1
جاء بمنشور نابليون عند قدومه لمصر (أنني ما جئت إليكم إال ألخلص حقكم من يد المماليك الظالمين.(... ،وإنني أكثر من
المماليك إيمانًا
........يُستدل على فشل تأثير هذا المنشور على المصريين ما حدث في
• .مقاومة أهالي الصعيد
•  ١٨٠٠م معاهدة العريش يناير.
• .معركة أبي قير البحرية
• .حملة نابليون على الشام

2
........يستدل من إنشاء جريدة باللغة العربية أثناء الحملة الفرنسية على
• .استخدام أسلوب الحرب النفسية
• .نشر العلوم والمعارف الفرنسية
• .اهتمام الفرنسيين بتثقيف المصريين
• .ربط العلم باإلنجازات االقتصادية

3
.........ارتبط طلب السلطان العثماني من "محمد علي" التوجه بقواته إلى الحجاز ب
• .االنتهاء من مشاكله الداخلية
• .تحقيق فكرة تجنيد المصريين
• .بناء قوة مصر االقتصادية
• .إكساب الجيش خبرات ميدانية

4
جزء من نص أول خطاب للخديوي إسماعيل في افتتاح مجلس شورى النواب عام  ١٨٦٦م" :من المعلوم أن جدي-
المرحوم "محمد علي" حين تولى مصر وجدها خالية عن أثار العمار ووجد أهلها مسلوبي األمن فصرف الهمم
لتأمين األهالي وتمدين البالد إلى أن وفقه هللا في ذلك ،ثم انقلبت أحوال مصر بعدها إلى أن قدر "هللا تسلم زمام إدارة البالد
إلى يدي ومن حين تسلمته رأيتم دوام سعي في إكمال ما شرعه جدي
..........من خالل النص السابق يتضح لنا أن عصر إسماعيل يمثل
• .نهاية فترة إنتقالية
• .بداية فترة إنتقالية
• .عصر تداول السلطة
• .فصل السلطات التشريعية

5
.........اختلفت سياسة "محمد علي" الصناعية عن سياسة مينو في
• .ربط الصناعة بالتعليم
• .إنشاء مصانع كبرى في مصر
• .دخول مظاهر الثورة الصناعية
• .االهتمام بصناعة بناء السفن

6
........السياسة ليس لها نظام ثابت يحددها" ،تتجلى هذه المقولة بوضوح في"
• .موقف مراد بك تجاه الحملة الفرنسية
• .هروب الوالي العثماني عند دخول الفرنسيين
• .سياسة مينو العسكرية لمصر
• .نظرة كليبر تجاه ثورة القاهرة الثانية

7
عند تقسيم المواريث والتركات في مصر خالل النصف الثاني من القرن  ١٩م كان على المصريين التوجه
.........إلى
• .المحاكم الشرعية
• .قومسيون مصر
• .مجلس األحكام
• .مجالس األقاليم

8
عمرا إلى عمره"
"من قرأ التاريخ اتسعت مداركه وزاد عقله وأضاف
ً
........تنطبق هذه المقولة على أي من األحداث التالية
• .موقف "محمد علي" من حفر قناة السويس
• .توسع "محمد علي" في بالد الشام
• .توسع إسماعيل في القرن اإلفريقي
• .إعالن الشريف حسين الثورة العربية

9
"الديون ال تبني أوطانًا العمل واالعتماد على مقومات داخلية هو السند لبناء األوطان"
..........حدد أي من الشخصيات التاريخية تنطبق عليه هذه العبارة
• .محمد علي باشا
• .إسماعيل باشا
• .سعيد باشا
• .توفيق باشا

10
.........ترتب على إجراءات مينو أثناء الحملة الفرنسية في مجال الصناعة
• .استمرار نظام طوائف الحرف
• .توفير احتياجات فرنسا
• .نقل تكنولوجيا الصناعة
• .التقرب من المصريين

11
 ١٩٣٦هدفت بريطانيا من خالل معاهدة م سياسيًا ووقوفها ضد إنجازات ثورة  ٢٣يوليو  ١٩٥٢م عسكريًا
إلى.........
•
•
•
•

.السيطرة على قناة السويس
.المحافظة على التوازن الدولي
.بقاء مصر تابعة للدولة العثمانية
.مساندة حركات التحرر الوطني

12
استغلت انجلترا بعض األحداث لصرف أنظار المصريين عن مطالبتهم بالجالء واشتغالهم بقضايا أخرى وحدث ذلك بعد
• .مقتل السردار ومواجهة الخطر الفاشي من الحدود المصرية
• .مقتل السردار وعرض القضية المصرية على مجلس األمن
• .رفض مجلس األمن لقضية مصر وهزيمة حرب فلسطين
• .صدور دستور  ١٩٢٣م وتوقيع معاهدة الصداقة والتحالف

13
............نتج من سير أحداثها تكوين تكتالت منذرة بتكوين أحالف عسكرية حادثة
• .فاشودة
• .العربة
• .اإلسكندرية
• .دنشواي

14
تغير الوضع السياسي في .........عقب توقيع هدنة مدروس  ١٩١٨م
•
•
•
•

شمال العراق
سوريا ولبنان
جنوب العراق
بالد الحجاز

15
نجاح فرنسا في تحقيق سياستها تجاه الحركة الوطنية بالمغرب كان سيؤدي إلى.........
• .اإلبقاء على السلطان خارج البالد
• .طرد االستعمار األسباني من الريف
• .السيطرة العسكرية على مدينة طنجة
• .حدوث حرب مع ألمانيا

16
يوجد تشابه بين المبدأ الرابع لثورة يوليو  ١٩٥٢م وبعض إجراءات وزارة.........
• .سعد زغلول
• .محمود سامي البارودي
• .شريف باشا
• .عدلي يكن

17
خرجت فكرة الضباط األحرار من مرحلة السرية إلى مرحلة العلنية بعد.........
• .انتخابات نادي الضباط
• .تشكيل حكومات غير منتخبة
• .تعيين وزير جديد للحربية
• .محاصرة مبنى محافظة اإلسماعيلية

18
ارتبط الصدام بين الخديوي "عباس حلمي الثاني" وسلطات االحتالل البريطاني في بداية حكمه بمخالفة
.........
• .الهدف من القانون االساسي
•  ١٨٧٩م نتائج فرمان اغسطس.
• .إصدار مرسوم يوليه ١٨٧٨
• .إصدار قانون تصفية الديون

19
ارتبط عرض الجمهورية الرابعة الفرنسية على الجزائرين بأفكار.........
• عباس فرحات
• مصالي الحاج
• شارل ديجول
• جي موليه

20
عجز قانون المقابلة عن تحقيق ثماره بسبب........
• .قرارات المراقبة الثنائية
• .زراعة المحاصيل الصيفية
• .صدور قانون التصفية
• .إلغاء نظام طوائف الحرف

21
حاولت مصر منذ بدايات القرن التاسع عشر الميالدي تحقيق األمن القومي الداخلي بتطبيق سياسات اقتصادية من
خالل.........
• .سيطرة الدولة على اإلنتاج
• .تطبيق سياسة الباب المفتوح
• .عمل شراكة دولية
• .تشجيع االستثمارات األجنبية

22
..سعى االحتالل البريطاني لخلق فتنة بين عنصري األمة في مصر وظهر ذلك من خالل.......
•  ٨بنود تصريح فبراير ١٩٢ ٢م.
• .معاهدة الصداقة والتحالف
• .مفاوضات سعد زغلول مع ملنر
•  ١٩١٩م أحداث ثورة مصر القومية.

23
نظرت إيطاليا إلى ليبيا في فترة ما بين الحربين العالميتين من منظور كونها.........
• .إرث تاريخي لإلمبراطورية الرومانية
• .مورد اقتصادي للخزانة اإليطالية عبر البحر المتوسط
• .نقطة انطالق هامة في صفحاتها االستعمارية في أفريقيا
• .ترضية مؤقتة لكرامتها الدولية

24
تشابة دور دواوين االقاليم وإجراءات الحكومة المصرية في القرن االفريقي في تحقيق.........
• .السلم االجتماعي
• .التنمية الصناعية
• .االستقرار السياسي
• .التوسع العمراني

25
حاول إسماعيل مواجهة الضغط السياسي االنجلو فرنسي في شئون مصر الداخلية من خالل............
• .بناء تيار سياسي ذو قاعدة شعبية
• .إصدار إسماعيل قانون المقابلة
• .إنشاء لجنة التحقيق االوروبية
• .الموافقة على إصدار مجلس أعلى للمالية

26
سعت بريطانيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها في مصر حتى الحرب العالمية األولى ،وظهر ذلك
في.........
• .تحسين نظم الري والصرف
• .نظم وقواعد المستشار دنلوب
• .اصدار قانون العُ َمد والمشايخ
• .فرض الضرائب على الصناعة

27
•
•
•
•
•

 ١٨٨١م نتوقع في حالة تنفيذ مطالب جمعية الحزب الوطني........
.تحسين األوضاع االقتصادية
.عودة العمل بالدستور
.تحقيق المطالب الفئوية للضباط
.تشكيل مجلس نواب الشعب

28
ترتب على دور مصر القومي بعد ثورة  ١٩٥٢م في محيطها العربي........
• .مساعدة الثورة العراقية من أجل االستقالل
• .منع تفتيت ليبيا بين إنجلترا وفرنسا
• .دعم كفاح سوريا في قضية االستقالل
• .اشتراكها في أول حرب بين العرب واسرائيل

29
سار سعد زغلول على خطى محمد علي في........
• .الحفاظ على وحدة وادي النيل
• .السيطرة على عناصر اإلنتاج
• .التعليم اإلجباري للبنين والبنات
• .إحالل الموظفين المصريين محل األجانب

30
١٨٩٨
•
•
•
•

م أكدت سياسة إنجلترا في مصر بعد حادثة فاشودة على.............
.سعي القوى الدولية لخدمة مصالحها
.قوة الخديو عباس في مواجهة األزمات
.التوافق بين الخديو عباس ومصطفى كامل
.دعم فرنسا للقضية الوطنية المصرية__

