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- عدد أسئلة كراسة االمتحان )40( سؤااًل.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )28( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ثالث ساعات(.

- الدرجة الكلية لالختبار )60( درجة.
عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المس���احة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المسودة مع اإلش���ارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها .
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن ) أ ( أو )ب( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
( مثاًل مثال: اإلجابة الصحيحة )

اإلجابة الصحيحة مثاًل

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.

ملحوظة :
في حالة األسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم 

تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.
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تخير �لإجابة �ل�صحيحة من بين )�أ، ب، جـ، د(:

خلت القاهرة من اأية قوة للدفاع عنها �سد الفرن�سيين بعد موقعة:

�شبراخيت.

اإمبابة.

الحماد.

الإ�شكندرية.
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ما �لعالقة بين:2

الو�سع ال�سيا�سي في م�سر اأواخر العهد الملكي وقيام ثورة 23 يوليو 1952 .
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ماذا يحدث اإذا:

لم ينجح »محمد علي« في �سم ال�سام عام 1832م.

»اهتمت بريطانيا بالزراعة في م�سر بعد احتاللها..«.

في �سوء هذه العبارة و�سح:

االحتللالل  ظللل  فللي  م�سللر  فللي  الزراعيللة  االأرا�سللي  مللالك  كبللار  اأو�سللاع 

البريطاني1882م.
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قارن بين:5

نتائللج حادثللة فا�سللودة 1898م علللى »م�سللطفى كامللل«، ونتائللج القر�سللنة 

المتبادلة بين �سفن الجزائر و�سفن بابا روما فى البحر المتو�سط.
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حدد اأوجه النقد في:

اإن�ساء بريطانيا البنك االأهلي في م�سر عام 1898م.

بم تف�سر ...؟

ارتفللاع �سللاأن ومكانة �سلليوخ طوائللف الحرف ال�سللناعية في م�سللر في فترة 

الحكم العثماني.
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ما راأيك في:8

د�ستور 1923م.
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ما العالقة بين كلٍّ من:10

اأجب عن اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب(:

اأ- االأزمة المالية في م�سر وم�سروع ا�ستقالل م�سر في عهد »اإ�سماعيل«.

ب- الجي�ش واالأ�سطول والنه�سة ال�سناعية في ع�سر »محمد علي«.

تخير �لإجابة �ل�صحيحة من بين )�أ، ب، جـ، د(:9

م الجانب الفرن�سي م�سروًعا للتدخل في �سئون م�سر المالية تمثل في.....: قدَّ

بعثة كيف.

المجل�س الأعلى للمالية.

�صندوق الدين.

المراقبة الثنائية.
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قارن بين كلٍّ من:

تهديللد بريطانيللا »للملللك فللاروق« ب�سللبب ميوللله للمحللور في عللام 1942م 

وموقفها من الثورة العربية في فل�سطين عام 1936م.

 ما النتائج المترتبة على:

اهتمام »�سعيد« بالجي�ش واالأ�سطول.
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اختر االإجابة ال�سحيحة من بين )اأ، ب، جل ، د(:

كانت اأول مفاو�سات م�سرية بريطانية في عهد الحكم الد�ستوري بين.....:

�صعد - ملنر.

النقرا�صي - رونالد كامبل.

�صعد - ماكدونالد.

�صدقي - بيفن.

حدد اأوجه النقد لكلًّ من:

اأجب عن اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب(:

اأ- الكتاب االأبي�ش عام 1922م.

ب- قرار التق�سيم الذي اقترحته »لجنة بيل« 1937م.
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»حر�للش اال�سللتعمار البريطانللي علللى التدخللل فللي �سيا�سللة م�سللر الداخليللة 

والخارجية«.  في �سوء العبارة ال�سابقة و�سح:

موقف م�سللر من االإنللذار االإنجليزي - الفرن�سللي بعد االعتداء االإ�سللرائيلي 

على �سيناء عام 1956م.

بم تف�سر ...؟

موافقة فرن�سا على ا�ستقالل تون�ش عام 1956م.



10

17

18

تخير �لإجابة �ل�صحيحة من بين )�أ، ب، جـ ، د(:

مللن البللالد العربية التي ا�سللتمرت خ�سللعت للحكللم العثماني المبا�سللر عند 

اندالع الحرب العالمية االأولى .....:

م�شر.

ليبيا.

المغرب.

العراق.

ا�ستخل�ش اأهمية:

الدور الذي قامت به لجنة الوفد المركزية في ثورة 1919م.
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قه »محمد علي«. »حر�ست الدول االأوروبية على اإلغاء نظام االحتكارات الذي طبَّ

في �سوء هذه العبارة اأجب عن اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب(:

اأ- ا�ستفادة الدول االأجنبية من عقد معاهدة »بلطة ليمان« عام 1838م.

ب- اأثر �سقوط نظام االحتكار على ال�سناعات في م�سر.

تخير �لإجابة �ل�صحيحة من بين )�أ، ب، جـ ، د(:

من الدول العربية التي قدمت دعما ماليًا لم�سر اأثناء حرب اأكتوبر 1973 .....:

تون�س . 

العراق . 

المملكة العربية ال�صعودية . 

المغرب .
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ما راأيك في:

اأجب عن اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب(:

اأ- دور الفالح الم�سري في ثورة 1919م.

ب- مبداأ حق »تقرير الم�سير« الذي اأعلنه الرئي�ش االأمريكي »ويل�سون«.

بم تف�سر  ...؟

تاأثر المجتمع الم�سري ب�سيا�سة الباب المفتوح في المجاالت االقت�سادية.
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ا�ستخل�ش اأهمية:

حرب اال�ستنزاف .

ا اأن اال�سللتعمار ال يهتم اإال بم�سللالحه الخا�سللة «. في �سللوء  » من الثابت تاريخيًّ

العبارة ال�سابقة و�سح:

اأهللداف بريطانيا من الدعوة اإلللى الوحدة العربية اأثنللاء الحرب العالمية 

الثانية.
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» دائًما تتقارب م�سللالح الدول اال�سللتعمارية وتكيل بمكياليللن اإذا ما تعلق االأمر 25

بدول العالم الثالث«.

في �سوء العبارة ال�سابقة و�سح:

موقف الدول االأوروبية من احتالل اإنجلترا لم�سر عام 1882م.
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تخير �لإجابة �ل�صحيحة من بين )�أ، ب، جـ ، د(:

قللام »الخديو توفيللق« بعزل وزارة »ريا�للش« عام 1881م بناًء على ن�سلليحة 

قن�سلي ... :

اإنجلترا وفرن�صا.

اإنجلترا واألمانيا.

فرن�صا والنم�صا.

فرن�صا ورو�صيا.

بم تف�سر...؟

اأجب عن اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب(:

اأ- �سهدت م�سر فترة انتقالية قبل عهد »الخديو اإ�سماعيل«.

ب- اأثر الفكر االجتماعي لليهود على عالقتهم بالغرب االأوروبي.
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ما النتائج المترتبة على:

اأجب عن اأحد ال�سوؤالين من )اأ( اأو )ب(:

اأ- تللرك »نابليللون« الحملللة الفرن�سللية فللي م�سللر وعودتلله اإلللى فرن�سللا فى 

اأغ�سط�ش 1799م.

ب- وجود قوات من المماليك في ال�سعيد عام 1798م.

ما راأيك في:

موقف م�سر من حلف بغداد.
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دلل على �سحة العبارة:

»لم يحقق م�سروع معاهدة 1936م بين فرن�سا و�سوريا اآمال ال�سوريين الوطنية«.

ماذا يحدث اإذا:

لم تدخل الدولة العثمانية الحرب العالمية االأولى اإلى جانب دول الو�سط.
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قارن بين:32

الزراعة في م�سللر بعد �سللقوط االحتللكار عام 1840م وبعد ثللورة 23 يوليو 

1952م.
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تخير �لإجابة �ل�صحيحة من بين )�أ، ب، جـ ، د(:

ن�سللت اتفاقية »دي مي�سلليل« عام 1834م على االعتللراف باالأمير »عبد القادر« 

حاكًما على....:

�صرق الجزائر.

�صمال الجزائر.

جنوب الجزائر.

و�صط وغرب الجزائر.

تخير �لإجابة �ل�صحيحة من بين )�أ، ب، جـ ، د(:

اأعلن ........... تنحي الرئي�ش االأ�سللبق »محمد ح�سني مبارك« عن الحكم بعد 

قيام ثورة 25 يناير 2011م:

زكريا عزمي.

�صفوت ال�صريف.

عمر �صليمان.

الم�صير طنطاوي.

ما �لعالقة بين:

تو�سعات الخديو اإ�سماعيل فى الحب�سة والتدخل االأجنبي في م�سر .
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حدد اأوجه النقد:

ل�سيا�سات وزارات االأقلية في م�سر بعد الحرب العالمية الثانية.

ماذا يحدث اإذا:

لم يقف المجل�ش االأعلى للقوات الم�سلللحة اإلى جانب ال�سللعب الم�سللري بعد 

انفجار ثورة 25 يناير 2011م.
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39

قارن بين:

و�سع المراأة في م�سر في عهد »الخديو اإ�سماعيل« وبعد قيام ثورة 23 يوليو 

1952م.

دلل على �سحة العبارة:

اأجب عن اأحد ال�سوؤالين )اأ( اأو )ب(:

اأ- قلبت حرب اأكتوبر موازين القوى الع�سكرية في ال�سرق االأو�سط.

ب- اأهمية المبادئ التي وردت في »بروتوكول اإ�سكندرية« في اأكتوبر 1944م.
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ما النتائج المترتبة على:40

اجتماع �سباط الجي�ش الم�سري في يناير 1881م.




