
 

  

 

 

 

 كلية اآلداب                   جامعة سوهاج                                                                     

 امتحان اسرتشادي
 م 0202الفصل الدراسي الثاني                             

              و المعاصر الحديثاسم المقرر: تاريخ مصر                     

  نساعتاالزمن:                              الرابعةالفرقة:                

 درجة 022الدرجة الكلية:                                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اختر االجابة الصحيحة من بين االقواس :الســــؤال األول :
 22222222ابحرت الحملة الفرنسية من ميناء   -0

 )ا( طولون   )ب(  جنوة     )ج( الريفيرا    )د( دوفيل 

 22222222ابحرت الحملة الفرنسية من ميناء طولون يوم -0

 مارس 00يونيو    )د( 0يونيو     )ج(    01مايو   )ب(  01)ا(  - 

 الفرنسين في االسكندرية 22222قاوم الزعيم الوطني -  3

 )ا( محمد كريم  )ب(  عمر مكرم    )ج( امين اغا     )د( الشيخ السادات 

 م0911يوليو 03 222222هزم المماليك امام الفرنسيين في معركة  -4

 )ب( امبابة    )ج(  عين شمس   )د( تل طابور   )ا(  شبرا خيت

 م 0911يوليو 00 222222هزم المماليك امام الفرنسيين في معركة  -  5

 )ا( امبابة   )ب(  شبرا خيت    )ج( سيدي جابر    )د( كانوب   

  2م 0911ا أغسطس 222222تحطم األسطول الفرنسي في معركة  – 6

 )ج(  ابو قير البرية   )د(  شبراخيت     )ا( كانوب  )ب(  ابوقير البحرية

 2222222كان مركز ثورة القاهرة االولي  حي  -9 

 )ا(  االزهر  )ب( بوالق    )ج(  باب الشعرية    )د( الخليفة 

 م  0911علي ثورة  القاهرة االولي اكتوبر  222222قضي الجنرال  -1  



 )ج(   منو     )د(  ديبوي      )ا(   بونابرت    )ب(   كليبر

 م 0122علي ثورة  القاهرة الثانية مارس  222222قضي الجنرال  - 1 

 )ا(   بونابرت    )ب(   كليبر     )ج(   منو     )د(   ديزية     

 222222تولي قيادة  الحملة الفرنسية بعد رحيل بونابرت الجنرال  -02  

 ي   )د(  ديزية)ا(  منو  )ب(  كليبر    )ج(  ديبو

 222222تولي قيادة  الحملة الفرنسية بعد مقتل الجنرال كليبر  -00    

 )ا(  منو   )ب(   ديزية    )ج(   ديبوي     )د(   جاكوثان  

 م0120مارس  03 22222انتصر االنجليز علي الفرنسيين في معركة   - 00 

 )ا(  تل طابور  )ب(  ابو قير البرية   )ج(  سيدي جابر    )د(   كانوب    

 22222خرجت الحملة  الفرنسة من مصر في عهد  -03  

 )ا( منو   )ب(   بونابرت   )ج(  نابليون الرابع عشر  )د( لويس السادس عشر

 222222يرجع تمصير القضاء في مصر إلي  -04   

 كليبر     )ج(   منو     )د(   ديزية   )ا(   بونابرت    )ب(    

 222222يرجع الفضل في تأليف كتاب وصف مصر الي  -05   

 )ا(   بونابرت    )ب(   كليبر     )ج(   منو     )د(  رفاعة الطهطاوي    

 222222انشاء بونابوت حكومية اهلية في مصر تتكون من  – 06

 العلماء     )د(   االقباط     )ا(   المماليك   )ب(   االتراك     )ج(  

  2أول والي عثماني بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر 222222تولي -09  

  2)ا(  محمد خسرو   )ب(  االلفي    )ج(  مراد بك    )د( علي الجزايرلي 

 م0124 22222قام المصريون بثورة علي زعيم المماليك  -01 

 )ا(   االلفي    )ب(   مراد بك    )ج(   ابراهيم بك     )د(  البرديسي   

 2م 0125مايو  22222قام المصريون بثورة علي والي القاهرة  -01

  2)ا(  محمد خسرو   )ب(  االلفي    )ج(  أحمد خورشيد    )د( علي الجزايرلي  

   2222222 م  الزعيم الوطني0125تزعم المصريين في ثورة مايو -02  

 )ا( محمد كريم  )ب(  عمر مكرم    )ج( امين اغا     )د( الشيخ السادات  



 2222222م 0125يوليه   1تولي حكم مصر رسميا في  -00  

 2)ا(  محمد خسرو   )ب(  محمد علي   )ج(  أحمد خورشيد   )د(  الجزايرلي   

   2222222 م بقيادة0129جاءت الحملة االنجليزية الي مصر عام  – 00  

 )ا(  فريزر  )ب(  سيدني سميث     )ج(  نلسن    )د(  فليبو   

   2222222جاءت الحملة االنجليزية الي مصر بقيادة فريزر عام  -03   

  2م0123)د(      0120)ج(       0126)ب(      0129)ا(   

   222222تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية بنفي الزعيم  -04  

 محمد كريم  )ب(  عمر مكرم    )ج( امين اغا     )د( الشيخ السادات   )ا(    

   2م 0100في مذبحة القلعة  22222تخلص محمد علي من -05   

   2)ا(   المماليك    )ب(   االلبان   )ج(    الدالة    )د(    االنكشارية 

 2222222اطلق لقب مؤسس مصر الحديثة علي  -06   

  2)ا( محمد علي    )ب(   اسماعيل باشا   )ج(  بونابرت   )د(  سعيد باشا 

 2222222طبق محمد علي علي االقتصاد  المصري نظام  -09   

 )ا(  االحتكار   )ب(   االلتزام   )ج(   العهدة     )د(  الشيوعي 

 م 0149للري في مصر عام م  222222تم بناء مشروع  -01  

 يرية  )ب(  السد العالي   )ج( خزان اسوان   )د( قناطر ادفينا )ا(  القناطر الخ

  222222222تم حفر ترعة المحمودية في عهد  -01 

  2)ا( محمد علي    )ب(   اسماعيل باشا   )ج(  عباس باشا   )د(  سعيد باشا   

   2222222أول من ادخل نظام المصنع في مصر -32  

  2)ا( محمد علي    )ب(   اسماعيل باشا   )ج(  بونابرت   )د(  سعيد باشا    

  2بداية النهاية لكسر احتكار محمد علي 01312222222كانت معاهدة —30 

   )ا(  العريش    )ب(  دمنهور     )ج(    كوتاهية    )د(    بلطة ليمان

 2222222انشاء محمد علي جريدة عرفت باسم  -30  

 الجوائب   )ب(  الوقائع الرسمية     )ج(   التنبية   )د( االهرام   )ا( 

 222222اصدر محمد علي قانون السياسة نامة لتنظيم الحكم عام  -33  



  2م0139م   )د(  0104م     )ج(  0125)ب(     0102)ا(  

 لالشراف علي الصناعة في مصر 22222انشاء محمد علي ديوان  -34  

  2ب(  الفابريقات     )ج(  الخديوي   )د( المدارس )ا(  البحر   )

 لالشراف علي الجيش في مصر 22222انشاء محمد علي ديوان  --35  

  2)ا(  البحر   )ب(  الجهادية     )ج(  الخديوي   )د( المدارس   

 لالشراف علي التعليم في مصر 22222انشاء محمد علي ديوان  -36

  2ة     )ج(  الخديوي   )د(  المدارس )ا(  البحر   )ب(  الجهادي  

 لالشراف علي المالية في مصر 22222انشاء محمد علي ديوان  -39

 )ا(  الرزنامة   )ب(  الجهادية     )ج(  الخديوي   )د(  االيرادات   

 2222222م في معركة  0109تحطم االسطول المصري عام  -31  

   2)ج(   نفارين   )د(  ابو قير البحرية     )ا(  ابو قير البرية  )ب(  كانوب

 2222222تم بناء مدينة الخرطوم في السودان في عهد  -31

   2)ا(  محمد علي  )ب(  اسماعيل باشا  )ج(  جعفر النميري  )د(  محمد خسرو 

 22222م صلح 0133عقد محمد علي مع السلطان العثماني عام  -42 

 كوتاهية   )د(  بلطة ليمان    )ا( العريش   )ب(  لندن   )ج(  

  2222222في عهد  0156تم حفر مشروع قناة السويس عام  -40 

 )ا(  بونابرت  )ب(   محمد علي     )ج(  سعيد باشا    )د( اسماعيل باشا

 2222222م في عهد 0166تم انشأ مجلس شوري النواب في مصر عام  -40 

 )ا(   محمد توفيق )ب(   محمد علي  )ج(  سعيد باشا )د( اسماعيل باشا  

 22222222222انشأت المدرسة المفروزة في عهد  -43  

 )ا(   محمد توفيق )ب(   عباس باشا  )ج(   سعيد باشا   )د( اسماعيل باشا      

   2222222222حدثت االزمة المالية في مصر في  عهد    -44  

 محمد توفيق )ب(   عباس باشا  )ج(   سعيد باشا   )د( اسماعيل باشا   )ا(       

   222222اطلق لقب ابو التعليم في مصر علي  -45   

   جمال االفغاني  )ا(  رفاعة الطهطاوي  )ب(  علي مبارك  )ج(  محمد عبدة  )د(  



    222222اطلق لقب ابو الترجمة في مصر علي  -64   

 عب هللا النديم   طاوي  )ب(  علي مبارك  )ج(  محمد عبدة  )د()ا(  رفاعة الطه  

   2222222كانت اول محاولة رسمية لتعليم البنات في مصر في عهد  -49  

 )ا(   محمد توفيق )ب(   محمد علي   )ج(  سعيد باشا  )د(   اسماعيل باشا    

   2222222كانت اول محاولة لمحو امية كبار السن في مصر في عهد -41 

 )ا(   محمد توفيق )ب(   محمد علي   )ج(  سعيد باشا  )د(   اسماعيل باشا    

 2222222م في عهد حكومة 0112صدر قانون التصفية  -10

   نوبار باشا )ا( شريف باشا   )ب(  رياض باشا   )ج( حيدر باشا    )د( 

  2م0110سبتمبر 1 22222222هزم العرابين  في معركة   -41  

   رشيد   )ب(  القصاصين الثانية   )ج( التل الكبير    )د( عين شمس)ا( 

  2م0110سبتمبر 03 22222222هزم العرابين  في معركة   -05  

  )ا( رشيد   )ب(  القصاصين الثانية   )ج( التل الكبير    )د( عين شمس

  2م 0110اول معتمد بريطاني في مصر    222222تعين اللورد  تم -05 

 رومر   )ب(  جورست      )ج( كتشنر     )د( مكماهون  )ا(  ك

 222222احمد عرابي الي جزيرة  نفي الزعيم الوطنيتم   -50

 )ا(  مالطة    )ب(  كريت    )ج(  سيالن      )د(  سيشل       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضع عالمة )          ( أوعالمة )         ( امام العبارات التالية:  ثانيالســــؤال ال  

 (        )    2جاءت الحملة الفرنسية للقضاء علي انجلترا ومستعمراتها بالهند -0  

 (     )                        2م0120الحملة الفرنسية من مصر عام  خرجت - 2 

 )        (                           2اعدم الفرنسيون الزعيم الوطني محمد كريم -3  

 )        (      2كانت الضريبة العقارية السبب المباشر لثورة القاهرة االولي - 4 

 (        )       2كانت معركة ابو قير البحرية بداية النهاية للحملة الفرنسية -5  

 (         )         2قاوم احمد باشا الجزار الفرنسيين عند حصار عكا  -6  

 (         )                       2استمرت ثورة القاهرة االولي ثالثة ايام  - 9 



 (         )             2يوما  39استمرت ثورة القاهرة الثانية  حوالي   -1  

 )        (                     رال منو إمرإة  مسلمة من رشيد  تزوج الجن -1  

 (     )         شاركت المراة المصرية في مقاومة و قتال الفرنسيين   -02 

 (     يعد االحتفال بوفاء النيل  من االعياد القومية عند المصريين )   -00  

 الفرنسية )         ( ساءت احوال الزراعة في مصر في عهد الحملة - 00     

 ساءت احوال طوائف الحرف في مصر في عهد الحملة الفرنسية )         (  -03   

 )      (     2انشأ الجنرال منو محكمة  المتجر — 04 

 نجحت سياسة بونابرت االسالمية في كسب ود المصريين  )         ( - 05  

 (          )   2انحلت اخالق المجتمع المصري زمن الحملة الفرنسية  - 06  

 )         (                      2نجح شامبليون في فك رموز حجر رشيد  - 09  

 م "ايش تاخذ من تفليسي با برديسي" )        (0124كان شعار ثورة -01  

 02(       ورشيد باشا  ) م في خلع خ0125نجحت ثورة المصريين في مايو  -01  

 (      )      م في خلع البرديسي  0125نجحت ثورة المصريين في مايو  -

 م تهدف الي تعيين االلفي في لمصر  )      (0129كانت الحملة االنجليزية  -00

 )         (     2كانت معركة رشيد بداية النهاية للحملة االنجليزية علي مصر -00

 )         ( 0129 ابريل  00نجليز علي محمد علي في الحماد انتصر اال - 03

 )         (  0129 ابريل  00هزم االنجليز امام محمد علي في الحماد  -04 

 تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية بنفي عمر مكرم لدمياط  )       (  - 05 

 )       (م 0126تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية بنفي عمر مكرم  - 06

 م )       (0121تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية بنفي عمر مكرم  -09 

 م  )       (0100تخلص محمد علي من المماليك في مذبحة القلعة  -01  

 تم حفر ترعة المحمودية في عهد محمد علي  )         ( -01  

 م في عهد محمد علي  )         (0149تم بناء مشروع القناطر الخيرية  - 32 

 (       )             2كان اول من ادخل نظام المصنع الي مصر محمد علي -30  

 (      )                  2عرف التعليم في عهد محمد علي بالهرم المقلوب -30 



 )        (                 2حمد عليكان اول من ادخل الطباعة الي مصر م - 33 

 )        (                   2كان اول من ادخل الطباعة الي مصر بونابرت -- 34 

 (     )                        2انهار التعليم في مصر في عهد عباس باشا  - 35  

 (      )            2يعد محمد علي اول من اسس التعليم النظامي في مصر-36  

 )        (     2بأسوان 0102انشأ  محمد علي المدرسة الحربية االولي  -39  

 )          (  2نجح محمد علي في تجنيد السودانيين في الجيش المصري -31  

 )         (       2م 0109تحطم االسطول المصري في معركة نفارين  - 31   

 )        (                                2اسس محمد علي جيش نظامي ثابت -42  

 (    )      2م 0101نجح محمد علي في القضاء علي الحركة الوهابية  عام  -40  

 (       )   2 حقق محمد علي اهدافه من مشاركته في حروب  ببالد الحجاز - 40 

 (      )              2حقق محمد علي اهدافه من مشاركته في حروب السوان -43

 (        )      2حقق محمد علي اهدافه من مشاركته في حروب  ببالد اليونان -44

 )         (              2م 0155تم الغاء الجزية المفروضة علي االقباط عام  -45

 )         (       2تم الغاء الجزية المفروضة علي االقباط في عهد سعيد باشا -46

 (       )                2م 0191النظار في مصر عام تم تأسيس مجلس  -49

 )         (                        2تدهور التعليم في مصر في عهد سعيد باشا  - 41

 )         (                         2أزدهر التعليم في مصر في عهد سعيد باشا  -52

 )         (                     2تدهور التعليم في مصر في عهد إسماعيل باشا -50

 (       )      2ترجع اول محاولة لتعليم البنات في مصر الي اسماعيل باشا -50

 )         (                          2قامت الثورة العرابية في عهد توفيق باشا  -53

 (        )  2م في تحقيق أهدفها0110سبتمبر 1نجحت حركة عابدين الثانية  -54

 )        (          2كانت الثورة العرابية سبب مباشر في االحتالل البريطاني -55 

 (      )                                2نجحت الثورة العرابية  في تحقيق أهدفها - 56

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 انتهت األسئلة         مع أطيب األمنيات بالنجاح           د/ جمال عبدالرحيم     

 


