وزارة التربية والتعليم
المادة  :التاريخ

تعليمات:
عزيزي الطالب:

االمتحان التجريبي الثالث لعام  8112م للثانوية العامة

-1اق أر السؤال بعناية ،وفكر فيه جيدا قبل البدء فى إجابته.
-8أجب عن جميع األسئلة وال تترك أي سؤال دون إجابة.

-3عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:
ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليال كامال لكل سؤال.
مثال :
.1

ألغى  ..........نظام االلتزام واوجد نظام االحتكار.
اسماعيل.
سعيد.

محمد على.

عباس حلمى.
-4عند إجابتك لألسئلة للمقالية  ،أجب فيما ال يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.
مثال :
بم تفسر:
.8
قصف فرنسا لطنجه

ملحوظة:
-4في حالة تظليل أكثر من دائرة في أسئلة ( االختيار من متعدد ) سيتم إلغاء درجة السؤال1
 -5عدد أسئلة الكتيب (  ) 41سؤاال .
 -6عدد صفحات الكتيب( ) 81صفحة بدون الغالف.
 -7تأكد من ترقيم األسئلة  ،ومن عدد صفحات كتيبك ،فهي مسؤليتك.
 -2زمن االختبار( )3ساعات .
 -9الدرجة الكلية لالختبار() 61درجة

1

1

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين أ ،ب  ،ج ،د مما يلي:

أصدرت إنجلت ار تصريح  82فبراير  1988م خالل حكم  111111لمصر1
الخديو عباس حلمي الثاني.

السلطان فؤاد.

الملك فؤاد.

السلطان حسين كامل.

.8

"كانت األزمة المالية الباب الذي نجحت الدول األوربية في التدخل في شئون مصر من
خالله"

في ضوء العبارة :

 -حدد أوجه النقد التي توجه إلي قانون التصفية  1221م1

7
3

ماذا كان يحدث إذا :

وافق ( محمد على ) على حفر قناة السويس1

8

.4

قارن بين كل من :

سياسة االنتداب الفرنسي في سوريا ولبنان عام  1981م وسياسة االنتداب البريطاني في

فلسطين عام  1981م1

5

دلل على صحة العبارة االتية:

كانت الحرب الوهابية البداية الحقيقية لألسطول المصري1

3

بم تفسر :

6

قيام ثورة  31يونيو  8113م1

.7

2

ما الدروس المستفادة من :

موقف فرنسا من مصطفى كامل بعد الوفاق الودي مع إنجلترا.

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين أ ،ب  ،ج ،د مما يلى :
استولت إنجلت ار عقب معاهدة 00000عام 9191م على مدينة الموصل في العراق0
رودس
باريس
مدروس
لندن

4

ما رأيك في صحة أو خطأ هذه المقولة مقدما الدليل علي صحة رأيك1

.9

"كان للصحافة الوطنية تأثير محدود في أعقاب االحتالل البريطاني لمصر وطوال حكم
توفيق" 1

 .11حدد العالقة بين كل من1111

سقوط نظام االحتكار واهتمام الدواوين في عهد عباس وسعيد بأمور سيادية1

11

دلل على صحة العبارة االتية:

أتخذ ( محمد علي ) عدة إجراءات أدت إلي تطور الصناعة المصرية1

5

 .18اجب عن (أ) أو (ب) فيما يلي :
ما النتائج التي ترتبت على:

(أ) عجز تركيا عن إخراج الحملة الفرنسية من مصر1

(ب) قيام المصريين بثورة القاهرة األولى ضد الفرنسيين في أكتوبر  1792م1

13

بم تفسر :

الصدام بين الخديوي عباس حلمي الثاني واإلنجليز عام  1293م1

 .14ما رأيك في صحة أو خطأ هذه المقولة مقدما الدليل علي صحة رأيك1

" أحوال الحركة الوطنية في الجزائر بين الحربين لم تؤدي إلي استقالل الجزائر"1

6

.15

ماذا كان يحدث إذا :

.16

"حرص ( محمد علي) علي بناء دولة حديثة مما أثار غضب الدول األوربية التي ترغب في

لم يمنح السلطان العثماني الخديو إسماعيل فرمان عام  1278م1

بقاء مصر ضعيفة ليسهل السيطرة عليها "

 -حدد موقف إنجلت ار من توسعات محمد علي في الشام1

17

في ضوء العبارة :

اجب عن (أ) أو (ب) فيما يلي :

بم تفسر :

) أ ) أكدت حرب أكتوبر علي نجاح الدبلوماسية المصرية في أفريقيا1
(ب) فشل العدوان الثالثي 1956م.

7

 12اختر اإلجابة الصحيحة مما بين أ ،ب  ،ج ،د مما يلي:

قام قائد األسطول العثماني بتسليم أسطوله إلي محمد علي بعد معركة 11111
قونية.

أدنة1

نزيب1

كوتاهية1

 .19حدد العالقة بين كل من1111

هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين عام 1942م وتشكيل تنظيم الضباط األحرار1

81

دلل على صحة العبارة االتية:

لم تكن األزمة المالية هي السبب الوحيد للتدخل األجنبي في مصر.

2

81

ما الدروس المستفادة من :

فشل جامعة الدول العربية في حل كثير من القضايا العربية.

 .88قارن بين كل من :

دور الفريق سعد الدين الشاذلي في حرب أكتوبر  1973م ودور األمير عبدالقادر الجزائري
في مقاومة االحتالل الفرنسي للجزائر1

9

حدد المقصود بقانون المقابلة  1271م وما الهدف من اصداره 1

83

.84

ماذا كان يحدث إذا :

85

ما رأيك في صحة أو خطأ هذه المقولة مقدما الدليل علي صحة رأيك1

وافق العرب على مشروع التقسيم عام 1947م.

"كان تدخل إنجلت ار في معاهدة العريش عام  1211م لصالح الدولة العثمانية"1

11

 .86حدد العالقة بين كل من1111

نمو األفكار القومية في أوروبا ودعوة اليهود إلي الهجرة إلي فلسطين1

 .87اجب عن (أ) أو (ب) فيما يلي :

"كان اشتعال ثورة  1919دليال علي أن الشعب المصري ال يستسلم للظلم "

في ضوء العبارة السابقة وضح ما يلى 11

( أ )اإلجراءات التي اتبعتها إنجلت ار لمواجهة ثورة  1919م بعد فشل سياسة العنف1
(ب) أهم نصوص تصريح  82فبراير  1988م1

11

 .82ما رأيك في صحة أو خطأ هذه المقولة مقدما الدليل علي صحة رأيك1

"استمرت مشروعات التنمية في مصر عقب معاهدة لندن  1241م" 1

.89

.31

ما النتائج التي ترتبت على:

قيام عرب فلسطين بثورة ضد إنجلت ار 1936م1

ماذا كان يحدث إذا :

خسر الضباط األحرار انتخابات نادي الضباط في ديسمبر 1951م.

18

 .31اختر اإلجابة الصحيحة مما بين أ ،ب  ،ج ،د مما يلى :

فرضت  1111حصا ار اقتصاديا علي فرنسا أثناء حروب الثورة الفرنسية1
روسيا

إنجلت ار

النمسا

اسبانيا

.38

33

حدد المقصود بنظام االحتكار الذي طبقه محمد علي في مصر وما الهدف من تطبيقه1

اجب عن (أ) أو (ب) فيما يلي :

دلل على صحة العبارة االتية* :

(أ) تجمعت في االربعينيات من القرن العشرين عدة عوامل لتساعد علي إحياء القومية العربية1
(ب) حرص االستعمار علي خلق جنسيات متعددة من الجنسيات العربية.

13

.34

.
35

درست حدث تاريخي مؤثر في تاريخ مصر يتمثل في دستور  1931م ما تقييمك لهذا

الحدث1

"صنع االستعمار إسرائيل من أجل خدمة مصالحه وضحت إنجلت ار بالشعب الفلسطيني علي
مذبح مصالحها"

في ضوء العبارة السابقة وضح ما يلى 1

كيففف كانفففت كفففل التطفففورات ففففي صفففالح اليهفففود حفففين أعلنفففت بريطانيفففا إنهفففاء انتفففدابها علفففي
فلسطين 1

14

.36

حدد العالقة بين كل من1111

تولي موسوليني الحكم في إيطاليا والمقاومة في ليبيا.

 .37درست حدث تاريخي مؤثر في تاريخ مصر يتمثل في إلغاء مصطفي النحاس لمعاهدة
 1936م ما تقييمك لها الحدث1

15

 .32قارن بين كل من :

اجب عن (أ) أو (ب) فيما يلي :

( أ )التجارة في مصر تحت الحكم العثماني والتجارة في مصر بعد قيام ثورة  83يوليو
1958

(ب)معاهدة  1936م بين مصر وبريطانيا وعقد معاهدة العريش عام  1211م بين فرنسا
وتركيا من حيث نتائج كل منهما1

 .39ما النتائج التي ترتبت على:

 -رفض الخديوي توفيق مطالب الضباط في مايو عام 1221م.

16

 .41حدد وجه االرتباط بين األحداث األتية :

اإلرهاب الصهيوني ضد كل من إنجلت ار والعرب في فلسطين في أعقاب الحرب العالمية

الثانية وقيام دولة إسرائيل1

مع أطيب التمنيات بالتوفيق،،،

17

مسودة
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