
 وزارة التربية والتعليم 

 مكتب مستشار الدراسات االجتماعية 

 تاريخ مادة ال عامةالثانوية النموذج امتحان 

 

 درجة : 51اسئلة كل سؤال  4 –درجة  06الدرجة الكلية 

 أجب عن االسئلة اآلتية :

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :)أ( 

 .................... .انتهى مظهر السلطة العثمانية بعد مقتل  -1

 علي باشا الجزايرلي ( –أحمد باشا  –طاهر باشا  –) خسرو باشا 

 تطلع األعيان بعد استقرار ملكية األرض إلى ................. . -2

المشاركة في  –تكوين قطاعات زراعية واسعة  –إنشاء بنوك زراعية  –) المشاركة في النهضة الصناعية 

 الحياة السياسية (

 يحدد سياسة مصر الخارجية وعالقتها على مر العصور ................... . -3

عمق  –القوة االقتصادية واالجتماعية  –القوة العسكرية التي تمتلكها  –) الموقع الجغرافي والمجال الحيوي 

 مصر اإلفريقي (

 إصدار ............. .م من الدول التي لها معظم الدين وقامت ب1881تألفت لجنة دولية بمصر في مارس  -4

 (قانون التصفية  –فرمان الوراثة  –الرقابة الثنائية  –نظام االلتزام ) 

 :كل من  )ب( قارن بين 

 وبالد الشام .دور مصر الحضاري في السودان  -1

 م .1812 –م 1881نصوص فرماني  -2

 م .1883 –م 1831القانون األساسي  -3

 يحدث إذا :كان )جـ( ماذا 

 ية أثناء الحرب العالمية األولى ؟بريطانيا بمصالح الصهيونلم ترتبط مصالح  -1

 م ؟1681لعام  242مجلس األمن رقم  قبلت اسرائيل تنفيذ قرار -2

 م ؟1692يوليو  23دأ الرابع لثورة لم يتم تطبيق المب -3

 السؤال الثاني :

 ر السبب في الحالتين : اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع ذك)أ( 

 .نشط التجار األجانب في مصر قبل مجيء الحملة الفرنسية  -1

 م .1819احتل محمد علي مكانة عظيمة بين نفوس المصريين قبل عام  -2

 لقب أحمد عرابي بحامي الديار المصرية . -3

 م بين مقاومة سلبية وأخرى إيجابية .1616تنوعت حركة الكفاح الوطني أثناء ثورة  -4

 تخابات نادي ضباط الجيش أول انتصار يحققه تنظيم الضباط األحرار .كانت ان -9

 خطيرة لصالح القضية المصرية .م نقطة تحول 1691تعتبر قرارات أكتوبر  -8

 .......؟علىالتي ترتبت  )ب( ما النتائج

 خروج السلطان العثماني سليم األول بقواته نحو الشرق . -1

 م .1818انخفاض منسوب النيل بمصر عام  -2



 إقامة نابليون المجمع العلمي المصري . -3

 

 )جـ( في رأيك ماذا تدل عليه العبارات اآلتية :

 م "1616" فكرة االستقالل الوطني عن الدولة العثمانية لم تكن مطروحة في مصر قبل ثورة 

 السؤال الثالث :

 )أ( بم تفسر .................؟

 ة أكثر من الوجه البحري .شدة مقاومة أهالي الصعيد للحملة الفرنسية بصور -1

 م حكماً خالصاً .1819لم يكن حكم محمد علي في بداية توليه عام  -2

 تغير سياسة إنجلترا في مصر عقب الوفاق الودي . -3

 أهمية حرب االستنزاف . -4

 )ب( دلل على صحة العبارات التالية تاريخياً :

 م .1811استفاد محمد على من ثمار نصر لم يحرزه عام  -1

 مما أثر في المناخ السياسي . 16صر الصالونات الفكرية للسيدات خالل الربع األخير من القرن انتشرت في م -2

 كانت وزارة رياض باشا تحدياً للشعب المصري . -3

 مجئ الحملة الفرنسية إلى مصر . –األحوال السياسية في أوربا )جـ( ما العالقة بين 

 السؤال الرابع :

للرردور البريطرراني فرري اللفررية الفلسررطينية بينمررا يعتبررر الرردور المصررر  رائررداً  )أ( " يعتبررر الرردور األمريكرري مكمررالً 

 للكفاح العربي من أجل الحفاظ على الحلوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقرار السالم العادل " 

 في فوء هذه العبارة وفح ما يأتي :

 . م وموقف اليهود منه1631قرارات الكتاب األبيض الذي أصدرته بريطانيا  -1

 أهم المؤتمرات العربية التي عقدت بخصوص مشكلة فلسطين فيما بين الحربين العالميتين . -2

 م .1681أسباب هزيمة العرب في حرب  -3

 ؟م 5791)ب( ما الدور الذ  لعبته الشخصيات التاريخية اآلتية أثناء حرب أكتوبر 

 المشير محمد عبد الغني الجمسي . -1

 الفريق سعد الدين الشاذلي . -2

 ناقش العبارات اآلتية مع ذكر األدلة التاريخية فيما تلول :)جـ( 

 م أول ثورة قومية .1616كانت ثورة  -1

 شهدت مصر موقفاً دقيقاً بعد حادثة فاشودة . -2

 سميت وزارة محمد محمود بوزارة القبضة الحديدية . -3

 

    مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ،،،


