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تدين بالوالء للسلطان العثمانى ولم تكن فكرة اإلستقالل الوطنى عن  ١9١9) كانت مصر قبل ثورة  -١

 تركيا مطروحة ( نستنتج من العبارة السابقة ...........

  قومية التركيةامتزاج القومية املصرية في الب(   الحفاظ على وحدة العالم اإلسالمىأ(  

  تمسك مصطفى كامل باالستقالل التام د (   شرعية السلطان العثمانى كخليفة ج (

 تبلورت فكرة االستقالل الوطنى أوائل القرن العشرين في مصر لتحقيق أهداف ........... -٢

  سياسية وعسكرية–ب   اجتماعية وعسكرية –أ

   سياسية وقومية -د عسكرية وقومية-ج

 تج عن دخول الدولة العثمانية الحرب العاملية األولى في الجبهة املعادية إلنجلترا ........ن -۳

 تمسك مصر بفكرة الجامعة االسالمية ب(  تمسك املصريين باالستقالل التامأ(

  قدرة الدولة العثمانية الحفاظ على ممتلكاتها د (    تفكك وحدة العالم االسالمىج (

 صال عن الدولة العثمانية قبل الحرب العاملية األولى ...........رفضت مصر االنف -٤

  عسكرية –ب     سياسية–أ

 اقتصادية-د  دينية -ج

 .....انتهت الخديويه املصرية .....-٥

 م ١9١9ب ـ اثناء ثورة  بعد معاهدة لندن   أ ـ 

 د ـ اثناء الحرب العاملية االولي جـ ـ بعد حادثة فاشودة 

 ..........الدوله العثمانيه الحرب في صف دول املحور ضد الحلفاء كان لهذا آثاربدخول  -٦

 ب ـ اقتصادية  أ . سياسية 

 د ـ عسكرية جـ ـ اجتماعيه 

 تشابهتي و بعدها اال انها علي الرغم من اختالف اهداف الحركه الوطنيه قبل الحرب العامليه االول -۷

 االنفصل عن الدوله العثمانيه  ب ـ بالدولة العثمانيه  أ ـ التمسك

 د ـ تحرير وادي النيل من االحتالل  جـ ـ اعالن مصر دوله مستقله ذات سياده 

 .........ترتب على دخول تركيا الحرب العاملية األولى  -۸

 ب ـ نمو فكرة االنفصال عن دولة الخالفة  تغيير األوضاع السياسية في مصر   أ ـ 

 د ـ تغيير الظروف الدولية لخدمة القضية املصرية  التقرب من املصريين جـ ـ محاولة انجلترا 
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 ..........اتخذت بريطانيا اجراءات مقيدة للسلطة التشر يعية أثناء الحرب العاملية االولى تمثلت في  -۹

 ب ـ منع النواب من ممارسة عملهم  أ . حل مجلس شورى النواب 

 د ـ الغاء مجلس شورى القوانين  صر جـ ـ فرض االحكام العرفية على م

 حرصت بريطانيا على قطع عالقة مصر بالدولة العثمانية ومساواة حاكمها بالسلطان العثمانى وظهر  -١۰

 ذلك عهد ...

 توفيق  –ب  فؤاد األول –أ

 حسين كامل -د  عباس حلمى الثانى -ج

 الحرب العاملية األولى ........... كان السبب الرئيس ى لتغيير الوضع السياس ى في مصر عند قيام-١١

    دخول تركيا الحرب ضد انجلترا –ب    عزل الخديوى عباس حلمى الثانى–أ

 ظهور فكرة القومية املصرية  -د  رغبة الشعب املصرى في التخلص من االستعمار -ج

 ............. ١9١٤نتج عن فرض بريطانيا حمايتها على مصر  -١۲

  تمسك مصر بفكرة الجامعة االسالميةب(   صرى نحو الحريةتطلع الشعب املأ( 

  تغيير الوضع السياس ى ملصر د (   بروز القومية املصرية ج (

 من املشكالت االقتصادية التى واجهتها مصر أثناء الحرب العاملية األولى............ -١۳

  منع انعقاد الجمعية التشريعية–ب   اعالن االحكام العرفيه –أ

   ارتفاع اسعار الحبوب واملواصالت -د تجنيد املصريين لخدمة القوات البريطانية-ج

) شعر الشعب املصرى أثناء الحرب العاملية األولى بأنه في سجن كبير ( في ضوء العبارة السابقه اجب  -١٤

 من اآلثار السياسية الناتجة عن قيام الحرب العاملية األولى على مصر  ........ –

  االحتكار االنجليزى للموارد املصريةب(   ارتفاع األسعار وانخفاض األجور أ(  

  دخول القوات العسكرية املصرية الحربد (   توقف الحياة النيابية ج (

 هدف ولسن من اعالن مبادءه بحق تقرير املصير تحقيق اهداف ............ -١٥

 عسكرية وقومية–ب   سياسية وقومية –أ

   اجتماعية وعسكرية -د سكريةسياسية وع-ج

 كان الهدف األساس ى إلعالن مبادئ حق تقرير املصير  .............-١٦

 حل املشاكل بين الدول بالطرق السلمية ب(  تحرير مصر من السيطرة االنجليزيةأ(

  حق الشعوب في تقرير مصيرها د (    جذب الواليات املتحدة العالم للتحالف معها ج (
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اتخذت انجلترا اثناء الحرب العامليه االولي عدة اجراءات كان من شأنها ان فقد املصريين حريتهم في  -١۷

 .……… التعبير عن رأيهم و ذلك من خالل

 
 
 ب ـ منع انعقاد الجمعيه التشريعيه  أ ـ تجنيد املصريين قصرا

 د ـ االستيالء علي االقطان من الفالحين  جـ ـ تكميم الصحافه 

ت انجلترا وظيفة املعتمد و القنصل العام البريطاني إلى وظيفة املندوب السامي البريطاني و ذلك رفع-١۸

 ............بعد 

 ب ـ عزل الخديو عباس حلمي الثاني  اعالن الحمايه علي مصر   أ ـ 

 د ـ إعالن االحكام العرفيه  جـ ـ انتهاء الحرب العامليه االولي 

م في بداية الحرب العامليه االولي و اصبحت مصر تعرف ١9١٤ه علي مصر عام انتهت السيادة االسمي-١۹

 .........باسم 

 ب ـ السلطنه املصريه  الخديويه املصريه أ ـ

 د ـ والية مصر  جـ ـ اململكه املصريه 

يد بعد انتهاء الحرب العامليه االولي سقطت فكرة الجامعه االسالميه التي اطلقها السلطان عبد الحم-٢٠

 الثاني و برزت في مصر فكرة الجامعه املصريه و كان ذلك في عهد ........

 ب ـ امللك فاروق أ ـ السلطان حسين كامل 

 د ـ امللك فؤاد الثاني جـ ـ امللك فؤاد االول 

 اختلفت اهداف الحركه الوطنيه في مصر قبل الحرب العامليه االولي و بعدها حول ........... -٢١

 ب ـ التمسك بالحياه النيابيه  الحتالل البريطاني  أ ـ انهاء ا

 د . شرعيه الحاكم  جـ ـ انهاء الحكم املطلق املستبد 

في ضوء  –) منظمة االمم املتحدة منظمة دولية تهتم بتسوية املشكالت السياسية بالطرق السلمية ( -٢٢

 ......في ظل حكم  ٢٠القرن  ظهرت فكرة مماثله لها في العقد الثانى من –العبارة السابقه اجب 

  فاروق–ب     فؤاد األول –أ

 حسين كامل-د  عباس حلمى الثانى -ج

كان  –فى ضوء العبارة السابقه اجب  –) انتهت الحرب العاملية األولى وهزمت فيها الدولة العثمانية ( -٢۳

 الدافع وراء بروز فكرة الجامعة املصرية  ..........

     توقف الحرب العاملية األولى–ب    ملصريةتبلور االيدلوجية ا–أ

 شعور املصريين انهم في سجن كبير  -د   بروز فكرة تقرير املصير -ج
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في ضوء العبارة  –توجه سعد زغلول ورفاقه ملقابله املندوب السامى البريطانى (  ١9١8) نوفمبر -٢٤

 ر الى انجلترا .........كان الدافع وراء طلب الوفد السماح له بالسف –السابقه اجب 

  للمشاركة في تسويات الحرب العاملية األولىب(   للمفاوضات مع الحكومة البريطانيةأ( 

  للمناداة بحق تقرير املصير د (   إلسقاط الوالء للدولة العثمانية ج (

 كانت اول مطالب الوفد املصرى من املعتمد البريطانى ...........-٢٥

 السفر الى فرنسا–ب   تراالسفر الى انجل –أ

   حق تمثيل االمة املصرية -د االستقالل عن انجلترا-ج

 انيه قبل الحرب العامليه االولي  بسببلم يفكر الشعب املصري في االستقالل عن الدوله العثم -٢٦

 ب ـ املكانه الدينيه للسلطان العثماني أ ـ قوة و نفوذ الدوله العثمانيه 

  تماعيه بين املصريين و االتراك جـ ـ العالقات االج
 
 د ـ ارتباط املصريين بالعثمانيين اقتصاديا

 .....علي ..... ٢٠م و بداية القرن ل ١9عمت الحركه الوطنيه في مصر اواخر القرن ال -٢۷

 ب ـ االستقالل من االحتالل البريطاني السعي لالستقالل التام بمصر   أ ـ 

 د ـ استمرار التبعيه مع الدولة العثمانيه  جيهجـ ـ استعادة عالقات مصر الخار 

 " اجبرت بريطانيا الشعب املصري علي تحمل ويالت حرب لم تكن لها فيها ناقه وال جمل " -٢۸

 ..........من صور التعسف السياس ي التي فرضته انجلترا علي مصر 

 ب ـ تكميم الصحافه  أ . منع انعقاد الجمعيه التشريعيه 

 د ـ مصادرة املواش ي من الفالحين  ار الحبوب الغذائيه جـ ـ رفع اسع

 انتهت عالقة مصر مع الدوله العثمانيه بـ..........-٢۹

 ب ـ صدام عسكري  أ ـ خالفات سياسيه 

 د ـ اختالفات طائفيه  نزاعات اقتصاديه  جـ ـ

 .………كان لنتائج الحرب العامليه األولي اثر كبير في وضع مصر السياس ي حيث  -۳٠

 ب ـ ارادوا التمسك بالتبعيه للدوله العثمانيه  أ ـ تعلق املصريين بفكرة الجامعه االسالميه 

 د ـ ارادوا التسليم بالوضع السياس ي ملصر بعد الحرب جـ ـ رفض املصريين الخضوع الي سلطه اجنبيه 

 ............ل عنها اي من الزعماء املصريين اتخذ موقف معادي للدولة العثمانيه و جاهز لالنفصا-۳١

 ب ـ مصطفي كامل  عمر مكرم   أ ـ 

 د ـ سعد زغلول  جـ ـ محمد فريد
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 .........كانت الوسيله االولي التي اتبعها زعماء الشعب املصري للحصول علي االستقالل التام هي -۳٢

 ب ـ املقاطعه  الصدام مع االنجليز  أ ـ

 د ـ الثورة جـ ـ التفاوض

 بب االساس ي من انشاء هيئه الوفد املصري ........كان الس -۳۳

 ب ـ تحقيق الزعامه لسعد زغلول  أ ـ جمع الشعب املصري 

 د ـ تقسيم الشعب املصري  جـ ـ اضفاء الصفه الرسميه للزعماء 

 م ...........١9١9من اهم عوامل نجاح ثورة  -۳٤

 قاهره ب ـ اندالع املظاهرات من ال أ ـ الصدام مع رجال البوليس

 د . اشتراك املراه في الثورة  جـ ـ انقطاع الصله بين القاهرة و االقاليم 

 .……… م١9١9من اهم مظاهر الوحده الوطنيه التي ظهرت في ثورة  -۳٥

 ب ـ استيالء الثوار علي السلطه  أ ـ علم الثورة 

 دية د ـ مشاركة العمال و الطلبه و االفن جـ ـ اشتراك املرأه في املظاهرات 

افع تشكيل حزب الوفد في تحقيق اهداف  .......... -۳٦  تمثلت دو

اقتصادية–ب  سياسية وعسكرية–أ   اجتماعية و

 سياسية وقومية -د  عسكرية واجتماعية -ج

 هدفت انجلترا من وراء نفى بعض اعضاء الوفد املصرى لجزيرة مالطة   ..........-۳۷

     تجاهل حق تقرير املصير – ب   انهاء الحركة الوطنية املصرية–أ

 ضرب القومية املصرية -د   القضاء على وحده االمة-ج

) اندلعت الثورة من القاهرة على يد الطلبة واملثقفين والعمال ثم انتقلت ملدن األقاليم وللفالحين في -۳۸

 نستنتج من العبارة السابقه   .............. –القرى ( 

 اعلية حركة التوكيالتفب(   ١9١9شمولية ثورة أ( 

  التمسك باالستقاللد (   تعنت الشعب املصرى  ج (

يعد  –(  ١9١9) شاركت املرأة مع الرجل في اقامة املتاريس إلعاقة مرور القوات االنجليزية اثناء ثورة -۳۹

 ذلك املشهد تطورا في الجوانب ........

  التشريعية–ب   القومية –أ

   السياسية -د االجتماعية-ج
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 دليل على  .........  ١9١9اشترك املسلمين واملسيحيين في ثورة  -٤٠

  ظهور اخطر تطور اجتماعىب(   بداية عصر االستقالل الوطنىأ(  

  تنظيم النضال ضد االنجليز د (   ظهور القومية املصرية ج (

( وقع  ١9١9اهمت في نجاح ثورة ) كان انقطاع الصلة بين القاهرة واألقاليم من أهم العوامل التى س -٤١

 عبء هذه املهمة على ...............

 الطلبة–ب   العمال –أ

   عمال الزراعة -د املثقفين-ج

–في ضوء   –) سمحت انجلترا لسعد زغلول بالسفر الى باريس ولكنها قد اعدت عدتها قبل وصوله ( -٤٢

 في مؤتمر الصلح بالحماية على مصر  نستنتج من حصول بريطانيا على اعتراف الدول املجتمعة 

 فرض الدول املنتصرة شروطها على املنهزمة  ب(  أحقية الحكم البريطانى ملصر أ(

  قوة السياسة الدبلوماسية البريطانية د (    تداعى وعود الواليات املتحدةج (

 يتمثل التشابه بين الحزب الوطنى ولجنة الوفد املركزية في ......... -٤۳

  املطالبة بالدستور –ب  هتمام بالنقابات العماليةاال –أ

 املطالبة باالستقالل التام -د  االهتمام بزيادة الوعى الوطنى -ج

 بعد فشل سعد زغلول في مؤتمر الصلح في باريس حاول استغالل ............ في اوروبا -٤٤

  السلطة التنفيذية–ب  السلطة الحاكمة–أ

 السلطة التشريعية -د   السلطة القضائية -ج

) عمد سعد زغلول عقب إعالن الحماية على مناشدة البرملانات واملؤتمرات الدولية للحصول على -٤٥

 االستقالل ) تشابه املوقف السابق مع موقف مصطفى كامل عقب .......

     حادثة دانشوى –ب  حادثة فاشودة –أ

 تعيين عباس حلمى الثانى -د   اقامة اللورد كرومر -ج

 تمثلت اهداف بريطانيا من مفاوضات سعد ملنر تحقيق مكاسب ............ -٤٦

  سياسية وقوميةب(   سياسية ودبلوماسيةأ( 

اقتصاديةد (   اجتماعية وسياسية ج (   اجتماعية و

 م  ............ ١9٢١كان السبب وراء فشل مفاوضات سعد ملنر -٤۷

 عد زغلول تعنت س–ب   انتقاص السيادة املصرية –أ

   ضرب القومية املصرية -د التالعب بالوعى الوطنى-ج
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 م من خالل ١9١9ريطاني خالل ثورة اتضحت مظاهر املقاومة االيجابية املصرية ضد االحتالل الب -٤۸

 مقاطعة الشعب للجنة ملنر ب ـ  إعالن استقالل بعض املدن أ ـ 

 أليف هيئة الوفد املصري تد  مقاطعة املصريين للبضائع االنجليزية جـ ـ 

 ..........م عندما ١9١9تأثر وضع القوات البريطانية في مصر أثناء ورة  -٤۹

 به الهالل والصليب أ ـ 
 
 تبادل رجال الدين الخطابة في املساجد والكنائس ب ـ  اتخذ الثوار علما

 لقاهرة تعطلت حركة املواصالت في اد ـ  قطع الفالحون خطوط السكك الحديدية جـ ـ 

 ..........من أجل ١9١٤قامت بريطانيا بعزل الخديو عباس حلمي  -٥٠

 تغيير وضع مصر السياس ي ب ـ  فصل مصر عن الدولة العثمانية أ . 

 السيطرة على االقتصاد املصري د ـ  ضمان تأييد مصر لها في الحرب جـ ـ 

 –ولى تتهيأ على نحو يخدم الشعب املصرى ( ) كانت الظروف العاملية أثناء معارك الحرب العاملية األ -٥١

نتج عن إعالن الواليات املتحدة مبدأ تأليف عصبة األمم لحل  –في ضوء العبارة السابقة اجب 

 املشكالت بين الدول سلميا ودون الحرب ............

  تحالف الدول املستعمرة مع مستعمريها–ب  هزيمة دول الحلفاء–أ

 اعالن استقالل الدول التابعة لتركيا  -د   األولى توقف الحرب العاملية -ج

 م ........... ١9٢١كان الدافع وراء نفى سعد زغلول لجزيرة سيشل ديسمبر -٥٢

  تشبث بريطانيا بسيادتها الفعليةب(   اعالن استقالل مصر أ(  

  استقرار الوضع السياس ى  د (   استرضاء الشعب املصرى  ج (

 .....…م فقررت بريطانيا ١9١9سلوب مقاومته خالل ثورة غير الشعب املصري -٥۳

 ب ـ استخدام أسلوب العنف ضد الثوار  أ ـ إقامة جبهة مضادة في باريس ضد أهداف مصر 

 د ـ الدعوة لعقد مؤتمر الصلح في باريس  جـ ـ ارسال لجنة ملنر للتفاوض مع سعد زغلول 

 ............م بسبب ١9٢٠عام  بدأت مرحلة املفاوضات املصرية البريطانية -٥٤

 ب ـ خوف بريطانيا من تجدد ثورة املصريين  رغبة االنجليز في اضعاف مكانة الوفد   أ ـ 

 د ـ معارضة الدول الكبرى لسياسة انجلترا في مصر  جـ ـ مناشدة سعد زغلول لبرملانات الدول االوروبية 

 م في مصر هي.............١9١9ثورة من العوامل الغير مباشره التي ساعدت علي قيام -٥٥

 ب ـ نفي سعد زغلول الي ملطه أ ـ حركة التوكيالت 

 د هزيمة الدوله العثمانيه في الحرب  جـ ـ نمو الوعي القومي لدي املصريين لجهود مصطفي كامل
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ن هذه م و رفع شعال هالل يتوسطه صليب دليل علي ا١9١9اشتراك املسلمين و املسيحين في ثورة  -٥٦

 .……… الثورة 

 ب ـ ثوره قومية  أ ـ ثورة شعبيه 

 د ـ ثورة دينيه  جـ ـ ثورة اجتماعيه 

 م في تغيير اسلوب نضاله الي املقاومه السلبيه املتمثله في ........١9١9نجح الشعب املصري في ثورة-٥۷

 ب ـ قتل االنجليز و اقامة املتاريس  أ ـ عصيان مدني

 د ـ توزيع املنشورات املعاديه لالنجليز  ة جـ ـ تكوين لجان ثوري

 في -٥۸
 
ضرب الشعب املصري اروع االمثله في الوعي و املعرفة بتفاصيل الحركه الوطنيه و ظهر ذلك جليا

......... 

 فبراير  ٢8ب ـ تصريح  تعامله مع لجنة ملنر  أ ـ

 د ـ مفاوضات سعد و مكدونالد م ١9١9جـ ـ ثورة 

 الثورات الفريده في تاريخ مصر الحديث في اي عهد من حكام مصر قامت الثورةم من ١9١9ثورة -٥۹

 ب ـ امللك فاروق  أ ـ السلطان حسين كامل 

 د ـ الخديو عباس حلمي الثاني جـ ـ السلطان احمد فؤاد 

كانت ظروف سعد زعلول في قيادته الحركه الوطنيه افضل بكثير من ظروف محمد فريد و يرجع ذلك  -٦٠

 .......... الي

 ب ـ هزيمة الدوله العثمانيه  أ ـ تراخي سلفات االحتالل البريطاني 

 د . معاداة فؤاد لقوات االحتالل  جـ ـ تزايد نمو الوعي القومي 

نجحت بريطانيا في الحصول علي اعتراف دول العالم للحمايه البريطانيه و لكنها فشلت في الحصول  -٦١

 .……… ها و يتضح ذلك من خالل علي اعتراف الشعب املصري ب

 ب ـ احداث الحرب العامليه االولي أ ـ لجنة ملنر

 م ١9١9د ـ مقدمات ثورة  جـ ـ مؤتمر الصلجح 

 ..........رفض املندوب السامي البريطاني سفر الوفد املصري إلى انجلترا بحجة  -٦٢

 القانونية  ب ـ عدم امتالك الوفد الصفة ظروف الحرب العاملية االولى   أ ـ 

 د ـ امتالك الخديو للسلطة الشرعيةو  جـ ـ اضطرب األوضاع السياسية في مصر 

 ..........يدل قرا سعد زغلول بتأليف هيئة الوفد املصري على  -٦۳

 ب ـ سعى الدول الكبرى لتحقيق مبادئ ولسن  أ . مماطلة انجلترا في إنهاء الحماية على مصر .

 د ـ نجاح فكرة جمع التوكيالت  بادئ ولسن جـ ـ ثقة املصريين في م
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 لالمة املصرية بعد -٦٤
 
 قانونيا

 
 ..........أصبح الوفد املصري ممثال

 ب ـ تأليف سعد زغلول لهيئة الوفد  أ ـ مقابلة وفد من زعماء مصر للسير ونجت 

 د ـ التفويض الشعبي من الفئات املختلفة  جـ ـ القرار بجمع توكيالت من األمة 

 .............قامت انجلترا بنفي أعضاء الوفد املصري إلى جزيرة مالطة بهدف -٦٥

 ب ـ منع الوفد من السفر إلى مؤتمر الصلح  أ ـ إفشال جمع التوكيالت للوفد املصرى 

 د الحصول على اعتراف الشعب بالحماية البريطانية  جـ ـ القضاء على فكرة الجامعة املصرية 

 يجوز ان تنتقل من سياده الي اخري بمؤتمر دولياو باتفاق بين املنافسين و اعداء و ان "إن الشعوب ال  -٦٦

 االماني القوميه يجب ان تحترم وال يجوز ان تساعد الشعوب او تحكم اال بمحض ارادتها

 .....و رغبتها "تنطبق هذه الفقره السابقه علي قرارات ..... 

 ب ـ ملنر الحركه الوطنيه   أ ـ 

 د ـ سعد زغلول  ولسنجـ ـ 

 ان الحق ال يعطي ملن يسكت عنه و ان علي املرء ان -٦۷
 
من اقوال املفكر مالكوم إكس " لقد تعلمت باكرا

 يحدث بعض الضجيج حتي يحصل علي ما يريد " 

 ..........تنطبق هذه املقوله علي مقدمات 

 ٢3ب ـ دستور  أ . لجنة ملنر

 صلح د ـ مؤتمر ال فبراير ٢8جـ ـ تصريح 

بعد الحرب العامليه االولي تقلصت امال املصريين علي تحقيق االستقالل التام و اعالن مصر دوله -٦۸

 ذات سياده علي ..........

 ب ـ لجنة ملنر م١9١9أ ـ ثورة 

 د ـ غير ذلك  جـ ـ مؤتمر الصلح 

 داية واجهتهام و في الب١9١9تعددت وسائل انجلنترا المتصاص غضب الشعب املصري في ثورة -٦۹

 ب ـ التجاهل  أ ـ البطش الشديد 

 د الدعوه للحوار جـ ـ االستجابه ملطالب الشعب 

 .……… م و تشكل منها حزب الوفد ١9١9كاتنت النواه االولي و البذرة التي تمنت من خاللها ثورة -۷٠

 ب ـ السفر الي مؤتمر الصلح  أ ـ توكيالت الشعب 

 مفاوضات سعد و ملنرد ـ فشل  جـ ـ نفي سعد زغلول 

 تم نفي سعد زغلول للمره االولي الي جزيرة مالطه إلطفاء نيران الحركه الوطنيه في مصر والتي تقع  -۷١

 ب ـ البحر املنوسط  البحر االحمر   أ ـ 

 د ـ املحيط االطلنطي  جـ ـ املحيط الهندي 
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 " يعد الغرور و التعنت هما االقدر علي صناعة الثورة" -۷٢

 ..........لي اي من الشخصيات التاريخيه تنطبق هذه العباره ع

 ب ـ الجنرال اللنبي أ . اللورد كرومر 

 د ـ السير ونجت جـ ـ اللورد ملنر

 ات الحقيقي للثورة والذي نتج م " الدين هلل و الوطن للجميع" وذلك كان املير ١9١9كان شعار ثورة-۷۳

 ـ اختالط الدين بالسياسه ب  أ ـ ظهور الدولة املدنيه الوطنيه 

 د ـ اشتراك املسلمين مع االقباط في املظاهرات  جـ ـ ظهور الدوله الدينيه 

م هي حدوث تطورات في مختلف ١9١9لكل ثورة ايقونه تميزها عن باقي الثورات و ايقونة ثورة  -۷٤

 الجانب .............
 
 الجوانب في مصر و لكن اخطرها تطورا

 االجتماعي  ب ـ أ ـ السياس ي

 د االقتصادي جـ ـ الثقافي 

 ن للمبادئ و قد ظهر هذا الوجه بعدالحرب العامليه االولي ظهر الوجه االبشع للخيانه و هو النكرا-۷٥

 م ١9١9ب ـ ثورة  أ ـ مؤتمر الصلح 

 فبراير ٢8د ـ تصريح  جـ ـ لجنه ملنر

يام باالدارة الذاتيه لبعض املدن لحين نجاح م قام االهالي بالعصيان املدني والق١9١9اثناء ثورة -۷٦

 ............الثورة وهذا ما حدث في  

 ب ـ كفر الشيخ  الشرقيه  أ ـ 

 د ـ االسكندرية  جـ ـ الغربيه 

م ان الوعيانتقل من النخبه في الشعب املصري اليعامة الشعب املصري بكل ١9١9اثبتت ثورة -۷۷

 .........طوائفه و قد ظهر هذا في  

 ب ـ مفاوضات سعد / ملنر  مؤتمر الصلح  أ ـ

 د ـ اغتيال السير لي ستاك  جـ ـ لجنة ملنر 

 .اهره االولي ضد الفرنسيينم يشبه دور االزهر الشريف في ثورة الق١9١9قام بدور كبير خالل ثورة -۷۸

 ب ـ لجنة الوفد املركزيه  أ ـ هسئه الوفد 

 ر د ـ لجنة ملن جـ ـ جمعية ااالنتقام 

 م و تمسكه بذعمائه في...........١9١9ظهر مدي وعي الشعب املصري في ثورة -۷۹

 ب ـ املقاومه العنيفه  أ ـ الرئيس ولسن 

 د . اللجنة االنجليزيه  جـ ـ املندوب السامي البريطاني
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ماع اليهم عن تمكن سعد زغلول و رفاقه من اجبار املندوب البريطاني علي االستجابه ملطالبهم و االست -۸٠

 طريق .............

 ب ـ الدعوه النعقاد الجمعيه العموميه  أ ـ حركة التوكيالت 

 د الصدام الدموي مع سلطات االحتالل جـ ـ الخروج بثورة عارمه 

 .……… م حيث ساهموا في ١9١9كان لرجال الدين دوركبير في ثورة -۸١

 وره في االقاليمب ـ اشعال الث أ ـ ظهور الدوله املدنيه في مصر 

 د ـ السيطره علي السلطه في بعض املدن  جـ ـ تشجيع النساء علي الخروج 

 اتبع االنجليز عدة اجراءات عنيفه في مصر اثناء الحرب العامليه االولي"  -۸٢

 ..........اهميه مصر لبريطانيا في الحرب العامليه االولي 

 ب ـ مورد غذائي هام  أ . استخدمت قوتها العسكريه

 في الحرب جـ ـ مصدر مهم ملوارد الطاقه 
 
 د ـ داعم قوي لها سياسيا

 

  ضع كلمة صواب أوكلمة خطأ أمام العبارة

 ( ) رفضت الحركة الوطنية في مصر تحت قيادة مصطفى كامل ومحمد فريد االنفصال عن تركيا-۸۳

 ( ) الحرب العاملية االولى على مصر ظهر تأثير تحالف املانيا والنمسا وتركيا أثناء-۸٤

 ( ) م  ١9١٤انتهت تبعية مصر للدولة العثمانية عام -۸٥

 ( ) أثرت الحرب العاملية األولى على الوضع السياس ى في مصر-۸٦

كان السبب الرئيس ى لتغيير الوضع السياس ى في مصر عند قيام الحرب العاملية االولى رغبة الشعب -۸۷

 من االستعمار املصرى في التخلص

( ) 

 ( ) تطلع الشعب املصرى نحو الحرية  ١9١٤نتج عن فرض بريطانيا حمايتها على مصر -۸۸

 ( ) من املشكالت االقتصادية التى واجهتها مصر أثناء الحرب العاملية األولى إعالن االحكام العرفية -۸۹

على مصر االحتكار االنجليزى للموارد  من اآلثار السياسية الناتجة عن قيام الحرب العاملية األولى-۹٠

 املصرية

( ) 

 ( ) ظهرت عصبة األمم بعد الحرب العاملية األولى -۹١

 ( ) اختلف فكر سعد زغلول عن فكر مصطفى كامل ومحمد فريد -۹٢

نتج عن دخول الدولة العثمانية الحرب العاملية األولى في الجبهة املعادية النجلترا تمسك املصريين -۹۳

 الستقالل التام با

( ) 

 ( ) كان الهدف األساس ى إلعالن مبادئ حق تقرير املصير حل املشاكل بين الدول بالطرق السلمية -۹٤

 ( ) كان الدافع وراء بروز فكرة الجامعة املصرية توقف الحرب العاملية األولى -۹٥
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 ( ) الوالء للدولة العثمانية كان الدافع وراء طلب الوفد السماح له بالسفر الى انجلترا إلسقاط -۹٦

 ( ) هدفت انجلترا من وراء نفى بعض اعضاء الوفد املصرى لجزيرة مالطة ضرب القومية املصرية-۹۷

 ( ) على ظهور الدولة املدنية  ١9١9أثرت ثورة -۹۸

 ( ) دليل على ظهور أخطر تطور اجتماعى  ١9١9اشتراك املسلمين واملسيحيين في ثورة -۹۹

 ( ) رجع سعد زغلول من باريس رغم اعتراف مؤتمر الصلح بالحماية على مصر لم ي-١٠٠

 ( ) ١9١9ظهر نظام سياس ى جديد بعد ثورة -١٠١

 ( ) أثرت الحرب العاملية األولى على فكرة القومية املصرية -١٠٢

 ( ) كانت الظروف العاملية تتهيأ لتخدم الشعب املصرى أثناء الحرب العاملية األولى -١٠۳

 ( ) م  ١9١9وقف الشعب املصرى مع حزب الوفد في مارس -١٠٤

 ( )  ١9١9إضربت طوائف الشعب عن العمل أثناء ثورة -١٠٥

 ( ) إلى ظهور عصر االستقالل الوطنى  ١9١9أدت ثورة -١٠٦

 ( )  ١9١9هناك اختالف بين ثورة القاهرة األولى وثورة -١٠۷

 ( ) ع وحدة نسيج املجتم ١9١9أكدت ثورة -١٠۸

 ( )  ١9١9كانت املرأة املصرية سندا للرجل في ثورة -١٠۹

 ( )  ١9١9كان لألزهر الشريف دور في ثورة  -١١٠

 ( ) من حيث النتائج ١9١9هناك تشابه بين ثورة القاهرة األولى وثورة -١١١

 ( )  ١9١9لعبت الجمعيات السرية دورا في ثورة -١١٢

 ( ) في مصر ملواجهة املقاومة السلبية للشعب املصرى تغيرت السياسة االنجليزية -١١۳

 ( ) تسببت املقاومة السلبية للشعب املصرى في عرض قضية مصر على مؤتمر الصلح -١١٤

 ( ) حقق مؤتمر الصلح األهداف االنجليزية بالنسبه لوضع مصر-١١٥

 ( ) أصر سعد زغلول على عدم تقاوض الشعب مع لجنة ملنر-١١٦

 ( ) فاوضات املصرية البريطانية بمرحلتين متتاليتين مرت امل-١١۷

 ( ) انتقاص السيادة املصرية ١9٢١كان السبب وراء فشل مفاوضات سعد ملنر -١١۸

 ( ) هناك تشابه بين مواجهة سعد زغلول ومصطفى كامل لحالة اليأس عند الشعب املصرى -١١۹

 ( ) سيشل  صدر تصريح انجلترا بعد نفى سعد زغلول الى جزيرة-١٢٠

 ( ) فبراير آمال الشعب املصرى  ٢8لم يحقق تصريح -١٢١

 ( ) وأوضاع السودان  ١9٢٢فبراير  ٢8هناك عالقه بين تصريح -١٢٢

 ( )  ١9٢٢فبراير  ٢8ملنر وتصريح  –هناك ارتباط بين مفاوضات سعد -١٢۳
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م املسفوح برصاص االنجليز واتخذوا وألف بينهم الد ١9١9) لقد توحد املسلمون واألقباط بثورة -١٢٤

 علما عليه هالل ووسطه صليب ( نستخلص من العبارة السابقه .......

 قوة االرادة املصرية ب(  انتهاء السيادة العثمانيةأ(

  التمسك باالستقالل د (    بروز الدولة املدنيه الحديثه ج (

في ضوء  –را بالشعب املصرى بكافه الوسائل ( ) في اثناء الحرب العاملية األولى استبدت انجلت -١٢٥

 ب العاملية االولى بسبب ساءت االحوال االقتصادية للمصريين في ظل الحر  –العبارة السابقه اجب 

  توقف التجارة الخارجية املصرية–ب     عمل املصانع املصرية ايقاف–أ

 على االراض ى الزراعيةاالستيالء االجنبى -د  االحتكار االنجليزى للموارد املصرية -ج

 ضع كلمة )صواب ( او كلمة )خطأ( امام العبارة

  ١9٢٢فبراير  ٢8مهدت بريطانيا الصدار تصريح -١٢٦

 تخير اإلجابة الصحيحة ممابين القوسين :

 شجع سعد زغلول على الذهاب ملؤتمر الصلح لعرض قضية استقالل مصر ....... -١٢۷

 مبادئ حق تقرير املصير–ب   العاملية األولى هزيمة الدولة العثمانية في الحرب–أ

 التفاف الشعب املصرى حوله  -د انه املتحدث الرسمى باسم الشعب -ج

أدركت الحكومة البريطانية انها امام ثورة شعبية شاملة لم يسبق لها مثيل منذ االحتالل البريطانى -١٢۸

ع وراء إدراك بريطانيا الحقيقه السابقه يرجع الداف –في ضوء العبارة السابقه اجب  – ١88٢سبتمبر 

....... 

 توقف املصالح البريطانية –ب  اخماد ثورة العنف–أ

 اغتيال القوات البريطانية -د التمسك باملطالب الوطنية -ج

 ضع كلمة )صواب ( او كلمة )خطأ( امام العبارة

  ١9٢٢تغير وضع مصر السياس ى منذ مارس -١٢۹

 ابين القوسين :تخير اإلجابة الصحيحة مم

 م ......... ١9٢٢فبراير  ٢8كانت مقدمة اصدار تصريح -١۳٠

  تشكيل لجنة الوفد املركزيةب(   فشل لجنة ملنر أ( 

  نفى سعد زغلول الى جزيرة سيشل د (   نجاح املقاومة السلبية ج (

 اتسم بـ ......... ١9١9االسلوب التى اتبعته بريطانيا مع الوفد عام -١۳١

   املراوغةب(  ئامالو أ( 

 الحياديةد (   الليبراليةج (
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 مع الحركة الوطنية في عهد الخديوى توفيق في ....... ١9١9تشابهت مقاومة الشعب لثورة -١۳٢

  اشتراك جميع فئات الشعب–ب   اتحاد املسلمين واألقباط–أ

 اصرار الشعب على تحقيق مطالبه -د  بلورة دور جمعية االنتقام -ج

 من خالل الصورة التى امامك : كانت افكار سعد زغلول تتركز حول ..........-١۳۳

 
 االستقالل عن انجلترا–ب   االستقالل عن الدولة العثمانية–أ

 االستقالل عن اى دولة اجنبية -د االرتباط بالدولة العثمانية -ج

 ضع كلمة )صواب ( او كلمة )خطأ( امام العبارة

قطع عالقة مصر بالدولة العثمانية ومساواة حاكمها بالسلطان العثمانى  حرصت بريطانيا على-١۳٤

 وظهر ذلك في عهد فؤاد االول 

 تخير اإلجابة الصحيحة ممابين القوسين :

 م ......... ١9١9نتج عن قيام حركة التوكيالت -١۳٥

 الغاء الحماية البريطانية على مصر–ب  سفر الوفد املصرى الى باريس–أ

 ظهور الدولة املدنيه الحديثه  -د  زغلول الى مالطة نفى سعد -ج

 تخير اإلجابة الصحيحة ممابين القوسين :

 و ذلك -١۳٦
 
 صوريا

 
فشلت مفاوضات سعد / ملنر بسبب اصرار بريطانيا علي اعطاء مصر استقالال

 ............بحرمانها من 

 ن ب ـ التصرف بشكل منفرد في السودا تطوين جيش وطني قوي   أ ـ 

 د ـ الدفاع عن قناة السويس بإعتبارها ارض مصريه  جـ ـ التمثيل الدبلوماس ي بشكل مستقل 

فبراير اعطي ملصر االستقالل التام إال انه حرم مصر من ممارسة  ٢8علي الرغم من ان تصريح -١۳۷

 .........حقوقها 

 ب ـ الثقافيه و الدينيه  السياسيه و االقتصاديه  أ ـ

 د ـ السياسيه و العسكرية  اتيجيه و العسكرية جـ ـ االستر 

 تحولت مصر الي مملكه ألول مره في تاريخها في عهد خلفاء محمد علي في ........-١۳۸

 م١9٢٢ب ـ ربيع  م ١9٢٢أ ـ صيف 

 م١9٢3د ـ شتاء  م١9٢3جـ ـ صيف 
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 يجمع بين الش ئ و نقيضه و يوازن بين السلطه ١9٢3جاء دستور  -١۳۹
 
األوتوقراطيه م هجينا

 والديموقراطيه، و االوتوقراطيه هنا معناها سلطه ...........

 ب ـ االحتالل أ ـ امللك 

 د . البرملان  جـ ـ األمه 

انتهز اللورد اللنبي الفرصه لكي يحقق اهداف بريطانيا في مصر فيما يتعلق ببعض النقاط التي لم -١٤٠

 .……… الفرصه في  فبراير و تمثلت هذه ٢8يتم حسمها في تصريح 

 ب ـ مفاوضات سعد / ملنر  أ ـ مفاوضات سعد / مكدونالد 

 د ـ اغتيال السير لي ستاك  جـ ـ عبث امللك بالحياه الدستوريه 

قامت بريطانيا بتكميم الصحافه اثناء الحرب العامليه االولي فشعر املصريين بأنهم في سجن كبير و -١٤١

 .....خري بعد .....لكن شعر املصريين بالحريه مره ا

 م ١9٢3ب ـ دستور  فبراير  ٢8تصريح   أ ـ 

 د ـ مفاوضات سعد / مكدونالد  جـ ـ مفاوضات سعد / ملنر

 ..........م علي ان حكومة مصر ملكيه وراثيه و لكن ذات شكل ١9٢3ينص دستور  -١٤٢

 ب ـ رئاس ي  أ . نيابي 

 د ـ شبه رئاس ي جـ ـ ليبرالي 

سعد زغلول بالعديد من االنجازات التي كان من شأنها إصالح ما افسده القانون قامت وزارة -١٤۳

 االساس ي لللورد دافرين و تمثل هذا االصالح في  ..........

 ب ـ زيادة ميزانيه وزارة املعارف  أ ـ تمصير اإلداره 

 د ـ تشجيع الحركه الوطنيه في السودان  جـ ـ فصل العمله املصريه عن البريطانيه 

يعد البنك األهلي من ابرز املشروعات في عهد االحتالل واخطرها علي االقتصاد املصري و لكن -١٤٤

 تخلصنا من اثره السلبي في عهد.............

 ب ـ اسماعيل صدقي أ ـ عدلي يكن 

 د سعد زغلول  جـ ـ مصطفي النحاس

ستقالل و لكن املفاوضات مع دخل سعد زغلول من عدة مفاوضات مع بريطانيا للحصول علي اال  -١٤٥

 .……… مكدونالد تميزت عن غيرها من بأنها جائت في ظل

 ب ـ التاييد الشعبي الكاسح  أ ـ التوكيل الشعبي

 فبراير ٢8د ـ فشل تصريح  جـ ـ الوعي الشعبي بقضية االستقالل 
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 ..........استهدفت مصر من مفاوضاتها مع ملنر -١٤٦

 ب ـ التفاوض مع بريطانيا حول كيفية حماية األقليات  ملصر االستقالل ولبريطانيا مصالحها عقد معاهدة تحقق   أ ـ 

 د ـ تقليص نفوذ االحتاللفي مصر  جـ ـ تطبيق فكرة القومية املصرية 

 م ف ١9٢٠م بعض اهداف ملنر في مفاوضاته مع سعد زغلول عام ١9٢٢فبراير  ٢8حقق تصريح  -١٤۷

 ب ـ الحفاظ علي الوضع السياس ي في مصر  هدات مستقله أ . حق مصر في عقد معا

 د ـ بقاء قوات بريطانيه في مصر جـ ـ تسهيل املواصالت البريطانيه في مصر 

 بتطبيق نصوص تصريح -١٤۸
 
 .........فبراير من خالل  ٢8تأثرت احوال الشغب املصري ايجابيا

 ستقالل الداخلي التام ب ـ تمتع مصر باال  أ ـ تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات 

 د ـ تطبيق مبادئ مرتبطه بالحريه و املساواه  جـ ـ الغاء امتيازات االجانب و االقليات 

 .............م بالنص الخامس بـ١9٢3ارتبطت عودة الحياه النيابيه في مصر بعد صدور دستور -١٤۹

 ام امللك ب ـ مسئولية الوزارة ام أ ـ تحديد اختصاصات السلطات املختلفه 

 د حرية تكوين االحزاب السياسية  جـ ـ مساواه املصريين فقي الحقوق السياسية 

 .……… اصر بعض املصريين بقضيتهم الوطنيه اثناء املرحلة الليبراليه و تمثل ذلك في-١٥٠

 ب ـ استخدام العنف كوسيله لتحقيق مطالبهم  أ ـ املطالبه باقالة اول حكومه شعبيه منتخبه 

 د ـ رفض التفاوض مع رئيس الحكومه البريطانية  تشكيل حكومات اقليه مخالفه للدستور  جـ ـ

 –كان من حق امللك أن يحل البرملان دون قيد أو شرط ويقيل الوزارة مهما حازت على ثقة االمة -١٥١

 نستنتج من العبارة السابقه .........

  يعامللك مصدر التشر ب(   العبث بالحياة الدستوريةأ(  

  ثبات الوضع السياس ى د (   ضعف السلطة التنفيذية ج (

نتج عن  –في ضوء العبارة السابقه اجب  –على نصوص متعارضة (  ١9٢3) احتوى دستور ابريل  -١٥٢

 ............. ١9٢3تضارب مواد الدستور املصرى 

  انتقاص سلطة األمة–ب   عدم فاعلية الحياة الليبرالية –أ

   بروز مشكالت سياسية -د ترا في التشريع املصرى تدخل انجل-ج

 ....... ١9٢3كانت الحرية املقيدة في دستور -١٥۳

 حريه االجتماعات ب(  حرية االعتقادأ(

  حرية الرأى  د (    حرية تكوين االحزابج (
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ن الجمعيات على حريه ابداء الرأى والصحافه واالجتماع وتكوي ١9٢3) نص الدستور املصرى لعام -١٥٤

 هذا النص الدستورى من خالل .تم انتهاك  –واالحزاب ( في ضوء العبارة السابقه اجب 

  اجراءات وزارة محمد محمود –ب     رفض تألف األحزاب املصرية–أ

 تأليف وزارة عدلى يكن-د  تدخل بريطانيا في الشأن الداخلى -ج

 ....... ١9٢3كان الهدف األساس ى للجنة وضع الدستور -١٥٥

 جعل السلطة في يد الشعب  –ب  زيادة صالحيات امللك–أ

 التأثير على الحياة الليبرالية  -د  الفصل بين السلطات -ج

في ضوء العبارة السابقه  –على ان االمة هى مصدر السلطات (  ١9٢3) نص الدستور املصرى لعام -١٥٦

 تم انتهاك هذا النص الدستورى من خالل ....... –اجب 

    السيطرة االنجليزية على السياسة الخارجية  –ب    تداخل السلطات السياسية–أ

 ظهوربقاء القوات البريطانيه على االراض ى املصرية -د  منع سعد زغلول من تشكيل الوزارة -ج

 للحاكم جعلت األمة مصدر السلطات من الناحية ..... ١9٢3الصالحيات التى منحها دستور  -١٥۷

  الشكليةب(   الفعليةأ( 

  االستشارية د (   التنفيذية ج (

في ضوء العبارة  –(  ١9٢٤)ألف سعد زغلول أول وزارة شعبية دستورية في تاريخ مصر الحديثه يناير -١٥۸

 م من خالل ....... ١88٢يتضح التضارب بين وزارة الشعب والقانون األساس ى  –السابقه اجب 

  الدارة املصريةتمصير ا–ب    ١9٢3اصدار دستور  –أ

   التخلص من احتكار رأس املال -د فاعلية سلطة الخديوى -ج

نقضت وزارة الشعب هذه  –) سعى االستعمار الماتة روح االبتكار ( في ضوء العبارة السابقه اجب -١٥۹

 السياسة حيث .......

  وصعت نطاق الصالونات الفكريةب(   اطلقت حرية الصحافهأ(  

  فرضت التعليم االجبارى د (   ة املصريةمصرت االدار  ج (

) نعمت مصر في عهد وزارة سعد زغلول بأول ثمار الحياة الدستورية حيث اتجهت لترقية شئون -١٦٠

من االنجازات  –في ضوء العبارة السابقه اجب  –البالد السياسية واالقتصادية واالجتماعية ( 

 ............. ١9٢٤االقتصادية لوزارة الشعب 

 تمصير االدارة املصرية–ب   فتح آفاق تجارية جديدة –أ

   التحرر من احتكار رأس املال -د زيادة ميزانية الحكومة-ج
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 ارتبط فشل مفاوضات سعد مكدونالد باهتمام وزارة الشعب بـ ........-١٦١

 املجال الحيوى ملصر جنوبا ب( تحديد هوية مصر السياسية أ(

  تمصير االدارة املصرية د (     واالجتماعىاالصالح االقتصادى ج (

 القاسم املشترك بين وزارة الشعب والخديوى اسماعيل يتمثل في اصالحاتهم .....-١٦٢

  التعليمية والسياسية–ب     التعليمية واالقتصادية–أ

 التعليمية والعسكرية-د  العسكرية واالقتصادية -ج

 مقتل السير في ستاك للمرة ........ كان خروج مصر من السودان بعد حادث-١٦۳

  الثانية–ب  االولى–أ

 الرابعه  -د   الثالثه -ج

 هدفت اول مفاوضات مصرية بريطانيا في عهد الحكم الدستورى الى ...........-١٦٤

     تخليص االقتصاد املصرى من التبعية االجنبيه–ب    التمتع بالحياة الليبرالية–أ

 تدعيم الحياة النيابية  -د   تقالليةتحقيق قدر من االس-ج

في ضوء العبارة السابقه  –تنتظر الفرصه املواتية لفصل السودان عن مصر (  ) كانت بريطانيا-١٦٥

 م ..... ١9٢٤كان السبب الذى أرغم سعد زغلول على تقديم استقالته للملك  –اجب 

  اضطراب الوضع السياس ىب(   ١9٢٢فبراير  ٢8قيود أ( 

  عجز الحكومة املصرية عن دفع التعويضات  د (   تهديد البريطانى السافر ال ج (

في ظل العبث بالحياه الديكتاتوريه في عهد امللك فؤاد حيث منع احزاب االغلبيه من تشكيل -١٦٦

 ............الحكومه و امر بتشكيل حكومه جديدة برئاسة 

 ب ـ محمد محمود  عدلي يكن   أ ـ 

 د ـ اسماعيل صدقي جـ ـ احمد زيور 

 م  .......١9٢3من وزراء عصر الديكتاتوريه في عهد امللك فؤاد قام بتعطيل بعض مواد الدستور -١٦۷

 ب ـ محمد محمود  عدلي يكن   أ ـ 

 د ـ اسماعيل صدقي جـ ـ احمد زيور 

تي كانت تريد م مره اخري بامر مباشر من بريطانيا ال١9٢3تم اخبار امللك فؤاد علي اعادة دستور -١٦۸

 تهدئة اوضاعها في مصر بسبب ........

 ب ـ ضغط حزب الوفد عليها  أ ـ وصول املانيا علي الحدود املصريه

 د ـ قيام الحرب العامليه الثانيه جـ ـ التوتر الدولي 
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 كان الهدف االساس ي النجلترا من مفاوضات سعد زغلول هو ..........-١٦۹

 ب ـ اعطاءمصر استقالل منقوص  االستقالل  أ ـ منح املصريين حقهم في

 د ـ كسب ثقه املصريين  جـ ـ تهدئة الضغط العالي عليها 

اصرت بريطانيا علي حرمان مصر من ممارسة السياسه الخارجيه في مفاوضات سعد و ملنر و تمثل -١۷٠

 ذلك في .............

 صر داخليا ب ـ االعتراف باستقالل م أ ـ الغاء الحمايه البريطانيه

 د عدم وجود عالقات مستقله ملصر  جـ ـ حماية املصالح االجنبيه و االقليات 

 .……… نفي سعد زغلول قبل مفاوضات سعد / ملنر الى -١۷١

 ب ـ الشام  أ ـ مالطه 

 د ـ سيالن  جـ ـ سيشل 

 املفاوضات  بعدفشل بريطانيا في اتمام مفاوضات سعد و ملنر نجحت في تحقيق الهدف من هذه -١۷٢

 م١9٢٢فبراير  ٢8ب ـ تصريح    أ ـ مفاوضات سعد / مكدونالد 

 د ـ اتفاقيه الجالء م١93٦جـ ـ معاهدة 

حرصت بريطانيا علي قطع عالقه مصر بالدوله العثمانيه و اعطاء حاكم مصر مكانه مساوية -١۷۳

 .........للسلطان العثماني و ظهر ذلك في عهد 

 ب ـ حسين كامل  عباس حلمي الثاني  أ ـ

 د ـ امللك فاروق جـ ـ احمد فؤاد 

 يعد بداية دخول مصر ملرحلة الحياه الديمقراطيه ........ -١۷٤

 م١9٢3ب ـ دستور  فبراير ٢8أ ـ تصريح

 د ـ اجراء انتخابات مجلس النواب  م١93٦معاهدة  جـ ـ

اطيه ليظل الحكم مطلق و فردي  حاول تحجيم و تقليل مدي ما وصلت اليه مصر من مرحله ديموقر  -١۷٥

........... 

 ب ـ محمد علي  أ ـ عباس حلمي الثاني

 د . احمد فؤاد  حسين كامل جـ ـ

 .……… م الي نظام١9٢3يمكن تصنيف نظام الحكم في مصر طبقا ملا نص عليه دستور  -١۷٦

 ب ـ جمهوري  أ ـ رئاس ي

 د ـ شبه رئاس ي  برملاني  جـ ـ
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 شعب في ازاله الكثير من االثار املدمرة التي فعلها االستعمار  في مصر ما عدا......نجحت وزارة ال-١۷۷

 م١837ب ـ التخلص من بعض بنود القانون االساس ي   اخماد الحركه الوطنيه في السودان  أ ـ 

 د ـ محاربه اثار قوانين املستشار دنلوب جـ ـ زيادة اعداد مالك االراض ي الزراعيه 

 ..........رة الشعب في الجانت االقتصادي في القدره علي نجاح وزا-١۷۸

 ب ـ تشجيع الحركه الوطنيه في السودان  أ . تقليل مكانه االعيان 

 د ـ تقليل معدالت االميه  جـ ـ تقليل دور البنك االهلي 

 اتبعت وزارة الشعب اداره سياسيه للبالد تشابهت مع طريقة ..........-١۷۹

 ب ـ محمد علي  أ ـ سعيد باشا 

 د ـ الخديو اسماعيل  جـ ـ الخديو توفيق 

م حق مهم من حقوق الشعب و هو حق الحريه وقد ظهرت عدة حركات ١9٢3كفل دستور  -١۸٠

 وجمعيات للمناداه بهذا الحق منها في عهد الخديو توفيق .............

 ب ـ الحزب الوطني  أ ـ جمعية االنتقام 

 ملصري الحقد ا جـ ـ مصر الفتاه 

 .……… من انجازات وزارة الشعب االجتماعيه -١۸١

 ب ـ صيغ االداره بالصيغه املصريه  أ ـ بيع االراض ي الزراعيه لصغار املزارعين 

 د ـ فصل العمله املصريه عن العمله البريطانيه  جـ ـ وضع مشروع قانون التعليم االجباري 

 مصرلتي اعاقت الحياه الديمقراطيه فم و ا١9٢3 من اهم نقاط الضعف التي وجدت في دستور -١۸٢

 ب ـ صالحيه الحاكم في تعطيل السلطه التشريعيه مساواة املصريين في الحقوق السياسيه   أ ـ 

 د ـ رئاسة الحاكم للسلطه التنفيذيه  فصل السلطات الثالث جـ ـ

 .........ادي فشل مفاوضات سعد و مكدونالد الي-١۸۳

 ب ـ تنازل مصر عن ممتلكاتها خارج الحدود املصريه  ول في منصبه تثبيت سعد زغل أ ـ

 في السودان  جـ ـ اثراء الحياه النيابيه في مصر
 
 د ـ تدخل مصر عسكريا

 ظهر مدي حرص بريطانيا علي فرض سيطرتها علي طرق التجاره في مصر في كل من ........-١۸٤

 م ١9٢٢فبراير ٢8ب ـالقانون االساس ي و تصريح  دونالدم و مفاوضات سعد و مك١9٢٢فبراير  ٢8أ ـ تصريح 

 د ـ مفاوضات سعد و مكدونالد و القانون االساس ي  م١9٢٢فبراير ٢8جـ ـ مفاوضات سعد و ملنر و تصريح 

م سبب ٢٠كان لالغتياالت السياسيه التي قامت بها الحركه الوطنيه في العقد الثالث من القرن ال -١۸٥

 ال مصر...........في التاثير علي احو 

 ب ـ االيدولوجيه  أ ـ االجتماعيه 

 د . الدينيه  جـ ـ االقتصاديه 
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 ال مصر و انكماش حدودها من كان لالغتياالت السياسيه في عهد امللك فؤاد اثر علي احو  -١۸٦

 ب ـ الجنوبيه  أ ـ الشماليه 

 د ـ الشرقيه  جـ ـ الغربيه 

 .....ل حقه الدستوري بعد استقاله سعد زغلول في .....تمكن امللك فؤاد من استغال-١۸۷

 ب ـ التمكين لحزب الوفد في الحكم  مواحهة االحتالل االنجليزي   أ ـ 

 د ـ اثراء الحياه النيابيه  تجميد الحياه الليبراليه  جـ ـ

 د لفشل مفاوضات سعد و مكدونالتم اجراء االنتخابات الحره ملجلس النواب مره اخري بعد -١۸۸

 ب ـ ترحيب امللك بالحياه الدستوريه  أ . رفض الشعب الحكم املطلق

 د ـ قوة حزب الوفد و تاثيره علي امللك  جـ ـ ضغط القوي الكبري علي امللك فؤاد 

 


