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 بسبب الديون التى أستدانتها الحكومة املصرية للصرف .األزمة السياسية مع القوى األوربية  تبدأ

  .الصرف على استصدار الفرمانات السلطانية لتحقيق االستقالل الذاتي عن الدولة العثمانية  -١

 .ة السويس الصرف على مشروع قنا -٢

      .حفل افتتاح القناة  -۳

 وروبية ملصر .إدخال مظاهر الحضارة األ  -٤

 

 

 األحنبى لم تكن الديون هي السبب الحقيقي لتدخل 

 % ۷م أول قرض من انجلترا بفائدة ١۸٦٢ألن الديون تعود لعهد سعيد  -١

ه اسماعيل فى الحبشة )شرق م  وهو نفس العام الذى توسع في١۸۷٥لم تتدخل انجلترا اال فى عام  -٢

 وهو نفس العام الذي بدأ فيه التدخل األجنبي في مصر أفريقيا 

 : لم تكن الديون السبب الحقيقي لتدخل إنجلترا ولكن األسباب الحقيقية هي 

 توسع مصر جهة الجنوب الذي هدد النفوذ األوروبي في شرق إفريقيا -١

 السيطرة على مشروع قناة السويس  -٢

 

  

 

 

استقدامها من انجلترا  وبالتنسيق مع حكوماتهم إلى  تحت ضغط الدائنينإذا اضطر إسماعيل  -١

 للمعاونة فى حل األزمة املالية .

 ؟ حتى التنفرد انجلترا باألمر فى مصر .  مسيو فييهأرسلت فرنسا خبيرها  -٢

 

 

 األوضاع املالية والسياسية في عهد خلفاء محمد علي 

 

 الديون الفته

 

 مظاهر التدخل األجنبى فى شئون مصر املالية فى عهد إسماعيل 

 
 ١۸۷٥بعثة كييف 
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 لذى يرتضونه . طلب اسماعيل وضع النظام ا إرضاًء للدائنين  -١

   ولتوحيد الديون فقدم الجانب الفرنس ي اقتراح بإنشاء صندوق الدين -۲

  : مهمتـــــه 

 أن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى استالم املبالغ املخصصة للديون من الحكومة مباشرة -

 يعتبر صندوق الدين أول هيئة رسمية أنشئت للتدخل األجنبي في شئون مصر

 ث تولي أدارته مندوبين أجانب تنتدبهم الدول الدائنة ويعينهم الخديوي حي. 

   بانشاء صندوق الدين م ١۸۷٦أصدر اسماعيل مرسوم مايو 

 

 

 بإنشاء  فأصدر الخديوى 
ً
 ( أعضاء نصفهم أجانب.١٠يتكون من )  مجلس اعلى للماليةمرسوما

 

 

 بتعيين مراقب إنجليزي لإليرادات
ً
 )ملراقبة املالية املصرية ( و فرنس ي للمصروفات. أصدر الخديوي مرسوما

 

 

 تشكيل لجنة التحقيق االوروبية ؟ 

 ... الخديوى إسماعيلالثنائية بسبب اتهام ادارة املراقبة 

 .   في سبيل انتظام الشئون املالية)يعطل (بأنه يقيم العقبات  -١ 

 أن أحوال الحكومة املصرية سارت من س ئ السوأ -٢

 ن تشكيل لجنة التحقيق األوروبية  ن وأعضاء صندوق الديفاقترح الرقيبا 

 موقـــــف إسماعيـــــل  

 بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب عجز اإليرادات   م (١۸۷۸) يناير اصدر مرسوم في  -١

 بتعميم اختصاصات اللجنة ) إيرادات ومصروفات ( ( ١۸۷۸)مارسأصدر مرسوم في  -٢

 واملوظفين إعطاء اللجنة جميع البيانات املطلوبة .  فرض املرسوم علي وزراء الحكومة -۳

 ١۸۷٦ مايو  صندوق الدين
 

   م١۸۷٦املجلس االعلي للمالية  
 

اقبة الثنائية نوفمبر   م ١۸۷٦املر
 

 م :١۸۷۸ة التحقيق األوروبية يناير لجن
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 م ١۸۷۹عزل إسماعيل 
 : بسبب ضغط الحركة الوطنية على إسماعيل فقام 

 ملا قررته الالئحة الوطنية  –باقصاء الوزيرين األجنبيين 
ً
 تسوية الديون طبقا

 ل وتولية ابنه توفيق  فضغطت إنجلترا وفرنسا على السلطان العثمانى فأصدر فرمانا بعزل إسماعي 

 . م 1879إصدار السلطان العثماني فرمان أغسطس 

 م ١۸۷۹فرمان أغسطس  

  تقييد سلطات ومزايا الخديوية التي سبق وأعطاها  الفرصة لالسلطان العثماني  انتهزبعد عزل إسماعيل

 م ١۸۷۳إلسماعيل بحسب فرمان 

 ينص على :   م١۸۷۹فاصدر السلطان فرمان جديد في أغسطس 

   إبالغ الباب العالي بنصوص املعاهدات التي تنوي مصر توقيعها. -١

 م ( ١۸٦٦)فرمان  ألف جندي وقت السلم 18تحديد عدد الجيش بحيث ال يزيد عن   -۲

عدم عقد قروض جديدة إال إذا كان الغرض منها تسوية الديون القائمة ويكون األمر باتفاق الدائنيين  -۳

 م( ١۸۷۲)فرمان .

 م ١۸۷۳مان الشامل يعنى إلغاء فر 

 م١۸۷۹موقف فرنسا وانجلترا من فرمان 

 علي الخديوي   1873طلبت انجلترا وفرنسا عدم سحب امتيازات الخديوي املوجودة في فرمان 
ً
م ليس عطفا

 ى الخديوي فيعطل مصالحهم في مصر ولكن حتى ال تزيد سلطة السلطان عل

 

 

 :  أبدت انجلترا وفرنسا عدم اإلطمئنان لوزراة شريف

 يتمسك بـالدستور   -١ألنه 

 وتشكيل مجلس النواب فالحياة النيابية  -٢      

 عطل مصالح الدائنين  عندما تناقش األمور بمعرفة السلطة التشريعيةوهذا ي

 

 وازياد حدة األزمة الحكم توفيقتولية 

 

  وزارة شريف الثانية ) األولي في عهد توفيق( 
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التقت تحفظات القنصلين االنجليزى والفرنس ي مع الخديو توفيق الن ميول توفيق استبدادية ومعادية  

 للدستور لذلك :

  م١۸۷۹وشكل وزارة برئاسته بصفة مؤقتة في سبتمبر ص الخديوي توفيق من شريف تخل -١
يتولى احد الوزراء رئاسة املجلس  رغم أن هذا يتناقض مع نظام تشكيل مجلس الوزراء الذي يقض ى بان  - 

 م ( ١۸۷۸)مرسوم 

اقبة الثنائية أثناء تولية الوزراة  -٢ اقبة عإعادة نظام املر تشكلت الوزارة  ندما )كانت قد توقفت املر

 املختلطة حيث كان يوجد وزير انجليزى ووزير فرنس ي ( 

 

 

 اختيار توفيق لرياض باشا لتشكيل رئاسة الوزراء

  يخضع للنفوذ األوروبي فكان خير أداة للدول  -يعادي النظام الدستوري   -ألنه من أنصار الحكم املطلق

 الدائنة . 

 الثنائية ولكن بسلطات ونفوذ اكبر  س : دلل : قام رياض بإعادة املراقبة

 نفوذهم  أكبر من نفوذ الوزراء                  -1

 من حقهم حضور جلسات مجلس الوزراء .  -2

 من حقهم االطالع علي اإليرادات واملصروفات  -3

 بالرغم من أن رأيهما كان استشاريا ولكنه من الناحية العملية كان نافذ   -4

 

  

اقب  ة الثنائية بداية الغضب والسخط والتبرم من وزارة رياض باشا ( دلل : كانت املر

 بيع حصة مصر في أرباح قناة السويس:   -١

 م  1880للديون عام % ( التحاد املاليين في باريس وفاء١٥وكان قدرها )   

 النجلترا وبذلك أصبحت مصر ال تملك ش ئ في القناة. وكان إسماعيل قد باع نصيب مصر في أسهم القناة 

 م :   1880إلغاء قانون املقابلة يناير  -٢

 الذي مكن الحكومة من جمع أموال ضريبية كثيرة لتسديد الديون   -

 كان القانون له دور في استقرار امللكية الفردية لألرض الزراعية. -

 رياض أداة للدول الدائنة وزارة 

 

 مســـاوئ وزارة ريـــاض باشـــا 
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 : )لجنة التصفية ( م 1880تأليف لجنة دولية في مارس  -۳

 ترا، أملانيا ، النمسا ، إيطاليا م الديون مثل : فرنسا ، إنجل تكونت اللجنة من الدول التي لها معظ -

  : سبب تشكيل اللجنة 

 بحث الحالة املالية.  -١

 (  وأمالك الدومين -۲
ً
 تحديد العالقة بين الحكومة والدائرة السنية ) أمالك إسماعيل شخصيا

 ة ( بالدائنين وطرق تصفية الديون ) أمالك األسر  

 : نتائج اللجنة 

 م 1904رت قانون التصفية ) تصفية الديون ( الذي أعتبر أساس نظام مصر املالي حتى أصد 

   قانـــــون التصفيـــــة 

  م فى عهد الخديوى توفيق  1880يوليه  : بدأ العمل بالقانون 

 م 1904كان أساس نظام مصر املالي حتى عام   : انتهاء العمل به 

   ينص القانون على: 

 الحكومة السنوية بأقل من نصف اإليرادات والباقي لسداد الديون .  تحديد نفقات -١

 وضع أمالك الدائرة السنية وأمالك الدومين والتى تم االقتراض باسمها تحت ادارة دولية .  -۲

 

 النتائج املترتبة على : خضوع الخديوي توفيق لألجانب منذ توليه الحكم ؟ 

 ن ثم االحتجاج على التدخل االجنبى وقد حمل لواء املعارضة  إثارة الكراهية ضد الخديوي واألجانب وم

 واالحتجاج صفوة األعيان واملتعلمين وانضم إليهم العسكريـون 
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 األعيان : 
ً
 : )مالك األراض ي الزراعية ( أوال

 -أسباب غضب  األعيان من سياسة رياض:

   اضطهاده للوطنيين.  -1

 ابية. معارضته إلقامة حياة ني -2

 انحيازه لألوروبيين.             -3

 تصرفات الحكومة ( )التى تنتقد   تعطيله للصحف الوطنية املعارضة -4

  :)املثقفون )املتعلمين : 
ً
 ثانيا

 ن أن اإلصالح ال يتم إال عن طريق : يأدرك املثقف 

  ١۸۷۹اعيل ()الذى سبق أن وضعه شريف أواخر حكم اسمالدستور والذي سبق أن وضعه شريف باشا 

   وإنشاء مجلس النواب. 

 

 

         :  )الحزب الوطنى ( جمعيـــة حلـــوان
 املستبدين   رياضتوفيق و هى جمعية سرية اشتهرت باسم الحزب الوطني تكونت من املعارضين لسياسة 

 م 1879نشرت أول بيان لها وعندما زاد تغلغل النفوذ األوروبى فى الحكومة 

 م : 1881م مطالب جمعية حلوان عا

 إلي الحكومة املصرية جميع أمالك الخديوي ) الدائرة السنية ( وأمالك أسرته ) الدومين ( تعاد أن -١

 % فقط.  ٤الديون في دين واحد بفائدة   توحيد -۲

( من األجانب تعينهم حكومتهم    3إدارة مراقبة وطنية خالصة ويكون بها )   كوينوتاملراقبة الثنائية   إلغاء -۳

 . ق عليهم الحكومة املصريةوتواف

 النص الخاص بتخصيص إيراد السكك الحديدية لحساب الديون.  إلغاء-٤

 

 وقد حاول رياض معرفة أفراد هذا الحزب لنفيهم إلي السودان ولكنه لم يستطع 

 

 الجزء الثانى : الحركة الوطنية والثورة العرابية  

 

 ني عند املثقفين  مظاهر الوعى الوط 
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 جمعية مصـر الفتاة 
 بالحريات العامة .طالبت الخديوي  اإلسكندرية وأصدرت جريدة بإسمها تأسست في

 

 

 

 وخضوع الخديوي لألجانب زيادة التدخل االجنبى  -١

 للخديوي ورياض باشا رئيس الوزراء الحكم املطلق املستبد -۲

 وانهيار الخدمات بسبب  سوء األحوال االقتصادية -۳

ي من وكان هذا معناه حرمان األهال)لجنة التصفية (تخصيص اكثر من نصف موارد مصر لسداد الديون 

 ثمرة عملهم  

 غضب مالك األراض ي بسبب   -٤

 
ً
إلغاء قانون املقابلة وكانوا قد استدانوا لدفع ستة أمثال الضريبة لإلعفاء من نصف الضريبة مستقبال

 وامتالك األرض ملكية قانونية 

 تذمر ضباط الجيش املصرى من )عثمان رفقى وزير الحربية (   -٥

 ( للضباط املصريين   ن رفقي وزير الحربية عثما)وخاصة  األتراك سوء معاملة -١

 ملرسوم حرمانهم من الترقية واقتصارها علي خريجي املدار  -۲
ً
( وهذا يعني  1880و يولي  31س الحربية )وفقا

 عدم وجود فرصة لترقي غالبية العسكريين املصريين

 للنفقات دون تدبير وظائف مدنية لهم  -۳
ً
 بسبب إحالتهم للتقاعد توفيرا

 

 للقيام بالثورة العرابية  العسكريون في مصر أكثر كان    
ً
 تأهال

 قدرتهم التنظيمية التي يتميزون بها عن املدنيين .  -١

۲-  
ً
 شعبيا

ً
 مدنيا

ً
 ألنهم جزء ال يتجزأ من املجتمع املصري وتأثرهم باملناخ العام فأعطي الثورة طابعا

 السبب املباشر ) املعلن ( للثورة العرابية

) عبد العال حلمي ( قائد آالي طره ) كتيبة طره ( إلى ديوان الحربية ) مقر الوزارة (  وتعين أحد نقل األميراالي 

 منه فيعتبر ذلك تنزيل لرتبته  
ً
 . الشراكسة بدال

 

 ى أدت الى قيام الثورة العرابية العوامل ) األسباب ( الت
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 نتائج : نقل عبد العال حلمي قائد اآلي طره إلي ديوان الحربية 

وتزعم أحمد  ملناقشة وضعهم داخل الجيش  م1881تجمع الضباط املصريون في منزل أحمد عرابي يناير  -١

 .الضباط عرابي حركة مطالب

 عنه   -۲
ً
 كتب الضباط عريضة تطالب رياض بعزل وزير الحربية التركي عثمان رفقي وتعيين مصري بدال

 

 

: قصر النيل  
ً
 أوال

  عبد العال حلمي( -علي فهمي -رياض مطالبهم وقبض على الضباط الثالثة ) أحمد عرابي رفض -١

 وقرر تقديمهم ملحاكمة عسكرية . 

مقر  وهاجمواأثناء املحاكمة في ) قصر النيل ( خرج زمالء الضباط الثالثة على رأس فرقهم العسكرية -۲

 املحاكمة 

 املجلس العسكري وخرج الضباط الثالثة وتوجهوا مليدان عابدين ملقابلة الخديوي .  فهرب -۳

 

 : مظاهرة عابدينثانيا  

 وأمام هذا التجمهر قام الخديوى : يدان عابديين ملقابلة الخديوى اتجه الضباط مل

 للحربية.  محمود سامي الباروديوتعيين  عثمان رفقيعزل  -١
ً
 وزيرا

 شعور الضباط بقوتهم وبالثقة في قدراتهم. -۲

 قدم الضباط لرياض باشا املطالب الفئويـة ) خاصة بالجيش( لتحسين أحوالهم وهي  -۳

 

 لفئوية بعد مظاعرة عابدين االولىمطالب الجيش ا 
 عدم خصم أيام اإلجازات من املرتب       -

 دفع نصف أجرة في السكك الحديدية     - 

 صرف بدل نقدي عن املالبس والتغذية  -

 

 ١۸۸١اجتماع الضباط فى منزل عرابى يناير 

 

 ١۸۸١فبراير  –مظاهرة عابدين األولى يناير  / ١۸۸١حادثة قصر النيل يناير 

 



 

 

 

 املؤرخ 10
01228008015 

10 

 

 

 تم االستجابة ملعظم هذه املطالب ولم يكن الضباط مطمئنين رغم ان االخديوي عزل عثمان رفقى  -١

 منهم،  فقام الخديو باستدع -۲
ً
 اء الضباط وأفهمهم أنه لم يعد غاضبا

 مل على تأليب كتائب الجند  ولقد صدق حس الضباط من حيث تخوفهم حيث بدأ الخديوي يع -۳

 

 

 م  1881توحدت حركة الجيش مع الحركة املدنية السياسية ضد نظام الحكم مايو 

 مطلب عسكري : -1

 فقط   ١۲.000جندي حيث وصل ل  ١۸.000زيادة عدد الجيش إلي  

 وإنشاء حصون جديدة  

 تكوين مجلس نواب تكون الوزارة مسئولة أمامه .    مطلب سياس ي : -2    

 

 

 عمل الخديوي توفيق علي الحد من ازدياد نفوذ الضباط وتجمعهم بمختلف الوسائل  

 حرض الجنود تحت رئاستهم بكتابة تقارير ضدهم ولهذا بدأت شكوك الضباط نحو الخديوي   -١

 ثل في رفضهم تنفيذ بعض األوامر العسكرية مثل :وتم 

 رفضهم الذهاب للسودان إلخماد الثورة املهدية العتقادهم أن الغرض إبعادهم عن مجري الحوادث   –أ 

االمتناع عن اشتراك الجنود في حفر الرياح التوفيقي العتقادهم أن الغرض إبعادهم لجمع السالح من   –ب 

 أيديهم .

 

 حد األوروبيين جندي مصري باالسكندرية فقتلته صدمت عربة أ  -١

 فحمله زمالئه وتوجهوا للخديوي في قصر رأس التين   -۲

استاء الخديو من ذلك املسلك ورفض مطالب الجنود وقرر نفي املشاركين في  فوطالبوا بمعاقبة الجاني  -۳

 املظاهرة إلى السودان  

 ام ضد الجنود تقدم عبد العال حلمي بتقرير تضرر فيه من األحك -٤

قام البارودي وزير الحربية برفع التقرير لرئيس الوزراء واستاء الخديوي من هذا األسلوب فقدم البارودي  -٥ 

 داود باشا يكن ( وزيرا للحربية   استقالته فقام الخديوي بتعيين صهره )

 جتماعات .قام بتشديد الرقابة علي الضباط والتضييق عليهم ومنعهم من اال  سياسة داود باشا :

 )حركة الجيش والحركة السياسية (  م1881أواخر مايو الضباط مطالب 

 

 م  1881الخديو من مطالب مايو موقف 

 

 ( ١۸۸١يوليو)حادثة العربة () حادثة قصر رأس التين 
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 ظروفها وأسبابها :

 على فهمي( –عبد العال حلمي –)عرابى اكتشف الخديوي من سير الحوادث مدي نفوذ الضباط الثالثة-١

 واعد خطة لتفريق شملهم بنقل كل منهم ملكان بعيد عن اآلخر ..داخل الجيش 

 ي السواء . ارتفاع ثورة ومكانة عرابي بين الضباط واملدنيين عل فى الوقت نفسه -۲

 وعدم تنفيذ مطالبهم السابقة  اتهام عرابي للحكومة بعدم الوفاء بوعودها إلصالح أحوال العسكريين . -۳

 . اتفق عرابي وزمالءه علي حشد الجيش ملواجهة الخديوي بعابدين  -٤

 

 مطالب الجيش واألمة : 

 قدم عرابي املطالب وهي : م ١۸۸١سبتمبر ۹في يوم 

 س الوزراء. رياض باشا رئي  عزل  -١ 

 مجلس نواب تشكيل -۲

 للتقاعد ( 6000بعد تحويل   12000)الن الجيش قد وصل الى  ألف جندى  ١۸عدد الجيش إلي   زيادة -۳

قام الخديوي بعزل رياض باشا بناًء على نصيحة القنصلين االنجليزي والفرنس ي المتصاص غضب  -١

 الضباط .  

 باشرة للمرة الثالثة . شكل شريف باشا الوزارة بعد حادث عابدين م -۲

 م ١۸۸١سبتمبر وزارة شريف باشا  

 م وهي الوزراة الثالثة له . 1881سبتمبر   14( كونها شريف في ١)

 ( بناء علي نصيحة عرابي عين البارودي وزيرا للحربية ومصطفي فهمي وزيرا للخارجية . ۲)

 

 الجهود اإلصالحية لوزراة شريف الثالثة : 

 الجيش واستجاب ملطلبهم الفئوية التى سبق تقديمها .   ( بدأ شريف بإصالح أحوال١)

( ولكن شريف كرجل دستوري مدني لم يكن مرتاحا لتوصيه عرابي بتعيين البارودي ومصطفي فهمي ۲)

 بالوزارة فبدأ برفع الضغط العسكري عن الحكومة وذلك بنقل كتائب الضباط الثالثة خارج القاهرة .

اط وأحمد عرابي إلي الشرقية موطنة األصلي وافق عرابي علي النقل مشترطا  تم نقل عبد العال حلمي إلي دمي 

 موافقة الخديوي علي إجراء انتخابات ملجلس النواب ووافق الخديوي علي االنتخابات . 

 م مطالب االمة )الجيش والشعب( ١۸۸١سبتمبر ۹مظاهرة عابدين الثانية 
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 نشط بين األهالي وزداد شأنه وخطره .  –١

رة الحربية حتي يكون تحت م [ بتعيينه وكيال لوزا ١۸۸۲خشيت الحكومة خطره فصدر قرار في ]يناير   –۲

 رقابة الحكومة في القاهرة . 

 

 

 من دعا لتكوينه  

وفى تلك األثناء تقدم عدد من األعيان بمذكرة إلنشاء مجلس نواب علي نظام املجالس األوروبية وتمت 

 م .١۸۸١االنتخابات وافتتح املجلس يوم ديسمبر 

 

 : من تكوينة

 عيان  من ذوي العصبيات في األقاليم من األ  - 

لم يشترك فيه التجار أو الصناع أو املتعلمون تعليما عاليا وبذلك لم يختلف عن مجلس شوري النواب في  -

 عهد إسماعيل . 

 

 مجلـــــس توفيـــــق  مجلـــــس إسماعيـــــل  

  الشبــــه 
ً
 عاليا

ً
إال إذا كان من  تكون كال املجلسين من األعيان وخلوا من التجار أو الصناع أو املتعلمين تعليما

 األعيان 

 وبهاًء   -1 اإلختالف
ً
 كان واجه تضفي علي الحكم رونقا

 لم يتكون بناء علي حركة جماهيره  -2

 بل كان منحه من الحاكم.  -3

تشكل بناء علي رغبة جماهيرية حيث تقدم عدد من  

أعيان مصر بمذكرة بإنشاء مجلس للنواب على النمط 

 األوروبي

  

 

 

 وارتفاع شأنه وتعيينه وكيال للحربية  نقل عرابي للشرقية  

 

 م ١۸۸١مجلس النواب وخيبة ديسمبر  
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 رسال املذكرة :أسباب إ

 وجدت إنجلترا وفرنسا خطورة تشكيل مجلس النواب علي مصالحها  -١ 

فى مصر وتذكر صراحة أن  نظام برملانىتوحى كلماتها باالستياء من قيام الدولتان لهذا قامتا بإرسالها  -۲

 . لحماية عرش الخديوي االحداث توجب التدخل 

 

 

 ين واستاء الضباط واعتقدوا بأنها موجهة إليهم .احتج شريف باشا رسميا لدي قنصلي الدولت 

 استقالة وزارة شريف :  

 انجلترا وفرنسا  البتاطف بعدما فشلت الدولتين في تحقيق أغراضهم بإلغاء مجلس النواب  -١

   (أال تتضمن الئحة املجلس حق مناقشة امليزانية لتعلقها بالديون  )

 امليزانية حتي يفوت فرصة التدخل العسكرى للدولتين .  انحرج شريف باشا وطلب من النواب تأجيل نظر -۲

 وق األمة املمثلة فى املجلس املنتخب .س في املناقشة باعتباره حق من حقتمسك العرابيون بحق املجل -۳

 شعور العرابيون بأن شريف باشا يحاول إقصاءهم من امليدان كعسكريين  -٤

 ها للبارودي ) كواحد منهم (   لهذا فكروا في إقصائه عن الوزراة وإسناد -٥ 

 الذي كان يسعي لذلك ويشجعهم علي التمسك بموقفهم وأمام إصرار   -٦

 أمام اصرار الطرفين على موقفهم بالنسبة للميزانية استقال شريف 

 

 

 يطلق على وزارة البارودي ) وزارة الثورة (  

 للحربية ورئيسها محمود سامي الب -١
ً
 ارودي ألنه تم تعيين عرابي وزيرا

 م الذي أعطى للنواب حق مناقشة امليزانية  ١۸۸۲أصدروا دستور فبراير  -۲

 موقف األجانب :

 احتج الرقيبان وطالبا قنصليهما بالتصرف .                 

 

 

 نى ملصر مقدمات االحتالل البريطا

 م ١۸۸۲املذكرة املشتركة األولى يناير 

 

 موقف شريف والضباط من املذكرة : 

 

 وزارة الثــــورة )وزارة البارودى(
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 .                    ضابط بمعرفة الضباط الشراكسة ٤٠واكتشفت مؤامرة الغتيال عرابي  -١

  التجريد من الرتب العسكرية والنياشين واالمتيازاتو  في املؤبد إلي السودانأمرين بالنحكم علي املت-۲

 رفض الخديوي التصديق علي الحكم بناء علي نصيحة القنصلين حتى ال تزداد قوة العرابيين  -۳

 ............. أهاج العرابيين وتم التوصل لحل وسط وهو هذا  -٤

        دون تحديد الجهة -                     نفي املتآمرين خارج مصر -

 ( ١۸۸۲مايو ۹وعدم تجريدهم من الرتب والنياشين في )  -

 

 

 أسباب إرسال املذكرة : 

 ديوى  خن الحالة تنذر بالثورة وبخلع الأ شعور القنصالن  - ١

 خاصة وقد نسب للعرابيين سعيهم لعزل الخديوي وتعيين األمير حليم بناء علي تقارير القنصليتين .  -۲

 من االسطول فى مظاهرة حربية أمام الشواطئ املصرية بحجة حماية مصالح  - ۳
ً
أرسلت إنجلترا وفرنسا قطعا

 عرضت للخطر بسبب األزمة القائمة رعاياهما إذا ما ت

 :فيهامطالبها 

   خروج عرابي من مصر –استقالة وزارة البارودي  –طلبت الدولتان : - 

 رئيس مجلس النواب  سلطان باشا دى بشكل و  وقام بتقديم الطلب للعرابيين -

 بالخائن مما أفقده ثقة الزعماء وعرف  -

 نتائج املذكرة : 

 رفضت وزارة البارودي االستقالة بناء علي طلب األجانب .  -

  -ازداد تمسك العرابيين ومعهم البارودي فأقسم الجميع يمين الوالء والدفاع عن البالد والوالء للثورة ،  -

 عبده بمهمة تحليف الضباط اليمين . قام الشيخ محمد 

 موقف الخديوى توفيق  

 ( وقامت الوزارة بتقديم االستقالة احتجاجا على ذلك 1882قبل الخديوي مذكرة الدولتين في )مايو 

    

 

 

 

 ١۸۸۲مؤامرة الضباط الشراكسة أبريل 

 ( : ١۸۸۲مايو  ١۹املذكرة املشتركة الثانية )   
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 :)للمرة الثانية (وزارة الخديوى توفيق 

 ضباط . قام توفيق بتشكيل الوزارة وعين أحمد عرابي وزيرا للحربية تحت ضغط ال  - 

 

 

 بِدأت انجلترا تتجه نحو االنفراد بالعمل بعيدا عن فرنسا   -١

 إلسكندرية  القطع اإلنجليزية مواجهةجاءتها الفرصة عندما انسحبت قطع األسطول الفرنس ي وبقيت  -۲

 طالب قائد األسطول اإلنجليزي الحكومة املصرية بعدم إقامة تحصينات  -۳

.  لم يحتج الخديوي وكذلك السلطان -٤
َ
 لم يحرك ساكنا

 

 

 مصري ) عربجي ( ورجل ) ملطي ( من رعايا بريطانيا حول أجرة الركوب رجل قامت مشاجرة بين -١

، ألن امللطي أخذ جولة كبيرة وتعمد دفع أجرة بسيطة  -۲
ً
 يبدو أن هذا الحادث كان مدبرا

 احدة.اضطربت األمور وأختل األمن وأخذ األجانب يتحصنون ويتجمعون في أماكن و  -۳

   م١۸۸۲يونيه ۲٠تألفت وزارة جديدة برئاسة راغب باشا في  -٤

 

 

 الدولة الداعية للمؤتمر : فرنســـــا       

  .مكان قد املؤتمر: مقر السفارة اإليطالية باآلستانة 

  الدول املشتركة فى املؤتمر : إنجلترا وفرنسا وأملانيا والنمسا وإيطاليا 

 أسباب عقد املؤتمر 

 كت فرنسا أن إنجلترا تريد االنفراد بمصر واحتاللها.أدر  -١

 دعت فرنسا الدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي للنظر في املسألة املصرية.  -۲

 ستانة في مقر السفارة اإليطالية. وافقت إنجلترا وأملانيا والنمسا وإيطاليا وانعقد املؤتمر في اآل  -۳

 وقع املجتمعون ميثاق النزاهة 

أال تنفرد إحداهما بالعمل تجاه املسألة املصرية سواء باحتالل جزء من األراض ي أو الحصول تعهدوا فيه  

 علي امتياز معين دون أن تتمتع به كافة الدول. 

 

 بمصرلإلنفراد إنجلترا تتجه 

 

 م  ١۸۸۲مذبحــة اإلسكندرية يونية 

 م ١۸۸۲مؤتمـــر األستانـــة يونيو 
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   ) إال إذا حدث ما يؤدي إلي ذلك(امليثاق فأضاف إلي املثياق عبارة  غرضادراك  مندوب بريطانيا   -

وذلك قبل أن يبلغ املجتمعون السلطان العثمانى اري ) حجة ( للتدخل ثم خلقت إنجلترا املوقف االضطر  -

 بضرب اإلسكندرية. بقرارهم قامت إنجلترا 

 

 

 والسبب االضطراري الذي أوجدته إنجلترا أن مصر  

ومحاصرة البوارج اإلنجليزية الراسية فيه  -جـ     وتعتزم غلق امليناء  -ب      تقوم بتحصين اإلسكندرية  -أ 

 ذهب ميثاق النزاهة سدي . وهكذا 

 

 

  .  أعلنت األحكام العرفية-

 .   وربط الخديو مصيره بأنتصار االنجليز  -

 .  بل أنه كلفهم باملحافظة على النظام باالسكندرية -

 وحاصر الجيش اإلنجليزي قصر الخديوي باإلسكندرية  -

 

 

 لكفر الدوار إلقامة خط دفاع ثان انسحب عرابي  -

 عرابي وقف االستعدادات العسكرية والحضور لقصر رأس التين ملقابلته .  طلب الخديوي من -

 عن سلطة   بتشكيل مجلس عرفيوطالب  الخيانة العظميوجه عرابي للخديوي تهمة  -
ً
لحكم البالد بعيدا

 الخديو  

ة  النظر في شرعية والية الخديوي علي البالد فتم تشكيل مجلس إلدار  العلماء واألعيانطلب عرابي من  -

 البالد بعيدا عن سلطة الخديوي. 

من وزارة الحربية الستمراره في تحصين كفر الدوار واالستعداد  بعزل عرابيوإزاء ذلك بادر الخديوي  - 

 للحرب  

 تمسك املجلس العرفي بعرابي واكتسب تأييدا شعبيا ولقب أحمد عرابى ) حامي حمي الديار املصرية (   -

 

 إحتالل إنجلترا ملصر: الجزء الثالث 

 

 م ١۸۸۲ ضرب اإلسكندرية يوليو 

 

 موقف الخديوي من اإلنجليزي  

 

  عرابىموقف 
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 . اطؤ مع االنجليز  الخديوي بالتو  عرابى  اتهم -

 عما جرى من   -
ً
فرد الخديوي بإصدار منشور حذر فيه املصريين من االنضمام لعرابي باعتباره مسئوال

 حوادث .

 

 

 عجز اإلنجليز عن الدخول ملصر من الشمال ) كفر الدوار (  -١

 املالحة في قناة السويس   عطيل فكر عرابي في ت -۲

 للبوارج الحربية بالدخول من القناة .) من أسباب الهزيمة (  رفضت الشركة ووعدته بعدم السماح -۳

 .  ملنع دخول االنجليز من الناحية الشرقية   فى الشرقية القصاصينكان عرابى انتقل بقواته إلى  -٤

 .  ووقع الصدام بين الجيش املصرى والجيش البريطانى التل الكبير  وصل اإلنجليز الى -٥

 نتائج معركة التل الكبير  

 أمام االنجليز هزيمة الجيش املصري وأصبح الط -١
ً
 م(١۸۸۲سبتمبر  ١٤)إلى القاهرة  فدخلوا  ريق مفتوحا

 ك انتهت الثورة العرابية بالفشل  استعراض الجيش اإلنجليزي بساحة قصر عابدين وبذل -۲

 لو : نجح عرابي في ردم قناة السويس؟ 

 ون سينجحون في صد هجمات االنجليز  كان العرابي -عدم مرور القوات االنجليزية من القناة 

 حماية مصر من االحتالل البريطاني 

 

 

 :االنقسام في صفوف األمــة  -١

 بين الفريق املؤيد العرابيين و بين الفريق املؤيد للخديوي توفيق والعناصر التركية 

 :مما ساعد اإلنجليز على  بعصيان عرابيالسلطان العثماني اصدر فرمان  -۲

 وتعميق الخالفات وظهورهم بمظهر حماة السلطة الشرعية . -           من التناقضات  االستفادة - 

 اختـــالط هـــدف التخلص من التدخل االجنبى : -۳

 بين التخلص من التدخل األجنبي الذى حدث بفعل األزمة املالية  

تدخل االجنبى التريد فى وتحدي سلطة الخديو والتهديد بعزله وذلك ألن العناصـر التى تريد التخلص من ال

 .الوقت نفسه تحدى سلطة الخديوى باعتباره ولى األمر الفعلى للبالد مما ادى لتفتيت وحدة الحركة الوطنية

 

 

 دخول اإلنجليز قناة السويس

 

 أسباب فشل الثورة العرابية
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 :ظهور عناصر انهزامية في صفوف الوطنيين -٤

 كانت ترى االستسالم لرغبات الخديوى و االنجليز وإيقاف الثورة ،

 .بطلب االنجليز بمغادرة عرابي للبالدووصل األمر بهؤالء إلى االقتناع  

 

 عدم تكافئ القوتين العسكريتين االنجليزية واملصرية -٥

 تواطؤ شركة قناة السويس األجنبية مع الجيش االنجليزى وتسهيل دخولهم للقناة   -٦

 الدول األوبية الكبري ألى ثورات وطنية : ةمعادا -۷

 م القائم من امللكيات املستبدة .التي تؤدي إلي تغير ميزان القوي وأضاع الحك 

 

 الدروس املستفادة من فشل الثورة العرابية

   .. البـد مـن 

 توحيد األمة ضد األخطار   -١

 توحيد الهدف عند األمة -۲

 التخلص من العناصر االنهزامية               -۳

 تنمية القوى العسكرية لتواجه العدوان الخارجي -٤
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ً
  : فقدت مصر االستقالل :أوال

 الذي حاول كل من محمد علي وإسماعيل تحقيقه بمختلف الطرق والوسائل   

 : حل الجيش املصري : 
ً
 ثانيا

 فور دخول اإلنجليز قاموا بحل الجيش املصري وتشكيل جيش تحت إشراف اإلنجليز . 

 : وضع القانون األساس ي لحكم مصر 
ً
 م :   1883ثالثا

 الل د دافرين سفير انجلترا باالستانة لوضع خطوط اإلدارة االنجليزية بعد االحتقام بوضعه اللور 

 ) نصوص القانون األساس ي ( 

 .أال تتولى إنجلترا حكم مصر مباشرة وذلك بوجود سلطتين لحكم البالد  -١

 : يمثلها الخديوي فتبقي السلطة في يد الخديوي ووزارئه تحت أشراف أنجلترا  سلطة صورية -

 : يمثلها االحتالل البريطاني املعتمد البريطاني باإلشراف علي الخديوي والوزارة  لطة فعليةس -

 ة العثمانية منعا إلثارة السلطان استمرار تبعية مصر للدول  -۲

 دراة املصرية بالطابع اإلنجليزية وتعني طبع اإل  إنفراد إنجلترا بإدارة مصر ) النجلزة( : -۳

 في مقدمتهااملراقبة الثنائية حتى تنفرد  ات الصبغة الدولية :إلغاء بعض اإلدارات ذ -٤

 م( بينهما  ١۹٠٤نجلترا وفرنسا واستمر حتي توقيع ) الوفاق الودي انجلترا بالحكم مما أدي إلي العداء بين إ 

 إلغاء مجلس شوري النواب وإقامة مجالس صورية مثل:  إلغاء الحياة النيابية : -٥

 أساسية . الس املديريات تضم األعيان بصفة مج -الجمعية العمومية  -مجلس شوري القوانين  -

   م 1883تعيين السير إيفلين بارنج اللورد كرومر في سبتمبر  -٦

                م .  ١۹٠۷حتي رحل وظل رمز الوجود االنجليزى فى مصر  –أول معتمد بريطانى فى مصر                 

 

   الزراعـــــة : 
ً
 أوال

 وذلك لـ : تمام إنجلترا بالزراعة أكثر من الصناعةاه

ات اإلنجليزية في  إتاحة الفرصة لتسويق املنتج -۲اعية الالزمة للمصانع اإلنجليزية   توفير املواد الخام الزر  -١

 املصري  ق السو 

 

 

 اللورد دافرين 

 أحوال مصر تحت اإلحتالل اإلنجليزي 

 ية األوضاع السياس

 

 

 قتصادية األوضاع اال
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 مظاهر اهتمام اإلنجليز بالزراعة املصرية 

 : بتحسين نظام الري والصرف عن طريق ت انجلتراهتم ا -١

 تم إصالح القناطر الخيرية   –ب   استكمال شق القنوات .  –أ 

 إنشاء خزان أسوان . –فتي (    د ز  –إسنا  –إقامة عدة قناطر علي النيل ) أسيوط  –ج 

 ونتج عن هذه السياسة : زادت مساحة األرض املزروعة وزاد اإلنتاج الزراعي .

 ي حساب الزراعات الشتوية ) الحبوب (الزراعات الصيفية ) القطن ( علاهتمت انجلترا ب -۲

 عجز مصر عن سد حاجة االستهالك املحلي من املواد الغذائية .  - أ ونتج عن ذلك 

 علي محصول واحد وهو ) القطن ( .  التعرض لخطر االعتماد -ب                   

 تشجيع االستثمارات األجنبية في مجال الزراعة :   -۳

أدي الرتباك حالة  ستصالحها ثم بيعها لألهالي بالتقسيط بفوائد مركبة مما تكونت شركات لشراء األرض وا 

 الفالح املالك. 

 راعيين :  ز تعاظم الدور السياس ي للمالك ال -٤

ازدادت مكانة مالك األراض ي الزراعية كطبقة اجتماعية دخلت ميدان السياسة في عهد إسماعيل وقد زاد 

 تالل وذلك بسبب : شأن مالك اآلراض ى السياس ي فى عهد االح

 اهتمام السلطات اإلنجليزية بالتخصص الزراعي . -أ

 اعتمد تشكيل مجالس املديريات علي املالك الزراعيين .  - ب

الفرصة  )جاءتهم(دخول املالك الزراعيين عضوية املجالس النيابية في عهد االحتالل وبذلك واتتهم - جـ

 لتشريعية . للدفاع عن مصالحهم الزراعية من خالل السلطة ا

م( أن يكون املرشح ١۸۹٦استقرار وظائف العمد وشيخ البلد في أيديهم حيث اشترط قانون العمد )  - د

 أفدنة علي األقل . 10لشغل الوظيفة ممن يملكون 

 

  الصناعـــــة : 
ً
 ثانيـــــا

 االحتالل البريطاني ضعفا   وط االحتكار تأثرت الصناعة وزادبسق -١

 املصرية مجاال لتسويق اإلنتاج الصناعي األوربيأصبحت السوق  -۲

 حماية االمتيازات واملعاهدات مع مختلف دول أوروبال -أ 

 بل وضعتها في منافسة غير متكافئة تستطع الحكومة املصرية حماية الصناعة املحلية  لذلك لم
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 اجراءات الحكومة املصرية 

 % مما أدي إلي كساد صناعة الغزل والنسيج .  ۸املنسوجات القطنية ضريبة مقدارها   ضريبة علىفرض   –١

 فرض ضريبة استهالك على السكر : فتساوي سعره مع سعر السكر املستورد .  – ۲

فرضت ضريبة علي اآلالت األولية الالزمة للصناعة تعادل سعر الضريبة علي السلع األجنبية مما أثقل الصناعة   – ۳

 وبالتالي صعوبة تسويقها ع تكلفة الصناعة ارتفاو تكلفتها  برسوم جمركية أدت الرتفاع 

% مما أدي إلي ارتفاع سعرها   1.25 فرض الرسوم العالية على املصنوعات املصرية املصدرة : فرضت رسوم قدرها – ٤

 في السوق الخارجية فلم تجد مشتريا لها . 

م .عندما أنشئت إدارة  1907إال في عام تدهور حالة التعليم الصناعي : بعد انهيار االحتكار ولم تنتبه لها الحكومة  – ٥

 للتعليم الفنى الصناعى 

في الزراعة :  الن اإلنتاج الصناعي محكوم علية بمنافسة غير   قلة االستثمارات في مجال الصناعة واالستثمار  -٦

 متكافئة ودون حماية حكومية.

 ضعف االستثمار في الصناعة : وتمثل ذلك في اآلتي : 

 ال الوطنية عن املساهمة في الصناعة  احجام رؤوس األمو  -١

وكانت في أيدي مالك األراض ي الزراعية الذين كانوا يفضلون استثمار مدخراتهم في استصالح األراض ي الزراعية بدال من  

 الصناعة لعدم قدرتها علي املنافسة وعدم حماية الحكومة لها . 

 أحجام رؤوس األموال األجنبية عن املساهمة في الصناعة  -۲

إلفساح املجال أمام منتجات بالدهم الصناعية وانصرافها لتسليف الحكومة واملنتجين الزراعيين وشراء  

 األراض ي الزراعية  

 بيع مصانع الدولة :   -۳

لعدم وجود فرصة املنافسة وحماية الحكومة للصناعات املحلية قامت الحكومة ببيع ما تملكه من مغازل 

نع األسلحة والذخيرة واعتمدت علي تمويل الجيش باملعدات والذخيرة القطن ومعامل النسيج وإغالق مصا

 الالزمة بالشراء من إنجلترا 

 أصابها التدهور بسبب : بالنسبة للصناعات الصغيرة غير الحكوميةأما تدهور الصناعات الصغيرة : 

 انتشار حاالت اإلفالس بين أصحابها .     – ١

 م . 1891لغاء نظام الطوائف لم تعد هناك طائفة تحميهم وذلك إل – ۲

أصبحت البضائع املستوردة تشكل نسبة كبيرة من استهالك املصريين حتي أن اللورد كومر يفخر في  – ۳

) إن املنسوجات األوروبية حلت محل املنسوجات املحلية وأن الدكاكين   م بقوله :1905تقريره السنوي 

 . املحلية أصبحت تبيع كل ما هو أوروبي اإلنتاج ( 
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  التجـــــارة : 
ً
 ثالثـــــا

 ترتب علي القيود املفروضة علي اإلنتاج املحلي وتسويقه نتائج نذكرها فيما يلي : 

 ارتفاع شأن الوكاالت التجارية األجنبية .  – ١

 لم يعد للحكومة من رقابة علي األسواق إال ما يتعلق باألمن العام .  –۲

 هنات . ا التجارة تستثمر فى مجال الشركات والبنوك واملر  بدأت رؤوس األموال املتراكمة عن – ۳

 م[ 1898]يونيه  قتصاد املصري إنشاء البنك األهليمن أبرز وأخطر املشروعات علي اال – ٤

 املصرية وكافة األعمال املصرفية وهو مشروع إنجليزي احتكر إصدار األوراق املالية      

جليزية بحيث كانت آية هزة للعملة اإلنجليزية تؤثر علي العملة  أدي الرتباط العملة املصرية بالعملة اإلن

 املصرية . 

 نتج عن االستثمارات األجنبية في مجال الزراعة من حيث التسليف وشراء األراض ي ما يلي :  – ٥

 وقوع مالك األراض ي الزراعية صغارا وكبارا في قبضة البنوك .  –أ 

ها ومسارعة املرابين والبنوك باالستيالء علي األراض ي وفاَء  عجز الفالحين عن تسديد القروض في موعد –ب 

 للديون . 

 ظهور البيوع الجبرية أو الوفائية:  –ج 

 وكانت تعني االستيالء علي األراض ي وفاء للدين وكانت تسمي البيوع الجبرية .                            

 

 
 كان إهمال التعليم من أهم مساوئ االحتالل 

 صروفات عالية بعد أن كان باملجان      أصبح بم -١

 حصر التعليم في فئة قليلة  -۲

 اقتصر هدفه على تخريج موظفين يعملون بالحكومة  -۳

 وضع املستشار البريطاني ) دانلوب ( مجموعة من النظم والقواعد    -٤

 .  أماتت روح االبتكار 

   واالستسالم . روح الخضوع ونمت

  

 

 

 

 
 دنلوب 

 الحركة الوطنية فى عهد اإلحتاللالجزء الرابع : 

 التعليم فى عهد االحتالل
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 في عهد االحتالل بمرحلتين هما مرت الحركة الوطنية
 

 

 (م ١۸۹۲إلى  ١۸۸۲خمود الحركة الوطنية طوال العشر سنوات األولى من االحتالل ) 

 وقوع مصر تحت االحتالل                        -١

 .نفي بعض زعماء الثورة العرابية واعتقال البعض اآلخر -۲

 اطة السياس ي . تحديد إقامة عبدهللا النديم ومنعه من مزاولة نش -۳

 أصبحت السلطة الفعلية في مصر للمعتمد البريطاني ) اللورد كرومر ( .  -٤

 املالية .....(  –الشرطة  –خضوع اإلدارة املصرية للعناصر االنجليزية في كل املصالح الحكومية ) الجيش  -٥

ية وانصرف البعص إلى تفرق الشخصيات البارزة وتخليها عن املقاومة  وانشغل بعضها بالوظائف الحكوم -٦

 االعمال الخاصة فى املحاماة والزراعة والتجارة بل أن منهم من صانع اإلنجليز. 

: لم يبد الخديوي أدني اعتراض علي السياسة خالل سنوات االحتالل  موقف توفيق من سياسة الجنلزة

 األولي  حكم توفيق ألن اإلنجليز تولوا حمايته من الثورة العرابية  

 
 

 ية االنتقام :جمع -١

 .م ( 1883جمعية سرية تهدف إلي تحرير مصر باغتيال اإلنجليز وتم القضاء علي أفردها فى وقت قصير) 

 جريدة العروة الوثقى : -۲

 تأسست علي يد جمال الدين األفغاني ومحمد عبده ملهاجمة االحتالل  

 جريدة املؤيـد :   -۳

 .م في أطار الجامعة اإلسالمية 1889عام  تأسست

 

 

 

 

 

 مظاهر الحركة الوطنية أثناء االحتالل في عهد الخديوي توفيق 

 : مرحلة الخمــود ( 
ً
 ) أوال
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 أختل مبدأ سيادة الدولة في عهد الخديوي عباس حلمي  

 .السلطة الفعلية لإلنجليز في مصر كانت -١

 القانونية االسمية  كان السلطان العثماني يقاسم الخديوي السلطة -۲

 والتي تتمثل في إصدار فرمانات التولية  

 سيادة للدولة مثل كانت توجد بعض اإلدارات الدولية التي كان أخلت بمبدأ ال -۳

املحاكم  -ت األجنبية  االمتيازا  -ميناء اإلسكندرية  -التلغراف  -إدارة السكة الحديد   -) صندوق الدين  

 املختلطة ( 

 عباس حلمى الثانى فى بداية حكمه

منذ تولي عباس حلمي الثاني الحكم تطلع إلي مزاولة سلطاته كاملة بعيدا عن سيطرة وتوجيه املعتمد  -١

طاني) اللورد كرومر( فأوقعه ذلك في أزمات مع السلطات البريطانية ومعارضة اإلنجليز لذلك حتي ال البري

 تخرج األمور من يدها . 

قرار عباس حلمي إقالة مصطفي فهمي من رئاسة الوزراء وكان معروفا بخضوعه لإلنجليز وتعيين حسين   -۲

 م . 1896ون استشارة اللورد كرومر فخري د

                                 :                            نتائج األزمة 

 اعتراض اللورد كرومر وأرسل برقية بذلك للندن . -١

اضطر الخديوي في النهاية للمهادنة وتم التوصل إلي حل وسط يحفظ له كرامته وهو اإليعاز لحسين -۲

 فخري بتقديم استقالته وتكليف رياض باشا بالوزارة

مما أدي لتحويل   1907لخديوي الدرس ولم يفكر في املواجهة مع اللورد كرومر حتي رحيله استوعب ا  -۳

 عباس حلمي للوفاق مع اإلنجليز بعد ذلك .  

 

 

 .حتى يستند إليه إذا ما دعت الحاجة ملواجهة اإلنجليز -١

 .تتفق الدولة العثمانية مع انجلترا ضده حتى ال -۲

 

 

 

 

    م١۸۹۲عباس حلمي الثانى يتولى حكم مصر يناير 

 عباس حلمي الثانى يوثق عالقته بالسلطان  

 : مرحلة اإلزدهار )
ً
 ( ١۸۹۸ -١۸۹۲ثانيا
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 بداية عهد عباس  حركة الوطنية في انتعشت ال

 قام الخديوي عباس حلمي باإلفراج عن بعض مسجوني الثورة العرابية.  -١

 عين بعضهم في وظائف خارج الجيش وأعاد إليهم نياشينهم. -۲

۳-   
ً
 عفا عن عبد هللا نديم خطيب الثورة العرابية وسمح له بمزاولة نشاطه علنا

 من مناقشتهابدأ مجلس شوري القوانين يهتم باألمور السياسي -٤
ً
 ة وكان ممنوعا

 فقط
ً
 ألن املجلس كان بالنسبة لالنجليز صوريا

 طالب مجلس شوري القوانين بـ ..  -

 وضع نظام جديد للضرائب .        -ب      مناقشة امليزانية                         -أ 

   ظائف العليـا . التوقف عن تعيين األجانب فى الو  -د حل مشكلة الديون العقارية             -جـ 

 

 

 لالتىساعد املناخ الثقافي إلى نمو الروح الوطنية وظهور مصطفى كامل 

 : وكانت تزخر باملقاالت والدراسات من كل  نوع .   انتشار صحافة الرآي-١

مساحة  : أتت بعثات إسماعيل ثمارها حيث عاد املبعوثون يفرضون وجودهم علي إثمار بعثات إسماعيل  -۲

 . رية والثقافية الحياة الفك

في ظل حياة نيابية دستورية تأثرا بما اطلعوا عليه في أوروبا في ظل حياة تطلع  املبعوثون علي حرية الرأي  -۳

 نيابية دستورية . 

: شارك فيها املثقفون العائدون وكانت هذه الصالونات قد  الصالونات الفكرية واملنتديات األدبية-٤

 انتشرت في مصر . 

 مل  ]] القوي التي أعتمد عليها مصطفى كامل[[ دور مصطفى كا
 الخديوي عباس : -١

من الخديوي   كان يأخذ علي عرابي حدوث مشكلة التناقص والشقاق مع الخديوي توفيق فراي أن يتقارب 

 عباس ورأي أن ينسق معه افكاره ويتفاهم معه بشأن الحركة الوطنية  

 

 

 

 

 

 نمو الروح الوطنية 
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 السلطان : -۲

ب للسلطان العثماني حيث كان هدفه تنسيق الحركة مع السلطان ولهذا اقترح نظرا لتبعية مصر لتركيا تقر  

 م    1897عليه 

افق علي جالء الجيش العثماني عن بالد اليونان مقابل جالء اإلنجليز عن مصر  (   ) أن يو

 فرنسا :   -۳

 راي االستفادة من اعتراض فرنسا علي بقاء إنجلترا بمصر لتسانده في تحقيق مطالبه   -أ 

 فاتصل بالسياسيين واملثقفين والصحفيين الفرنسيين وعقد معهم عالقة شخصية   -ب

 ن أوروبا منهم مدام جوليت آدم األديبة السياسية  وسافر أكثر من مرة إلى فرنسا وغيرها من مدجـ 

امة الرآي العام اآلوروبي عن طريق الكتابة في الصحف األوروبية والخطب في املجتمعات الع  إثارةوحاول  -د

 من أجل املطالبة بجالء اإلنجليز عن مصر . 

 

 

كانت هذه الحادثة نقطة تحول في سياسة الخديوي عباس حيث أدت إلي تحوله عن سياسة التشدد تجاه 

 االحتالل إلي معاداة الحركة الوطنية  

 وملخص الحادثة :

 بيض قرب التقائه بنهر السوباط . : في أعالي النيل األ  موقع فاشودة

 ادثة فاشودة : ظروف ح

سارعت الدول األوروبية القتسام  م ١۸۸٤الجيش املصري انسحاب من السودان في أعقاب الثورة املهدية  -١

 ج عن الصراع االستعماري ما يلي :أمالك مصر في أفريقيا فنت

 الجزء الجنوبي من مديرية خط االستواء–منطقة البحيرات االستوائية  –احتلت أوغندا  إنجلترا : –أ 

 مديريتي زيلع  وبربرة . –املصرية 

 احتلت إريتريا والرأس األخضر ) جودفري ( إيطاليا : –ب 

 احتلت تاجورة وجيبوتي .  فرنسا : –ج 

 

فرنسا حاولت صد توغل تيار االستعماري اإلنجليزي في قلب إفريقيا فأرسلت حملة الحتالل فاشودة في  -۲

 م .   1898يوليو  10اعالي النيل األبيض 

 

 

 

 تراجع الخديوى عباس  ) حادثة فاشودة (
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ة إنجلترا احتجت باسم مصر علي االحتالل الفرنس ي لفاشودة باعتبارها أرض مصرية فقامت بإرسال حمل -۳

 م . 1898عسكرية وصلت في سبتمبر 

 نتائج حادثة فاشودة على فرنسا وإنجلترا

القوات  تحسن العالقة بين فرنسا وإنجلترا : انتهي األمر بين إنجلترا وفرنسا باملواجهة غير املسلحة وانسحاب 

 م من فاشودة بعد اتصاالت بين الدولتين فكانت بداية الوفاق بين الدولتين  1898الفرنسية سلما في ديسمبر 

  

 نتائج حادثة فاشودة على الخديو عباس حلمى 

كان اعتقاد الوطنيين والخديوي إن إقدام فرنسا علي احتالل فاشودة الهدف منة إحياء املسألة املصرية   -

   را علي االنسحاب من مصروإجبار إنجلت

فلما تراجعت فرنسا وعادت قواتها دون صدام دب اليأس في النفوس وكان أول املنهزمين الخديوي عباس   -

 وبدأ يعيد ترتيب حساباته السياسية ولهذا بدأ سياسة الوفاق مع إنجلترا . 

 مظاهر املساملة والوفاق بين الخديوي عباس حلمى الثانى وإنجلترا 

م  وقد رحبت إنجلترا بهذا  1899اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وإنجلترا لحكم السودان يناير توقيع  -١

 االتفاق ملواجهة فرنسا أو غيرها من الدول بإسمها مباشرة باعتبارها شريكة في حكم السودان .

 املادة األولى من االتفاقية :

  22رسمت الحدود بين مصر والسودان حيث أن دائرة عرض 
ً
 هى التى تفصل بين الدولتين فتكون  شماال

 فى جنوبها ومصر فى شمالها السودان 

 م قيام الخديوي بزيادة لندن . ١۹٠٠  -۲

 م [ ] املعتمد البريطاني الي خلف كرومر [  1911  –م 1907]  الوفاق بين عباس وجورست -۳

 

 

تحقيق الجالء وفي الوقت الذي أدرك مصطفي كامل صعوبة االعتماد علي الخديوي في مقاومة اإلنجليز و  -١

 دب فيه اليأس في نفوس الكثيرين قال مصطفي كامل قولته الشهيرة 

 ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس . 

بدأ فى تكثيف نشاطه نحو إيقاظ الوعى وتنمية العواطف الوطنية لتبصير املصريين بخطورة االحتالل  -۲

 وجريمة التعاون معه واالستسالم له . 

 

 

 م لتنطق باسم الجالء ودعا لوضع الدستور . 1900إصدار جريدة اللواء  -۳

 اثر حادثة فاشودة علي مصطفي كامل 

 



 

 

 

 املؤرخ 28
01228008015 

28 

االعتماد أكثر علي الدولة العثمانية ملواجهة اإلنجليز في إطار الجامعة اإلسالمية فأصدر جريدة أسبوعية   – ٤

 م ( 1905باسم ) العالم اإلسالمي 

ر العام إلي حق مصر في االستقالل وجالء استخدم أسلوب املحاماة ) أسلوب الخطابة ( في تنمية الضمي -٥

ية ) الخديوى ( والسلطة  اإلنجليز ولكن سياسة املصالح املشتركة الدولية وسياسة الوفاق بين السلطة الصور 

 ) اإلنجليز ( أدت إلى تغييب الضمير وتكسير الوعى . الفعلية 

 

 

 ظروف وأسباب الوفاق الودى بين فرنسا وانحلترا 

 هذا الوفاق هو املواجهة السلمية في فاشودة . كانت البداية ل –١

م وجرت املفاوضات وانتهت بتوقيع  1903بدأت سياسة الوفاق بقيام ملك إنجلترا بزيادة باريس سنة  – ۲

 م تم هذا االتفاق في إطار التحالف بين إنجلترا وروسيا ضد تحالف املانيا والنمسا وإيطاليا1904االتفاق في 

م وكانت تسعي لبسط سيطرتها علي 1881م ، وتونس 1830ا التي احتلت الجزائر تالقت أهداف فرنس – ۳

 مراكش )املغرب( وكانت إنجلترا تعارضه مثلما كانت فرنسا تعارض الوجود اإلنجليزي بمصر 

  

:أن تلتزم إنجلترا بعدم عرقلة عمل فرنسا في مراكش مقابل أن تلتزم فرنسا بعدم مطالبة إنجلترا   نص الوفاق

 د موعد للجالء عن مصر . بتحدي

 

 نتائج الوفاق علي مصر :

أعالن نية انجلترا عدم تغير الحالة السياسية فى مصر واطمأنت إنجلترا لعدم املعارضة الدولية لها –١

 وشتدت في التضييق والقسوة علي الوطنيين . 

 أعلن كرومر عدم قدرة املصريين علي الحكم الذاتي . – ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 م وتأثيره ١۹٠٤الوفاق بين فرنسا وإنجلترا 

 

 م :١۹٠٦حادثة دنشواي 

 م وتأثيره١۹٠٤فرنسا وإنجلترا 
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يام ضباط انجلترا برحلة لصيد الحمام في قرية دنشواي . وهناك صرخ أحد الفالحين محذرا الخالصة : )) ق

بعدم استخدام النار علي الحمام حتي ال يحترق القمح ، وكان الوقت حصاد املحصول ولم يعبأ الضباط  

احدهم   الذين واصلوا الرصاص فأخطأت الحمام وقتلت امرأة . هاج األهالي علي الضباط وطاردوهم ومات

متهما للمحاكمة سبعة غيابيا   52من ضربة شمس . لكن اإلدارة البريطانية انتقمت أشد االنتقام وأحالت 

 اقة ملدد متفاوتة ، وجلد خمسة ((وانتهت املحاكمة الصورية بشنق خمسة ومعاقبة اثني عشر باألشغال الش

 نتائج الحادثة :

تتناسب مع ولكن كان املقصود منها إخماد صوت الوطنيين    كانت أحكامها علي الوطنيين شديدة وقاسية ال -١

 إلي األبد

 استغلها مصطفي كامل في التنديد باالحتالل في كل من مصر وأوربا .  - ۲

 .  1908عزل انجلترا للورد كرومر وتعيين غورست في ابريل سنة  -۳

 صر . استغل مصطفي كامل الحادثتين إلظهار مساوئ االستعمار البريطاني في م - ٤

 رأي مصطفي كامل ضرورة تنظيم الجهود الوطنية بعد الحادث   -٥

 م    1907وإنشاء الحزب الوطني ديسمبر  -ب           فقام بإنشاء نادي املدارس العليا   -أ 

 ن جريدة اللواء للقارىء االوربى. وأصدر طبعتين إنجليزية وفرنسية م -جـ 

 الدروس املستفادة من كفاح مصطفى كامل؟

 التعليم أساس تقدم الشعوب   -۲لشعب املصري ال يقبل الظلم واالحتالل        أن ا  -١

 ال تصل الشعوب إلى حقوقها إال باالعتماد على نفسها   -۳

 ليس هناك صداقة مع الدول الكبرى ألن مصلحتهم فوق كل اعتبار -٤

 

 

 املناخ السياس ي الذي قاد فيه محمد فريد الحركة الوطنية

 م (    1908فبراير   10ب الوطني بعد وفاة مصطفي كامل في )تولي قيادة الحز 

وقد تولي وكان الوفاق اإلنجليزي الفرنس ي إزاء املسالة املصرية قد وصل إلي نضجه مما أدي إلي نتائج وهي 

 كاالتي :

 

 

آمن عباس حلمي بعدم معاداة إنجلترا فتنكر للحركة الوطنية والتقارب مع اإلنجليز ووضح ذلك منذ تولي  

 م . 1911م :  1907جورست خلفا لكروم 

 دور محمد فريد فى الكفاح ضد األحتالل اإلنجليزى 

 م وتأثيره١۹٠٤جلترا فرنسا وإن
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 أحوال مصر في ظل حكم غورست : 

 اختلفت سياسته عن سياسة كرومر فقد اتبع اآلتي : 

  توسيع سلطات مجلس النظار .  – ١

 إطالق يد املصريين في إدارة شئون البالد فبدأ التمصير تدريجيا .  –۲

 إيقاف سياسة الجلنزة .      – ۳

 وطنيين والخديوي وأصبح العداء صريحا . زاد التباعد بين ال  -٤

 سياسة محمد فريد الوطنية : 
عمل علي توسيع دائرة الحزب بحيث ال يقتصر علي املثقفين من أبناء املدن والعمل علي ضم النقابات  – 1

 العمالية إلي الحزب .  

 م .  1909أسهم في تكوين نقابة عمال املصانع اليدوية  – 2

 الشعب وتعليمهم في مدارس ليلية .  عمل علي تثقيف عامة – 3

 

 سياسة كتشنر ) القبضة الحديدية ( 
م والذي أعاد ملصر سياسة القبضة الحديدية والحكم املطلق وتجلي ذلك  1911مات جورست وخلفه كتشنر  

 في اآلتي :

 عودة سياسة النجلزة مرة أخري .      –أ 

 مد علي فريد . العودة لسياسة ملطاردة الوطنيين وطبق ذلك علي مح –ب  

 

 م :  1912رحيل محمد فريد 

قام محمد فريد بكتابة مقدمة ديوان شعر بعنوان ) وطنيتي ( وبسبب العبارات الحماسية باملقدمة أخذت 

م  فقرر محمد فريد الرحيل باختياره في 1912السلطات اإلنجليزية في تعقب نشاطه إلي أن اعتقل في مطلع 

 م . 1919الحتالل في املحافل األوروبية حتي مات خريف م واصل فريد نضاله ا   1912مارس 

 

 

 

 

 

 
 م عام نشأة األحزاب 1907يعتبر عام األحزاب السياسية  

 م وتأثيره١۹٠٤فرنسا وإنجلترا 
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 وقد شهد عام 
ً
م نشأة   1907استمر الحزب الوطني في نضاله ضد االحتالل وكان أوضح املوقف وأعلي صوتا

عدة أحزاب أخري إلي جانبه نشأ بعضها في أحضان الخديوي واألخر في أحضان االحتالل وناضلت هذه 

 ل وكان لكل منها مطالبة وسياسته . األحزاب ضد االحتال

 الحياة النيابية الحقيقية .  –الدستور  –مطالب األحزاب : الجالء  –١

سياستها ) وسائلها ( : كل حزب كان يناضل بالطريقة التي يراها مناسبة للعصر ومصالح القوي  – ۲

 السياسية التي يمثلها واستمر الحال والنضال حتي الحرب العاملية األولي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر منذ الثورة العرابية حتى الحرب العالمية األولى :  ثالثالفصل ال             
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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

 ب ـ املطالبة بسرعة تسديد الديون   توقيت املطالبة بالسداد    أ ـ 

 د ـ رفض التفاوض بشان الديون   ويس االطماع في قناة الس  جـ ـ

 

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

 تسديد الديون املالية    –ب  ضم مصر لالمبراطورية االنجليزية   –أ

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

 

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

 بسبب ...... 

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

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

 

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

  من مظاهر الظلم لدي املصريين   جـ ـ
ً
 للمصريين 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

 

 

 

 مة املصرية من البنوك واملرابين األجانب على الجوانب ...... تركزت االهداف وراء استدانة الحكو  -٦

   عسكرية وسياسيةب(    سياسية وعمرانيةأ(  

 جزء األول : األوضاع المالية والتدخل األجنبى ال
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   اجتماعية وسياسيةد (   اقتصادية وعلمية  ج (

قامت الحكومة االنجليزية بايفاد بعثه الي مصر وكانت تهدف الي االستثمار بالنفوذ داخل مصر و كانت   -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 بعثة كييف  -ج صندوق الدين  –ب  املر

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

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

 االفراد املرابين  ب(  البنوك االوروبيةأ(

   عصبة األممد (    حكومات الدول الدائنة ج (

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

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

     د ـ تأمين الطرق التجارية الدولية  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 

 الي و السياس يد ـ اداة اعتداء علي استقالل مصر امل 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

سابقه اجب في ضوء العبارة ال –) كان صندوق الدين يمثل خزانة فرعية للخزانة العامة املصرية (  -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

 

  

 اعيل هو ...... يعد التعامل املشترك بين األزمة املالية و التدخل األوروبي في عهد الخديو إسم -١٤

 ب ـ استصدار الفرمانات السلطانية  أ ـ توسع نفوذ الدولة املصرية 
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    د ـ إدخال مظاهر الحضارة األوروبية  دخول االستثمارات األوروبية   جـ ـ

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

 ............ دل هذا الطلب عليالحكومة املالية وي 

 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

بان واعضاء صندوق الدين تشكيل لجنة  ) وعندما سارت احوال الحكومة املصرية من سيئ الى اسوأ اقترح الرقي -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

 وروبيان تشكيل وزارة مختلطة بها وزيران ا -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 (

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

 ظهرت أول وصاية أوروبية أثناء األزمة املالية أيام إسماعيل من خالل اقتراح دولة ......  -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

 

 الدولة املصرية خالل عهد إسماعيل نتيجة ......  يعتبر صندوق الدين إدارة أجنبية داخل -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

 

 

 

 علي شئون مصر املالية في عهد  -۲۲
ً
 إسماعيل هو ......  ُيعد أكثر مظاهر التدخل األجنبي سيطرة

 ب ـ املجلس األعلي للمالية  أ ـ صندوق الدين 
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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

 يين وزارة رياض باشا  ب ـ تع 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   1879لعثمانى رفضت انجلترا فرمان السلطان ا-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      ضمان تمتع الخديوى بسلطته الشرعية–أ

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

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

 ماعيل ب ـ عدم رضا الدولة العثمانية عن استقاللية إس       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 للخديوى توفيق لعزل وزارة شر يعود توجيه القنصلين الفرنس ى واالنجليزى  -۳٠

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

 ضمان نجاح مشروعاتهم االقتصادية   -د المتهان الحقوق املصرية -ج

 

 

 على .......... عمل مشروع الئحة تنظيم الرقابة الثنائية في عهد وزارة رياض باشا  -۳۱ 

   السيطرة على الحكومة املصرية–ب  التمتع بالسلطة التشريعية–أ
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 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

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

  سوء االحوال االقتصاديةد (    جانب في شئون الفالحتحكم اال  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

 د ـ التقرب من السلطان العثماني 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

 .………ئج هذه الديون تشكيل  قائمه بفوائدها املركبة من اهم نتا

 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 الثنائية  أ ـ وضع قانون التصفية   ب ـ اعادة املر

 د ـ توليةرياض باشا الوارة   النيابي  كراهتهم للنظام 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(     ئرةتصفية الديون الساأ( 

     تذمر مالك االراض ى الزراعية د (    االحتجاج املصرى على التدخل االجنبىج (

 

 

 خضع الخديو توفيق للنفوذ األجنبي في مصر منذ اللحظة األولي لتوليه الحكم بسبب ......  -۳۹

 غبته في االستعانه باألجانب لتحقيق التنمية الذاتية  ب ـ ر  أ ـ إدراكه سيطرة األجانب علي السلطان العثماني  
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 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

 سلطة املطلقة لتوفيق  ب ـ تهديدها لل أ ـ إصالحاتها االقتصادية و االجتماعية  

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 1879ب ـ توليه رئاسة الوزارة بنفسه عام  م1879أ ـ رفضه تنفيذ فرمان 

 للوزارة  ـ جـ
ً
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

 ب ـ االطالع علي بيانات اإليرادات و املصروفات   أ ـ حضورهماجلسات مجلس الوزراء  

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

 دومين ألدارة دولية  إسناد إدارة ال ـد  عودة ملكية األراض ي للدولة  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 

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

 ت مصر حصتها في ارباح و أسهم قناة السويس بسبب ......فقد -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

 

 

 

 

 اصبحت مصر ال تملك شيئا من قناة السويس و كان ذلك في عهد ........  -٤۷

 ب ـ سعيد  أ ـ توفيق 



 

 

 

 املؤرخ 38
01228008015 

38 

 د ـ عباس حلمي الثاني  اسماعيل   جـ ـ

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

الد م و لم تتدخل الدول االوروبية في شئون الب1862بدات 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

م الذي اصدره السلطان العثماني    1879من 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  

اقب جـ ـ  د ـ لجنة التحقيق االوروبية  ة الثنائية 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

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

 ب ـ عزل الخديو اسماعيل  التدخل االجنبي في شئون مصرأ ـ 

 د ـ توسعات اسماعيل جهة الجنوب  سعي اسماعيل نحو استقالل مصر  جـ ـ

 

 

 

 

كان سعي الخديو اسماعيل للوصول الي االستقالل بمصر عن الدولة العثمانية من اهم االسباب   -٥٤

 .……… التي ادت الي
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 ارة مصر ممتلكاتها الخارجيه  ب ـ خس 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

 .………  بالكامل و لكن فشل في السيطرة الكامله علي 

 نابع النيل ب ـ م 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

لتي تدخل في شئون مصر في عهد الخديو اسماعيل ولكن لها دور واضح  كانت انجلترا من اهم الدول ا -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 كييف   املجلس االعلي للماليه و املر  د ـ املر

 نحت سلطات اعلي من الحكومه املصريه نفسها في عهد الخديو اسماعيل اي من االدارات االتيه م -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  أ ـ محمد علي  

 د ـ الخديو اسماعيل   عيد باشا  س 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

 

 

 

 .……… م في نصوصه العسكرية مع ماجاء في فرمان 1841اتفق فرمان -٦١

 م1873نية ب ـ يو  م 1879أ ـ اغسطس 
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 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

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

 ب ـ حرمان من تولي الوزارة   خديوية أ ـ تمتعه بامتيازات ال

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 عه-٦٥  .……… د الخديو توفيق الي ادت 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 االضرار بكثير من فئات الشعب امل-٦٦  … صري 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

 .………  تم عقد القروض السائده في مصرعلي يد -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

 

 

اقبه الثنائي-۷٠ ه في مصر التدخل في عمل السلطه التنفيذيه و هذا ما نصت عليه الئحة اصبح للمر

اقبه و ظهر ذلك في    .……… تنظيم املر
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 ب ـ بيع حصة مصر من ارباح قناة السويس  أ ـ رايهم االستشاري 

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

 

 أمام العبارة   ضع كلمة صواب أوكلمة خطأ

 ( ) 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

( ) 

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

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

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

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

 ( ) خاذ اجراءات تجاه الحكومة املصريه السترداد الديون يقع على عبء البنوك االوروبيةكان ات-۷۷

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

 االيرادات 

( ) 

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

اقبة الثنائية تشكيل الوزارة االوروبية العامل ا-۸٠  ( ) لذى 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 1879ان فرمان اغسطس ك -۸٤

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

 دين واحد 

( ) 

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

 تمتع الخديوى بالسلطة التشريعية

( ) 

 ( ) أضاع اسماعيل وتوفيق حق مصر في قناة السويس-۸۷

 

 

 ( ) كان رياض باشا خير اداة للدائنين -۸۸

 ( ) م  1880تدهور اقتصاد مصر بعد عام -۸۹
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 ( ) نتج عن تأليف الدول الدائنة للجنة التصفية تصفية الديون السائرة -۹٠

 ( ) دمات في ظل وزارة رياض باشا انهارت الخ-۹١

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

 للحكومة املصرية لجنة التحقيق االوروبية

( ) 

 ( ) اصبحت قناة السويس عبارة عن دويله داخل الدوله ايام اسماعيل-۹۳

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

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

 

 

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

 ب ـ العلماء  أ ـ االعيان 

 د ـ عامة الناس   ط  الضبا 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

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

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

 تأثرهما باملناخ العام املنذر بالثورة د (     اعتراضهما على سياسة رياض باشاج (  

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

 الهم " كانت قرارات لجنة التصفيه ظامله ملصر واملصريين حيث حرمت املصريين من ثمار اعم  -١٠٠

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

 ب ـ العسكريين  أ ـ الحزب الوطني

 د ـ مجلس النواب الخديو وفيق   جـ ـ

 

 

 .………تشابه الخديو توفيق في تنظيم الجانب العسكري الي حد كبير مع  -١٠١

 ب ـ عباس باشا  أ ـ محمد علي 

 العرابية  الجزء الثانى : الحركة الوطنية والثورة
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 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 (

الدائرة السنية والدومين   لبحث الحاله املالية املصرية وتحديد عالقات 1880) تألفت لجنة دولية -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 (    االحتجاج املصرى على التدخل االجنبىج (

اقبة الثنائية من أجل  1881زب الوطني في فبراير طالب الح  -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 .........  1881لتى تقدمت بها جمعية حلوان منتصف تمثلت املطالب ا -١٠٥

   اقتصادية وسياسية–ب   اقتصادية وعلمية  –أ

    اجتماعية وسياسية  -د عسكرية وسياسية -ج

 الى ............  19يرجع تأخر ترقية غالبية العسكريين املصريين منذ مطلع القرن الـ  -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  أ ـ اعتراضهم علي رئاسة الوزراء

 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

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

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

اقبه الثنائية   اقرار قانون املقابله   جـ ـ  د ـ سياسات املر

 

 

 .……… تعددت اسباب الثوره العرابية و لكن كان السبب املباشر للثوره سبب--١٠۹

 ب ـ عسكري  أ ـ سياس ي
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 د ـ اقتصادي اجتماعي  جـ ـ

وزير الحربية وقدمتهم ملحاكمة عسكرية لكن تم   ) لم تستجب الحكومة ملطلب الضباط بعزل -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 عدالة مطلب الضباط العسكريين  -ج

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

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

 تجاهلهم ملعاناة الشعب املصرى –ب  سوء االحوال االجتماعية للعسكريين –أ

 وحد حركة الجيش مع الحركة املدنية ت -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  أ ـ شعبية عرابي و زمالءه داخل الجيش 

 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 

 لنيابيه د ـ تعطيل الحياه ا 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 

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

 ................. علي سياسة رياض باشا إلي عوامل يرحع تذمر أعيان املصريين  -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 ..........1881أتخذ الخديو توفيق من حادثة اإلسكندرية في يوليو  -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 

 

 

 .……… توجد هدف مشترك بين الضباط العرابيين و املدنيين من املصريين و كان هدف -١١۷

 ب ـ عسكري   أ ـ اقتصادي 
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 ـ سياس يد  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  

 د ـ تطوير الصناعه في مصر تطوير و تحسين نظم الري  جـ ـ

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

 ب ـ الخديو توفيق   أ ـ الخديو اسماعيل  

 د ـ سعيد باشا   عباس باشا االول  جـ ـ

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

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

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

 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

 لحربية األتراك للجيش املصرى كان ..................  اخر وزراء ا-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 ...........  1866اسماعيل 

  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 .ودان ( نستدل من االخديوى باالسكندرية فاستاء الخديوى وقام بنفيهم لس

     محاباة الخديوى لألجانب–ب     امتهان الحقوق املصرية–أ

 اهانة الخديوى للجيش املصرى  -د   اضطراب االحوال الداخلية املصرية-ج

 

 

 .………تولى نظارة الحربية خلفا للبارودي  -١۲٥

 ب ـ عثمان رفقي  أ ـ احمد عرابي  
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 عال حلميد ـ عبد ال داوود باشا   جـ ـ

 .………  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

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

 ودي ب ـ البر 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 

 د ـ لجنةالتحقيق االوروبية  صندوق الدين   جـ ـ

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

………. 

 ب ـ مطالب جمعية مصر الفتاه   أ ـ مطالب جمعية حلوان 

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

 .………لكن يمكننا االتفاق علي اعتبارها  تعددت اراء الباحثين و املؤرخين في الثوره العرابيه و -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

 ............... تعرضت الثورة العرابية ألول مظاهر التدخل اإلنجليزي الفرنس ي ضدها نتيحة  .. -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 

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

 م1881ب ـ مطالب مايو  م1881أـ حركة يناير 

 د ـ مطالب جمعية حلوان  م1881جـ ـ مطالب سبتمبر 

 

 

وضع قانون التصفية امالك الدائرة السنية والدومين تحت ادارة دولية ولكن طالب بعودتهما مرة   -١۳۳

 أخرى للحكومة املصرية ............. 
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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

 تشكيل الوزارة االوروبية -د  تشكيل لجنة التحقيق االوروبية -ج

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

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

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

 االجنبي في شئون مصرد ـ التدخل  معاداة ريض باشا للنظام الدستوري  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 

 د ـ املطالبه بعزل رياض باشا  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

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

 د ـ ان يصبح الشراكسه العنصر الذي يسود في الجيش ب لترقيه العسكريين املصريين  فتح البا 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 

لصحيح اال التقاء الوطنيين و العسكريين علي غرض موحد و لم تكن الثوره العرابيه فيء معناها ا -١۳۹

 .……… الذي ظهر في

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

 م  1881د ـ مطالب مايو  املطالب الفقوية   جـ ـ

 

 

 

 انطلقت الثورة العرابية من .................  -١٤٠

   ميدان عابدينب(    قصر النيلأ( 
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   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  

 د ـ الحدود الغربية  الحدود الشرقيه   جـ ـ

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

 .……… الفرمانات السلطانيه لخلفاء محمد علي مثل 

 م 1866ب ـ فرمان مايو  م1841أ ـ فرمان 

 م1873د ـ فرمان يونيو  م1879فرمان اغسطس  جـ ـ

ان منذ توليه الحكم العوبه في يد االجانب        و  كان الخديو توفيق ضعيف االراده محدود االفق و ك  -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 الخديو توفيق بتعيين صهره دا -١٤٤
ً
 ود 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 ..........1882أرسلت إنجلترا و فرنسا املذكرة املشتركة الثانية  -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 ا -١٤۷  ماد الثورة املهدية في ..... لعسكريين الذهاب للسودان إلختمثلت الدو

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

 ادراك مآرب الخديوى اسياسية   -د   اضطراب االحوال الداخلية املصرية -ج

 

 

 لتحقيق اهداف ........  كان ضم الخديوى توفيق للعسكريين في حفر الرياح التوفيقى -١٤۸

 اجتماعية –ب    سياسية–أ
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 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  

 اجهتها للجيش االنجليزي د ـ مو  حققت رضا الشعب و الجيش معا  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

 الجيش املصري""سياسة فرق تسد طريق حلول من خاللهابعض الحكام لفرض سيطرتهم علي -١٥١

 .……… اي من الشخصيات االتيه تنطبق عليه هذه العباره 

 ب ـ سعيد باشا  أ ـ الخديواسماعيل  

 د ـ محمد علي  الخديو توفيق   جـ ـ

م  1882تدخلت انجلترا و فرنسا لوقف الحياه النيابية في مصر من خالل املذكره املشتركه االولى يناير -١٥۲

 .………  بعد ماسمعت بها قبل ذلك في 

 م  1881ب ـ مطالب مايو  أ ـ مظاهرة عابدين االولي

 د ـ املذكره املشتركه الثانيه  م  1881مظاهرة عابدين سبتمبر  جـ ـ

  إستاء الضباط الوطيين من لهجة املذكره املشتركه االولي النها موجهه للعسكريين فقط دون غيرهم  -١٥۳

………. 

 ام نظام برملاني  ب ـ رفض قي أ ـ خطورة تشكيل مجلس نواب  

 د ـ التدخل لحماية عرش الخديو   منع املجلس من مناقشة امليزانية  جـ ـ

 .……… ظهر مدى التدخل العسكري في السياسه في عهد  وزارة شريف باشا في -١٥٤

 ب ـ خروج كتائبهم من القاهرة  أ ـ الئحة تنظيم مجلس النواب  

 ابي وزارة الحربية د ـ تولي عر  مؤامرة الضباط الشراكسه   جـ ـ

 حرص االستفادة من تمتع عرابي بشعبية عريضه بين املصريين لكسب تاييد الشعب املصري  -١٥٥

 ب ـشريف باشا   أ ـ رياض باشا 

 د ـ محمود سامي الباروودي داوود باشا يكن  جـ ـ

 

 

 .……… استجاب الخديو توفيق الي نصيحة القنصلين االنجليزي و الفرنس ي في -١٥٦
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 م 1881م و يناير 1881ب ـ سبتمبر  م 1882م و ابريل 1881سبتمبر أ ـ 

 م  1881م و يوليو 1881د ـ يناير  م 1881م و مايو  1881يوليو  جـ ـ

 .………تم تنفيذ النفي الي السودان في عهد الخديو توفيق ضد  -١٥۷

 ب ـ الضباط االتراك أ ـ الضباط الوطنيين  

 ن د ـ الجنود املتظاهري االعيان  جـ ـ

 .……… تولى الخديو توفيق الوزاره مرتين خلف كل من -١٥۸

 ب ـ رياض باشا و داود باشا يكن  أ ـ شريف باشا و رياض باشا 

 د ـ البارودي وشريف باشا  داوود باشا يكن و البارودي  جـ ـ

 .………ظهر االنجليز بمظهر الحامي الشرعي للبالد بعد  -١٥۹

 ب ـ ضرب االسكندرية مباشرة   ر الدوار أ ـ انتصار العرابيين عليهم في كف

 د ـ هزيمة عرابي في التل الكبير  تشكيل املجلس العرفي   جـ ـ

 .………اول من طالب بالغاء الديون الثائرة  -١٦٠

 ب ـ لجنة التحقيق العليا  أ ـ الجزب الوطني 

 د ـ لجنة التصفيه   شريف باشا  جـ ـ

م بمطالب عسكرية تنطبق مع ما 1881في اواخر مايو سنة حرص الضباط العرابيين علي املطالبة -١٦١

 .……… جاء في فرمان 

 م1873ب ـ يونيه  م  1879أ ـ اغسطس 

 1867د ـ يونيه  م1866مايو جـ ـ

 .……… م احداث اثبتت 1881شهدت االسكندرية في يوليو -١٦۲

 ب ـ مدي نفوذ االجاني في مصر أ ـ مدى قوة الجيش املصري 

 د ـ مدي قوة العرابيين  علي تطبيق العداله االجتماعية مدي الحرص  جـ ـ

 تمثل في ................  1872وفرمان  1879وجه االختالف بين فرمان  -١٦۳

   عدد الجيش–ب   حق االستدانة–أ

 ضبط الجاليات االجنبية -د   عقد املعاهدات -ج

 

 

 

 

 حيث .................  م من1882م مع وزارة توفيق 1882تشابهت وزارة الثورة  -١٦٤
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 ب ـ شخصية وزير الحربية  أـ وضع دستور للبالد 

 د ـ حق النواب في مناقشة امليزانية  جـ ـ تحقيق مطالب العسكريين 

 م من خالل  ................. 1882ظهر انحياز الخديو توفيق لألجانب عام  -١٦٥

 رة الثورة  ب ـ رفض دستور وزا أـ تنفيذ املذكرة املشتركة األولي 

 د ـ محاباته لالتراك ضد عرابي   جـ ـ تحالفه مع اإلنجليز للتخلص من وزارة عرابي  

 تناقض موقف القنصليين البريطاني و الفرنس ي تجاة العرابيين خالل .................  -١٦٦

 م و مؤامرة الشراكسة 1881ب ـ مظاهرة سبتمبر  مظاهرة عابدين األولي و الثانية . أـ 

 م و مؤامرة الضباط الشراكسة 1881د ـ مطالب مايو  م 1881ـ مطالب مايو و سبتمير جـ

 م ................. 1882كان الهدف من تدبير مذبحة اإلسكندرية التي وقعت في يونيه  -١٦۷

 ب ـ حماية ارواح األجانب أـ التخلص من العرابيين 

  د ـ التمهيد ألحتالل مصر  جـ ـ مساندة سلطة الخديو 

 .………من اهم اسباب ظهور الحركه الوطنية زيادة حدة االزمة املاليه و هو من اسباب -١٦۸

 ب ـ اجتماعيه   أ ـ سياسية  

 د ـ استعماريه   اقتصادية  جـ ـ

   هو انشاء مجلس نواب و ذلك بسبب1879ادرك املثقفون ان النجاح لن ياتي اال بتطبيق دستور -١٦۹

 ب ـ زيادة االزمه املاليه  اشا أ ـ ثقة املثقفين في شريف ب

 د ـ زيادة التدخل االجنبيفي شئون البالد  مناقشة االمور بمعرفة السلطه التشريعيه   جـ ـ

 .………تعددت االسباب و عوامل قيام الثوره العرابيه ولكن العوامل التي اسرعت بقيامها  -١۷٠

 ب ـ سياسيه   أ ـ اجتماعيه  

 د ـ عسكرية  اقتصادية  جـ ـ

و انهيار الخدمات الصحيه    19عانى االهالي من سوء االحوال االقتصادية في نهاية القرن ال -١۷١

 .………والتعليميه و ذلك بسبب 

 ب ـ قانون التصفيه  أ ـ زيادة التدخل االجنبي  

 د ـ غير ذلك   عدم  وجود حياه نيابيه  جـ ـ

 

 

 

ي الجيش املصري ان يكون احمدعرابي زعيم حركة من النتائج النهائيه الجتماع الضباط املصريين ف-١۷۲
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 .……… مطالب الضباط و ان 

 ب ـ يتم عزل وزارة رياض باشا  أ ـ يكون وزير الحربيه من الضباط املصريين 

 د ـ يتم انشاء مجلس نواب علي النسق االوروبي   الف جندي 18يزيد عدد الجيش عن  جـ ـ

 19ربيه و القوميه التركيه في الجيش املصري في اواخر القرن ال ظهرت بوادر الصدام بين القوميه الع-١۷۳

 .……… من خالل 

 ب ـ تاثرهم باملناخ العام املنذر بالثورة  أ ـ تعيين محمود سامي البارودي وزير للحربيه  

 د ـ تصرفات القياده العامه للجيش احالة عدد كبير من الضباط للتقاعد   جـ ـ

 .………جمة الضابط محمد عبيد ملقر املحاكمه العسكريه للضباط حدوثاالثر الناتج عن مها  -١۷٤

 ب ـ حادثة يوليو  أ ـ حادثة ابريل  

 د ـ مظاهرة عابدين الكبري  مظاهرة عابدين االولي جـ ـ

 طالبهم العسكرية  و يرجع ذلك  مطالبة العرابيين الخديو توفيق العمل بالنظام النيابي بجانب م-١۷٥

 ب ـ اكساب الحركه الطابع الشعبي  بالقوة و الثقه   ر العرابيينشعو أ ـ 

 د ـ رغبة العرابيين في عزل الخديو   تماشيا مع النظم االوروبية  جـ ـ

 .……… ر و اتضح ذلك جليا فيو العرابيين يتخللها الشك و الحذ  قه بين الخديو توفيقكانت العال-١۷٦

 ود باشا وزيرا للحربيه ب ـ تعيين الخديو صهرة داو  أ ـ مظاهرة عابدين االولي

 د ـ محاوالت الخديو في التخلص من العرابيين   م1881مطالب فبراير  جـ ـ

اقب و اختيار اهوانها شرا فر  " لكن املوقف يقتض ي ايضا املوازنه بين-١۷۷  العو
ً
أى شريف باشا حال

 ال يبث مجلس النواب قراره النهائي " و ان  لالزمه السياسيه

 .……… باره عالم تتحدث هذه الع

 ب ـ امليزانيه  أ ـ العرابيين 

 د ـ التدخل االجنبي  املذكره املشتركه الثانيه  جـ ـ

 …… م عن مجلس شورى النواب الذي انشا في عهد اسماعيل في 1881اختلف مجلس النواب -١۷۸

 ب ـ طبيعة اعضاءه   أ ـ ظروف انشاءه 

 د ـ افتقاده للمتعلمين   وظيفته االستشاريه  جـ ـ

 

 

 

 .………كادت ان تنتهي الثورة العرابيه بعد  -١۷۹
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 ب ـ مذبحة االسكندرية   أ ـ وزارة الثورة  

 د ـ االحتالل البريطاني  املذكرة املشتركه االولي جـ ـ

 .……الى قراراتمؤتمر االستانه يؤكد   اضاف مندوب انجلترا عبارة  " اال ما حدث ما يؤدي الى ذلك"-١۸٠

 ب ـ ان حوادث االسكندرية كانت مدبره   راراة املؤتمر أ ـ التزام انجلترا بق

 د ـ كل ما سبق اطمئنان فرنسا تجاه نوايا انجلترا االستعمارية جـ ـ

 .……… املاخذ التي اخذت علي عرابي و كانت سببا في فشل الثوره العرابية هي-١۸١

 ب ـ اعتماده علي القوة العسكرية أ ـ معاداة للدول االوروبية

 د ـ كل ما سبق دم تطهير جيشه من العناصر االنهزامية  ع جـ ـ

 الكبار "  6"عقد مؤتمر االستانه للنظر في املسأله املصرية و كان يتكون من سفراء الدول ال -١۸۲

 قيام بريطانبا بضرب مصر علي الرغم من توقيعها علي ميثاق النزاهة و يرجع ذلك الي .........  

 ب ـ عدم اهتمامها بميثاق النزاهة  رائها أ ـ حسن اختيار انجلترا لسف

 د ـ حماية عرش الخديو توفيق رغبتها امللحه في احتالل مصر  جـ ـ

 ......  1882هدف التحالف االنجليزى الفرنس ى يناير -١۸۳

 ضمان تسديد الديون –ب  التخلص من العرابيين  –أ

 حماية الشرعية    -د تعطيل التمثيل الشعبى-ج

 نجلترا وفرنسا على مناقشة مجلس النواب مليزانية بهدف .......... اعترضت ا -١۸٤

 ضمان تسديد الديون  ب( أ(احراج موقف احكومة املصرية 

 د ( التخلص من العرابيين   تبرير التدخل في الشأن املصرى ج (

 ارتكزت انجازات وزارة الثورة على ضبط االوضاع ........... -١۸٥

 اعية  االجتم–ب  السياسية   –أ

 االقتصادية -د العسكرية  -ج

هدف القنصلين االنجليزى والفرنس ى من نصيحتهم للخديوى توفيق برفض التصديق على حكم نفى  -١۸٦

 الضباط الشراكسة ............... 

 تنحية العسكريين من املشهد السياس ى  –ب  تقوية مركز الخديوى –أ

 رودىاحراج موقف البا -د التخلص من مجلس النواب   -ج

 

 

 بسبب ..........  1882تخاذل الخديوى توفيق في ابريل -١۸۷
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 تعاطفه مع الضباط الشراكسة     –ب  خضوعه للنفوذ االجنبى   –أ

 رغبته في التخلص من وزارة البارودى  -د رغبته في تحجيم قوة العسكريين  -ج

   1883في مايو كان العامل األساس ى في ارسال انجلترا وفرنسا املذكرة املشتركة -١۸۸

 ب( اقاله وزارة البارودى   أ( ظهور بوادر الثورة وخلع الخديوى 

 د ( التخلص من احمد عرابى   ج ( رعاية مصالح رعاياهم  

) شعر قنصال انجلترا وفرنسا بأن الحاله تنذر بالثورة وبخلع الخديوى توفيق خاصة بعد ان نسب  -١۸۹

كان تأجيج  –في ضوء العبارة السابقه اجب  –م بدال عنه ( للعرابيين انهم يسعون لتعيين االمير حلي

 انجلترا لترويج تلك املزاعم بهدف ............ 

 اضطراب االوضاع السياسية في مصر –ب  تنحية العسكريين من املشهد السياس ى   –أ

 اضعاف املجلس املنتخب   -د اتخاذ الخيار العسكرى -ج

 م موجهة ضد ...........  1882و كانت املظاهرة العسكرية في ماي-١۹٠

 ب( وزارة شريف باشا   أ( الخديوى توفيق  

 د ( مجلس النواب  ج ( وزارة الثورة  

 اخلت املذكرة املشتركة الثانية بمبدأ سيادة الدولة من خالل ............ -١۹١

 مطالبها–ب  طريقة تقديمها  –أ

 تطبيقها    -د نتائجها -ج

 كة الثانية الهتزاز ثقة املصريين في ............. ادت املذكرة املشتر -١۹۲

 القوة العسكرية ب( س النيابية  لأ(املجا

 د ( الحكومة املركزية    القيادة السياسية ج (

اقف عرابى والشيخ محمد عبده ........... -١۹۳  من القيم االيجابية اتى رسختها مو

 التخاذل –ب  االنتماء   –أ

 التطويع -د التآخى   -ج

 نجح االنجليز في هدفهم بالتخلص من وزارة البارودى بسبب ............-١۹٤

 التلويح باستخدام القوة  –ب  املظاهرة الحربية امام الشواطئ املصرية–أ

 خضوع الخديوى لتدخلهم في الشأن الداخلى -د تقديم الطلب عن طريق السلطة التشريعية    -ج

 

 

االنفراد بحكم مصر واحتاللها ومن ثم بادرت بدعوة الدول الكبرى   )ادركت فرنسا ان انجترا تريد-١۹٥
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لقد ذهب ميثاق انزاهة يونيه   –في ضوء العبارة السابقه اجب  –لعقد مؤتمر للنظر في املسألة املصرية ( 

 سدى بسبب .. 1882

 التالعب بنصوص امليثاق     –ب  السكندرية على البوارج غلق القوات املصرية ميناء ا–أ

 تحصين القوات املصرية االسكندرية  -د عدم ابالغ السلطان العثمانى بقرار مؤتمر االستانة  -ج

 كان اضافه املندوب البريطانى ميثاق النزاهة استنادا على ادعاءات ......... -١۹٦

 ب( اجتماعية  أ( سياسية  

 د ( اقتصادية  ج ( عسكرية 

 

 

 

يز  بل انه كلفهم باملحافظة على النظام باالسكندرية (  )ربط الخديوى مصيره بانتصار االنجل-١۹۷

 نستخلص من العبارة السابقة ........ 

 تدهور املشهد السياس ى في مصر –ب  تدعيم سلطته الشرعية  –أ

 عجز العرابيين عن اقرار النظام   -د قدرة انجلترا على فرض االمن-ج

االنجليز بكفر الدوار ان يكف عن استعداداته  ) طلب الخديوى من عرابى وهو يعد عدته ملواجهة -١۹۸

تم سحب الثقة من الخديوى  –في ضوء العبارة السابقه اجب  –الحربية ويحضر لقصر رأس التين 

 بسبب .......   1882توفيق يوليو 

 تكليف الخديوى االنجليز بحفظ النظام في االسكندرية  –ب  اعالن الخديوى االحكام العرفية–أ

 عزل الخديوى عرابى من وزارة الحربية  -د نتمائه لألراض ى املصرية اثبات عدم ا  -ج

 كان العامل الرئيس ى لقيام الخديوى بعزل عرابى من وزارة الحربية .......... -١۹۹

 رفض عرابى مقابلته في قصر رأس التين    –ب  تشكيل املجلس العرفى   –أ

 ساب عرابى للتأييد الشعبى اكت -د رفض عرابى التوقف عن االستعدادات الحربية  -ج

 اكتسب عرابى شرعيته في مقاومة االنجليز من خالل .............. -۲٠٠

 ب( السلطة التنفيذية  أ( الدعم العسكرى  

 د ( االرادة الشعبية   ج ( السلطة التشريعية  

 

 

اليها عرابى في   )أمامك خريطة لالحتالل االنجليزى ملصر ( من خالل الخريطة أول املدن التى انتقل-۲٠١

 وأحوال مصر تحت االحتالل البريطانى  إحتالل إنجلترا ملصر : الجزء الثالث 
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 الضفه الشرقية لنهر النيل ملالقاه االنجليز ............ 

 
 القصاصين –ب  القاهرة   –أ

 كفر الدوار   -د التل الكبير -ج

)طمأنت ادارة شركة قناة السويس عرابى بأنه لن يسمح للبوارج الحربية من أى نوع بالدخول في  -۲٠۲

 نستخلص من العبارة السابقه مفهوم ...........  –االنجليزى القناة ولكنها تواطأت مع قيادة الجيش 

 ب( الوالء   أ( االخالص  

 د ( الصدق   ج ( الرياء 

 خلقت انجلترا موقفا اضطراريا الحتالل مصر بحجة .............. -۲٠۳

 اضطراب االحوال الداخلية –ب  تدعيم السلطة الخديوية   –أ

 طيل مصالحهم التجارية  تع  -د االهتمام بالشئون العسكرية -ج

 واجه االنجليز عسكريا في مصر كل من .........  -۲٠٤

 اسماعيل ومحمد كريم ب( أ(محمد على ومصطفى كامل 

 د ( احمد عرابى وعمر مكرم   سعد زغلول وعمر مكرم ج (

 ساعد موقف ....... من الثورة العرابية على ظهور انجلترا بمظهر حماة سلطة الخديوى -۲٠٥

 مجلس النواب  –ب  الخديوى توفيق   –أ

 االمة املصرية -د السلطان العثمانى  -ج

افع الثورات ونتائجها ويبقى معنى الثورة واحدا وهو السعى للتغيير نحو االفضل ( -۲٠٦  )تختلف دو

 تشابهت الثورة العرابية والثورة الفرنسية في .........  –في ضوء العبارة السابقه اجب 

 اثبات خيانه الحاكم  –ب  وضاع االقتصادية تغييرهم لأل –أ

 تهديدهم بتغيير ميزان القوى الدولية -د قيام فئات شعبية محددة بالثورة    -ج

 

 

 

 

 كان قرار املندوب البريطانى في مؤتمر النزاهة ............. -۲٠۷
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افقه السلطان –أ  احتالل مصر مشروط     –ب  ضرورة مو

 حماية املصريين للسفن االنجليزية  -د نتفاع  تساوى الجميع في حقوق اال -ج

كان السبب   –في ضوء العبارة السابقه اجب  –)البد من وحدة صفوف االمة وراء تحقيق هدفهم ( -۲٠۸

 وراء نجاح بريطانيا في هزيمة الجيش املصرى في التل الكبير .......... 

 عب بعقول املصريين  ب( التال  أ( قدرة بريطانيا على تمزيق وحدة الجبهة الوطنية 

 د ( الظهور بمظهر حماة السلطة الشرعية  ج ( ضعف قدرة العرابيين على املناورة  

كان  –في ضوء العبارة السابقه اجب  –)كان اختالط الهدف سببا في فشل الثورة العرابية ( -۲٠۹

 السبب وراء تفتيت وحده الحركة الوطنيه في مواجهة االنجليز .......... 

 التالعب بعقول املصريين –ب  ر انجلترا بمظهر حماة السلطة الشرعية ظهو  –أ

 اغفال العسكريين اهمية التعبئة الشعبية    -د االرتباط بدولة الخالفه-ج

 استمرت وصاية الدولة العثمانية على والة مصر زمن االحتالل البريطانى من خالل ........ -۲١٠

  ب( تبعية القوات أ( فرمانات التولية   

 د ( تحديد السياسات   ج ( تحديد النفقات 

يعود الدافع وراء  –في ضوء العبارة السابقه اجب  –) عمدت انجلترا اال تتولى حكم مصر مباشرة ( -۲١١

 اتباع انجلترا سياسة الحكم من وراء الستار في مصر ............. 

 في مصر  احترام السلطة التشريعية–ب  عدم اثارة السلطان العثمانى   –أ

 االبقاء على تحالفهم مع الخديوى   -د تطبيق سياسة النجلزة-ج

)عمل االحتالل االنجليزى على االهتمام بتحسين الرى والصرف فأقام خزان اسوان وقناطر اسيوط -۲١۲

 بالشئون الزراعية الى يرجع اهتمام االنجليز  –في ضوء العبارة السابقه اجب  –وزفتى واسنا 

 تحسين احوال الفالح املصرى  –ب  ى السوق املصرية   االبقاء عل–أ

 تحقيق االمن الغذائى البريطانى-د االهتمام بتوفير احتياجات املصريين الغذائية  -ج

 عن توفير االمن الغذائى ملصر في عهد ...........  19عجزت الحكومة املصرية اواخر القرن الـ -۲١۳

 الخديوى اسماعيل –ب  عباس االول –أ

 سعيد باشا  -د الخديوى توفيق   -ج

 

 

 

)زاد االهتمام بالزراعات الصيفية على حساب الزراعات الشتوية في مصر تحت سيطرة االحتالل -۲١٤
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 البريطانى (  نستخلص من العبارة السابقه ......... 

 زيادة االنتاج الزراعى     –ب  االبقاء على السوق املصرية –أ

 الخلل في الدورة الزراعية -د   استغالل املوارد املصرية-ج

عقب االحتالل البريطاني ملصر قامت بريطانيا بالغاء كافة االدارات الدولية في مصر وعلي راسها -۲١٥

اقبه الثنائيه مما ادي الي   .……… املر

 ب ـ تعاظم االزمة املاليه في مصر  أ ـ تطبيق سياسة النجلزة  

 مساندة فرنسا للحركه الوطنيه في مصر د ـ  تفكير فرنسا في اكتياح مراكش  جـ ـ

 .……… كانت السياسه االقتصاديه لالحتالل البريطاني في مصر تتماش ي مع -۲١٦

 ب ـ االمتيازات االجنبيه  أ ـ افكار اللورد دافرين  

 د ـ سياسات االزمه املاليه  اهداف الثوره الصناعيه جـ ـ

زراعه القطن حتي اصبح يشغل ما يقرب من ثلث اهتم االحتالل البريطاني بالزراعه و خاصة -۲١۷

 .……… االراض ي الزراعيه في مصر مماادي الي 

 ب ـ عجز مصر عن سد حاجة االستهالك من املواد الغزائية  أ ـ حاجة املصانع االنجليزيه له كمادة خام  

 د ـ كلما سبق  انخفاض اسعار القطن عامليا  جـ ـ

عيه في ظل االحتالل يؤكد ان اعتماد االقتصاد املصري علي الزراعه تعاظم دور مالك االراض ي الزرا-۲١۸

 .……… له اثر 

 ب ـ اقتصادي أ ـ ثقافي 

 د ـ عسكري  اجتماعي  جـ ـ

 .……… م اصبحت الخديويه في مصر 1882بمقتض ي قرارات اللورد دافرين سنة  -۲١۹

 ب ـ تملك وال تحكم  أ ـ تحكم وال تملك 

 ملك و ال تحكم د ـ ال ت تملك و تحكم  جـ ـ

 .……… كانت اجراءات بريطانيا في الصناعه املصرية تهدف الي تحقيق-۲۲٠

 ب ـ التواصل االقتصادي بينهم أ ـ االنتعاش االقتصادي ملصر

 د ـ كل ما سبق التبعيه االقتصادية النجلترا   جـ ـ

 

 

 

 .………م بنك احتكار البنك االهلي اصدار االوراق املاليه جعبه يطلقون عليه اس  -۲۲١
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 ب ـ الحكومه   أ ـ املصريين 

 د ـ البنوك االجانب  جـ ـ

رسم االنجليز  سياستهم التعليميه في مصر علي اساس انه ال خطر من علوم اللغه و الديم وان  -۲۲۲

 .………الخطر من العلوم الحديثه لذلك قامت بريطانيا في اول سنوات االحتالل بـ

 حركة البعثات   ب ـ وقف أ ـ اغالق معظم املدارس

 د ـ تقليل مخصصات التعليم املاليه   جعل التعليم باللغه االنجليزيه  جـ ـ

نشر االحتالل واعوانه دعاية كبيره في البالد اساسها ان مصر ال تصلح انتكون بلدا صنعيا و انهابلد  -۲۲۳

 .……… زراعي و يرجع ذلك الي 

 مشاريع الري و الصرف ب ـ اهتمامه ب  أ ـ كثرة االراض ي الزراعية في مصر 

 د ـ رغبته في تشجيع االستثمارات االجنبيه   تبرير محاربته للصناعة املصرية  جـ ـ

اقبه الثنائيه نهائيا في عهد -۲۲٤  .……… الغيت املر

 ب ـ اسماعيل  أ ـ توفيق 

 د ـ سعيد باشا  عباس حلمي الثاني جـ ـ

 ر في املجال  ................ ظهر أول أثر سلبي لالحتالل البريطاني علي مص  -۲۲٥

 السياس ي –ب  العسكري –أ

 االجتماعي -د االقتصادي -ج

 علي    -۲۲٦
ً
 كان اعتماد إنجلترا علي اللورد دافرين لوضع خطوط اإلدارة اإلنجليزية بمصر دليال

 رغبتها في تحسين العالقات مع فرنسا    –ب  نا بالحفاظ علي عالقاتها مع العثماني اهتمامه–أ

 رغبها في فرض سياسة النجلزة  -د حرصها علي حل املجالس النيابية-ج

 م هو  ................ 1883كان هدف اللورد دافرين من اصدار القانون االساس ي عام  -۲۲۷

 ب( إنهاء السيادة العثمانية علي مصر تدريجيا  أ( الحفاظ علي سلطة الخديو و وزرائه   

 د ( إلغاء اإلدارات ذات الطابع الدولي في مصر   صر  ج ( ضمان سيطرة انجلترا علي م

 يتضح من سياسة اإلحتالل البريطاني في مصر حرصه علي .............  -۲۲۸

 ب( بدء عالقة جديدة مع الدوله العثمانية   أ( الحفاظ علي وضع مصر السياس ي   

 بمصر      د ( إنهاء صور الحياة النيابية النظام املالي ملصر    ج (الحفاظ علي

 

 

 أدي إصدار  قوانين إدارية  في مصر بعد االحتالل البريطاني إلي  ..........  -۲۲۹
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 التبعية للدولة العثمانية  –ب  العداله االجتماعية  –أ

 تعددالسلطات    -د التفرقه االجتماعية  -ج

 أدت السياسة االقتصادية لالحتالل البريطاني في مصر إلي  .............-۲۳٠

 ب( تنوع املحاصيل الزراعية و تصديرها   أ(تنوع مصادر الدخل في مصر 

 د ( حدوث فجوة غذائية في مصر   ج ( زيادة قبضة األجانب علي الصناعة    

 علي مصر سياسيا من خالل  ..............  اثرت السياسة االقتصادية لالحتالل البريطاني-۲۳١

 زيادة مساحة األراض ي الزراعية    ب(  أ(اشتراك االعيان في مجلي شورى النواب

 د ( أعتماد اقتصاد مصر علي الزراعة     استكمال شق القنوات لتحسين نظم الري   ج (

 واحه املنتج الصناعي املحلي صعوبة تسويقه في ظل اإلحتالل البريطاني بمصر نتيجة ...............   -۲۳۲

   تقارب الضرائب املفروضه علي السلع–أ

 مات اإلنتاج    مستلز و 

 إهتمام سلطات اإلحتالل باإلنتاج الزراعي –ب 

 و تسويقه    

محاربة الدولة العثمانية للصناعات  -ج

 املصرية 

إتجاه املستثمرين املصريين إلستثمار أموالهم في  -د

 الزراعه  

 أرتبط هدف األجانب من استثمار اموالهم في الزراعة املصرية برغبتهم في ..........  -۲۳۳

 األوروبي في مصر لبيع اإلنتاج فتح الطريق –ب  النهوض باالقتصاد الزراعي املصري        –أ

 زيادة إنتاج املحاصيل الشتوية املصرية  -د توفير املواد الخام الالزمة للمصانع املصرية  -ج

لماهو أوروبي  يقول اللورد كرومر في تقريره السنوي عن مصر : )إن الدكاكين املحلية اصبحت تبيع ك -۲۳٤

 اإلتاج (يؤكد النص السابق علي  ........... 

 إزدهار النشاط الزراعي بمصر  –ب  قلة القدرة الشرائيه للمصرييين         –أ

 إنهيار النشاط الصناعي املصري  -د توقف حركة التجارة الخارجية  -ج

 عندما ............. نجحت سياسة اإلحتالل البريطاني ملصر في محاربة الصناعة املصرية  -۲۳٥

 م1891الغت طوائف الحرف الصناعية عام  ب( أ( منعت اإلستثمار األجنبي في الصناعة   

اعتمدت مصر على بريطانيا في توفير   ج (

 احتياجات الجيش

 د ( رفعت من شأن الوكاالت التجارية األجنبية في مصر

 

 

 

 .......... م نتيجة ..... 1898كان إنشاء البنك األهلى يونيه  -۲۳٦
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 ب( ارتباط العملة املصرية بالعملة األجنبية    أ( احتكار اإلنجليز إلصدار األوراق املالية  

 د ( إلغاء نظام طوائف الحرف الصناعية   جـ ( ارتفاع شأن الشركات التجارية األجنبية  

 .......... أضر البنك األهلى باإلقتصاد املصرى أثناء اإلحتالل اإلنجليزى نتيجة .....  -۲۳۷

 ب( ضعف رقابة الحكومة على األسواق الداخلية  أ( عدم ثبات القيمة النقدية 

 د ( فقدان اإلقتصاد املصري لإلستقالل املالي  جـ ( ارتفاع شأن الوكاالت التجارية األجنبية  

 تم توجيه التعليم في مصر أثناء اإلحتالل البريطانى إلى خدمة الجانب...............  -۲۳۸

 ب( اإلداري  أ( اإلقتصادي

 د ( اإلنجليزي  جـ ( الثقافي 

 تراجع املستوى الفكري للمتعلمين أثناء اإلحتالل البريطاني ملصر نتيجة ...............  -۲۳۹

 ب( جعل التعليم بمصرفات عالية  أ( النظام التعليمي السائد 

 لصناعي د ( اإلقتصار على التعليم ا جـ ( حصر التعليم في فئة قليلة 

بعد االحتالل االنجليزي قامت بريطانيا باعادة تشكيل الجيش املصري تحت قيادة انجليزية و ذلك  -۲٤٠

 .……… من اجل 

 ب ـ لفرض النظام داخل الجيش أ ـ نجلزة الجيش املصري 

 د ـ القضاء علي الرابطه التي تكونت بين الجيش و الشعب  تضييق الخناق علي العرابيين جـ ـ

 ت الحكومه البريطانيه انها وحدها كافيه للمحافظه علي اموال الدول االوروبيه لذلك قامت رأ -۲٤١

اقبه الثنائية  أ ـ طبع االداره املصريه بالطابع االنجليزي   ب ـ الغاء نظام املر

 د ـ الغاء االمتيازات االجنبيه في مصر  م 1904توقيع الوفاق الودي   جـ ـ

 انجزت بريطانيا العديد من مشروعات الري و كانت ف 20ن ال خالل النصف االول من القر -۲٤۲

 ب ـ مصر الوسطي  أ ـ الوجه البحري 

 د ـ الوجه القبلي  شمال الدلتا  جـ ـ

تدهور االقتصاد املصري في ظل االحتالل البريطاني و بالرغم من هذا التدهور ظل عصب االقتصاد -۲٤۳

 .……… املصري معتمدا علي 

 ب ـ املحاصيل الصيفيه بصفه خاصه  امه أ ـ الزراعه بصفه ع

 د ـ التجارة الخارجيه  محصول صيفي بعينه  جـ ـ

 

 

 … اهتم االحتالل البريطاني بالسياسه املائيه في مصر الي اقص ي حد ممكن و قد ادي ذلك الي-۲٤٤
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 ب ـ تصدير الحبوب للخارج   أ ـ زيادة املواد الغزائيه 

 ـ زيادة املساحه املحصوليه  د تنوع املحاصيل الزراعيه  جـ ـ

 ………  م دخلت االستثمارات االجنبيه في مجال الزراعه و قد نتج عنها االتي 20في مطلع القرن ال -۲٤٥

 ب ـ استقرار احوال الفالحين   أ ـ تسرب امللكية الزراعيه من املصريين  

 د ـ تدهورالزراعه في مصر تعاظم دور مالك االراض ي الزراعيه  جـ ـ

ي ظل االحتالل البريطاني ملصر فرضت ضريبه علي املنسوجات القطنيه و بذلك تدهورت صناعة ف-۲٤٦

 .……… غزل القطن في مصر و ذلك بسبب 

ب ـ الضريبه املفروضه تقل عن الرسوم الجمركيه  أ ـ عدم اهتمام الحكومة بتلك الصناعة 

 علي واردات تلك الصناعة 

الجمركيه  الضريبه املفروضه تعادل الرسوم جـ ـ

 علي الواردات من تلك املنسوجات 

د ـ الرسوم الجمركيه علي واردات املنسوجات اعلي  

 من الضريبه املفقوده 

تعمدت الحكومة البريطانية في مصر بابعاد املصريين عن مجال الصناعه لتظل مصر مزرعه -۲٤۷

 .……… لبريطانيا و سوقا لتصريف انتاجها لذلك قامت ب

 ب ـ اهمال التعليم الفني  املصريه باملنتجات   أ ـ اغراق السوق 

 د ـ اغالق املصانع الحكومية  االستثمار في مجال الزراعه   جـ ـ

وضع املستشار االنجليزي دانلوب مجموعه من النظم و القواعد التي اماتت روح االبتكار في التعليم   -۲٤۸

 .………و التي يمكن تلخيصها في 

 ب ـ جعل التعليم بمصروفات عاليه  يه أ ـ االهتمام بالعلوم الدين

 د ـ غير ذلك   اهمال العلوم الحديثه  جـ ـ

 .………م على  1882نص القانون األساس ي  -۲٤۹

 ب ـ إقرار حياة برملانية في مصر أ ـ خضوع مصر النجلترا بشكل مباشر 

 د ـ الحفاظ على القومية املصرية  تعدد السلطات في البالد جـ ـ

اقبة الثنائية في مصر  تم إلغاء -۲٥٠  .………إدارة املر

 ب ـ مرتين  أ ـ  مرة 

 د ـ أربع مرات ثالث مرات  جـ ـ

 

 

"التاريخ  يعيد نفسه مقولة تثبت صحتها كلما مرت األيام  واختلفت القوى الدولية واألشخاص" في   -۲٥١
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وقامت  18القرن الـ ضوء العبارة السابقة استفادت انجلترا من تجربة فرنسا في احتالل مصر في نهاية

……….   

 ب ـ مجاملة الدولة العثمانية  أ ـ باجتذاب املصريين لصفهم 

 د ـ املحافظة على القومية املصرية  جـ ـ عمل حكم ذاتي للمصريين  

 .……… لم تتولي انجلترا حكم مصر بشكل مباشر وذلك بسبب -۲٥۲

 ي مصر  ب ـ محاولة كسب شرعية لوجودم ف أ ـ تدعيمها للخديو توفيق 

 د ـ رفض الخديو توفيق التنازل عن الحكم  الخوف من الضباط املصريين   جـ ـ

 …أكثر املجاالت اإلقتصادية في مصر زمن االحتالل اإلنجليزي تدل على براعة االنجليز في الهندسة  -۲٥۳

 ب ـ الصناعة أ ـ الزراعة 

 د ـ التعليم   جـ ـ التجارة  

 .……… هم في مجال الزراعة إلى أدى دخول األجانب بأموال-۲٥٤

 ب ـ تقلص دور ألعيان   أ ـ تحسن أحوال الفالح  

 د ـ ازدهار الصناعة املصرية   قلة االنتاج الزراعي  جـ ـ

اهتم االحتالل االنجليزي بالزراعة في مصر وعمل على تطوير وتحسين شبكة الري بعدة مشروعات   -۲٥٥

 .………أكثرها في  

 د  ب ـ الصعي أ ـ الدلتا 

 د ـ شمال سيناء  الواحات   جـ ـ

 .……… اتجه كبار مالك األراض ي الزراعية إلى الدخول في الحياة السياسية منذ عهد -۲٥٦

 ب ـ سعيد باشا  أ ـ محمد على  

 د ـ الخديو اسماعيل   الخديو توفيق   جـ ـ

 .……… اشترك األعيان في مصر في ظل حكم الخديو توفيق في إدارة السلطة -۲٥۷

 ب ـ التنفيذية  ـ القضائية  أ

 د ـ العسكرية  التشريعية   جـ ـ

 

 

 

 

 طريق  كبر الدول املصدرة للقطن الخام باستطاع االحتالل االنجليزي تحويل مصر إلى دولة من أ-۲٥۸
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 ب ـ تطوير نظام الري  أ ـ محاربة صناعة املنسوجات 

 اد على املحاصيل الشتوية  د ـ تقل االعتم  االهتمام بزراعة املحاصيل الشتوية   جـ ـ

 .………عملت انجلترا على محاربة ووقف الصادرات املصرية من املنتجات الصناعية عن طريق -۲٥۹

 ب ـ فرض ضريبة على املنسوجات  أ ـ فرض ضريبة استهالكية 

 د ـ اهمال أحوال الصناع  رفع التعريفة الجمركية  جـ ـ

 .……… ري على الخبرات  اعتمد الخديو توفيق في الجانب العسك-۲٦٠

 ب ـ الفرنسية  أ ـ التركية 

 د ـ االيطالية  االنجليزية   جـ ـ

"إن املنسوجات األوروبية حلت محل املنسوجات األهلية وإن الدكاكين األهلية أصبحت تبيع كل ما -۲٦١

 .……… هة أوروبي اإلنتاج " هذه العبارة تؤكد على تنفييذ كل ما جاء في 

 ب ـ معاهدة لندن  ة ليمان أ ـ معاهدة بلط

 د ـ صلح كوتاهية  م 1833معاهدة يوليو  جـ ـ

 .……… قيام األجانب برفض االستثمار في الصناعة أدى إلى -۲٦۲

 ب ـ ارتفاع مكانة شيوخ الطوائف  أ ـ تقدمك الصناعة األهلية 

 د ـ وقوع مساحات كبيرة من األراض ي في أيديهم  تدهور الزراعة  في مصر   جـ ـ

 .……… صدر في عهد اإلحتالل البريطاني سلطة مالية في مصر تمثلت في -۲٦۳

اقبة الثنائية   ب ـ السلطة الفعلية   أ ـ املر

 د ـ البنك األهلى   الوكاالت التجارية  جـ ـ

 ارتبط تدهور الصناعة املصرية زمن االحتالل البريطانى بإهمال .......... -۲٦٤

   التجارة ب(    الزراعةأ(  

   االدارة د (    التعليم  ( ج

 عانت الصناعة املصرية من كثرة فرض الضرائب عليها خال فترة حكم ........  -۲٦٥

   الخديوى توفيق–ب    محمد على –أ

    سعيد باشا -د الخديوى اسماعيل -ج

 

 

 

 

 ذ ..... الصناعات االوروبيه من وجهت الضربة األولى للصناعة املحلية املصرية التى كانت تنافس  -۲٦٦
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 قصور الحكومة املصرية عن حماية االنتاج الصناعى ب(  الغاء نظام طوائف الحرفأ(

  فرضت الضرائب املتعددة على الصناعات املحليةد (     طبقت سياسة الباب املفتوح ج (

ه ) قام االحتالل البريطانى بفرض ضريبه على اآلالت املستوردة الالزمة للصناعة تعادل سعر الضريب-۲٦۷

 ترا من هذا التصرفهدفت انجل –في ضوء العبارة السابقه اجب   –على السلع االجنبيه ( 

  اقتصار الصناعة املصرية على الصناعات اليدوية –ب      صعوبة استيراد االت االنتاج–أ

 قصور التجارة الخارجية على االستيراد -د  تسويق السلع االستهالكية -ج

 نستخلص من العبارة% ( 8يع املنسوجات القطنيه ضريبه مقدارها ) فرضت بريطانيا عى جم  -۲٦۸

 اقتصار الصناعة املصرية على السلع االستهالكية  –ب  حاجة انجلترا للقطن كمادة خام –أ

 ضرب الصناعات املحلية املصرية -د   تسويق انجترا منتجاتها القطنيه -ج

 في عهد االحتالل االنجليزى بسبب ........... سيطر التجار االجانب على امور التجارة في مصر  -۲٦۹

    ربط العملة املصرية بالعملة البريطانية –ب     فرض الرقابه على األسواق الداخلية–أ

 استيالء االجانب على االراض ى املصرية   -د   فرض القيود على االنتاج املحلى -ج

باملعدات والذخيرة على الشراء من انجلترا  ) في ظل نظام االحتالل البريطانى اعتمد تمويل الجيش  -۲۷٠

 نستنتج من العبارة السابقه ............  –

  اهمال افكار محمد على االصالحية–ب    حماية انجلترا مصالحها داخل مصر  –أ

    اقتصار الصناعة املصرية على السلع االستهالكية -د عجز القدرات العسكرية املصرية -ج

مليون من  45لعشرين بلغ رأس مال الشركات االجنبيه املساهمة في مصر ) في مطلع القرن ا -۲۷١

 من العبارة السابقه على .  نستدل –مليون جنيه  4الجنيهات لم يزد نصيب املستثمر في الصناعه على 

   صعوبة استيراد االت االنتاجب(    عدم توفر رأس املال الوطنىأ(  

  يدى العاملة املصريةقصور اال د (   ضعف االرادة السياسية ج (

 لم يستطع عباس حلمى تحقيق ذاته في مصر يرجع ذلك الى ............  -۲۷۲

 مقاسمة السلطان له في السلطة االسمية –ب    وقوعه في ازمات مع االحتالل –أ

    تعدد سلطات الحكم في مصر  -د الوجود الدولى لبعض االدارات -ج

ه السنوى عن مصر بقوله ) ان املنسوجات االوروبيه حلت محل كان اللورد كرومر يفخر في تقرير  -۲۷۳

 عبارةتدل التبيع كل ما هو اوروبى االنتاج ( املنسوجات االهلية وان الدكاكين املحلية اصبحت

 فقدان الحماية الحكومية للصناعة  ب(   عدم وفرة رؤوس االموال الوطنيةأ(

   النجلزة نجاح سياسةد (    اغالق وبيع املصانع املصريةج (

 

 

تعمل جميعها في دائرة  شركة وبنك 160ئت في مصر اكثر من ( انش   1907  – 1900) خالل الفترة من -۲۷٤
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 نستنتج من العبارة السابقه  ...........  –البنوك واستصالح االراض ى وتسليف الفالحين  

   تحكم رؤوس االموال االجنبيه في مصر –ب      االحجام االجنبى عن الصناعة–أ

 ارتفاع شأن الوكاالت التجارية -د   نجاح سياسة النجلزة  -ج

في ضوء    –) ان الدوله التى تزيد صادراتها عن وارداتها تصبح دوله قادرة على تحقيق قدرتها الذاتية -۲۷٥

 نتج عن دخول االستثمارات االجنبيه في مجال الزراعه   ............  –العبارة السابقه اجب 

   اقتصار دور الحكومة على االمن العام–ب  الت التجارية االجنبيهارتفاع شأن الوكا–أ

 االحتكار االجنبى لالنتاج الزراعى املصرى  -د    ملكية االجانب لالراض ى الزراعية -ج

 م الى ..........  1898ترجع خطورة انشاء البنك األهلى يونيه -۲۷٦

      االت التجارية االجنبيهارتفاع شأن الوك –ب     اقامة مشاريع استثمارية اجنبيه–أ

 االحتكار االجنبى لرأس املال  -د    اتساع مجال الرهونات في مصر -ج

 

 

 

علي الرغم من الخمود الذي أصاب الحركة الوطنية في السنوات األولى من االحتالل البريطاني إال -۲۷۷

 .……… أنه ظهرت بعض صور املقاومة والتي تمثلت في 

 ب ـ استخدام القوة  ة لالستعمار  أ ـ املقاالت املعادي

 د ـ كل ما سبق  التمسك بالدعوة العثمانية االسالمية   جـ ـ

 ضد كرومر وكان ينوى  الثاني بداية حكمه على السير في صرامةاعتمدالخديو عباس حلمي -۲۷۸

 ب ـ التقرب من الشعب املصري   أ ـ التخلص من اللورد كرومر 

  تصفية االحتالل عن مصر  جـ ـ
ً
 د ـ املشاركة في السلطة حتى في ظل االحتالل  نهائيا

لم يجد املثقفون العزل في مصر غير شرار الكلمات والوعي القوي إزاء مشكلة املحتل الدخيل وقد  -۲۷۹

 .………ظهر تأثيرهم القوي من خالل 

 ب ـ املجالس النيابية   أ ـ منابر الصحافة  

 لسرية د ـ الجمعيات ا األحزاب السياسية   جـ ـ

 

 

 

 

قامت في مصر أثناء وجود املحتل البريطاني تجمعات ثقافية من أجل مناقشة أمور املجتمع ونشر   -۲۸٠

 الحركة الوطنية فى عهد االحتالل البريطانى : الجزء الرابع 
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 .………الفكر التنويري وحرية إبداء الرأي وقد تمثلت هذه التجمعات في 

 ب ـ األحزاب السياسية   أ ـ الصحف والجرائد 

 د ـ املجالس النيابية   الصالونات الفكرية   جـ ـ

عمل الخديو عباس حلمي الثاني على تحدي السلطات البريطانية من أجل التقرب من الشعب   -۲۸١

 .………املصري ولذلك قام باآلتي  

 ب ـ إقالة وزارة مصطفى فهمي   أ ـ اإلفراج عن بعض مسجوني الثورة العرابية  

 لوظائف العليا د ـ التوقف عن تعيين األجانب في ا تكليف رياض بتاشا برئاسة الوارة  جـ ـ

) كانت الشخصيات البارزة في مصر قد تفرقت وخعت ثوب املقاومة وانشغت بالوظائف الحكومية  -۲۸۲

 نستدل من العبارة السابقه على  .........  –او الخاصه بل ان بعضهم صانع االنجليز ( 

 ب( ضياع القضية الوطنية  أ( نجاح سياسة النجلزة 

 د ( نجاح السياسة التعليمية لدانلوب   ة ج ( تأخر االنتفاضة الوطني

 من الشخصيات التى خلعت ثوب املقاومة وصانعت االنجليز ........... -۲۸۳

 البارودى –ب  مصطفى فهمى   –أ

 حسين فخرى    -د رياض باشا -ج

 على اتباع اسلوب ..........  1882عمدت جمعية االنتقام -۲۸٤

 الدبلوماسية –ب  التسليم –أ

 العنف -د  املهانة -ج

 م في مصر  ..........  1889كانت االفكار التى تقوم عليها جريدة املؤيد  -۲۸٥

اقتصادية  –أ  دينية وسياسية    –ب  اجتماعية و

 سياسية واجتماعية  -د قومية وسياسية  -ج

 تتشابه جريدة املؤيد والعالم االسالمى في الكفاح الوطنى من حيث  .............. -۲۸٦

 ب( االنتماءات الفكرية   ل الثورة الوطنية أ( اشعا

 د ( الحث على العنف ضد االحتالل   ج ( اتباع الطرق الودية 

 

 

 

 

عرش البالد بعد وفاه والده تطلع ملزاوه  1882) عندما تولى الخديوى عباس حلمى الثانى يناير -۲۸۷
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نتج عن  –العبارة السابقه اجب في ضوء  –سلطاته كامله بعيدا عن سيطرة وتوجيه املعتمد البريطانى 

 اقاله عباس حلمى الثانى ملصطفى فهمى من رئاسة الوزارة ........ 

 تحجيم املندوب البريطانى لسلطات الخديوى –ب  اللجوء للدبلوماسية السياسية   –أ

 استمالة املندوب البريطانى للخديوى   -د انتهاء تطلع الخديوى لالنفراد بالحكم-ج

 كان .........   1912لذى حدث للحركة الوطنية بعد عام التغير ا-۲۸۸

 ب( تنكر عباس حلمى للحركة الوطنية   أ( توسيع دائرة الحزب الوطنى   

 د ( اصبحت تدار من خارج مصر  ج ( بداية تنظيم الجهود الوطنية 

 اقدمها  مبدأ السيادة املصرية في عهد عباس حلمى الثانى لتواجد االدارات الدولية و  اهتز -۲۸۹

 ادارة الدائرة السنية–ب  صندوق الدين   –أ

 ادارة ميناء االسكندرية   -د ادارة السكك الحديدية -ج

 م نتيجة ............... 1892م إلي 1883اختفت املقاومة املسلحة لألحتالل البريطاني من  – ۲۹٠

 جليز ب( لجوء الخديو غلي مهادنة اإلن أ( القضاء علي أفراد جمعية االنتقام  

 د ( عدم معارضة توفيق لسياسة االحتالل  جـ ( اتباع اإلنجليز لسياسة النجلزة 

   على عهد عباس حلمي الثاني  ف يدل حرص بريطانيا علي وجود بعض اإلدارات الدولية في مصر -۲۹١

 ب( التأكيد علي تبعية مصر للدولة العثمانية  أ( تشديع األثتثمارات األجنبية في مصر 

 د ( عدم إغصاب الدول األوروبية الكبري  ر أحوال مصر االقتصادية جـ ( استقرا

 ظهرت السيطرة السياسية الكاملة لالحتالل البريطاني علي مصر من خالل ............... -۲۹۲

 ب( عقد اتفاقية الحكم الثنائي أ( إشتراك األعيان في مجالس املديريات  

 ين حسين فخري للوزارةد ( رفض تعي م 1896جـ ( إصدار  قانون العمد 

 ع م كان بداف1893ئاسة الوزراء عام قيام الخديو عباس حلمي الثاني بعزل مصطفي فهمي من ر  -۲۹۳

 ب( العداء الشديد مع املعتمد البريطاني كرومر  أ( تقوية عالقته بالسلطان العثماني

 لية في البالد  د ( االنفراد بالسلطة الفع جـ ( إضعاف قبضة االحتالل اإلنجليزي علي مصر

 ......... عفا الخديو عباس حلمي الثاني عن عبدهللا النديم و سمح له بممارسة نشاطه من أجل   -۲۹٤

 ب( استثمار عالقاته السابقه بالعرابيين   أ( مساندة مصطفي كامل في كفاحه 

 د ( تقدير دوره في الثوره العرابية  جـ ( إحداث حراك وطني ضد اإلنجليز 

 

 

ل مصطفى كامل أثناء كفاحه الوطني ضد االحتالل البرطاني على االستفادة من األخطاء التتي  عم  -۲۹٥
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 .………وقع فيها سابقيه من الوطنيين لذلك قام بـ 

 ب ـ التنسيق من السطان والخديو   أ ـ املطالبة بالحياة النيابية 

   د ـ املواجهة املباشرة مع االحتالل جـ ـ إعطاء األمل للشعب املصري 

قام مصطفى كامل باالستفادة من مساعدات خارجية في كفاحه ضد االحتالل وخاصة فرنسا التي -۲۹٦

 .………قدمت له الدعم األدبي وذلك من أجل  

 ب ـ إيمانهم بقضية استقالل مصر  أ ـ إيمانهم بحرية الصحافة 

 ن العثماني د ـ عالقتها الجيدة بالسلطا جـ ـ كراهية فرنسا للوجود االنجليزي في مصر 

 .………ادت حادثة فاشودة أن تؤدي إلى نشوب حرب بين فرنسا وانجلترا ولكنها انتهت بـ ك -۲۹۷

 ب ـ الهزيمة الدبلوماسية لبريطانيا   أ ـ االنتصار الدبلوماس ي لفرنسا  

 د ـ االنتصار الدبلوماس ي للمملكة املتحدة  جـ ـ التأييد الدولي لفرنسا 

مصطفى كامل القصيرة إال أنه كان ومازال حتى اآلن مصدر إلهام للشعب على الرغم من حياة -۲۹۸

 .………املصري من خالل  

 ب ـ مساهمته في إنشاء الجامعة املصرية   أ ـ أقواله املأثورة  

 د ـ دوره في إنشاء الحزب الوطني  جـ ـ دوره في كفاح االحتالل 

سمى بفترة التدافع من اجل أفريقيا وخاصة بعد  في أواخر القرن التاسع عشر ظهر في أفريقيا ما ي -۲۹۹

 …… .انتهاء 

 ب ـ اتفاقية الحكم الثنائي   أ ـ حادثة فاشودة  

 د ـ الوفاق الودي   جـ ـ الثورة املهدية 

 .………"األمل الكبير يولد خيبة أمل كبيرة " خير مثال على هذه املقولة أفعال  -۳٠٠

 ب ـ أحمد عرابي   أ ـ مصطفى كامل 

 د ـ عباس حلمي الثاني  محمد فريد  جـ ـ 

نتج عن وجود ادارة السكك الحديدية والتلغراف والدائرة السنية والدومين واملحاكم املختلطة  -۳٠١

 بمصر الى .........  19اواخر القرن 

 فقدان الدوله لالستقرار السياس ى  ب(   تحجيم سلطة املندوب البريطانىأ(

  تنوع اساليب االدارة بالدولةد (     صعوبة تطبيق سياسة النجلزةج (

 

 

) امامك صورة للخديوى عباس حلمى الثانى ( كان السبب وراء توثيق الخديوى عباس حلمى الثانى   - ۳٠۲

 عالقته بالسلطان العثمانى ......... 



 

 

 

 املؤرخ 70
01228008015 

70 

  
   ارتباطه مع السلطان بالروابط السياسية–ب     حرصه على الروابط الدينية –أ

 رفضه للتدخل البريطانى في شئونه  -د  الشرعية تدعيما لسلطته -ج

اقف الخديوى وجرت في عروقهم دماء املقاومة التى كانت قد جفت منذ  -۳٠۳ ) لقد تأثر املصريون بمو

اقف الخديوى عباس حلمى الثانى املتشددة في   –في ضوء العبارة السابقه اجب  –االحتالل  ادت مو

 ... بداية حكمه ضد االحتالل الى ........

   تدعيم عالقاته بالسلطان العثمانى–ب  صدامه مع املعتمد البريطانى –أ

 اثارة السلطة التشريعية  -د    عزل اللورد كرومر  -ج

 ) تالش ى مصطفى كامل الخطاء املاض ى ( تنطبق هذه العبارة على عالقته مع ....... -۳٠٤

      الخديوى –ب  السلطان العثمانى  –أ

 فرنسا  -د    انجلترا-ج

في ضوء  –(  19) بدأت سياسة البعثات من أيام الخديوى اسماعيل تؤتى ثمارها اواخر القرن الـ -۳٠٥

 ادت طبيعية الحياة االوروبيه التى عاشها اعضاء البعثات الى ............  –العبارة السابقه اجب 

   تدعيم عالقاتهم بالسلطان العثمانىب(    الصدام مع الخديوى أ( 

  تدعيمهم السلطة الشرعيةد (    بالجالء والدستور املطالبة   ج (

افع ............ -۳٠٦  احتجت انجلترا الحتالل فرنسا فاشوده بدو

 اقتصادية وقومية –ب    سياسية ودولية –أ

    سياسية وقوميه -د سياسية واجتماعية -ج

ق جنوب السودان  ) في اطار السياق االستعمارى الفريقيا احتلت بعض الدول االستعمارية مناط-۳٠۷

 ق ... هدفت فرنسا من وراء خروج حملة لفاشودة على النيل االزر   –في ضوء العبارة –وشرق افريقيا 

   ضرب مصالح ايطاليا باملنطقةب(    النفاذ الى قلب افريقياأ(  

   تأمين مجالها الحيوى بجيبوتى د (    استدراج انجلترا للمواجهة  ج (

 

 

ى اسلوب الثانى حساباته السياسية وارتكازه عل الخديوى عباس حلمى كان السبب وراء اعادة -۳٠۸

 ..................  1899املهادنة بداية 
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 ادراكه عدم جدوى النضال الوطنى –ب    الصدام مع السلطان العثمانى  –أ

    خسارته لنفوذه في شرق افريقيا   -د ادراكة قوة املصالح االوروبيه-ج

بين مصر وانجلترا على اقامة الحدود بين  1899لثنائى للسودان يناير نصت اتفاقية الحكم ا-۳٠۹

 الدولتين على اساس ........ 

 نهرى  ب(  بحيرى أ(

   حضارى د (     هندس ىج (

 الى .........  1899هدفت انجلترا من عقد اتفاقية الحكم الثنائى للسودان يناير  -۳١٠

   سا باملنطقةضرب مصالح فرن –ب      النفاذ الى قلب افريقيا–أ

 اكتساب الحق الشرعى بالسودان -د   تأمين مجالها الحيوى  -ج

من اهم االجراءات التى  –في ضوء العبارة السابقه اجب  –) ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس ( -۳١١

 م ...........  1898اتخذها مصطفى كامل بعد حادثه فاشودة 

   للحركة االسالمية االنضمام–ب  االنضمام للحياة الحزبية–أ

 التنديد بجرائم االحتالل -د    ضرب الوفاق االنجلو فرنس ى -ج

 عن ما بعده لكن ابقى على ..............  1899اختلفت مقاومة مصطفى كامل ما قبل عام -۳١٢

      الخديوى –ب    السلطان العثمانى–أ

 الوطنيين  -د    الفرنسيين-ج

 –في ضوء العبارة السابقه اجب  –شود من احكام قرية دنشواى ( ) لم تحقق انجترا الهدف املن-۳١۳

 اتجهت الحركة الوطنيه عقب عزل اللورد كرومر الى .............. 

 االنضمام للحركة االسالمية –ب   االنضمام للحياة الحزبية  –أ

   التنديد بجرائم االحتالل  -د ضرب الوفاق االنجلو فرنس ى-ج

 وفاق بين عباس حلمى الثانى وجورست ........... نتج عن سياسة ال   -۳١٤

 حياة السياسيةلاستقرار ا ب( حركة الوطنية  لتباطؤ اأ(

 توسيع سلطات الخديوى د (    تعميق سياسة النجلزة ج (

 على عالقه كتشنر معفي عين السياسة ( تنطبق  ) الحق الذى ال يستند على قوة تحميه باطل-۳١٥

   ى كاملمصطف–ب      محمد فريد–أ

 عرابى -د   البارودى  -ج

 

 

 م الى .....  1912يرجع الهدف األساس ى وراء خروج محمد فريد من مصر  -۳١٦

   عرض قضية مصر باملحافل الدولية–ب  تضييق االنجليز عليه –أ
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 عداء الخديوى الصريح للحركة الوطنية  -د   سياسة القبضة الحديدية -ج

 .............. نين في عهد الخديو عباس حلمي الثاني في الجوانب تركزت طلبات مجلس شوري القوا -۳١۷

 االقتصادية و اإلدارية و الساسية  ب( السياسيه و االقتصادية و االجتماعية أ( 

 االدارية و االجتماعية و الثقافية  د (  االقتصادية و االجتماعية و العسكرية   ( ـج

ت الفكرية التي انتشرت في مصر في الربع االخير من القرن ال ساعدت الصالونات األدبية و املنتديا  -۳١۸

 م على............... 19

 إنتشار صحف الرأي  ب( إثارة غضب بريطانيا أ( 

 إرتفاع نسيةاملتعلمين د (  ظهور كوادر وطنية   ( ـج

 استفاد مصطفي كامل من الثورة العرابية و ظهر ذلك عندما ............... -۳١۹

جالء تركيا عن اليونان مقابل جالء  إقترح أ( 

 بريطانيا عن مصر

 وثق عالقته بالسياسيين و املثقفين الفرنسيين  ب(

 بجالء   ( ـج
ً
كتب في الصحف األوروبية مطالبا

 بريطانيا عن مصر

اقف و األفكار الوطنية مع الخديو عباس د (  نسق املو

 حلمي الثاني

اثناء حكم-۳٢٠
ً
 الخديو عباس حلمي الثاني نتيجة ...............  تأثرت الحركه الوطنية سلبيا

 موقف السلطان العثماني منها  ب( سياسة املساومات اإلستعمارية  أ( 

 إغالق جورست للصحف الوطنية د (  توقيع اتفاقة الحكم الثنائي   ( ـج

۳٢١- ...............  
ً
 و خارجيا

ً
 أثبتت اساليب مصطفي كامل من أجل األستقالل داخليا

 قراءتة الجيدة لألحداث التاريخية  ب( تأثره بطبيعة الحياة األوروبية  ( أ

 اعتماده في املقام األول علي املساندة الشعبيةد (  تناقضه مع السلطة الشرعية للبالد ( ـج

 .............. م لـ 1884خضع شمال و وسط السودان بعد خروج الجيش املصري من السودان عام -۳٢٢

 حكم املهدي ب( لبريطانية السيطرة اأ( 

 السيطرة اإليطاليةد (  السيطرة الفرنسية  ( ـج

 

 

 

 

 

 أدرك مصطفي كامل خطأ اعتماده علي السلطة الصورية في مصر بعد ...............  -۳٢۳
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 م 1904عقد اإلتفاق الودي  ب( تشدد إنجلترا في أحكام حادثة دنشواي أ( 

 انسحاب فرنسا من السوداند (    فشل التخلص من وزارة مصطفي فهمي ( ـج

 إلى ............... -۳٢٤
ً
 لجأ مصطفي كامل في كفاحه بعد خروج فرنسا من السودان مباشرة

 زيادة التقرب من الخديو عباس حلمي التاني   ب( البدء في االعتماد علي السلطان العثماني أ( 

 لية من جريدة اللواء إصدار طبعه دو د (  تنمية روح املقاومه لدي املصريين   ( ـج

 ......... م بسبب 1898انسحبت القوات الفرنسية أمام القوات البريطانية من فاشودة في ديسمبر  -۳٢٥

 عجز القوات الفرنسية عن مواجهة بريطانيا   ب( اعتراف  فرنسا بحق بريطانيا في السودان أ( 

 ة األوروبية في حل النزاع تدخل الوساط د (  ارتباط املصالح املشتركة بين البلدين  ( ـج

 أدى اعتماد مصطفى كامل على حركة الجامعة اإلسالمية إلى  ...............  -۳٢٦

 دعم الحركة الوطنية  ب( زيادة ارتباطه بالدولة العثمانية أ( 

 تأثر عالقته بالخديو د (  زيادة الرابطة العربية  ( ـج

 -لودي حيز التنفيذ ألن هذا االتفاق من شأنه أن يزعجها من الدول التي حاولت منع دخول االتفاق ا -۳٢۷

………. 

 ب ـ روسيا   أ ـ مصر  

 د ـ أملانيا  تركيا   جـ ـ

على الرغم من األحكام املتشددة التي فرضت على املصريين بعد حادثة دنشواي إال أن جهود -۳٢۸

 .……… مصطفى كامل أعطت للشعوب املصرية بعض الحريات وذلك بسبب 

 ب ـ تعيين جورست  ب اللورد كرومر من مصر أ ـ سح

 د ـ إنشاء الحزب الوطني  إنشاء نادي املدارس العليا  جـ ـ

أخذ كبراء البالد وموظفوها وأعيانها ومثقفوها وخاصتها وعامتها يستنكرون الحركة الوطنية -۳٢۹

 .……… ويواكبون االحتالل البريطاني يرجع ذلك إلى 

 ـ مواالة الخديوي النجلترا   ب أ ـ شدة اللورد كرومر 

 د ـ غير ذلك   شدة تأثير هزيمة الثورة   جـ ـ

 

 

 

 

 .………  خرجت الحركة الوطنية من ثباتها الطويل ملدة عشر سنوات إلى االزدهار وذلك بسبب -۳۳٠
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 ب ـ رحيل كرومر عن مصر  أ ـ ظهور جمعية االنتقام  

 مي من الوزارة د ـ إقالة مصطفى فه تولي عباس حلمي الثاني   جـ ـ

في ذروة التنافس االستعماري األوروبي في شرق أفريقيا نشبت حادثة فاشودة بين انجلترا وفرنسا   -۳۳١

 .………م والتي انتهتت بـ1898

 ب ـ قيام الثورة املهدية   أ ـ عقد االتفاق الودي  

 د ـ إعالن انجلترا أن فاشودة أرض مصرية   انتصار دبلوماس ي النجلترا  جـ ـ

 .………أصبح النجلترا سند قانوني في السودان وخاصة بعد  -۳۳٢

 ب ـ قيام الثورة املهدية   أ ـ االتفاق الودي 

 د ـ اتفاق الحكم الثنائي  حادثة فاشودة  جـ ـ

 .………  ضربت انجلترا عصفورين بحجر  واحد في -۳۳۳

 ب ـ حادثة دنشواي   أ ـ الثورة املهدية 

 د ـ االتفاق الودي  اتفاقية الحكم الثنائي   جـ ـ

 بعد حادثة دنشواي من خالل  ...............  -۳۳٤
ً
 صحبا

ً
 واجهت  سلطة االحتالل البريطاني موقفا

 مساندة السلطان للحركة الوطنية  ب( دعم الدولة األوروبية ملصرأ( 

 موقف الخديو عباس حلمي الثاني د (  توحيد صفوف الحركة الوطنية  ( ـج

 سة محمد فريد مع سياسة مصطفى كامل الحزبية من خالل ............... تناقضت سيا -۳۳٥

 إنشاء مدارس الشعب الليلية   ب( ضم النقابات العمالية للحزب أ( 

 االهتمام بدور الصحافة الوطنية د (  توسيع دائرة الحزب من املثقفين  ( ـج

 كامل من حيث ............... اختلف سياسة محمد فريد في كفاحه الوطني عن سياسة مصطفى  -۳۳٦

 االعتماد على الدولة العثمانية   ب( االعتماد على القوى الدولية  أ( 

 االهتمام بالجانب الفكري والثقافي  د (  الكفاح في جبهتين في آن واحد  ( ـج

 ست من خالل السياسة التي اتبعها في مصر ............... ور هدف ج -۳۳۷

 إضعاف الحركة الوطنية  ب( خديو إبعاد الوطنيين عن الأ( 

 تخفيف الغضب ضد بريطانيا  د (  إثبات فشل سياسة كرومر  ( ـج

 

 

 

 .. م عام نشأت األحزاب السياسية في مصر لكنها اختلفت فيما بينهم من حيث 1907يعتبر عام  -۳۳۸
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  التمسك بالسلطة الشرعية ب( الهدف من تأسيسهاأ( 

 االهتمام باألمور السياسية  د (    أسلوب التخلص من االحتالل ( ـج

 انتهى الوفاق الودى بين انجلترا وفرنسا الى  ....... -۳۳۹

   التحالف ضد قوة املانيا–ب      عدم اعتماد مصطفى كامل على الخديوى –أ

 عدم تغيير الحاله السياسية في مصر -د   اعتماد مصطفى كامل على الدوله العثمانيه -ج

 ل من اخطاء احمد عرابى واتضح ذلك في ......... استفاد مصطفى كام -۳٤٠

 التنسيق مع السلطان العثمانى –ب   الوفاق مع االنجليز –أ

 االعتماد على فرنسا   -د التنسيق مع الخديوى  -ج

اقف السياسية بعد االحتالل االنجليزى ملصر ......  -۳٤١  ساعد على بلورة املو

 ابيه  الحياة الني–ب  املناخ الثقافى والفكرى –أ

 مجلس شورى القوانين  -د   حرية الرأى -ج

 املعتمد البريطانى الذى استخدم اسلوب القوة الناعمة مع املصريين ........ -۳٤٢

   كتشنر ب(    كرومر أ( 

   ونجتد (    جورست ج (

 كان اول مظهر من مظاهر الحركة الوطنيه ضد االحتالل االنجليزى ......... -۳٤۳

    جمعية االنتقامب(  اقاله مصطفى فهمى أ( 

 تنسيق مصطفى كامل افكاره مع الخديوى د (   اهتمام مجلس شورى القوانين باالمور السياسيةج (

 انتهت محاوالت فرنسا للوقف االستعمار االوروبى في قلب افريقيا الى ........ -۳٤٤

 اتفاقية الحكم الثنائى للسودان –ب  الوفاق بين الخديوى واالنجليز –أ

 انسحاب الجيش املصرى من السودان  -د   يار االمبراطورية املصريه في شرق افريقيا انه  -ج

على الرغم من حاله الجمود التى استمرت عقدا من الزمن منذ االحتالل البريطانى ملصر اال انه  -۳٤٥

 ظهرت بعض املحاوالت الوطنيه بتوجيه ....... 

     الخديوى –ب     الدوله العثمانيه–أ

 االزهر الشريف   -د   رابيينبقايا الع-ج

 م اتفاقيه .......  1899.كانت اتفاقيه الحكم الثنائى للسودان ۳٤٦

  سياسية تاريخيه–ب      سياسية اقتصاديه–أ

افيه-د  اجتماعيه عسكريه -ج  سياسية جغر

 

 

 تفرق الشخصيات البارزة بعد االحتالل االنجليزى يرجع لعوامل ......... -۳٤۷
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  سياسية وعسكريةب(    اعيةسياسية واجتمأ( 

   اقتصاديه وسياسيةد (    اقتصادية واجتماعيه  ج (

 على  -۳٤۸
ً
 .………اختلفت وسائل كفاح مصطفى كامل قبل حادثة فاشودة وبعدها ولكن ظل معتمدا

 ب ـ الدولة العثمانية  أ ـ فرنسا  

 د ـ كل ما سبق  الخديو عباس حلمي الثاني   جـ ـ

 .………كة الوطنية خالل عهد الخديو توفيق عقب دخول انجلترا مصر ملدة استمر خمود الحر  -۳٤۹

 ب ـ قرن  أ ـ عقد  

 د ـ نصف قرن  نصف عقد   جـ ـ

"عمل محمد فريد على إنشاء مدارس ليلية في األحياء الشعبية في القاهرة الكبرى واألقاليم لتعليم  -۳٥٠

" وضح أسباب اهتما
ً
  م محمد فريد بتثقيف عامة الشعب الفقراء وكبار السن األميين مجانا

 ب ـ تلبية مطالب الحركة الوطنية  أ ـ تحقيق نهضة تعليمية 

 د ـ تدهور التعليم في ظل االحتالل   يكون الشعب األكثر بصيرة بحقوقه   جـ ـ

 .………ظهر دور األزهر الشريف في مواجهة االنجليز عن طريق  -۳٥١

 الوثقى  ب ـ جريدة العروة أ ـ جمعية اإلنتقام  

 د ـ جمعية املصري الحق  جريدة املؤيد   جـ ـ

بالرغم من حالة الخمود للروح الوطنية في بداية االحتالل االنجليزي إال أنه ظهرت بعض املحاوالت --۳٥٢

 .……… على يد 

 ب ـ األزهر الشريف  أ ـ األتراك 

 د ـ علماء الثورة العرابية  املماليك  جـ ـ

 .……… وي فهو صديقي" عمل بهذه العبارة "من يعادي عد- -۳٥۳

 ب ـ عمر مكرم   أ ـ محمد فريد 

 د ـ أحمد عرابي   مصطفى كامل   جـ ـ

 .اثناء حكم عباس حلمي الثاني من خالل في عهداالحتالل البريطاني تأثر دور الصحافة الوطنية  -۳٥٤

 سياسة دنلوب   ب( موقف الخديو أ( 

   رومر سياسة ك  د ( افكار دافرين   ( ـج

 

 

 للوزارة بهدف ...............  -۳٥٥
ً
 اعترضت السلطات الريطانية علي تعيين حسين فخري باشا رئيسا



 

 

 

 املؤرخ 77
01228008015 

77 

  تحقيق التوازن بين السلطتين الشرعية و الفعلية  ب( الحفاظ علي سيادة السلطة الشرعية أ( 

  ضد االنجليز عدم إثارة السلطان العثماني  د ( الحفاظ علي سيادة السلطه الفعلية  ( ـج

قام الخديو عباس حلمي الثاني بتعيين بعض املفرج عنهم من مسجوني الثوره العرابيه في وظائف   -۳٥٦

 خارج الجيش نتيجة ............... 

 حرصه علي استقرار مصر  ب( حرصه علي عدم الصدام مع جورست  أ( 

  بريطانيا علي الجيش سيطرة د ( خوفه من ثورتهم ضده  ( ـج

 من الشخصيات الوطنية التي كان لها دورفي مقاومة االنجليز قبل و بعد االحتالل ............... -۳٥۷

 ( الشيخ محمد عبده ب احمد عرابيأ( 

   مصطفي فهمي د (   البارودي ( ـج

 ترتب علي تقرب عباس حلمي الثاني من الوطنيين ظهور دورا سياسيا واضحا لـ...............  -۳٥۸

  جمعية االنتقام ب( الحزب الوطنيجمعية أ( 

  مجالس املدريات د (   املجالس النيابية ( ـج

تراجع الخديوي عباس حلمي الثاني عن سياسة التشدد ضد االنجليز و بدأ في مساملاتهم في عهد  -۳٥۹

 املعتمد البريطاني ............... 

 جورست  ب( كرومر أ( 

  دافرين  د ( ر يكتشن ( ـج

 ت االحداث خطأ مصطفي كامل في كفاحه ضد اإلحتالل اإلنجليزي حينما حاول ............... اثبت -۳٦٠

   االستفاده من عداء فرنسا إلنجلترا ب( استغالل حادثة دنشواي ضد اإلحتالل  أ( 

  توسيع قاعدة الحزب الوطني د ( استخدام اسلوب املحاماة والتوعية  ( ـج

 .……مصر بعد الثورة العرابية لعدة أسباب فمن األسباب اإلدارية انتكست الحركة الوطنية في -۳٦١

 ب ـ خضوع الخديو توفيق لسيطرة االنجليز  أ ـ وقوع مصر تحت االحتالل البريطاني 

 د ـ غياب وجود زعامة شعبية حقيقية   تركز السلطة في يد املعتمد البريطاني  جـ ـ

 

 

 

 

 

عهد العثماني لألتراك ولكن ظهر سيطرة العناصر األرووبية في  ظلت اإلدارة العليا في مصر طوال ال-۳٦٢
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 عهد  ........... 

 ب ـ الخديو توفيق   أ ـ محمد علي  

 د ـ سعيد باشا   الخديو اسماعيل   جـ ـ

  "ما أشبه اليوم بالبارحة" تشابه موقف الزعامة الشعبية في مصر عقب دخول االنجليز مع  -۳٦۳

ب ـ موقف زعماء الشعب مع محمد علي قبل توليه  الحملة الفرنسية  أ ـ موقف الزعماء في مواجهة

 الحكم 

د ـ موقف زعماء الشعب مع محمد علي بعد توليه  موقف الزعامة الشعبية من الخديو اسماعيل  جـ ـ

 الحكم 

 … من مظاهر الحركة الوطنية في مصر بعد دخول االنجلز والتي قامت على  أساس قومي كبير -۳٦٤

 ب ـ جريدة اللواء  معية االنتقام أ ـ ج

 د ـ جمعية املصري الحق  جريدة املؤيد   جـ ـ

 .………عند تولي عباس حلمي الثاني الحكم اصطدم بـ  -۳٦٥

 ب ـ جمود الحركة الوطنية  أ ـ عدم وجود سيادة من الدولة العثمانية  

 أخل بمبدأ السيادة د ـ وجود املحاكم القنصلية مما  م  1883نصوص القانون األساس ي  جـ ـ

 .……… ظهرت رغبة الخديو عباس حلمي الثاني في ممارسة سلطاته عن طريق -۳٦٦

 ب ـ فرض هيمنته على الجيش   أ ـ القيام بتغيير الحكومة 

 د ـ التقرب من االنجليز   الصسدام مع السلطان العثماني  جـ ـ

ع مجلس شورى النواب في عهد الخديو تشابه مجلس شورى القوانين في عهد عباس حلمي الثاني م-۳٦۷

 .……… توفيق في املطالبة بـ 

 ب ـ التوقف عن تعييين األجانب  أ ـ وضع نظام جديد للضرائب  

 د ـ بحث الحالة املالية   حل مشكلة الديون العقارية   جـ ـ

زي أواخر من العوامل الهامة التي ساعدت على نمو الروح القومية في مصر ضد االحتالل االنجلي  -۳٦۸

 .……… 19القرن الـ 

 ب ـ تراجع االنجليز عن سياستهم املتشددة   أ ـ اعتقال زعماء الثورة العرابية 

 د ـ تضامن السلطان العثماني مع عباس حلمي الثاني   اهتمام الخديو اسماعيل بالتعليم  جـ ـ

 

 

 .………تشابه املناخ الثقافي في عهد الخديو عباس حلمي الثاني مع  -۳٦۹
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افية  ـ جمعية املعارف   أ  ب ـ الجمعية الجغر

 د ـ الجمعية االسالمية   دار الكتب   جـ ـ

"يجب على الفرد دراسة التاريخ واالستفادة من أخطاء  الغير" استطاع أحد الزعماء تنفيذ هذه  -۳۷٠

 .………العبارة في نضاله الوطني 

 ب ـ محمد فريد   أ ـ أحمد عرابي  

 ر مكرم د ـ عم  مصطفى كامل   جـ ـ

يجب توجيه الجبهة الداخلية متى تستطيع ملواجهة أي مخاطر أخرى وألن االتحاد قوة أي من -۳۷١

 .……… الزعماء لم ينتبه إلى ذلك 

 ب ـ محمد فريد   أ ـ أحمد عرابي  

 د ـ عمر مكرم  مصطفى كامل   جـ ـ

 .……… من انجلترا  حاول االستفادة من أزمة دولية واستغاللها للحصول على استقالل مصر -۳۷٢

 ب ـ محمد فريد   أ ـ أحمد عرابي  

 د ـ عمر مكرم  مصطفى كامل   جـ ـ

 .……… م في أهدافها مع 1905تشابهت الجريدة االسبوعية التي أنشأها مصطفى كامل -۳۷۳

 ب ـ جريدة الوقائع املصرية  أ ـ جريدة الللواء 

 د ـ جمعية املصري الحق  جريدة املؤيد   جـ ـ

 .……… م بمحافظة 1906ع حادث دنشواي وق-۳۷٤

 ب ـ املنوفية   أ ـ الغربية 

 د ـ الشرقية   الدقهلية  جـ ـ

 .………تم إلغاء بند من نصوص القانون األساس ي على يد  -۳۷٥

 ب ـ كتشنر   أ ـ كرومر 

 د ـ دنلوب  جورست  جـ ـ

  ئف الحرف الصناعية عمل على تدعيم وحماية مصالح الصناع املصرييين بع إلغاء نظام طا-۳۷٦

 ب ـ محمد فريد  أ ـ جورست 

 د ـ عباس حلمي الثاني  مصطفى كامل   جـ ـ

 

 

 .………حادثة فاشودة أثرت بشكل كبير على األوضاع في مصر حيث أدت إلى  -۳۷۷
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 ب ـ تشجيع الخديو على مواصلة جهوده ضد االحتالل  أ ـ رفع الروح املعنوية للمصريين  

 د ـ يأس الحركة الوطنية من التخلص من بريطانيا  عتماد على الذات التفكير في اال  جـ ـ

 .………عملت انجلترا على تحسين صورتها الدولية  -۳۷۸

 ب ـ كميم الصحافة املصرية  أ ـ بوضع جورست على رأس إدارتها في مصر 

افقت على إنشاء الحزب الوطني  جـ ـ  د ـ اإلفراج عن مسجوني حادثة دنشواي   و

 ل الثانى ضع عالمة صح أو خطأ السؤا

 ( ) كان ملجلس شورى القوانين في عهد عباس حلمى الثانى دور سياس ى -۳۷۹

 ( ) كان للصحافه الوطنيه تأثير كبير في اعقاب االحتالل البريطانى ملصر وطوال حكم توفيق -۳۸٠

 ( ) من الشخصيات التى خلعت ثوب املقاومة وساندت االنجليز حسين فخرى -۳۸١

 ( ) على اتباع اسلوب املهادنه 1882عمدت جمعية االنتقام -۳۸٢

 ( ) قتلت احالم عباس حلمى الثانى في مهدها -۳۸۳

 ( ) حدث اخالل بمبدأ سيادة الدوله في عهد عباس حلمى الثانى -۳۸٤

 ( ) هناك عالقه بين اللورد دافرين واالخالل بمبدأ سيادة الدوله في عهد عباس حلمى الثانى  -۳۸٥

 ( ) لم يستطع عباس حلمى تحقيق ذاته في مصر يرجع ذلك الى وقوعه في ازمات مع االحتالل -۳۸٦

 ( ) نتج عن اقالة عباس حلمى الثانى ملصطفى فهمى من رئاسة الوزارة اللجوء للدبلوماسية السياسية-۳۸۷

املحاكم املختلطة اواخر  نتج عن وجود ادارة السكك الحديدية والتلغراف والدائرة السنية والدومين و -۳۸۸

 بمصر الى تنوع اساليب االدارة بالدوله  19القرن 

( ) 

 ( ) 19زادت روح املقاومة واملعارضة لدى املصريين ضد االحتالل البريطانى اواخر القرن -۳۸۹

 ( ) نسق مصطفى كامل جهوده الوطنيه مع الدوله العثمانية-۳۹٠

 ( ) م  1893باس حلمى وكرومر ادت افكار دافرين الى الصدام بين ع-۳۹١

 ( ) ادت طبيعة الحياة االوروبيه التى عاشها اعضاء البعثات الى تدعيم عالقاتهم بالسلطان العثمانى -۳۹٢

 ( ) م كان له آثاره السلبيه على مصر  1898شهدت السودان صراعا بين انجلترا وفرنسا عام  -۳۹۳

 ( ) على موقف عباس حلمى من الحركة الوطنيه  اثرت عودة قوات فرنسا من فاشوده دون صدام -۳۹٤
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81 

رتبت بريطانيا امورها لتستطيع مواجهة فرنسا او غيرها من الدول في اعقاب حادثه فاشوده باسمها  -۳۹٥

 مباشرة 

( ) 

 ( ) اضعفت حادثة فاشودة من مقاومة مصطفى كامل -۳۹٦

 ( )   1904نجلترا كانت حادثه فاشوده مقدمه لسياسة الوفاق بين فرنسا وا-۳۹۷

 ( ) هدفت فرنسا من وراء خروج حمله لفاشوده على النيل االزرق ضرب مصالح ايطاليا باملنطقة -۳۹۸

 ( ) هناك ارتباط بين حادثه فاشوده والحركة الوطنيه في مصر -۳۹۹

 ( ) انسحبت فرنسا من امام انجلترا في فاشوده -٤٠٠

 ( ) 1905عالم االسالمى اصدر مصطفى كامل جريدة شهرية باسم ال-٤٠١

 ( ) نجح مصطفى كامل في تطبيق مقولته املأثورة ) ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس ( -٤٠٢

 ( ) اثرت سياسة التفاهم والوفاق بين عباس حلمى وانجلترا على سياسة جورست تجاه املصريين -٤٠۳

 ( ) اتخذ جورست سياسة العداء من الخديوى ومجلس النظار-٤٠٤

 ( ) سندا للحركة الوطنيه في مصر  1904كان الوفاق الودى -٤٠٥

 ( ) الى تغيير الحاله السياسية في مصر  1904ادى الوفاق الودى -٤٠٦

كان لتحالف انجلترا وفرنسا ضد تحالف املانيا والنمسا وايطاليا اثر على الحركة الوطنيه في مصر في  -٤٠۷

 عهد عباس حلمى الثانى 

( ) 

 ( ) م  1907الحركة الوطنيه في مصر في ابريل   اشتدت-٤٠۸

 ( ) ادت وفاه املعتمد البريطانى جورست الى ضعف الحركة الوطنيه في مصر -٤٠۹

 ( ) زاد تباعد الوطنيين عن الخديوى عباس حلمى خالل تولى محمد فريد قيادة الحركة الوطنية   -٤١٠

 

 


