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بنك ..ألهم األسئلة املتوقعة ىف االمتحان
 ىف صـــــورة ســـؤال وجـــــــواب

بم تفسير:ـ
١ــــ حصــار قــوات االحتــال البريطانــى لقصــر عابديــن فــى 

ــر ١٩٤٢م؟ فبراي
ــــ إلجبــار امللــك فــاروق علــى تعيــن مصطفــى النحــاس باشــا 

رئيســا للحكومــة.
٢ــ هزيمة الجيش املصرى فى حرب فلسطن ١٩٤٨م؟

إلســرائيل  وبريطانيــا  املتحــدة  الواليــات  دعــم  بســبب:  ــــ 
عســكريا. للحــرب  العــرب  اســتعداد  وعــدم 

٣ــ إنشاء تنظيم الضباط األحرار؟
للقضــاء  بثــورة  القيــام  ضــرورة  رأوا  الضبــاط  ألن  ــــ 
علــى الفســاد وتحريــر واســتقال الوطــن مــن االحتــال 

. نــي يطا لبر ا
٤ــــ وافــق امللــك فــاروق علــى مغــادرة البــاد هــو وأســرته قبــل 

املوعــد املحــدد؟
ــــ ألنــه كان يــدرك أن الجيــش والشــعب يكرهــان حكمــه، كمــا 

أن اإلنجليــز تخلــو عنــه.
٥ــ إنشاء السد العالى فى عام ٩٧١م؟

ــ بهدف:ــ < حماية الباد من خطر الفيضان.
< تخزين املياه وتوليد الكهرباء

٦ــــ إصــدار قانــون اإلصــاح الزراعــى األول فــى ســبتمبر 
١٩٥٢م؟

العدالــة  وتحقيــق  االقطــاع  علــى  القضــاء  بســبب:  ــــ 
. عيــة جتما ال ا

٧ــ لفلسطن أهمية خاصة فى قلب كل عربي؟
ــــ حيــث ولــد فيهــا الســيد املســيح عليــه الســام وإليهــا 
أســرى بســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وبهــا املســجد 

األقصــى أولــى القبلتــن وثالــث الحرمــن.
٨ــ دخول الجيوش العربية فلسطن ١٥ مايو ١٩٤٨م؟

ــش  ــن بط ــطينين م ــرب الفلس ــاذ الع ــرة وانق ــدف: < نص به
ــود. اليه

ــة  ــة وطني ــة حكوم ــى اقام ــطينى عل ــعب الفلس ــاعد الش < مس
علــى أرضــه.

٩ــ العدوان الثاثى على مصر ١٩٥٦م؟
ــــ لألســباب التالية:ــــ < عقــد حكومــة الثــورة اتفاقيــة مــع 

باألســلحة. مصــر  لتزويــد  الســوفيتى  االتحــاد 
< مساندة حركات التحرر الوطنى فى الجزائر.

< تأميم شركة قناة السويس فى يوليو ١٩٥٦م.
١٠ــ فشل العدوان الثاثى ١٩٥٦م؟

ــ لألسباب التالية:ــ
< املقاومة الباسلة من الجيش والشعب وصابة القيادة.

< وقوف الشعوب العربية بجانب مصر.
لوقــف  بالتدخــل  )ســابقا(  الســوفيتى  االتحــاد  تهديــد   >

العــدوان.

ــى  ــوة ف ــتخدام الق ــة اس ــدة األمريكي ــات املتح ــض الوالي < رف
ــات. ــض املنازع ف

< تنديد األمم املتحدة بالعدوان.
١١ــ العدوان اإلسرائيلى فى ٥ يونيو ١٩٦٧م؟

ــتدراج  ــر واس ــوة مص ــى ق ــاء عل ــرائيل أرادت القض ــــ ألن إس
ــد  ــت بحش ــا فقام ــتعدة له ــر مس ــرب غي ــة لح ــدول العربي ال

ــى ١٩٦٧م. ــوريا ف ــع س ــدود م ــى الح ــوات عل الق
املاحــة  وجــه  فــى  العقبــة  لخليــج  مصــر  اغــاق  ١٢ــــ 

١٩٦٧م؟ مايــو  فــى  اإلســرائيلية 
ــــ وذلــك احكامــا للحصــار االقتصــادى الــذى يفرضــه العرب 

ــرائيل. على إس
١٣ــ هزيمة العرب فى عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧م؟

ـــ بسبب:
< التفوق العسكرى اإلسرائيلى خاصة فى املجال الجوي.

< استخدام عنصر املفاجأة فى ضرب املطارات املصرية.
الــدول  وبعــض  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  مســاندة   >

إلســرائيل. األوروبيــة 
ــوات  ــورة للق ــلحة املتط ــر األس ــدم تواف ــب وع ــص التدري < نق

ــة. املصري
ــرب  ــى ح ــرز ف ــادرة روج ــدة مب ــات املتح ــم الوالي ١٤ــــ تقدي

١٩٦٩م االســتنزاف 
ــ لوقف اطاق النار تمهيدًا لحل النزاع سلميا.

١٥ــ اندالع حرب أكتوبر ١٩٧٣م؟
ــ بسبب:ـ

< رفــض إســرائيل لــكل نــداءات الســام باالنســحاب مــن 
األراضــى التــى احتلتهــا فــى  عــدوان ٥ يونيــو ١٩٦٧م بموجــب 
قــرار مجلــس األمــن ٢٤٢ والتــى تتمثــل فــى ســيناء والجــوالن.

< التصميم املصرى السورى إلزالة اثار النكسة.
١٦ــ مبادرة الرئيس السادات فى ١٩٧٧م؟

ــا  ــة ودع ــعوب املنطق ــكل ش ــادل ل ــام الع ــادى بالس ــه ن ــــ ألن
العالــم كلــه إلــى مســاندته فــى التطلــع إلــى الســام الدائــم 

ــروب. ــن الح ــلة م ــد سلس بع
ــام  ــد الس ــر مدري ــى مؤتم ــة ف ــر بفاعلي ــاركة مص ١٧ــــ مش

١٩٩١م؟
ــــ نظــرًا لدعوتــه إلــى حــل الصــراع العربــى اإلســرائيلى علــى 
ــدأ األرض  ــاس مب ــى أس ــدة وعل ــم املتح ــرارات األم ــوء ق ض

ــام. ــل الس مقاب
١٨ــــ تدهــور االوضــاع االقتصاديــة قبــل انــدالع ثــورة ٢٥ 

٢٠١١م؟ ينايــر 
ــ بسبب:ـ

< اتباع سياسة االنفتاح االقتصادى دون ضوابط عملية.
وبيــع  الخصخصــة  لسياســة  الســليم  غيــر  التطبيــق   >
مؤسســات الدولــة بأقــل مــن ســعرها الحقيقــى لصالــح فئــة 

معينــة مــن رجــال األعمــال.
١٩ــــ ســوء األوضــاع االجتماعيــة قبــل انــدالع ثــورة ٢٥ ينايــر 

٢٠١١م؟
بسبب:ـ

< زيــادة الفــوارق االجتماعيــة بــن طبقــات املجتمــع وغيــاب 
العدالــة االجتماعيــة فــى توزيــع الثــروات.

٢٠ــ أحداث ثغرة الدفرسوار فى حرب أكتوبر ١٩٧٣م؟
ــــ لتقديــم الواليــات املتحــدة األمريكيــة معلومــات عســكرية 

ــرائيل. إلس
٢١ــ مزايا السام للوطن العربي؟

ــ ألنه:ـ
< يحقق االستقرار الداخلى للباد العربية.

< تشجيع رؤوس األموال على االستثمار.
< دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

< تنشيط حركة السياحة.
< إقامة املشروعات الوطنية.

<< أكمل العبارات التالية:ـ
١ــــ ســاهمت مصــر والهنــد ويوغســافيا فــى تشــكيل حركــة 

...........
٢ــــ اصــدرت ثــورة ١٩٥٢م قوانــن لتحديــد امللكيــة الزراعيــة 

ســميت بقوانــن .........
االنتــداب  تحــت  فلســطن  وضــع   ......... دول  قــررت  ٣ــــ 

. نــي يطا لبر ا
٤ــــ نجحــت القــوات املصرية فــى هزيمة القــوات اإلســرائيلية 

عندمــا حاولــت مدينــة بورفــؤاد فــى معركــة .........
٥ــــ مــن أهــداف ثــورة ٢٣ يوليــو ١٩٥٢م القضــاء علــى ......... 
ــة. ــة ......... اجتماعي ــم واقام ــى الحك ــال عل ــيطرة رأس امل وس

٦ــــ تــم تعيــن الســيدة ......... كأول وزيــرة للشــئون االجتماعيــة 
عــام ١٩٦٢م.

ــا  ــس ......... بينم ــرف بمجل ــا ع ــى مجلس ــد عل ــأ محم ٧ــــ انش
مجلــش شــورى النــواب انشــأ .........

٨ــــ اذيــع البيــان األول لثــورة ٢٣ يوليــو ١٩٥٢م بصــوت ......... 
ــم ......... وباس

٩ــ حصل ......... على وسام قادة النيل العظمي.
١٠ــــ منــح املــرأة حــق االنتخــاب والترشــح ملجلــس األمــة مــن 

انجــازات ثــورة ٢٣ يوليــو ١٩٥٢م فــى املجــال .........
١١ــــ وضعــت فلســطن تحــت االنتــداب البريطانــى طبقــا 

......... مؤتمــر  لقــرارات 
١٢ــــ تحقيــق أول تجربــة للوحــدة العربيــة فــى فبرايــر ١٩٥٨م 

بــن كل مــن مصــر و.........
البنــات  لتعليــم  مدرســة  إســماعيل  الخديــو  انشــأ  ١٣ــــ 

١٩٧٣م عــام   ......... لدعــوة  اســتجابة 
١٤ــــ وافقــت هيئــة األمــم املتحــدة فــى عــام ١٩٤٧م علــى 

......... تقســيم 
ــة الجــوالن  ــرائيلى فــى هضب ١٥ــــ يعــرف خــط الدفــاع اإلس

ــط ......... ــم خ باس

١٦ــــ انهــت حالــة الاســلم والاحــرب وافســحت املجــال 
للمفاوضــات السياســية مــن منطــق القــوة العربيــة حــرب 

.........
١٧ــــ بموجــب دســتور ١٩٥٦م تــم تشــكيل مجلــس ......... عــام 

١٩٥٧م.
يوليــو ١٩٥٢م اســتمرار  ثــورة ٢٣  ١٨ــــ مــن عوامــل قيــام 

......... االحتــال 
١٩ــــ عــدم االنضمــام إلى أى مــن الكتلتــن الشــرقية والغربية 

......... يسمى 
 مــن رئيــس مصــر ورئيــس 

ً
٢٠ــــ دعــا الرئيــس األمريكــى كا

ــى ......... ــر ف ــد مؤتم ــام ١٩٧٨م لعق ــرائيل ع وزراء إس
٢١ــــ يمثــل رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء واإلدارة 

ــلطة ......... ــة الس املحلي
٢٢ــــ مــن انجــازات ثــورة ٢٣ يوليــو ١٩٥٢م السياســة تأميــم 

ــركة ......... ش
٢٣ــ صدرت دستور ١٩٥٦م فى عهد الرئيس .........

بــن  الســام  مقابــل  األرض  ملبــدأ  الدعــوة  تأكــدت  ٢٤ــــ 
......... مؤتمــر  خــال  مــن  وإســرائيل  العــرب 

ــوص  ــا لنص ــيناء وفق ــل س ــن كام ــرائيل م ــحبت إس ٢٥ــــ انس
......... عــام ١٩٧٩م.

ــام  ــة ع ــئون االجتماعي ــر الش ــب وزي ــغلت ......... منص ٢٦ــــ ش
١٩٧١م.

٢٧ــ يوجد مقر محكمة العدل الدولية فى مدينة .........
ــة  ــام ١٩٦٩م بمدين ــامية ع ــة اإلس ــر القم ــد مؤتم ٢٨ــــ عق

.........
ــو ١٩٥٢م  ــورة ٢٣ يولي ــان األول لث ــان البي ــب إع ٢٩ــــ بموج

اصبــح ......... مســيطرًا علــى جميــع قطاعــات الجيــش.
٣٠ــ استمرت ثورة ......... ١٨ يوم.

٣١ــ ساهمت منظمة ......... فى احياء مكتبة اإلسكندرية.
٣٢ــ عقدت أول قمة أفريقية عام ١٩٦٤م بدولة .........

٣٣ــــ يعــن األمــن العــام للجامعــة العربيــة بموافقــة مجلــس 
.........

٣٤ــــ انشــئت منظمــة الصحــة العامليــة فــى ابريــل ١٩٤٨م 
بسويســرا.  ......... ومقرهــا 

٣٥ــــ املنظمــة الوحيــدة املتخصصــة فــى مجــال الطفولــة 
......... لتعزيــز وحمايــة حقــوق األطفــال هــى 

ــر .........  ــى مؤتم ــاز ف ــدم االنحي ــة ع ــة حرك ــت بداي ٣٦ــــ كان
بأندونســيا  عــام ١٩٥٥م

٣٧ــــ مجلــس ......... هــو املســئول عــن حفــظ الســام واألمــن 
ــن. الدولي

٣٨ــــ كان ميثــاق ......... فــى مــارس ١٩٤٥م أول  وثيقــة تخــص 
الجامعــة العربيــة.

تقديــم  فــى  فاعلــة  عناصــر   ......... منظمــات  تعــد  ٣٩ــــ 
كمكمــل  التنميــة  برامــج  وتنفيــذ  االجتماعيــة  الخدمــات 

الحكومــي. للعمــل 
ــن  ــرة م ــى الفت ــة ف ــاة النيابي ــى الحي ــرأة ف ــاركت امل ٤٠ــــ ش

١٩٧١م إلــى ١٩٨١م حيــث شــغلت الدكتــورة ......... منصــب 
رئيــس اللجنــة التشــريعية بمجلــس الشــعب.

٤١ــــ اصــدرت جميلــة حافــظ أول مجلــس نســائية وهــى ......... 
فــى فبرايــر ١٩٠٧م.

٤٢ــــ يطلــق علــى املجالــس النيابيــة التــى تتولــى الســلطة 
......... الدولــة  فــى  التشــريعية 

٤٣ــ انشأ محمد على مجلس املشورة واملجلس .........
ــت  ــم ٢٤٢ وامتنع ــن رق ــس األم ــرار مجل ــر ق ــت مص ٤٤ــــ قبل

ــذه. ــن تنفي ......... ع
٤٥ــــ تــم تدميــر املدمــرة ......... بصواريــخ البحريــة املصريــة 

ــر ١٩٦٧م. ــى أكتوب ف
٤٦ــــ يعــرف خــط الدفــاع اإلســرائيلى فــى شــبه جزيــرة 

......... باســم  ســيناء 
الجيــش  ضبــاط  مــن  تزعــم عبدالناصــر مجموعــة  ٤٧ــــ 

......... باســم  عرفــوا  املصــرى 
٤٨ــ أعطى الرئيس ......... اشارة بدء حرب أكتوبر ١٩٧٣م.

٤٩ــــ كانــت معاهــدة الســام بــن مصــر وإســرائيل برعايــة 
.........

طبقــا  ١٩٦٧م  عــدوان  فــى   ......... مــع  مصــر  وقفــت  ــــ   ٥٠
املشــترك. الدفــاع  التفاقيــة 

١ــ عدم االنحياز          ٢ــ اإلصاح الزراعي
٣ــ الحلفاء                 ٤ــ رأس العش

٥ــ االحتكار   ــ عدالة                  ٦ــ حكمت أبوزيد
٧ــــ املشــورة    ــــ الخديــو إســماعيل                  ٨ــــ الســادات ــــ 

ــب ــد نجي محم
٩ــ الفريق سعدالدين الشاذلى           ١٠ــ االجتماعي

١١ــ سان ريمو               ١٢ــ سوريا
١٣ــ رفاعة الطهطاوى           ١٤ــ فلسطن
١٥ــ خط ألوان             ١٦ــ أكتوبر ١٩٧٣م

١٧ــ األمة                ١٨ــ البريطاني
١٩ــ عدم االنحياز                   ٢٠ــ كامب ديفيد

٢١ــ التنفيذية              ٢٢ــ قناة السويس
٢٣ــ جمال عبدالناصر               ٢٤ــ مدريد للسام

٢٥ــ معاهدة السام                  ٢٦ــ عائشة راتب
٢٧ــ الهاى بهولندا                 ٢٨ــ ا لرباط باملغرب

٢٩ــ اللواء محمد نجيب                 ٣٠ــ ٢٥ يناير
٣١ــ اليونسكو             ٣٢ــ مصر

٣٣ــ الجامعة             ٣٤ــ  جنيف
٣٥ــ اليونيسيف                  ٣٦ــ باندونج

٣٧ــ األمن                   ٣٨ــ القاهرة
٣٩ــ املجتمع املدنى                   ٤٠ــ آمال عثمان

٤١ــ الريحانة                  ٤٢ــ البرملان
٤٣ــ العالى                    ٤٤ــ إسرائيل

٤٥ــ اإلسرائيلية                 ٤٧ــ خط بارليف
٤٧ــ تنظيم الضباط األحرار                ٤٨ــ أنور السادات

٤٩ــ الواليات املتحدة األمريكية           ٥٠ــ سوريا.

فتح الله محمد على

أسرة
 الدراسات

االجتماعية

حسن ريان

اإلجابــــة
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 The following table shows the

 26
grads of 35 stdudents in maths test
in one month:

Assessment

Number of pupils

Excellent

9

Very good

1 4

Good

1 0

Weak

7

Represent these data by a pie chart

 Answer
The sum of pupils = 9 + 14 + 10 + 7
                            = 40 pupils
The measure of central angle of

9
40

 x 360 = 81˚excellent = 

The measure of the central angle of
14
40

 x 360 = 126˚very good = 

The measure of the central angle of
10
40

 x 360 = 90˚good = 

The measure of the central angle of
7
40

 x 360 = 63˚weak = 
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percentage of four favorite sports in
one of a youth center:

Favorite sports

The percentage
of players

Football

40%

Volleyball

20%

Basket ball

15%

Swimming

. . . . . . . . . .

Complete the table, then represent
these data by circular sectors .

 Answer
The percentage of players of
swimming
= 100% - (40%+20%+15%) = 25%
The measure of the central angle of

40
100

 x 360 = 144˚football = 

The measure of the central angle of
20
100

 x 360 = 72˚volleyball = 

The measure of central angle of 
15
100

 x 360 = 54˚basketball = 

The measure of the central angle of
15
100

 x 360 = 90˚swimming = 
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 A box contains 4 white balls and
 23
7 red balls. If one ball is drawn 
randomly, find the probability that
the drawn ball is:
(1) White           (2) Not white

 Answer
1) The probability that the ball is

4
11

white = 

2) The probability that the ball is not
7
11

white = 

 25 cards are numbered from 1
 24
to 25, a card is drawn at random,
find the probability that:
1) The number is even.
2) The number is 13.
3) The number is divisible by 3.

 Answer
1) The probability that the number

12
25

is even = 

2) The probability that the number
1
25

is 13 = 

3) The probability that the number

= 8
25

is divisible by 3 

 The following table shows the
 25
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ABCD is a parallelogram

 Draw the triangle ABC where A
 22
(1,1), B(-3,-1) and C(0,-5), then find
its image by translation (5 , 0) on
a square lattice. 

 Answer
A \ (6 , 1)  A (1, 1)  

B \ (2 , -1)  B (-3 , -1)  

C \ (5 , -5)  C (0, -5)  
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.BC(1) the length of 

 by translationBC(2) the image of 
(0, -2) .

 Answer
(1) BC = 4 units.

B \ (2 , -1)  (2) B (2, 1)  

C \ (-2 , -1)       B (-2, 1)  

 On a square lattice, determine
 21
the points A (2,2), B(1,0), C(3,0) and
D(4,2), then find their images by
translation (x, y + 4), what is the
name of the shape ABCD?

 Answer
A \ (2 , 6)  A (2, 2)  

B \ (1 , 4)  B (1, 0)  

C \ (3 , 4)  C (3, 0)  

D \ (4 , 6)  D (4, 2)  
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22
7

 x (3.5) 2The area of circle = 

  cm 2= 38.5 
The area of shaded part

cm 2= 56 - 38.5 = 17.5 
 

 A circle M with radius length
 18
7 cm, is divided into five equal
circular sectors , find the surface

ππππ = 22
7

area of one sector 

 Answer
ππππ    r 2The area of the circle = 

= 22
7

 x 7 2  = 154 cm 2

The area of one sector

 cm 2= 154 ÷ 5 = 30.8 

 The sum of edge lengths of a
 19
cube is 144 cm, find its lateral area
and its total area.

 Answer
Edge length of the cube
= 144 ÷ 12 = 12 cm

cm 24 = 576 x12xL.S.A = 12

 cm 26 = 864 x12xT.S.A = 12

 In a Cartesian coordinates
 20
plane, locate the points B(2,1) and
C(-2,1), then find:
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مفاجــــأة »                    « 
لطــالب الشـــهادة اإلعــــدادية 

مراجعـــة شامـــلة
ىف جمــــــيع املــــواد عـــربى ولغــــات 

أعدها نخبة من خبراء االمتحانات

»                     « التعليمى 

بنوك أسئلة تؤهلك للحصول على الدرجة النهائية
بادر بحجز نسختك من اآلن لدى بائعى الصحف واجملالت

اآلن 
باألسواق


