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 الؼالهح الرصذيخ السؤال 

السؤال األول 

أ 

ِشالثح ٚعائً - ِشالثح األزضاب- ِٕغ اٌرظا٘ش- إلاٌح اٌسىِٛح- زً اٌّدٍظ ا١ٌٕاتٟ- ذؼ١ٍك اٌذعرٛس: سياسيًا

  ...اإلػالَ

 ذذخً- فمذاْ تؼط اٌّٛاد اٌر١ٕ٠ّٛح- اسذفاع األعؼاس- ذٙافد اٌٍثٕا١١ٔٓ ػٍٝ ؽشاء اٌّٛاد اٌغزائ١ح- : إقرصاديًا

 ...ٔظاَ إػاؽح- ِشالثح األعؼاس- ِٚساٌٚح ِٕغ االزرىاس اٌفشٔغ١١ٓ

 فرر تاب اٌرطٛع فٟ خ١ؼ- زّا٠ح خغٛس- إلاِح اٌرسص١ٕاخ اٌؼغىش٠ح- ٔؾش اٌدٕٛد- خٕك األٔٛاس: ػسكزيًا

  ..اٌؾشق

4 

ب 

 ذثادي سعائً ِغ- اػرشاض اٌدٕشاي د٠غٛي ػٍٝ اعرثؼادٖ ِٓ االذفال١ح :هىقف الفزًسييي األدزار هي اذفاقيح ػكا

  .ذؼ١١ٓ واذشٚ ِٕذٚتًا عا١ًِا- اػرشاف تش٠طا١ٔا تّشوض ِّراص ٌفشٔغا ٚتذٚس اٌفشٔغ١١ٓ األزشاس -اإلٔى١ٍض

- ذٛفش فشؿ اٌؼًّ- اصد٘اس اٌّؾاس٠غ اٌؼّشا١ٔح- ذسغٓ اٌٛظغ االلرصادٞ: الىضغ االقرصادي تؼد دخىل الذلفاء

 ذذفك إٌفط- خّفد اٌثطاٌح- ستط ا١ٌٍشج اٌٍثٕا١ٔح تاٌد١ٕٗ االعرش١ٌٕٟ- إٔؾاء عىح زذ٠ذ ػٍٝ طٛي اٌغازً اٌٍثٕأٟ

 ...ػٛدج اٌرثادي اٌرداسٞ ِغ اٌدٛاس اٌؼشتٟ -اٌؼشتٟ

3 

ج 

زك ٌثٕاْ فٟ إٔؾاء لٜٛ - إتالؽ ػصثح األُِ- االػرشاف تاعرمالي ٌثٕاْ: الوكاسة الري ًرجد ػي اسرقالل كاذزو

  ...ذؼ١١ٓ اٌذٚي اٌىثشٜ عفشاء فٟ ٌثٕاْ- ػغىش٠ح

 ذؾى١ً خثٙح- (...دعرٛس ِؼٍك، سئ١ظ ِؼ١ّٓ)اػرثاس االعرمالي ٔالصًا : هىقف اللثٌاًييي هي هذا االسرقالل

 ِطاٌثح تأرخاتاخ زّشج ٚزىِٛح ٚط١ٕح ٚسفعٗ ػمذ- ِؤذّش تىشوٟ- (تؾاسج اٌخٛسٞ، س٠اض اٌصٍر) ِؼاسظح

... ذسم١ك رٌه أٞ ِؼا٘ذج لثً

3 

 السؤال الثاًي

أ 

فشض - سفط اٌغٛس١٠ٓ اٌرؼاْٚ ِغ فشٔغا- ِطاٌثح ٌثٕا١ٔح ٚسعاٌح و١ٍّٕصٛ: ظزوف إػالى دولح لثٌاى الكثيز

 ذمغ١ُ عٛس٠ا إٌٝ أستغ- اٌرداٚب ِغ ِطاٌة اٌٍثٕا١١ٔٓ- (ِٛلؼح ١ِغٍْٛ)االٔرذاب تاٌمٛج اٌؼغىش٠ح ػٍٝ عٛس٠ا 

  .ٚإػالْ دٌٚح ٌثٕاْ اٌىث١ش د٠ٚالخ

 لأْٛ اٌدّاسن- ١ِضا١ٔح خاصح تٍثٕاْ- ؽشوح فشٔغ١ح إلصذاس إٌمذ- ٔمذ خذ٠ذ لٛاِٗ ا١ٌٍشج- : ذٌظيواخ هاليح

. اٌرٕظ١ُ اٌؼماسٞ- اٌعشائة لأْٛ

ذمغ١ُ اٌّسافظاخ إٌٝ - ت١شٚخ ٚطشاتٍظ ِذ٠ٕراْ ِّراصذاْ- ذمغ١ُ ٌثٕاْ إٌٝ أستغ ِسافظاخ: ذٌظيواخ إداريح

. لأْٛ االٔرخاب اٌثٍذٞ- ذمغ١ُ األلع١ح إٌٝ تٍذاخ ٚلشٜ- ألع١ح

4 

ب 

 ذّد١ذ اٌؼٕصش- اظطٙاد اٌؼشب ٚزصش اٌٛظائف تاألذشان- اٌٍغح اٌرشو١ح ٌغح سع١ّح: هثادئ سياسح الررزيك

  ...اٌّشوض٠ح اٌؾذ٠ذج اٌرشوٟ

 لّذِد ػذدًا- دػد إٌٝ إلاِح دٌٚح ػشت١ح ِغرمٍح- أعغٙا طالب ػشب فٟ تاس٠ظ- عش٠ّح: جوؼيح الؼزتيح الفراج

... ِٓ اٌؾٙذاء وث١شًا

ّّد ػذدًا ِٓ سخاالخ ٌثٕاْ ٚعٛس٠ا ِٓ خ١ّغ - ػ١ٍّٕح: جوؼيح اإلصالح الثيزوذيح )جوؼيح تيزوخ اإلصالديح  ظ

زٍّٙا - ػذَ ذد١ٕذ اٌؾثاْ اٌؼشب خاسج اٌٛال٠اخ- اٌالِشوض٠ح- طاٌثد تاٌٍغح اٌؼشت١ح فٟ اٌرؼ١ٍُ- اٌطٛائف

عاّ٘د فٟ أػّاي - االذساد٠ْٛ ٚاػرمٍٛا ػذدًا ِٓ أػعائٙا فأظشتد ت١شٚخ ٚصذسخ صسفٙا ِىٍٍح تاٌغٛاد

. ِؤذّش تاس٠ظ

6 

 السؤال الثالث

أ 

ٚفذ سعّٟ ٌثٕأٟ اٌٝ االُِ - ِّاطٍح اٌفشٔغ١١ٓ ٚذٕغ١مُٙ ِغ االٔى١ٍض- ِطاٌثح اٌٍثٕا١١ٔٓ تاٌدالء: الجالء الؼسكزي

الرشاذ - ؽىٜٛ ِؾرشوح- ٚفذ عٛسٞ تشئاعح فاسط اٌخٛسٞ- تشئاعح ٚص٠ش اٌخاسخ١ح ز١ّذ فشٔد١ح- اٌّرسذج

ا١ِشوٟ تاٌرفاٚض ت١ٓ 

ِفاٚظاخ فٟ ٌٕذْ - ػذَ اذخار ِدٍظ االِٓ لشاسا تاٌّٛظٛع- (اٌف١رٛ)اعرخذاَ سٚع١ا زك إٌمط - اٌذٚي اٌّؼ١ٕح

. 1946، عٕح 1 ن31خالء آخش خٕذٞ أخٕثٟ ػٓ ٌثٕاْ فٟ - ٚث١مح اٌدالء- ٚتاس٠ظ

4 

ب 

ػذَ ذداٚب اٌؼثّا١١ٔٓ ِغ ِطاٌة ِؤذّش تاس٠ظ - (اٌررش٠ه)ع١اعح االذساد١٠ٓ : أسثاتها: الثىرج الؼزتيح الكثزي

زاخح - ت١ح تضػاِرٗسسغثح اٌؼشب تئلاِح دٌٚح ػشت١ح ِغرمٍح ٚسغثح اٌؾش٠ف زغ١ٓ تئلاِح دٌٚح ع- 1913عٕح 

.  االٔى١ٍض اٌٝ ز١ٍف ِغٍُ لٛٞ

. ِغاّ٘ح اٌثٛسج فٟ إخشاج اٌس١ٛػ اٌؼثّا١ٔح ِٓ اٌدض٠شج اٌؼشت١ح -  تاسصجػسكزيحٔرائح : ًرائجها

إػالْ اٌؾش٠ف زغ١ٓ ٍِىا ػٍٝ اٌذٌٚح اٌؼشت١ح - ذطٛس اٌفىش اٌمِٟٛ اٌؼشتٟ- تشٚص اٌمع١ح اٌؼشت١ح: سياسيحٔرائح 

اٌغ١طشج ػٍٝ إٌّطمح - اعرفاد اٌسٍفاء ِٓ اٌثٛسج فٟ ِٛاخٙح اٌؼثّا١١ٔٓ- ٚاػرشاف اٌسٍفاء تٗ ٍِىا ػٍٝ اٌسداص فمط

 .ذمغ١ُ إٌّطمح فٟ اذفال١ح عا٠ىظ ت١ىٛ ٚػذَ ازرشاَ ٚػٛدُ٘ ٌٍؼشب- اٌؼشت١ح
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