.1

ترتب على تحالف الدولة العثمانية مع كالً من إنجلترا وروسيا إلخراج الفرنسيين من مصر .........
•تغيير التفكير االستراتيجي لقادة الحملة.
•تنامي الشعور الوطني عند المصريين.
•التفاهم التجاري بين نابليون وشريف مكة.
•التضامن العربي مع أهالي الصعيد.

.2

رأت بريطانيا أن تكون أولى خطواتها للقضاء على قوة الدولة المصرية في النصف األول
من القرن ١٩م عن طريق ...........
•المطالبة بتسوية مشكلة الديون.
•القضاء على القوة العسكرية.
•ضرب القوة االقتصادية لمصر.
•قيام تحالف دولي ضد مصر.

.3

ارتبط تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين في ثالثينات القرن العشرين ..........
•بقرارات لجنة بيل اإلنجليزية.
•بتغيير النظام السياسي في ألمانيا.
•بتشكيل اللجنة العربية العليا.
•بالقرار األممي لتقسيم فلسطين.

.4

وجه التشابه بين الغرض من إنشاء كالً من لجنة التحقيق الدولية ١٨٧٨م واللجنة الدولية ١٨٨٠م
هو ...............
•تحقيق اإلصالح السياسي.
•تحقيق التنمية الذاتية للمجتمع.
•بحث الحالة المالية بمصر.
•زيادة تغلغل النفوذ العثماني.

.5

حدث تقارب بين الشعوب العربية في فترة ما بين الحربيين العالميتين وقد تم إنهاء أقدم صور الخالف
العربي من خالل ..........
•معاهدة  ١٩٣٦بين السعودية ومصر.
•معاهدة الطائف .١٩٣٤
•معاهدة اإلخاء والتحالف .١٩٣٦
•مؤتمر بلودان .١٩٣٧

.6

استمرت مصر تحت الحماية البريطانية لفترة تمتد بين ...........
•نشوب الحرب العالمية األولى حتى تصريح  ٢٨فبراير.
•دخول االحتالل البريطاني حتى الحرب العالمية األولى.
•تطبيق تصريح  ٢٨فبراير حتى معاهدة ١٩٣٦م.
•بداية االحتالل البريطاني حتى تصريح  ٢٨فبراير.

.7

أدى الدعم الدبلوماسي المصري للثورة الجزائرية بعد ثورة  ٢٣يوليو ١٩٥٢م إلي .............
•مغادرة فرنسا قاعدة بنزرت.
•إخضاع فرنسا إمارة إدرار.
•إحراج موقف الحكومة الفرنسية.
•إنضمام فرنسا للتحالف األلماني النمساوي.

.8

الحكم المطلق المستنير كان من مالمح عصر ............
•محمد علي.
•سعيد باشا.
•عباس األول.
•الملك فؤاد.

.9

أصدرت بريطانيا دعوة لقيام وحدة بين الدول العربية بهدف ..........
•إيقاف فكرة الجهاد المقدس ضدها.
•تحقيق االستقالل للبالد العربية.
•تكوين قوة عسكرية عربية.
•مواجهة الخطرين النازي والفاشي.

 .10وجد العراقيون في إعطاء البيعة لفيصل بن الحسين ملكا على العراق ...........
•تكوين حلف عسكري مع بريطانيا.
•إحياء فكرة الدولة العربية الكبرى.
•تعيين حكومة وطنية عراقية.
•إستمرار تأييد الخالفة العثمانية.

 .11تشابهت الكتب الثالثة التي أصدرتها بريطانيا لليهود في .........
•تشكيل حكومة من العرب واليهود.
•قمع الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
•دعم الوجود الصهيوني في فلسطين.
•حرية انتقال األراضي من العرب لليهود.
 .12اختلف وضع طوائف الحرف في مصر بعد عام ١٨٤٠م ووضعهم في ظل االحتالل البريطاني
لمصر من خالل ...............
•مشاركتهم في االستثمارات األجنبية في الصناعة.
•مشاركتهم في الوكاالت التجارية األجنبية.
•استمرار تمثيلهم في تنظيم يحميهم كطائفة.
•مساهمتهم في البيوع الجبرية والوفائية.
 .13القاسم المشترك بين أسباب ثورتي  ٢٥يناير ٢٠١١م و ٣٠يونيو ٢٠١٣م سياسيا هو ..........
•المعاناه من سوء األوضاع اإلقتصادية.
•تردي أوضاع المصريين اإلجتماعية.
•إستحواذ الحزب الواحد علي السلطة.
•إرتفاع الدين الداخلي والخارجي للبالد.

" .14أحدث الموقف المصري في مواجهة تعنت إسرائيل في إعادة الحقوق العربية زلزال داخل إسرائيل"
تلك العبارة أكدتها مصر عندما عملت على ...................
•المفاجأة على المستوى االستراتيجي.
•وضع خطة المآذن العالية.
•الدراسة التي وضعها الجمسي.
•مرحلة الصمود والتصدي.
 .15أراد محمد علي تحقيق مشروعه التوسعي وإعالن دولته القائمة بذاتها من خالل ...........
•عدم تطبيق معاهدة بطلة ليمان ١٨٣٨م.
•رفض مشروع قناة السويس.
•مصارحة قناصل الدول األوربية باالستقالل.
•رفض معاهدة لندن ١٨٤٠م.
 .16الدرس المستفاد من إنشاء نابليون الديوان العام في مصر .........
•مشاركة الشعب في إصالح المجتمع.
•إقتصار السلطة على الطبقة العليا.
•أهمية وضع دستور للبالد.
•أهمية مجلس النواب في زيادة الموارد.

 .17يرجع الوجود الفرنسي العسكري في كل من تونس والمغرب إلى ...........
•الحصول على اإلمتيازات.
•استغالل المؤتمرات الدولية.
•استغالل اإلصالحات الدستورية.
•حدوث خالفات حدودية.
 .18يرجع سقوط الحكم الظاهري للعثمانيين في مصر إلى ...........
•عزل الخديو عباس حلمي الثاني.
•تعيين السلطان حسين كامل.
•ظهور الدولة المدنية الحديثة.
•إعالن الحماية البريطانية على مصر.
 .19تباينت السياسة اإلجتماعية في عهد إسماعيل واإلنجليز بمصر من خالل ...........
•التوسع في اإلقتراض.
•ارتفاع شأن األعيان.
•اإلهتمام بالمجالس النيابية.
•اإلهتمام بالنواحي التعليمية.
ف العراقيون حقيقة مجئ إنجلترا لبالدهم بعد ..........
 .20إكت َش َ
•تعديل إتفاقية سايكس بيكو.
•موقف نابليون أثناء الحملة الفرنسية.
•سياسة إنجلترا في مصر.
•قيام ثورة ١٩١٩م في مصر.

 .21تعد من أهم نتائج الحملة الفرنسية أنها مهدت الطريق لمحمد علي عسكريا عن طريق ...............
•إضعاف واستهالك قوة المماليك.
•االستعانة بالخبرة الفرنسية لبناء جيش.
•تدريب المصريين على نظام الشورى.
•التحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية في مصر.
 .22ظهر استخدام المعلومات لدعم متخذي القرار ألول مرة أثناء الحملة الفرنسية من خالل .........
•إنشاء المحاكم الطائفية.
•قراءة الكتابة المصرية القديمة.
•المجمع العلمي المصري.
•إصدار الصحف الفرنسية.
 .23حققت إسرائيل مكاسب كبرى في حرب  ١٩٤٨ظهر ذلك من خالل ...................
•إعالن قيام دولة يهودية.
•اعتراف العرب بإسرائيل.
•االلتزام بقرار تقسيم .١٩٤٧
•توسيع حدودها السياسية.
 .24حرص السلطان العثماني أن تظل مصر موردا هاما للخزانة العثمانية من خالل ..............
•ضرب النقود في مصر بإسم السلطان.
•دفع جزية سنوية للسلطان العثماني.
•اإللتزام بتنفيذ معاهدة بطلة ليمان.
•توارث محمد على وعائلته حكم مصر.

.25

أمامك النص الخاص بمنشور نابليون الذي وزعه على المصريين ،من خالل النص السابق يتضح لنا
إتجاه نابليون إلى .........
•استخدام عنصر المفاجأه.
•اتباع سياسة الشدة والعنف.
•التحالف مع الدولة العثمانية.
•استخدام الدعاية السياسية.
 .26تشابهت الثورة العربية الكبرى بفلسطين ١٩٣٦م مع ثورة ١٩١٩م في مصر من حيث .....
•االستعانه بالملوك العرب ضد الثورتين.
•أسباب قيام الثورتين.
•مطالب الشعوب في الثورتين.
•أسلوب مواجهة اإلنجليز لهما.
 .27أي من األحداث التاريخيه التالية ارتبط بمصطلح "القمع" ........
•السماح للوفد بالسفر إلي مؤتمر الصلح.
•بدء المفاوضات المصرية البريطانية.
•منع انعقاد الجمعيه التشريعيه لممثلي الشعب.
•تعيين الملك احمد فؤاد األول.

 .28أثبتت المعاهدات التي عقدها اإلنجليز مع العراقيين أنها افتقدت إلى ...........
•منح العراق االستقالل التام.
•منح اإلنجليز السيطرة على العراق.
•قيام تحالف عسكري بين البلدين.
•انضمام العراق إلى المنظمات الدولية.
" .29عدو عاقل خير من صديق جاهل" ،ظهرت فكرة الصديق الجاهل في موقف ...........
•القوة العسكرية العثمانية الداعمة لخورشيد باشا.
•مهاجمة المماليك لمحمد علي في القاهرة والجيزة.
•إعتراض فرقة األرناؤود على إعادة تعيين خسرو باشا.
•تصدي الزعامة الشعبية لحملة فريزر العسكرية.
 .30عقد المؤتمر اليهودي بداية القرن العشرين والذي تحددت فيه فلسطين كوطن قومي لليهود ،حدث ذلك
في عصر َمن ِمن حكام مصر .........
•الخديو عباس حلمي الثاني.
•السلطان حسين كامل.
•السلطان أحمد فؤاد.
•الخديو محمد توفيق.

 .31القاسم المشترك بين ثورة الجيش المصري في ١٨٨١م و ثورة الشعب المصري في
 ٣٠يونيو ٢٠١٣م يتمثل في ............
لكل من الثورتين.
•الزعامة الثورية ٍ
•النتائج التي ترتبت على الثورتين.
•تردي أوضاع البالد اإلقتصادية.
•الظروف الدولية المؤدية لكال منهما.
 .32افتقد مصطفى كامل إلى الواقعية في ...........
•قيادة الحركة الوطنية ومواجهة المحتل.
•توطيد عالقاته الخارجية من أجل القضية الوطنية.
•مطالبة السلطان بالتنازل عن اليونان مقابل مصر.
•استمرار دعم القضية الوطنية بعد حادثة فاشودة.
 .33من أقوال الزعيم جمال عبد الناصر:
"كنا نحن الشبح الذي يؤرق به الطاغية أحالم الشعب وقد آن لهذا الشبح أن يتحول إلى الطاغية فيبدد
أحالمه هو".
من خالل قراءتك لهذه المقولة يتضح أن الفكرة التي تدور حولها هي ........
•تغير البناء الفكري للجيش.
•استمرار والء الجيش للملك.
•تحقيق مطالب فئوية للضباط.
•التودد للنظام الملكي.

 .34افتتح الخديو إسماعيل مجلس شورى النواب ١٨٦٦م ولكن ُولد ضعيفًا بسبب ............
•تجنب مناقشته لألمور األفرنجية.
•يجوز لألجانب الترشح فيه.
•يفتقد تمثيل جميع شرائح المجتمع.
•أنشىء بناء على قرار من السلطان.
 .35صورة أرشيفية لدستور مصر الصادر ١٩٢٣م وبنا ًء عليه أُجريت أول انتخابات فاز :بها "حزب
الوفد" بأغلبية ساحقة ،في ضوء العبارة أجب

تضمن الدستور رغم إيجابياته عدة متناقضات ........
•قضائية.
•تنفيذية.
•تشريعية.
•إدارية.

 .36تعد سياسة حكومة ثورة  ٢٣يوليو في أفريقيا وسياسة إسماعيل في القرن األفريقي وجهان لعملة
واحدة من خالل ...........
•تعليم أبناء أفريقيا الصناعات الحديثة.
•محاربة األوبئة واألمراض.
•الدور الثقافي والديني.
•مساندة حركات التحرر األفريقية.
 .37نتج عن القوة البحرية لإلمبراطورية البريطانية في أواخر القرن الثامن عشر الميالدي .........
•نقل الصراع اإلنجليزي الفرنسي إلى الشرق.
•توقف حركة التجارة الخارجية لفرنسا.
•منع تسرب مبادئ الثورة الفرنسية دوليًا.
•تسهيل التجارة الهولندية التي تمر بمصر.
 .38كانت مراكش منذ مطلع التاريخ الحديث في مواجهة مباشرة مع االستعمار األوروبي من
خالل ............
•رغبة إنجلترا في احتالل طنجة عسكريا.
•السيطرة على بعض المواني الهامة في المغرب.
•استغالل فرنسا حوادث كولومب بيشار.
•محاوله ألمانيا السيطرة علي أغادير ١٩١١م.

 .39من خالل تحليلك لمجمل شكل العالقة بين محمد علي والدولة العثمانية يتضح انها ..............
•مناهضة للدولة العثمانية.
•تدور في فلك الدولة العثمانية.
•متفاهمة مع السياسة الدولية.
•سياسه ال تسير على وتيره واحدة.
 .40يرجع ظهور شخصيات وطنية في الربع األخير من القرن التاسع عشر الميالدي إلى ...........
•ثمار النهضة التعليمية في مصر.
•توقيع الوفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا.
•المساندة القوية للخليفة العثماني لمصر.
•الدعم العربي والدولي لمصر.
" .41في كواليس السياسة خبايا وأسرار تظهر الوجه القبيح ،ما كانت تنكشف لوال تغير األوضاع السياسية
للدول" .تنطبق هذا العبارة علي أي من األحداث اآلتية ....................
•قرارات مؤتمر األستانه.
•إتفاق سايكس بيكو.
•تصريح  ٢٨فبراير.
•إتفاق سان ريمو.

 .42أنشاء محمد علي في أواخر حكمه ثالث مجالس جديدة ،يدل على ..........
•إقامة نظام دستوري.
•إقامة مجالس نيابية.
•إستمرار الحكم الديموقراطي.
•توسع شئون الدولة.
 .43تُعد معاهدة لندن ١٨٤٠م وقانون دافرين ١٨٨٣م وجهان لعملة واحدة من حيث ...........
•ربط مصر ببريطانيا.
•اصدار العملة باسم السلطان.
•إلغاء المجالس النيابية.
•تقييد استقالل مصر.
 .44يعد القاسم المشترك بين وزارة الشعب وحكومة ثورة ١٩٥٢م ...............
•اإلهتمام بالنواحي التعليمية.
•استمرار وحدة مصر والسودان.
•التوجه المصري نحو أفريقيا.
•مساعدة الثورات العربية.

 .45الخريطة التي أمامك توضح تقسيم فلسطين ١٩٤٧م في األمم المتحدة ،من خالل قراءتك للخريطة
يمكن استنتاج أن األمم المتحدة تسعي الي ........

•تقنين وضع الكيان الصهيوني في فلسطين.
•إنهاء الصراع بين األحالف العسكرية.
•إثبات عروبة األراضي الفلسطينية.
•تحقيق مطالب اللجنة العربية.
 .46يعد من أكثر عناصر السلطة التنفيذية والتشريعية في عهد محمد علي من حيث تكوينه من فئات
مختلفه ..........
•مجلس المشورة.
•الديوان العالي.
•المجلس العمومي.
•المجلس المخصوص.

 .47يستدل من احتالل بريطانيا لجزيرة بريم في مدخل البحر األحمر على ............
•سيطرة فرنسا على البحر األحمر.
•نجاح الحملة الفرنسية في مصر.
•تأمين مصالحها في الشرق.
•تأمين مصالحها عند مضيق هرمز.
 .48تناقض هدف وجود مصر في شبه الجزيرة العربية خالل حكم ......
•محمد علي وعلي بك الكبير.
•محمد علي وإسماعيل.
•عباس حلمي وعلي بك الكبير.
•علي بك الكبير وإسماعيل.
 .49تناقض موقف الخديو عباس حلمي الثاني في بدايات حكمه مع موقف أبيه في ..........
•الصدام مع السلطان العثماني.
•التخلص من اإلدارات المالية األجنبية.
•التطلع باإلنفراد بالسلطة.
•السعي لالنفصال عن العثمانيين.
 .50نفهم من العالقات السياسية " ليس هناك أصدقاء دائمون وال أعداء دائمون لكن هناك مصلحة دائمة"
تنطبق صحة هذه المقولة على ............
•مواقف انجلترا من القوى السياسية في مصر.
•عالقة المماليك مع العثمانيين بعد خروج الفرنسيين.
•عالقة خورشيد بعد توليه مصر مع محمد علي.
•عالقة الزعامة الشعبية بمحمد علي قبل ١٨٠٨م.

