنسا باستقالل الوواعترافوانتصار األمريكيين، . 1777 معركة ساراتوغا -
واعترافها باستقالل . 1783صلح سنة وتوقيع معاهدة ) يا وخسائر فادحةانهزاز بريطان (1783: معركة يوركتاون -

.أمريكا
:شرح مصطلحات -*
  : أسبابها–.  بريطانيا وفرنسا-  ماهى الدول المتحاربة؟ -)1763-1756( _: حرب السبع سنوات-*

تعمرات    أقامت فرنسا حصون وقالع في غرب المسا وفرنسا عندم الشديد بين انجلترسنتيجة للتناف-
   . البريطانيين من التوغل في أمريكا الشماليةعالبريطانية لمن       

    خسرت فرنسا معظم مستعمراتها افي أمريكا الشمالية والهند-:انتائجه وكان من 
 أصبحت إنجلترا صاحبة السيادة المطلقة في الهند وأمريكا الشمالية-        

وقد . طُغيان الملَكية،  بسبب في القرن السابع عشر وفة باسم الثورة المجيدةقامت الثورة اإلنجليزية وهي المعر -
 .   جيمس الثانيتمثّل نجاحها في عزل الملك






