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 األسئلة

 من ...... اىل ......

 الدرجة

 توقيع

 املراجع املقدر

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 صفحة( 6اإلجابة ) صفحاتعدد 
 خبالف الغالف

 الطالب مسئولية املراجعةوعلى 
 والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة

 
 

 :..................................................................................................جمموع الدرجات باحلروف 

 :..................................................................................................إمضاءات املراجعــــــــــني 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

 

 

 الرقــــم الســـرى
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 الرقــــم الســـرى

 

 صفحة( 6اإلجابة ) صفحاتعدد 
 خبالف الغالف 

 وعلى الطالب مسئولية املراجعة
 والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة
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 )رباعيًا( :.............................................................................................................اسم الطالب 

 ...........املعهد:..........................................................     اإلدارة:...............................................

 :......................................................املنطقة.     ............................رقم اجللوس:...................

 

 

 

 

 البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من الطالبتوقيع املالحظني بصحة 

1:............................................................................. .................. 

2:............................................................................. .................. 



 

 1 

  تعليمات هامة

 -/ عزيزتي الطالبة :  عزيزي الطالب

 .اقرأ السؤال بعناية ، وفكر فيه جيدًا قبل البدء يف إجابته ✓

  .أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة ✓

 . ، أجب فيما ال يزيد عن املساحة احملددة لكل سؤال املقاليةعند إجابتك لألسئلة  ✓

  :مثال

✓  

 

 

 

  :وجدتأن عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد  ✓

  .ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال

 ( مثاًلدمثال : اإلجابة الصحيحة )

 

 

 

 

  .حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحةيف  ✓

  .وفى حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ ✓

  .يف حالة التظليل على أكثر من رمز ، تعترب اإلجابة خطأ ✓

  .املوضوعية )االختيار من متعدد ( ، فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقطملحوظة : ال تكرر اإلجابة عن األسئلة 

 .صفحة خالف الغالف (13)عدد صفحات الكتيب  ✓

  .مسئوليتك يتأكد من ترقيم األسئلة تصاعديًا ، ومن عدد صفحات كتيبك ، فه ✓

  .ساعات ( ثالث)  زمن االختبار  ✓

  .درجة(   40  )الدرجة الكلية لالختبار  ✓

  

............................................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................. ................................. 

................................................................................................. ............................................................. 
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 )أ(      السؤال األول:

 ظلل اإلجابة الصحيحة من بني )أ(، )ب(، )ج(، )د( فيما يلي: (أ)

 نتج عن القوة البحرية اإلمرباطورية الربيطانية يف أواخر القرن الثاني عشر امليالدي-1

 نقل الصراع اإلجنليزي الفرنسي إىل الشرق. (أ)

 توقف حركة التجارة اخلارجية لفرنسا. (ب)

 الثورة الفرنسية دوليًا.منع تسرب مبادئ  (ت)

 ضرب التجارة اهلولندية اليت متر مبصر. (ث)

 هدفت سياسة حممد على االقتصادية باجملال الزراعي يف املقام األول إىل..............   -2

 إدخال أنواع جديدة من النباتات الزراعية. (أ)

 إحالل أساليب زراعية جديدة. (ب)

 توفري احملاصيل الزراعية للتصوير. (ت)

 عتماد على الدول األوربية.تقليل اال (ث)

 )ب( 

 .......؟)ب( أيد صحة العبارة األتية تارخيًيا...............

 حدد العالقة بني كل من حروب اجلزيرة العربية وانفراد باحلكم حممد على باحلكم. -1

................................................................................................................................................ 

................................................................................... ................................ ............................ 
................................ ................................................................................ ............................... 

 يف ضوء هذه العبارة وضح. 19بدأ التدخل األجنيب يف مصر منذ النصف الثاني من القرن ال -2

 نتائج األزمات املالية السياسية اليت فرضت على مصر يف عهد إمساعيل. •

............................................................................................................................................... 

................................................................................... ................................ ............................ 
................................ ................................................................................ ............................... 
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 السؤال الثاني                                                  )أ(

 م.............1840يتضح من عدم إشرتاك فرنسا يف معاهدة لندن  (أ)

 قوة فرنسا العسكرية يف القارة األوربية. (أ)

 التفاهم بني فرنسا والسلطان العثماني.مدى   (ب)

 سوء عالقتها واختالفها مع بعض الدول األوربية.  (ت)

 حتقيق فرنسا مكاسب اقتصادية من نظام االحتكار.  (ث)

 م وجهان لعملة واحدة من حيث........1883م وقانون دافرين 1840تعد معاهدة لندن  (ب)

 ربط مصر بربيطانيا. (أ)

 السلطان.إصدار العملة باسم  (ب)

 إلغاء اجملالس النيابية. (ت)

 تقييد استقالل مصر. (ث)

 )ب(

 :ماذا حيدث إذا  -1

 م؟1951م يف أكتوبر 1936مل يقم مصطفي النحاس بإلغاء معاهدة  •

................................................................................................................................................ 

................................................................................... ................................ ............................ 
................................ ................................................................................ ............................... 

 :ما النتائج اليت ترتبت على -2

 دعم مصر للحركة الوطنية الليبية يف نهاية احلرب العاملية الثانية؟ •

................................................................................................................................................ 

................................................................................... ................................ ............................ 
................................ ................................................................................ ............................... 

 ما العالقة بني املؤمتر العربي األول بباريس وموقف العرب أثناء احلرب العاملية األوىل؟ •

................................................................................................................................................ 

................................................................................... ................................ ............................ 
................................ ................................................................................ ............................... 
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 )أ(      السؤال الثالث:

 ظلل اإلجابة الصحيحة من بني )أ(، )ب(، )ج(، )د( فيما يلي (أ)

 مما ترتب عليه.............. انص قانون التصفية على حتديد النفقات مصر باقل من نصف إيراداته-1

 منع التدخل األجنيب يف شئون مصر. (أ)

 إلغاء صندوق الديون يف مصر. (ب)

 ختلص مصر من مشكلة الديون. (ت)

 املعيشية يف مصر. سوء األوضاع (ث)

 م نتيجة..................1935أعلنت بريطانيا موافقتها على التفاوض مع مصر عام  -2

 الصراع االستعماري يف شرق أفريقيا. (أ)

 صراع األحزاب السياسية املصرية. (ب)

 م.1923توقف العمل بدستور  (ت)

 اخلارجية.الرفض الشعيب لسياسة مصر  (ث)

 اكتسبت تأييًدا شعبًيا وأطلق علية حامى محى الديار املصرية -3

  .سعد زعلول (أ)

 مصطفي كامل. (ب)

  .حممد فريد (ت)

 .امحد عرابي (ث)

 عطلت وزارته احلياة النيابية واحلريات ومسيت وزراته ب " وزارة القبضية اجلديدة-4

 إمساعيل صدقي. (أ)

 .حممد حممود (ب)

 .حممود سامي البارودي (ت)

 .زعلولسعد  (ث)

            )ب( أيد صحة العبارة األتية تارخيًيا......................؟ 

 أثار االستعمار روح العداء الطائفي بني األديان واملذاهب يف لبنان واليمن. •

.......................................................................................................................................... .............. 

 حدد مظاهر التضامن العربي مع مصر ضد احلملة الفرنسية؟  •

.......................................................................................................................................... .............. 
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 ظلل اإلجابة الصحيحة من بني )أ(، )ب(، )ج(، )د( فيما يلي (أ)

 هدفت وزارة سعد زغلول من بيع أراضي احلكومة لصغار الفالحني -1

 زيادة اإلنتاج الزراعي. (أ)

 القضاء على اإلقطاع. (ب)

 تأييد الفالحني هلا. (ت)

 حتقيق االستقرار االجتماعي. (ث)

 عن طريق......... 20الفتنة داخل بعض الدول العربية خالل القرن زرع االستعمار بذور -2

 إثارة الروح العداء الطائفي. (أ)

 إثارة النعرات احمللية. (ب)

 خلق جنسيات متعددة. (ت)

 تعدد النظم السياسية. (ث)

لفتت احلملة الفرنسية على مصر والشام أواخر القرن الثامن أنظار دولة .............. إىل أهمية -3

 لشام.مصر وبالد ا

 .املانيا (أ)

 .إيطاليا (ب)

 .إجنلرتا (ت)

 .بلجيكا (ث)

 أصدرته احلكومة اإلجنليزية وحدد فيه سياستها اليت ستنهيها يف فلسطني-4

 .الكتاب األبيض الثاني (أ)

 .تصريح بلغور (ب)

 .الكتاب األبيض األول (ت)

 .الكتاب األبيض الثالث (ث)

يناير  25ية قبل ثورة )جـ( مب تفسر تعد السياسة احلزبية يف مصر احملرك األساسي لألوضاع السياس

 ؟م2011

.......................................................................................................................................... .............. 

.... ............................................................................................ ......................................... .............. 

 )د( ما وجه االختالف بني املراقبة الثنائية يف عهد إمساعيل، ويف عهد توفيق؟ 

.......................................................................................................................................... .............. 

.......................................................................................................................................... .............. 
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 )أ(      السؤال اخلامس:

 اإلجابة الصحيحة من بني )أ(، )ب(، )ج(، )د( فيما يليظلل  (أ)

 م و..........1935توجد عالقة بني تشكيل اللجنة العربية العليا عام -1

 موقف الربملان اإلجنليزي. (أ)

 الدعم املالي من احلكومة االمريكية لليهود. (ب)

 السياسات األملانية من املنطقة العربية. (ت)

 بيض الثاني.رفض اليهود تطبيق مبواد الكتاب األ (ث)

 انتهت اخلالفات احلدودية بني مصر وإسرائيل عن طريق........-2

 اهليئات الدولية. (أ)

 مؤمتر كامب ديفيد. (ب)

 جملس األمن. (ت)

 معاهدة السالم. (ث)

 م".1839م، 1816أقام مدارس ختدم أهداف التنمية االقتصادية والعسكرية خالل املدة من عام" -3

 إمساعيل  (أ)

 .حممد على (ب)

 .عباس حلمي (ت)

 .توفيق (ث)

 م .......1973حرب أكتوبر وضع خطة اقتحام خط بارليف وحتصيناته وكان له دور فعال يف -4

 عبد الغنى اجلمسي (أ)

 عبد املنعم رياض (ب)

 سعد الدين الشاذلي (ت)

 أمحد امساعيل (ث)

 مب تفسر (ب)
 ظهور فكرة القومية املصرية بعد احلرب العاملية األوىل. •

.......................................................................................................................................... .............. 

.......................................................................................................................................... .............. 

 د العزيز آل سعود جتاه الدولة العثمانية.دد أوجه الشبة بني الشريف حسني وعبح (ت)

.......................................................................................................................................... .............. 

.......................................................................................................................................... .............. 

 


