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 تخير اإلجابة الصحيحة ممابين القوسين : 

 كانت الديون مجرد حجج واهية لفرض التدخل االجنبي في شئون مصر و خير دليل علي ذلك .......  -۱

 ديون  ب ـ املطالبة بسرعة تسديد ال توقيت املطالبة بالسداد    أ ـ 

 د ـ رفض التفاوض بشان الديون   االطماع في قناة السويس  جـ ـ

 

 ........  1875تتضمن االهداف الحقيقية وراء تدخل انجلترا في شئون مصر عام  -۲

 تسديد الديون املالية    –ب  ضم مصر لالمبراطورية االنجليزية   –أ

   1840مصر وفق معاهدة ضمان بقاء نفوذ  -د حماية مصالح انجلترا بدول الخليج  -ج

 

بدأت األزمات السياسية مع القوي األوروبية في عهد إسماعيل رغم ان الديون بدأت في عهد سعيد -۳

 بسبب ...... 

 ب ـ عدم وجود طموحات توسعية لدي سعيد          أ ـ عدم إدراك الدول األوروبية ألهمية مصر 

 في سعيد د ـ ثقة الدائنين  تدهور احوال مصر املالية  جـ ـ

 

علي الرغم من ان قناة السويس تعد اهم طريق مالحي في العالم و ان وجودها يعد نعمة كبيرة ملصر و   -٤

 .......... لكنها كانت في وقت من االوقات تعد نقمه و ذلك النها كانت 

 ب ـ محط اطماع الدول االوروبية  أ .من اسباب االزمة املالية في مصر  

 للمصريين  م لدي املصريين  من مظاهر الظل جـ ـ
ً
 د ـ ليست ملكا

 

افع الحقيقية للتدخل األجنبي في شئون مصر خالل عهد الخديو إسماعيل في املجاالت  -٥  تمثلت الدو

 ب ـ السياسية و االجتماعية        أ ـ االجتماعية و العسكرية 

 د ـ االقتصادية و السياسية  االقتصادية و الثقافية  جـ ـ

 

 مصر منذ الثورة العرابية حتى الحرب العالمية األولى :  ثالثالفصل ال
 

 جزء األول : األوضاع المالية والتدخل األجنبى ال
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 ركزت االهداف وراء استدانة الحكومة املصرية من البنوك واملرابين األجانب على الجوانب ...... ت -٦

   عسكرية وسياسيةب(    سياسية وعمرانيةأ(  

   اجتماعية وسياسيةد (   اقتصادية وعلمية  ج (

خل مصر و كانت  قامت الحكومة االنجليزية بايفاد بعثه الي مصر وكانت تهدف الي االستثمار بالنفوذ دا -۷

 ترمي الي النفوذ .......... 

 االقتصادى-د اإلدارى  -ج املالى–ب         السياس ي –أ

اعتزمت الحكومه الفرنسية ان تعترض مسعي الحكومة االنجليزية بمسعي مثلة وقد ظهر هذا التعارض   -۸

 لالنجليز  في ............. 

اقبة الثنائية  –أ  لجنة التحقيق -د ييف بعثة ك  -ج صندوق الدين  –ب  املر

اجب ) كان اتخاذ  –في ضوء العبارة السابقة  –) وبدأ مسلسلل التدخل االجنبى بسبب األزمة املالية ( -۹

 االجراءات الالزمة تجاه الحكومة املصرية السترداد الديون يقع على عبء .......... 

 االفراد املرابين  ب(  البنوك االوروبيةأ(

   عصبة األممد (    ئنة حكومات الدول الداج (

 كانت قناة السويس أحد اسباب تدخل بريطانيا في شئون مصر في عهد إسماعيل بسبب دورها في   -١٠

 ب ـ الحد من األزمة املالية خالل عهد إسماعيل              أ ـ توسيع النفوذ املصري في شرق افريقيا 

     تأمين الطرق التجارية الدولية د ـ  التنافس األستعماري بين بريطانيا و فرنسا جـ ـ

م بانشاء صندوق الدين و 1876استجاب الخديو اسماعيل ملطالب الدائنين و اصدر مرسوما في مايو  -١١

 .………الذي كان يعد 

 ب ـ اداة لفرض التدخل املالي في مصر   أ ـ اداة لفرض التدخل السياس ي في مصر 

 اداة اعتداء علي استقالل مصر املالي و السياس يد ـ  اداة لفرض التدخل العسكري في مصر  جـ ـ

 ملصر ........   1875هدفت فرنسا من ارسال الخبير املالى مسيو فييه  -١۲

   حل االزمة املالية–ب     تحقيق اهداف اقتصادية–أ

 تحقيق اهداف سياسية-د   استرضاء للدائنين -ج

في ضوء العبارة السابقه اجب  –ة املصرية (  ) كان صندوق الدين يمثل خزانة فرعية للخزانة العام-١۳

 كان الهدف من وراء تقديم الجانب الفرنس ى مشروع صندوق الدين ......  –

 حل االزمة املالية –ب   توحيد الديون املصرية–أ

 تدعيما ملآربها السياسية  -د توجيه االدارة املصرية  -ج
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 تدخل األوروبي في عهد الخديو إسماعيل هو ...... يعد التعامل املشترك بين األزمة املالية و ال -١٤

 ب ـ استصدار الفرمانات السلطانية  أ ـ توسع نفوذ الدولة املصرية 

    د ـ إدخال مظاهر الحضارة األوروبية  دخول االستثمارات األوروبية   جـ ـ

ية تفحص شئون  اتفق الرقيبين و اعضاء صندوق الدين علي املطالبة بتاليف لجنة تحقيق اوروب -١٥

 ............ الحكومة املالية ويدل هذا الطلب علي

 ب ـ استهانة الدائنين بكرامة الشعبى املصري   استهانة الدائنين  بالحكومة املصرية    أ ـ 

اقبة الثنائية   تالقي ميول اسماعيل مع االجانب  جـ ـ  د ـ االعتراف بفشل املر

رية من سيئ الى اسوأ اقترح الرقيبان واعضاء صندوق الدين تشكيل لجنة  ) وعندما سارت احوال الحكومة املص  -١٦

 م  .......  1878نتج عن اصدار اسماعيل مرسوم مارس  –في ضوء العبارة السابقه اجب   –تحقيق اوروبية ( 

اقبة الثنائية–أ  الهيمنة االجنبيه على املاليه املصرية –ب  اثبات عجز املر

 تشكيل وزارة مختلطة بها وزيران اوروبيان  -د   استرضاء الدائنين  -ج

اقبة الثنائية للخديوى اسماعيل .........  -۱۷  كان االثر السلبى التهامات املر

  تشكيل املجلس االعلى للماليةب(    ارسال بعثه كييفأ( 

  تشكيل لجنة التحقيق االوروبيةد (   ظهور مشروع توحيد الديون  ج (

 االستعماري فيمصر اثناء األزمة املالية من خالل ......  ظهرت انعكاسات التنافس -۱۸

 ب إرسال أول بعثة مالية       أ ـ إرسال أول هيئة مالية 

اقبة الثنائية   تشكيل املجلس األعلي للمالية  جـ ـ  د ـ إعادة نظام املر

 لة ...... ظهرت أول وصاية أوروبية أثناء األزمة املالية أيام إسماعيل من خالل اقتراح دو  -۱۹

 فرنسا-د إيطاليا  -ج املانيا –ب           إنجلترا –أ

افق إسماعيل علي املشروع الفرنس ي بإنشاء صندوق الدين العام   -۲٠  م بسبب ...... 1876و

 ب ـ زيادة حجم الديوان   أ ـ عدم تنفيذ اقتراحات بعثة كييف 

 د ـ بيع أسهم قناة السويس  وصول مصر للحبشة  جـ ـ

 

 ر صندوق الدين إدارة أجنبية داخل الدولة املصرية خالل عهد إسماعيل نتيجة ...... يعتب -۲١

 ب ـ تكوينه بناًء علي اقتراح أوروبي  أ ـ عدم تمثيل املصريين به 

 د ـ تعميم كافة االختصاصات ألعضائه   مشاركته أختصاصات الحكومة املصرية  جـ ـ
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 علي شئون مصر املالية في عهد إسماعيل هو ......  ُيعد أكثر مظاهر التدخل األجنبي سيطر  -۲۲
ً
 ة

 ب ـ املجلس األعلي للمالية  أ ـ صندوق الدين 

اقبة الثنائية  جـ ـ  د ـ لجنة التحقيق األوروبية  املر

عالقة الخديو توفيق بانجلترا و فرنسا جعلته يرتكب بعض املخالفات في نظم الحكم املصرية عندما  -۲۳

 ......... قام بـ

 ب ـ تعيين وزارة رياض باشا   عزل وزارة شريف باشا  أ ـ

 د ـ تعيين وزارة البارودي  تشكيل وزارة برئاسته جـ ـ

 علي احوال مصر.....  -۲٤
ً
 سلبيا

ً
اقبة الثنائية في عهد وزارة رياض باشا اثرا  كان العادة تنظيم املر

 الثقافية-د االجتماعية  -ج االقتصادية –ب         السياسية –أ

م ولكن لم تكن هذه املرة األولى التى تقف فيها انجلترا   1879رفضت انجلترا فرمان السلطان العثمانى -۲٥

 امام فرمان للسلطان العثمانى حيث وقفت من قبل امام فرمان ........... 

     1872د (    1841ج (    1806ب(     1866أ( 

 . في ............. 1841مع فرمان   1879اتفق فرمان  -۲٦

  حق اسماعيل في االستدانة دون الرجوع للسلطان –ب    ضرب النقود باسم السلطان –أ

    حق مصر في منح الرتب املدنيه حتى الرتبه الثانية -د تحجيم عدد الجيش -ج

 كان الدافع وراء دفاع انجلترا وفرنسا عن املزايا الخديوية التى يتمتع بها الخديوى توفيق ..........  -۲۷

   الحيلولة دون استعادة الهيمنة العثمانية–ب      تمتع الخديوى بسلطته الشرعيةضمان –أ

 تحقيق اهدافهم السياسية-د   لعدم تعطيل مصالح الدائنين في مصر  -ج

 م ......  1879أثبت إصدار السلطان العثماني لفرمان أغسطس  -۲۸

 لدولة العثمانية عن استقاللية إسماعيل ب ـ عدم رضا ا       أ ـ هيمنة الدولة العثمانية علي أمور مصر 

 د ـ فشل األوروبيين في تحقيق اغراضهم في مصر   رغبة السلطان في منعالتدخل األجنبي في مصر جـ ـ

 في بعض نصوصها مع فرمان ..........  1840اتفقت معاهدة  -۲۹

 1866فرمان  -د 1867فرمان  -ج 1873فرمان –ب    1879فرمان –أ

 

 م الى   1879يف باشا يه القنصلين الفرنس ى واالنجليزى للخديوى توفيق لعزل وزارة شر يعود توج -۳٠

 لتحقيق السيطرة على الحكومة املصرية –ب  ضمان تمتع الخديوى بالسلطة التشريعية  –أ

 ضمان نجاح مشروعاتهم االقتصادية   -د المتهان الحقوق املصرية -ج
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 لثنائية في عهد وزارة رياض باشا على .......... عمل مشروع الئحة تنظيم الرقابة ا -۳۱ 

   السيطرة على الحكومة املصرية–ب  التمتع بالسلطة التشريعية–أ

 ضمان تسديد الديون املصرية -د  امتهان الحقوق امصرية -ج

اقبة اثنائية ببيع حصة مصر من ارباح القناة التحاد املاليين بباريس ) نستخلص من  -۳۲ قام اعضاء املر

 العبارة السابقة ( ........... 

     ميول الحكومة املصرية لألجانب –ب    تمتعهم بالسلطة التنفيذية–أ

   امتهان الحقوق املصرية -د  ضمان تسديد الديون املصرية-ج

 م ............  1880نتج عن الغاء قانون املقابلة  -۳۳

   عمل بحق االنتفاععودة الب(  على تسديد الديون  قدرة الخزانة املصريةأ( 

  سوء االحوال االقتصاديةد (    تحكم االجانب في شئون الفالح ج (

 م فعمل علي .1879وعي الخديو توفيق الدرس و خاصة بعد عزل والده الخديو اسماعيل عام  -۳٤

 ب ـ االهتمام بشئون البالد   ارضاء انجلترا و فرنسا   أ ـ

 التقرب من السلطان العثماني د ـ التخلص من وزارة شريف باشا   جـ ـ

 اصبحت مصر ال تملك شيئا من اسهم قناة السويس و كان ذلك في عهد ........  -۳٥

 ب ـ سعيد  أ ـ توفيق 

 د ـ عباس حلمي الثاني  اسماعيل   جـ ـ

الديون التي اقترضها سعيد من املرابين بسندات يحررها علي الخزانه العامه و لم تكن تسدد لتظل   -۳٦

 .………ئمه بفوائدها املركبة من اهم نتائج هذه الديون تشكيل  قا

 ب ـ لجنة التصفية    أ ـ وزارة رياض  

 د ـ لجنة بيع ارباح القناة  قانون املقابلة  جـ ـ

 .……… تالقت ميول انجلتلرا و فرنسا مع ميول الخديو توفيق في بداية حكمة  -۳۷ 

اقبة أ ـ وضع قانون التصفية   الثنائية  ب ـ اعادة املر

 د ـ توليةرياض باشا الوارة   كراهتهم للنظام النيابي  جـ ـ

لبحث الحاله املالية املصرية وتحديد عالقات الدائرة السنية والدومين والحكومة   1880) تألفت لجنة دولية  -۳۸

 .......... نتج عن تأليف الدول الدائنة للجنة التصفية . –في ضوء العبارة السابقه اجب  –بالدائنين (  

    وضع اساس نظام مالى جديد ملصر ب(     تصفية الديون السائرةأ( 

     تذمر مالك االراض ى الزراعية د (    االحتجاج املصرى على التدخل االجنبىج (
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 خضع الخديو توفيق للنفوذ األجنبي في مصر منذ اللحظة األولي لتوليه الحكم بسبب ......  -۳۹

 ب ـ رغبته في االستعانه باألجانب لتحقيق التنمية الذاتية   انب علي السلطان العثماني  أ ـ إدراكه سيطرة األج

 د ـ رغبتة في التخلص من وزارة شريف باشا  إشتعال الحركه الوطنية ضدة  جـ ـ

 م حجر عثرة أمام أطماع إنجلترا و فرنسا بسبب ...... 1879وقفت وزارة شريف باشا  -٤٠

 ب ـ تهديدها للسلطة املطلقة لتوفيق   ية و االجتماعية  أ ـ إصالحاتها االقتصاد

اقبه الثنائية  جـ ـ  د ـ رفضها قرارات لجنة التحقيق العليا  فرضها قيود علي نفوذ املر

 كانت أكثر الخدمات التي قدمها الخديو  توفيق للتوغل األجنبي في شئون مصر ......  -٤۱

 م 1879اسة الوزارة بنفسه عام ب ـ توليه رئ م1879أ ـ رفضه تنفيذ فرمان 

 للوزارة  جـ ـ
ً
اقبة الثنائية   تعيين رياض باشا رئيسا  د ـ إعادة العمل بظام املر

اقبة الثنائية لقواعد إنشاءها في عهد توفيق من خالل ......  -٤۲  اتضح تعدي املر

 ت  ب ـ االطالع علي بيانات اإليرادات و املصروفا أ ـ حضورهماجلسات مجلس الوزراء  

 د ـ تحول رأيهما إلي قرارات نهائية   زيادة نفوذهما أكبر من نفوذ الوزراء   جـ ـ

 م بسبب ...... 1880تذمر ُمالك األراض ي الزراعية من قرارات الحكومة املصرية عام  -٤۳

 ـ محاباة وزارة رياض باشا لألجانب  ب استيالء األجانب علي أموال الضرائب   ـ أ

 إسناد إدارة الدومين ألدارة دولية   ـد  راض ي للدولة عودة ملكية األ  ــ،ج

 تؤكد كثرة اللجان املالية التي جائت ملصر في عهد إسماعيل و استكملت في عهد توفيق علي ......  -٤٤

 ب ـ عدم وجود ضمانات لتسديد الدين   أ ـ استحالة حل األزمة املالية 

 في التخلص من األجانب  د ـ رغبة توفيق  التخطيط للسيطرة علي مصر   جـ ـ

 فقدت مصر حصتها في ارباح و أسهم قناة السويس بسبب ...... -٤٥ 

اقبة النهائية  ـب السياسة املالية إلسماعيل  ـأ  الئحة تنظيم املر

 عدم وجود مجلس نواب  ـد  أعمال وزارة رياض  ـ ـج

 

اقبين الثنائيين في عهد الخديو توفيق مع  -٤٦  ...... تشابهت وظيفة املر

 صندوق الدين  ـ ب لجنة التحقيق العليا ـأ

 بعثة كييف   ـد  املجلي األعلي للمالية  ـ ـج
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 اصبحت مصر ال تملك شيئا من قناة السويس و كان ذلك في عهد ........  -٤۷

 ب ـ سعيد  أ ـ توفيق 

 د ـ عباس حلمي الثاني  اسماعيل   جـ ـ

هد اسماعيل ما بين اسباب ظاهرية واسباب حقيقية و كان من اهم  تعدد اسباب االزمة املالية في ع -٤۸

 ..... االسباب املستجدة الحقيقية هو.....

 ب ـ الفرمانات العثمانية  توسع مصر في الجنوب   أ ـ 

 د ـ ادخال مظاهر الحضارة الي مصر   قناة السويس   جـ ـ

دخل الدول االوروبية في شئون البالد م و لم تت1862بدات الديون في اواخر عهدحكم سعيد باشا  -٤۹

 .......... لذلك كانت الديون هي 

 ب ـ السبب الحقيي للتدخل االجنبي   أ . السبب الظاهري للتدخل الجنبي  

 د ـ غير ذلك   ليس لها عالقه باالزمة املالية  جـ ـ

دره السلطان العثماني    م الذي اص1879من االسباب الغير مباشرة  وراء رفض انجلترا و فرنسا فرمان  -٥٠

 .......... 

 ب ـ حمايةمصالح الدائنين   منع طغيان نفوذ السلطان علي الخديو   أ ـ 

 د ـ خوفهم من تعطيل مصالحهم في مصر   رغبتهم في تثبيت توفيق في حكم مصر   جـ ـ

 .……… يعتبر اول مظهر من مظاهر التدخل االجنبي في مصر هو -٥۱

 ب ـ صندوق الدين   أ ـ اللجنة االنجليزية  

اقبة الثنائية  جـ ـ  د ـ لجنة التحقيق االوروبية  املر

كانت اسباب التدخل االجنبي في شئون مصر الداخلية عديدة و لعل من اهم هذه االسباب الرئيسية  -٥۲

 .……… اسباب 

 ب ـ اجتماعية  أ ـ مالية 

 د ـ توسعية  عسكرية  جـ ـ

 .……… الحضاره االوروبية و  هناك ارتباط كبير بين مظاهر  -٥۳

 ب ـ عزل الخديو اسماعيل  أ ـ التدخل االجنبي في شئون مصر

 د ـ توسعات اسماعيل جهة الجنوب  سعي اسماعيل نحو استقالل مصر  جـ ـ
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كان سعي الخديو اسماعيل للوصول الي االستقالل بمصر عن الدولة العثمانية من اهم االسباب   -٥٤

 .……… التي ادت الي

 ب ـ خسارة مصر ممتلكاتها الخارجيه   أ ـ انشاء قناة السويس  

 د ـ تدخل الدول الكبري في االمور الداخلية  خسارة حروبه في الحبشة   جـ ـ

كانت توسعات الخديو اسماعيل في افريقيا وصلت الي مساحات كبيرة استطاع فرض سيطرته عليها  -٥٥

 .………  لي بالكامل و لكن فشل في السيطرة الكامله ع

 ب ـ منابع النيل  أ ـ وسط افريقيا  

 د ـ غرب افريقيا  شرق افريقيا  جـ ـ

   من اهم مظاهر التدخل االجنبي في مصر و الذي ظهر فيه الصراع االزلي بين انجلترا و فرنسا  -٥٦

 ب ـ صندوق الدين   أ ـ بعثة كييف 

 د ـ لجنة التحقيق العليا  املجلس االعلي للمالية جـ ـ

كانت انجلترا من اهم الدول التي تدخل في شئون مصر في عهد الخديو اسماعيل ولكن لها دور واضح   -٥۷

 .……… ظهر في  

 ب ـ صندوق الدين و املجلس االعلي للماليه  أ ـ بعثة كييف و صندوق الدين  

اقبه الثنائية  جـ ـ اقبه الثنائية و بعثة كيي املجلس االعلي للماليه و املر  ف  د ـ املر

 اي من االدارات االتيه منحت سلطات اعلي من الحكومه املصريه نفسها في عهد الخديو اسماعيل  -٥۸

………. 

اقبه الثنائية  أ ـ صندوق الدين   ب ـ املر

 د ـ لجنة التحقيق العليا  املجلي االعلي للماليه جـ ـ

 .……… اول من بدا سياسة االقتراض في الدول االجنبية -٥۹

 ب ـ عباس باشا االول  لي  أ ـ محمد ع

 د ـ الخديو اسماعيل   سعيد باشا   جـ ـ

 .……… م مع ما جاء في نصوصه العسكرية في فرمان 1879تعارض فرمان اغسطس -٦٠

 م1867ب ـ يونية  م 1873أ ـ يونية 

 م 1841د ـ فبراير  م  1866مايو  جـ ـ
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 .……… ان م في نصوصه العسكرية مع ماجاء في فرم1841اتفق فرمان -٦١

 م1873ب ـ يونية  م 1879أ ـ اغسطس 

 م 1805د ـ مايو  م1867يونية  جـ ـ

 .……… م مع ما نص عليه فرمان 1872يتعارض فرمان سبتمبر -٦٢

 م1873ب ـ يونية  م 1879أ ـ اغسطس 

 م 1805د ـ مايو  م1867يونية  جـ ـ

 .……… في ساهم التدخل االجنبي في شئون مصرفي بداية عهد الخديو توفيق -٦۳

 ب ـ حرمان من تولي الوزارة   أ ـ تمتعه بامتيازات الخديوية 

اقبه الثنائية  اجباره علي عزل شريف باشا  جـ ـ  د ـ فشل اعادة املر

 .……… صدرت اول الئحه وطنية في مصر في عهد وزارة -٦٤

 ب ـ رياض باشا   أ ـ شريف باشا  

 د ـ الخديو اسماعيل   الخديو توفيق   جـ ـ

اقبه الثنائيه في عهد الخديو توفيق الي اد-٦٥  .……… ت سياسة املر

 ب ـ تحسن احوال التعليم في مصر   أ ـ بيع اسماعيل اسهم مصر في قناة السويس  

 د ـ توسيع نطاق امللكية الزراعية الخاصه في مصر  تمكين فرنسا اكثر من قناة السويس  جـ ـ

اقبه الثنائية في مصر الي -٦٦  … االضرار بكثير من فئات الشعب املصري من اهمهمادت سياسة املر

 ب ـ العلماء  أ ـ االعيان 

 د ـ ضباط الجيش  االتراك  جـ ـ

 .………  في فترة  19تمكن الفالح املصري من دفع اقل قدر من الضرائب خالل القرن ال -٦۷

 ب ـ السبعينات  أ ـ الستينات  

 د ـ التسعينات  الثمانينات   جـ ـ

 .………  روض السائده في مصرعلي يد تم عقد الق-٦۸

 د ـ عباس باشا   الخديوتوفيق  جـ ـ ب ـ الخديو اسماعيل  أ ـ سعيد باشا 

 .………  م الي حد كبير من انشاء 1880تشابهة اسباب تشكيل لجنة التصفية -٦۹

اقبه الثنائية  أ ـ صندوق الدين   ب ـ املر

 د ـ املجلس االعلي للماليه  لجنة التحقيق العليا  جـ ـ
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اقبه الثنائيه في مصر التدخل في عمل السلطه التنفيذيه و هذا ما نصت عليه الئحة -۷٠ اصبح للمر

اقبه و ظهر ذلك في    .……… تنظيم املر

 ب ـ بيع حصة مصر من ارباح قناة السويس  أ ـ رايهم االستشاري 

 يانات االيرادات و املصروفات د ـ االطالع علي ب حضور جلسات مجلس الوزراء جـ ـ

 

 ضع كلمة صواب أوكلمة خطأ أمام العبارة  

 ( ) كانت الديون تمثل عامال ثانويا في التدخل األجنبى في شئون مصر  -۷١

حماية مصالح انجلترا بدول    1875تتضمن األهداف الحقيقية وراء تدخل انجلترا في شئون مصر عام -۷٢

 الخليج

( ) 

 ( ) يس الى التدخل االجنبى في شئون مصر ادت قناة السو -۷۳

 ( ) ملصر استرضاء الدائنين 1875هدفت فرنسا من ارسال الخبير املالى مسيو فييه -۷٤

 ( ) كان الهدف من وراء تقديم الجانب الفرنس ى مشروع صندوق الدين تدعيم مآربها السياسية -۷٥

اقبة الثنائية للخد-۷٦  ( ) يوى اسماعيل تشكيل املجلس االعلى للمالية كان األثر السلبى التهامات املر

 ( ) كان اتخاذ اجراءات تجاه الحكومة املصريه السترداد الديون يقع على عبء البنوك االوروبية-۷۷

كان الهدف األساس ى النشاء اول هيئة رسمية للتدخل االجنبى في شئون مصر للتحقق من العجز  في  -۷۸

 االيرادات 

( ) 

 ( ) والحكومة املصرية  1878بين مرسوم مارس هناك عالقه -۷۹

اقبة الثنائية تشكيل الوزارة االوروبية -۸٠  ( ) العامل الذى ادى اللغاء نظام املر

 ( )   19تنوعت اشكال املعارضة للتدخل االجنبى في شئون مصر في اواخر القرن الـ -۸١

 ( ) في تحجيم عدد الجيش  1841مع فرمان   1879اتفق فرمان -۸٢

 ( ) م   1872وفرمان  1879هناك تناقض بين فرمان -۸۳

 ( ) ى مزايا الخديوية في مصر ليحافظ ع 1879كان فرمان اغسطس -۸٤

توحيد الديون في  قفين في مصر وظهر في رغبتهما في كان هناك اتفاق بين وزارة محمد شريف االولى واملث-۸٥

 دين واحد 

( ) 

م الى ضمان   1879نجليزى للخديوى توفيق لعزل وزارة شريف باشا يعود توجيه القنصلين الفرنس ى واال -۸٦

 تمتع الخديوى بالسلطة التشريعية

( ) 

 ( ) أضاع اسماعيل وتوفيق حق مصر في قناة السويس-۸۷
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 ( ) كان رياض باشا خير اداة للدائنين -۸۸

 ( ) م  1880تدهور اقتصاد مصر بعد عام -۸۹

 ( ) للجنة التصفية تصفية الديون السائرة  نتج عن تأليف الدول الدائنة-۹٠

 ( ) انهارت الخدمات في ظل وزارة رياض باشا -۹١

وضع قانون التصفية امالك الدائرة السنية والدومين تحت ادارة دولية ولكن طالب بعودتهما مرة اخرى  -۹٢

 للحكومة املصرية لجنة التحقيق االوروبية

( ) 

 ( ) ويله داخل الدوله ايام اسماعيلاصبحت قناة السويس عبارة عن د-۹۳

 ( ) م قدرة الخزانة املصرية على تسديد الديون  1880نتج عن الغاء قانون املقابلة -۹٤

 ( ) م  1880تم وضع امالك الدائرة السنية تحت ادارة دولية منذ -۹٥

 

 

 .……… ايمن االتي  لم يشارك في الحركه الوطنية املصرية ضد الخديو توفيق قبل الثورة العرابية -۹٦

 ب ـ العلماء  أ ـ االعيان 

 د ـ عامة الناس   الضباط   جـ ـ

اطلق الخديو اسماعيل للصحف حرية الكتابة و التعبير في اواخر عهده عندما اصطدم بوطائة   -۹۷

 .……… التدخل االجنبي و لكن تم تكميم الصحافه مره اخري علي يد 

 ب ـ رياض باشا   أ ـ شريف باشا  

 د ـ احمد عرابي الخديو توفيق   جـ ـ

 كان هناك اتفاق بين وزارة محمد شريف االولى واملثقفين في مصر وظهر في ......... -۹۸

 رغبتهما في وجود حياه نيابيه ب(  رغبتهما في توحيد الديون في دين واحد أ(

 ة تأثرهما باملناخ العام املنذر بالثور د (     اعتراضهما على سياسة رياض باشاج (  

اقف مضادة من العرابيين عقب مطالب مايو  -۹۹  ................. م و منها 1881اتخذ الخديو توفيق مو

 ب ـ إلعهاء العرابيين بأعمال مدنية و سياسية   أـ استخدام الترغيب و الترهيب

 د ـ تولية داود باشا يكن الوزارة جـ ـ شق وحدة الصف العسكري 

 فيه ظامله ملصر واملصريين حيث حرمت املصريين من ثمار اعمالهم " كانت قرارات لجنة التص -١٠٠

 .………  تم اعالن رفض قرارات لجنة التصفيه من قبل 

 ب ـ العسكريين  أ ـ الحزب الوطني

 د ـ مجلس النواب الخديو وفيق   جـ ـ

 الجزء الثانى : الحركة الوطنية والثورة العرابية 
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 .………تشابه الخديو توفيق في تنظيم الجانب العسكري الي حد كبير مع  -١٠١

 ب ـ عباس باشا  لي أ ـ محمد ع

 د ـ الخديو اسماعيل   سعيد باشا   جـ ـ

 م ............  1880نتج عن الغاء قانون املقابلة  -١٠٢

   عودة العمل بحق االنتفاعب(  على تسديد الديون  قدرة الخزانة املصريةأ( 

  سوء االحوال االقتصاديةد (    تحكم االجانب في شئون الفالح ج (

لبحث الحاله املالية املصرية وتحديد عالقات الدائرة السنية والدومين   1880ة دولية ) تألفت لجن-١٠۳

 نتج عن تأليف للجنة التصفية .. –في ضوء العبارة السابقه اجب  –والحكومة بالدائنين ( 

    وضع اساس نظام مالى جديد ملصر ب(     تصفية الديون السائرةأ( 

     تذمر مالك االراض ى الزراعية د (    نبىاالحتجاج املصرى على التدخل االجج (

اقبة الثنائية من أجل  1881طالب الحزب الوطني في فبراير  -١٠٤ اقبة وطنية بديلة للمر م تكوين إدارة مر

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

 ب ـ الحد من النفوذ األجنبي في الحكم   أـ إرضاء الدول األوروبية  

 د ـ استقرار األوضاع األقتصادية   جـ ـ مشاركة لحركة الوطنية في الوزارة  

 م في الجوانب .........  1881تمثلت املطالب التى تقدمت بها جمعية حلوان منتصف  -١٠٥

   اقتصادية وسياسية–ب   اقتصادية وعلمية  –أ

    اجتماعية وسياسية  -د عسكرية وسياسية -ج

 الى ............  19رن الـ يرجع تأخر ترقية غالبية العسكريين املصريين منذ مطلع الق -١٠٦

   تمردهم وانضمامهم لصفوف عامة الشعبب(   لوائح القوانين العسكريةأ(

 قصور قدرتهم العسكرية التنظيمية د (     تعسف القيادات التركية الشركسيةج ( 

 .……… كان من اهم اسباب السياسيه التي ساهمت بدور كبير في اندالع الثوره العرابيه هو -١٠۷

 ب ـ تدعيمهم لسلطة الخديو  اعتراضهم علي رئاسة الوزراءأ ـ 

 د ـ الغاء قانون املقابله   تاييدهم التدخل االجنبي  جـ ـ

اقع عليهم "-١٠۸  تقوم الثورات لعدة اسباب مجتمعه تدفع الشعوب الي االنتفاض لرفع الظلم الو

 .……… رابية كانت من اهم العوامل االقتصادية التي ساهمت في قيام الثوره الع

 ب ـ ترحيب االعيان بتوسيع امللكية الخاصه   أ ـ سوء معاملة املصريين داخل الجيش  

اقبه الثنائية   اقرار قانون املقابله   جـ ـ  د ـ سياسات املر
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 .……… تعددت اسباب الثوره العرابية و لكن كان السبب املباشر للثوره سبب--١٠۹

 ب ـ عسكري  أ ـ سياس ي

 د ـ اقتصادي اجتماعي  جـ ـ

) لم تستجب الحكومة ملطلب الضباط بعزل وزير الحربية وقدمتهم ملحاكمة عسكرية لكن تم  -١١٠

 نستنتج من العبارة السابقه ..............  –اقتحام مقر املحاكمة واخراج الضباط الثالثه ( 

 ضمان التضامن الشعبى مع الضباط  –ب  عدم شرعية املحاكمة العسكرية –أ

 حتمية املواجهة مع الخديوى -د الة مطلب الضباط العسكريين عد -ج

)طلب الضباط العرابيين بأحقية صرف بدل نقدى وعدم استقطاع اجازاتهم من مرتباتهم ودفع نصف اجرة   -١١١

 بالسكة الحديدية ( نستنتج من تقديم هذه املطالب .............. 

 هم ملعاناة الشعب املصرى تجاهل–ب  سوء االحوال االجتماعية للعسكريين –أ

 توحد حركة الجيش مع الحركة املدنية  -د احقيتهم في حياة كريمة -ج

م تعتبر بداية للثورة العرابية عندما قام الجيش بماجمةمقر املحاكمة 1881حادثة قصر النيل -١١۲

 .……… العسكرية في قصر النيل و اخراج عرابي و زمالءه ذلك يدل علي 

 ب ـ وقوف الخديو الي جانب الضباط  و زمالءه داخل الجيش أ ـ شعبية عرابي 

 د ـ مدي سيطرة االتراك علي الجيش املصري  ضعف الجيش املصري  جـ ـ

 كان رياض باشااداه للدولة الدائنه حيثانه عمل علي اضطهاد الوطنيين و خير دليل علي ذلك  -١١۳

 ب ـ مظاهرة عابدين الثانية  أ ـ مظاهرة عابدين االولي 

 د ـ تعطيل الحياه النيابيه  م1881اجتماع الضباط في يناسر  جـ ـ

 .………  يعتبر اول انتصار حقيقي و ملموس للثورة العرابيه هو -١١٤

 ب ـنقل عبد العال حلمي الي ديوان الحربية    أ ـ اجتماع الضباط في منزل عرابي 

 لبارودي وزيرا للحربية  د ـ تعيين محمود سامي ا تشكيل وزارة برئاسة شريف باشا  جـ ـ

 ................. يرحع تذمر أعيان املصريين علي سياسة رياض باشا إلي عوامل  -١١٥

 ب ـ اقتصادية و اجتماعية و عسكرية  أـ سياسية و اقتصادية و اجتماعية 

 د ـ سياسية و ثقافية و اجتماعية   جـ ـ عسكرية و اجتماعية و ثقافية 

 م وسيلة ................. 1881يق من حادثة اإلسكندرية في يوليو أتخذ الخديو توف -١١٦

 ب ـ للتخلص من مطالب العرابين الفئوية  أـ إلعادة سيطرته علي الجيش  

 د ـ لتحريض الجنود ضد الضباط   جـ ـ للتخلص من وزارة البارودي 
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 .……… كان هدف توجد هدف مشترك بين الضباط العرابيين و املدنيين من املصريين و -١١۷

 ب ـ عسكري   أ ـ اقتصادي 

 د ـ سياس ي اجتماعي  جـ ـ

عمل الخديو توفيق علي التخلص من نفوذ الضباط العرابيين و االستفاده منهم لخدمة اهداف  -١١۸

 .……… سياسية عن طريق 

 ب ـ الذهاب الي السودان  أ ـ كتابة الجنود تقارير فيهم  

 ـ تطوير الصناعه في مصرد  تطوير و تحسين نظم الري  جـ ـ

 .……… ظهرت محاولة مهمه لفصل السودان عن مصر في عهد  -١١۹

 ب ـ الخديو توفيق   أ ـ الخديو اسماعيل  

 د ـ سعيد باشا   عباس باشا االول  جـ ـ

 تعبر مظاهرة عابدين عن ................. -١۲٠

 في مواجهة الوطنيين ب ـ ضعف موقف الخديو  أـ قدرة الخديو علي مواجهة العسكريين 

 د ـ التطور العسكري للجيش املصري   جـ ـ تخلي الدول األوروبية عن الخديو توفيق 

 بعد تعيين شريف رئيسا للوزراء بعد مظاهرة عابدين قام بإصالحات في الجيش لتنفيذ .......... -١۲١

 مطالب عرابى بالحياة النيابية –ب    1881مطاب مظاهرة عابدين سبتمبر –أ

 1881مطالب مايو  -د املطالب الفئوية  -ج

 اخر وزراء الحربية األتراك للجيش املصرى كان ..................  -١۲۲
 مصطفى فهمى –ب    عثمان رفقى –أ

 داود يكن  -د نوبار باشا   -ج

مع مجلس النواب الذى اقامه الخديوى   1881تشابه مجلس النواب الذى شكله الخديوى توفيق -١۲۳

 م في ...........  1866 اسماعيل

  كونهم منحة من الحاكمب(    حصر حق الترشيح لشريحة اجتماعية معينةأ( 

  كونه هيئة استشاريةد (    يدعمان الحكم املطلق  ج (

م صدمت عربة أحد األوروبيين احد الجنود املصريين الذين حملوا القتيل لسراى   1881) في يوليو   -١۲٤

 لعبارة على .تاء الخديوى وقام بنفيهم لسودان ( نستدل من االخديوى باالسكندرية فاس

     محاباة الخديوى لألجانب–ب     امتهان الحقوق املصرية–أ

 اهانة الخديوى للجيش املصرى  -د   اضطراب االحوال الداخلية املصرية-ج
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 .………تولى نظارة الحربية خلفا للبارودي  -١۲٥

 ب ـ عثمان رفقي  أ ـ احمد عرابي  

 د ـ عبد العال حلمي داوود باشا   ـ ـج

 .………  تولى البارودي منصب وزيرا للحربية للمره االولي في وزارة -١۲٦

 ب ـ شريف باشا  أ ـ داوود باشا يكن  

 د ـ رياض باشا   الخديو توفيق   جـ ـ

 هونجح شريف باشا فعليا في التخلص من احد قادة الثورة العرابيه و تحجيم دورة في الجيش   -١۲۷

 ب ـ البرودي  أ ـ احمد عرابي

 د ـ عبد العال حلمي مصطفى فهمي  جـ ـ

كانت بعض املطالب التي قدمها الوطنيين من جمعية حلوان مخالفه ملصالح الدوله الدائنه و  -١۲۸

 التي تم ذكرها في بنود 
ً
 .………خاصة

 ب ـ قانون املقابله   أ ـ قانون التصفيه 

 تحقيق االوروبية د ـ لجنةال صندوق الدين   جـ ـ

  ظهرت ثمار البعثات التي اوفدها محمد علي و اسماعيل الي اوروبا ومدى تاثرهم بالحياة االوروبية في -١۲۹

………. 

 ب ـ مطالب جمعية مصر الفتاه   أ ـ مطالب جمعية حلوان 

 م  1881د ـ مجلس النواب ديسمبر مطالب الحزب الوطني جـ ـ

 .………ؤرخين في الثوره العرابيه و لكن يمكننا االتفاق علي اعتبارها تعددت اراء الباحثين و امل-١۳٠

 ب ـ حركه تمرد و عصيات ضد السلطه الشرعية أ ـ اول حركه قوميه في تاريخ مصر 

 د ـ نزير الشؤم النها جلبت االحتالل  انتفاضة شعبيه فجره العسكر جـ ـ

 يزي الفرنس ي ضدها نتيحة  ................. تعرضت الثورة العرابية ألول مظاهر التدخل اإلنجل -١۳١

 لوزارة الحربية   م 1881سبتمبر  9أـ تحقيق الخديو ملطالب 
ً
 ب ـ تولية عرابي وكيال

 م1881د ـ استجابة الخديو ملطالبمايو  جـ ـ إصرار العرابيين علي مناقشة امليزانية 

 ة للمرة الثانية من خالل  ................. توحدت الحركة املدنية و العسكرية أثناء الثورة العرابي -١۳۲

 م1881ب ـ مطالب مايو  م1881أـ حركة يناير 

 د ـ مطالب جمعية حلوان  م1881جـ ـ مطالب سبتمبر 
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وضع قانون التصفية امالك الدائرة السنية والدومين تحت ادارة دولية ولكن طالب بعودتهما مرة   -١۳۳

 ..... أخرى للحكومة املصرية ........

اقبة الثنائيةأ(  لجنة التحقيق االوروبية ب(   املر

   املجلس األعلى للماليةد (     الحزب الوطنى  ج (

اقبة الثنائية ...........  -١۳٤  العام الذى أدى إللغاء نظام املر

  تشكيل مجلس النواب –ب      عزل وزارة شريف باشا –أ

 ارة االوروبية تشكيل الوز -د  تشكيل لجنة التحقيق االوروبية -ج

تعد الثوره العرابيه من اهم الثورات التي قامت في تاريخ مصر الحديث و تعدالعوامل االتيه من اهم   -١۳٥

 .………العوامل السياسيه التي ادت الي قيامها ما عدا 

 ب ـ خروج الفالح من صمت العبودية  أ ـ الحكم املطلق الفردي للخديو توفيق 

 د ـ التدخل االجنبي في شئون مصر نظام الدستوري معاداة ريض باشا لل جـ ـ

 فقد وقعوا في عدة اخطاء  -١۳٦
ً
حقق العرابيين نصرا في مظاهرة عابدين االولي و لكنه لم يكن نصرا كامال

 .………منها 

 ب ـ تدخل الجيش في املسائل السياسية  أ ـ التقيد ملطالب مهنيه ضيقه 

 ـ املطالبه بعزل رياض باشا د  السماح بهروب املجلس العسكري  جـ ـ

 بالجنود املصريين و كارها للجنس املصري لذلك وضع  -١۳۷
ً
كان وزير الحربيه عثمان رفقي غير رفيقا

 .………قانون ينص علي " قصر الترقيه علي خريجي املدارس الحربيه" و كان هدفه ما يلي

 اط للتقاعد ب ـاحالة الكثير من الضب أ ـ توليىة قياده الجيش لعناصر  مؤهله 

 د ـ ان يصبح الشراكسه العنصر الذي يسود في الجيش فتح الباب لترقيه العسكريين املصريين   جـ ـ

 تولي البارودي وزارة الحربية للمرة الثانية فعهد وزارة  ..................  -١۳۸

 ب ـ راغب باشا  أـ شريف باشا 

 د ـ رياض باشا  جـ ـ الخديو توفيق 

ثوره العرابيه فيء معناها الصحيح اال التقاء الوطنيين و العسكريين علي غرض موحد و لم تكن ال -١۳۹

 .……… الذي ظهر في

 ب ـ حادثة قصر النيل  م  1881أ ـ اجتماع الضباط يناير 

 م  1881د ـ مطالب مايو  املطالب الفقوية   جـ ـ
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 انطلقت الثورة العرابية من .................  -١٤٠

   ميدان عابدينب(    يلقصر النأ( 

   قصر رأس التين د (    منزل احمد عرابى ج (

وجد الخديو توفيق ان نفوذ الضباط اخد في االزدياد فعمل علي التخلص منهم و ابعادهم خارج  -١٤١

 .………البالد و ارسالهم الي نحو  

 ب ـ الحدود الشماليه   أ ـ الحدود الجنوبية  

 الغربية  د ـ الحدود الحدود الشرقيه   جـ ـ

م مطابقه ملا جاء في بعض  1881سبتمبر  9جاءت بعض مطالب الجيش و االمه في املظاهر العسكريه  -١٤۲

 .……… الفرمانات السلطانيه لخلفاء محمد علي مثل 

 م 1866ب ـ فرمان مايو  م1841أ ـ فرمان 

 م1873د ـ فرمان يونيو  م1879فرمان اغسطس  جـ ـ

يف االراده محدود االفق و كان منذ توليه الحكم العوبه في يد االجانب        و  كان الخديو توفيق ضع -١٤۳

 .……… قد ظهر ذلك في اي من االحداث االتيه 

 ب ـ مؤامره الضباط الشراكسه   أ ـ مظاهرة عابدين االولي

 د ـ حادثة العربة   م  1881موقف الخديو من مطالب مايو  جـ ـ

 للحربية بدليل ................ أثبتت األحداث خطأ قرار ا -١٤٤
ً
 لخديو توفيق بتعيين صهره داود باشا وزيرا

 م1881ب ـ مظاهرة عابدين سبتمبر  م  1881أـ حادثة اإلسكندرية يوليو 

 د ـ تحرك العرابيين عسكريا ضد داود  جـ ـ استقالة شريف باشا من الوزراء 

 م مستغلة ................. 1882ية أرسلت إنجلترا و فرنسا املذكرة املشتركة الثان -١٤٥

 ب ـ ازدياد نفوذ البرملان  أـ الصراع االجتماعي  

 د ـ مساندة العثمانيين للعرابيين  جـ ـ الصراع علي الحكم

 امتدادا طبيعيا لبعض جوانب فرمان ..........  1881كانت مطالب سبتمبر   -١٤٦

    1867ب(  1866أ( 

 1873د (    1872ج (

افع وراء رفض الضباط العسكريين الذهاب للسودان إلخ تمثلت -١٤۷  ماد الثورة املهدية في ..... الدو

 عدم قدرتهم على اخماد الثورة املهدية–ب  عدم التدخل في الشئون السودانية –أ

 ادراك مآرب الخديوى اسياسية   -د   اضطراب االحوال الداخلية املصرية -ج
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 يين في حفر الرياح التوفيقى لتحقيق اهداف ........ كان ضم الخديوى توفيق للعسكر  -١٤۸

 اجتماعية –ب    سياسية–أ

 شخصية  -د اقتصادية   -ج

 بعد استقالة وزارة شريف باشا شكل البارودي الوزاره الجديده  و سميت بوزارة الثوره بسبب  -١٤۹

 ب ـ اعالنها  للدستور  أ ـ تعيين عرابي فيها وزيرا للحربيه  

 د ـ مواجهتها للجيش االنجليزي  الشعب و الجيش معا  حققت رضا جـ ـ

 العنصر الذي اضاف االيجابية و التاثير  في  االحداث في حركة الوطنية قبيل الثورة العرابيه  -١٥٠

 ب ـ املثقفين   أ ـ االعيان

 د ـ املتعلمين من غير االعيان  العسكريون  جـ ـ

 


