
للثانوية العامة 



إقناع الدولة العثمانية بالتنازل عن مصر لصالح .....حاول امللك 
.م1769فرنسا عام 

13لويس 1.

14لويس 2.

15لويس 3.

16لويس 4.



قرارت مؤمتر سان رميو و كامب ديفيد
كامب ديفيدقرارت مؤمتر سان رميوقرارت مؤمتر

.اإلنسحاب الكامل من سيناء  .بيكو/ إعادة النظر في اتفاقية سايكس -1

.تطبيع العالقات بني مصر وإسرائيل  وضع العراق وفلسطني حتت االنتداب -2
البريطاني 

االعتراف باحلقوق الشرعية للشعب 
.الفلسطيني 

سوريا ولبنان حتت االنتداب الفرنسي-3



استمرت الزعامة الشعبية على وحدتها وقوتها في أوائل القرن 
م19ال
.لم ينفرد محمد علي باحلكم •
.لم تصبح مصر أسيرة حكم عائلة واحدة•



.م1925قرار امللك فؤاد بحل محلس النواب في نوفمبر
الكونتننتال نوفمبر سنة فندق أعضاء مجلس النواب في اجتماع •

:، لبحث قرار امللك ، واهم ما ترتب علي هذا االجتماع اآلتي1925
.بطالن قرار حل مجلس النواب( نواب الشعب) أعلنوا 1.
.أوامرهم للملك بعودة احلياة النيابية ووافق امللك أصدروا 2.
فوز حزب الوفد في االنتخابات البرملانية3.



.مشروع الئحة تنظيم الرقابة الثنائية
نفوذهم  أكبر من نفوذ الوزراء                      -1

من حقهم حضور جلسات مجلس الوزراء -2
اإليرادات واملصروفات  ىاالطالع علمن حقهم -3
استشارياً ن كان أرأيهم نافذ بعد -4



.اعتماد مصطفى كامل على فرنسا في حتقيق االستقالل
من الوهلة األولى نعتقد أنه أحسن االختيار نظرًا للعدواة •

القائمة بني فرنسا وإنحلترا، ولكنه لم يتعمق في األمر 
.جيدصا ،فالدولتان من عرق واحد، وحتكمهما املصلحة



.ملصر..... م  خالل حكم 1922فبراير 28أصدرت إجنلترا تصريح 
عباس حلمي الثاني1.
امللك فؤاد2.
امللك فاروق3.
السلطان حسني كامل4.



. )   (مت تنفيذ مشروع قناة السويس في عهد محمد علي
(العبارة خاطئة)

.لقد مت في عهد سعيد وافتتحها إسماعيل 



وضح إجراءات نابيلون جلذب املصريني قبل وصول احلملة 
.الفرنسية

وفيها وزعه قبل وصوله إلى مصر يالذخالل املنشور من •
:يقول

.مجاملة الدولة العثمانية واجتذاب املصريني إلى صفه -1
جاء حملاربة املماليك الذين يستنزفون ثروات مصر و نه أادعى -2
.حكومة يكون احلكم فيها للمصريني نشاء إ



.م1930بطء احلركة الوطنية في العراق بعد معاهدة 
.م 1923الصراعات الطائفية مثل حركة اآلشوريني املسيحيني( 1
.احلكمالصراع بني األحزاب على ( 2
.أخرىتدخل القبائل العراقية  في تعيني وزارة وإسقاط ( 3



أصبحت الواليات املتحدة أكثر الدول دعًما إلسرائيل في أعقاب احلرب 
.العاملية الثانية 

بينما كانت أملانيا النازية تتساقط قامت الوكالة اليهودية باملبالغة بعدد •
ضد يهود أملانيا و أوربا وادعت أن عددهم من قتلهم النازي من جرائم بشعة

-:فقامت الوكالة اليهودية بعد احلرب العاملية الثانيةمليون 6
.شحن عشرات األالف من اليهود إلى فلسطني مما أزعج سلطات االنتداب -1
.فلسطنيألف يهودي إلى 100اعترضت إجنلترا على هجرة -2



جلأت املنظمات الصهيونية ألمريكا فتبنت قضيتهم وطلبت من إجنلترا بأسلوب شديد-3
اللهجة أن تفتح

.أبواب فلسطني للمهاجرين اليهود 
لم تستطع إجنلترا معارضة حليفتها أمريكا التي ساعدتها فى االنتصار على أملانيا -4
أصبحت أمريكا هي املؤيد األول إلسرائيل خاصة بعد جناح ترومان واحلزب الدميقراطي فى -5

انتخابات 
.الرئاسة األمريكية املموله بأموال اليهود 

أصبحت إجنلترا دولة من الدرجة الثانية وأصبحت الواليات املتحدة املؤيد األول واألقوى -6
.لقيام دولة يهودية



.........كان من اختصاصات مجلس املشورة في عهد محمد علي
.شئون التجارة1.
.اإلدارة والتعليم2.
.تنفيذ القانون3.
.النظر في الشئون الكبري للحكومة4.



نتائج ازدياد االستثمارات األجنبية في مصر في مجال الزراعة خالل االحتالل 
.البريطاني ملصر 

.زادت مساحة األراضي وزاد اإلنتاج الزراعى -1
,االهتمام باحملاصيل الصيفية التي تخدم الصناعة مثل القطن -2
إهمال احملاصيل الشتوية الغذائية مثل القمح مما عرض املصريون لقلة الغذاء -3
,

,( القطن)تعرض املصريون خلطورة االعتماد على محصول واحد اقتصاديا -4
.تكونت شركات أجنبية لشراء األراضي وبيعها لألهالي بأرباح عالية -5



.م1878مؤمتر برلني 
من الدولة العثمانية في مقابل حمايتها قبرصاقتنصت إجنلترا -1

.والدفاع عنها
.بتونسمن أجل سكوت فرنسا وافقت إجنلترا على انفراد فرنسا -2
أملانيا و النمسا )إلى حتالف -الطامعة في تونس-انضمام إيطاليا -3

.ضد التحالف الروسي الفرنسي( و اجملر
.عليهاوأعلنت احلماية الفرنسية 1881بهذا احتلت فرنسا تونس -4



.فقد لبنان مفهوم الدولة املتجانسة
(العبارة صحيحة)

وزع ألن االستعمار لبنان مفهوم الدولة املتجانسة فقدت 
بني الثقة ،فضعفت املناصب الوزارية والعليا توزيعاً طائفياً 

.األهلية احلرب توقام مختلف األطراف 



جنحت جتربة محمد علي في االعتماد علي جتنيد املصريني في 
.....حرب

الشام1.

السودان2.

(اليونان)املورة3.

الوهابني4.



.التوسع املصري في أفريقيا في عهد إسماعيل
نفوذ مصر في اجلنوب و اجلنوب الشرقي بسط حاول إسماعيل •

وجنح في هذا ، ولكن دخوله في علي ساحل البحر األحمر 
.  حرب مع احلبشة كبد مصر الكثير والكثير

.كان عليه االنتظار ودارسة ما معه ومن سيقاتل•



.ساند العرب الدولة العثمانية أثناء احلرب العاملية األولي 
ألنتصرت في حربها ومسكت زمام األمور بجانب حلفاؤها علي •

.املستوى الدولي 
.لم تستقل البلدان العربية عنها•
.ولم تقع البلدان العربية حتت سطوة االستعمار•



ماذا ميكن أن حتقق قناة السويس ملصر في الفترة القادمة؟
.رتفاع الدخل القوميا•
.رتفاع أجور العاملنيا•
.رتفاع مستوي املعيشةا•



أثارت انتصارات محمد علي وتهديده للسلطان العثماني الدول 
. )  (العربية

(العبارة صحيحة)
:نظرًا لم حققه محمد علي من أنتصارات في حروبه اخلارجية 

مكنته من حتقيق االستقالل عن الدولة العثمانية -1
.انتهت هذه احلروب مبواجهة السلطان العثماني نفسه-2
شعرت الدول األوروبية بخطر محمد علي ونظامه علي التوازن -3

.عليالدولي فتحالفوا مع السلطان ضد محمد 



.ظهور أهمية وحدة العرب أثناء احلرب العاملية الثانية 
املشتركة باإلستعمار والقتال ضده كانت من عوامل املنحة •

التقارب بني العرب وإبراز مصاحلهم املشتركة وأهدافهم 
.الواحدة 



.....أدخل نابيلون تغييرًا في نظام القضاء املصري بعد 
.معركة أبي قير البحرية1.
.عودته من عكا2.
.ثورة القاهرة األولي3.
.معركة امبابة4.



نفت بريطانيا سعد زغلول بعد فشل محادثاته مع ملنر إلي 
.....جزيرة

قبرص1.

سيشل2.

كريت3.

مالطة4.



.م بني مصر وبريطانيا1936عقد معاهدة 
.املصريني باملظاهرات وتعطلت وسائل املوصالت قيام •
تقدمي توفيق نسيم استقالته وتعيني على ماهر للوزاره •

.ةاجلديد
.1923اضطرت بريطانيا إلعادة دستور •



.أهمية مشروع قناة السويس لدول العالم
تسهيل مرور التجارة بني الشرق و الغرب -1
الربط بني مناطق اإلنتاج في أوروبا ومناطق االستهالك و -2

.التسويق واملادة اخلام في الشرق



.م1936قيام عرب فلسطني بثورة ضد إجنلترا 
 :استخدمت بريطانيا أشد أنواع البطش من-1

تطبيق العقاب اجلماعي -هدم بيوت اجملاهدين -قصف بالطائرات )
(علي القرى 

جلأت احلكومة البريطانية إلى ملوك العراق وسوريا والسعودية -2
.جلنة بيلواألردن لينصحوا الثوار بالتوقف عن الثورة والتفاوض مع 

.م وهو أول مشروع لتقسيم فلسطني 1937بيل عام ةجلنإرسال -3
.1939املستديرةعقد مؤمتر املائدة -4
.   1939إصدار الكتاب األبيض الثالث -5



.....  أدي إلغاء قانون املقابلة إلي تذمر طبقة 
العامة1.
العلماء2.
األعيان3.
الضباط4.



.م1798اشتعال ثورة القاهرة األولى ضد الفرنسيني في أكتوبر 
.نابليونفرض ضرائب فادحة على التجار خالفاً ملا وعد به -1

.  تفتيش البيوت واقتحام الدكاكني بحثاً عن األموال -2
.         هدم ابواب احلارات حتى يسهل اقتحام احلارات -3

.هدم كثير من املبانى واآلثار واملساجد بحجة حتصني القاهرة -4



م 1946األمريكية في نوفمبر عام –كانت قرارت اللجنة اإلجنليزية 
.لصالح األهداف الصهيونية

(العبارة صحيحة)
:اتخذت اللجنة عدة قرارات لصالح اليهود وهى -1
ستكون يهودية   فلسطني -
فتح باب الهجرة اليهودية     -
حرية انتقال األراضي من العرب إلى اليهود -



حاولت إجنلترا عقد مؤمتر في لندن حلل املشكلة ورفض اليهود -2
.حضوره إال إذا وافقت إجنلترا على قيام  دولة يهودية فى فلسطني

.العرب وكشفوا عن مخطط اليهود إلبادة العرب واحضر-3
بعد فشل املؤمتر أعلنت إجنلترا نفض يدها من املشكلة -4

.وتركتها بني  يدي األمم املتحدة



الوطني ضربة حملاوالت فرنسا اإليقاع بني العرب ... كان موقف 
.والبربر في املغرب

عالل الفاسي1.

اجلالوي2.

عبد الكرمي اخلطابي3.

السلطان عبد العزيز4.



م أول ثورة قومية في تاريخ مصر؟1919ملاذا تُعد ثورة 
ظهور األمة املصرية كأمة موحدة تتكون من مصريني دون -1

.التفرقة بني مسلمني ومسيحيني 
ظهور مصر احلديثة بنظامها السياسي القائم على اساس -2

.القومية وليس على الدين
.تسعي إلي االستقالل عن أية دولة أجنبية19كانت ثورة -3



.التعليم أثناء اخلديوي إسماعيل و االحتالل البريطاني

التعليم أثناء االحتالل البريطاني إسماعيلالتعليم أثناء اخلديوي
أصبح مبصروفات باهظة بعد أن كان باجملان  ليشرف على تأسيس : اعاد تكوين ديوان املدارس-1

.املدارس الالزمة

اقتصر هدفه على تخريج موظفني يعملون 
باحلكومة

:  تأسيس مدارس متنوعة مثل-2
مدرسة -احلقوق-الطب –املهندسخانة –احلربية 

دار العلوم

كانت اإلجنليزية لغة الدراسة إذ لم تكن في البالد سوي : اهتم بتعليم املرأة -3
مدرسة الوالدة يدخلها احلبشيات فأقيمت مدرستان 

 .بالقاهرة



التعليم أثناء االحتالل البريطاني إسماعيلالتعليم أثناء اخلديوي

(  دانلوب)وضع املستشار البريطاني 
أسس للتعليم أماتت روح االبتكار 

ومنت روح اخلضوع 

أهتم بالتعليم الصناعي والزراعي -4
.واملساحة واحملاسبة 

وبنات % 92وصلت نسبة األمية بنني 
97  %

اهتم بإقامة حفالت مدرسية -5
لنهاية العام الدراسي

وصل عدد املدارس األوروبية في عهد -6
.مدرسة70ه 



م على 1904ما أثر سياسية الوفاق الودي بني إجنلترا وفرنسا عام 
.مصر 

.مصرلم يعد أمام إجنلترا من يعارضها فى -1
.الوطنينياشتدت سلطات االحتالل في التضييق علي -2
.الذاتىاتهم كرومر املصريني عدم قدرتهم  ممارسة احلكم -3
استغل حادث دنشواي وأصدر أحكام قاسية ليقضي على الروح -4

.للمصرينيالوطنية 



.م2011يناير 25قيام ثورة 
تفشي الظلم والفساد•
غياب العدالة االجتماعية•
كبت احلريات•



.م علي حتقيق العدالة االجتماعية1952يوليو 23حرصت ثورة 
:  على االقطاعالقضاء •

م والذي 1952سبتمبر سنة9قانون اإلصالح الزراعي األول صدور 
:عليينص 

فدان وأن يتصرف إلي أوالده في 200عدم جواز امتالك أي فرد أكثر من -
.فدان100مساحة ال تزيد عن 

توزيع األراضي علي الفالحني بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة ال -
.فدان5فدان وال تزيد عن 2تقل عن 



صدرت عدة قوانني انتهت الي حتديد احلد األقصى للملكية -
. فدان 50الزراعية للفرد 

:إقامة عدالة اجتماعية •
(.   ةأفدن5: 3)توزيع األراضي على الفالحني -1
.  تعميم مجانية التعليم في جميع مراحله-2
.فدان 50إصدار قوانني حددت امللكية الزراعية للفرد -3



.إصدار قوانني التأمينات االجتماعية واملعاشات للموظفني-5
.                   حتديد ساعات العمل بسبع ساعات يومياً -6
.اشتراك العمال في مجلس إدارة الشركات واملصانع -7
.                    من أرباح الشركات للعمالةتخصيص نسب-8
.  منح املرأة حق الترشيح واالنتخاب-9



صدر أول مشروع لتقسيم فلسطني إلى دولة عربية وأخرى 
...يهودية عن طريق 

.جلنة بيل اإلجنليزية1.

.مؤمتر بلتيمور2.

.اللجنة اإلجنليزية األمريكية3.

.اجلمعية العامة لألمم املتحدة4.



م وموقف 1930قرارت الكتاب األبيض الذي أصدرته بريطانيا عام 
.اليهود منه

حكومة جالله امللك ال تتصور أن فلسطني كلها ستصبح يهودية كما أن إجنلترا أن •
.إجنليزية

أن تصريح بلفور غير قابل للتغير مبعني أن وطنا قوميا لليهود يؤسس في فلسطني•
.
.من الضروري زيادة عدد الطائفة اليهودية•
.العمل علي االرتقاء بفلسطني حتى تصبح مؤهله  للشعب اليهودي •
.رحب به اليهود•



.م1835التزمت فرنسا بشروط اتفاقية التفنة 
(العبارة خاطئة)
.1837نقضتها باحتالل قسنطينة •
عبد القادر إلى املغرب ليحتمى بسلطان املغرب وواصل هرب •

.املقاومة من األراضي املغربية 
فرنسا بضرب ميناء طنجة املغربي فاستسلم ونفى فقامت •

.1847الشاملبالد 



......م بني مصر و 1973مت التسيق قبل حرب أكتوبر عام 
العراق1.
األردن2.
ليبيا3.
سوريا4.






