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ألاو٫  الٟــــــهل

 ( 1798/1801) والكام مهغ ٖلى الٟغوؿيت الخملت

 م 1789 الٟغوؿيت الشىعة

 الٟغوؿيت؟ الشىعة َبيٗت وضر  ؽ

 الباؾديل سجً با٢خدام 1789 يىليى 14 فى ٢امذ- 1

 .الهىاٖيت الشىعة بٗض اوعبا فى اظخماٖيت زىع  او٫  الٟغوؿيت حٗخبرالشىعة- 2

 الخجاعيت اإلاهالر ؤصخاب مً )الىؾُى  البرظىاػيت( الُب٣ت بها ٢امذ  -3

 .الكٗب ٖامت َب٣ت م٘ بالخدال٠ والهىاٖيت

 ؟1789الٟغوؿيت الشىعة ٢يام ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

  . الجمهىعيت واٖالن الا٢ُاعى اإلال٩ى الىٓام ٖلى ال٣ًاء -1

  .والدكغيٗيت الخىٟيظيت الؿلُت اق٩ا٫ مً مسخلٟت ججاعب فى صزلذ- 2

نى اإلااجمغ زم الدكغيٗيت الجمٗيت ٢امذ- 3  ظاءث التى ؤلاصاعة خ٨ىمت زم الَى

 – الٟغوؿيت الخملت ٖهضَا فى

  1798والشام مصر على الفرنسية الحملة

 الخىاٞـ مً ظؼء 1798– والكام مهغ ٖلى الٟغوؿيت الخملت ا٦مل

غوؿا اهجلترا بحن الاؾخٗماعي   مىظ اإلاؿخٗمغاث ٖلى ٞو

 الٟغوؿيت الشىعة بٗض ازغ بٗضا واجسظ 18ا٫ ال٣غن  َى٫  واؾخمغث 17 ا٫ ال٣غن 

 الخملت بٗض ٖغوقهم ٖلى الخُغ اوعبا ملى٥ اصعا٥ صخت ٖلى صلل ؽ

 ؟ الٟغوؿيت

 زاعط مباصئها حؿغب مى٘ ؤو اإلال٨يت وبٖاصة الشىعة ٖلى لل٣ًاء جدالٟىا خيض

 مهم ٖىهغ اهجلترا و٧اهذ ٞغوؿا خضوص
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 ٞغوؿا يض الخغب قيذ خيض الخدالٟاث فى

 ؟ م 1798 مهغ ٖلى الٟغوؿيت الخملت جٟؿغ بم

   ٦1795شحرة اهخهاعاث بخغاػ بىهابغث ب٣ياصة ٞغوؿا اؾخُاٖذ -1

 ونهغ بلجي٩ا ختى جىؾٗها بٗض فى اوعبا ٖاليت م٩اهت لٟغوؿا وؤنبدذ1797

 . ؤيىهيا ظؼع  مً ال٣غيبت والجؼع  البدغ الاصعياحى ختى وايُاليا الغايً

ا فى اهجلترا يغب جًٟل ؤلاصاعة خ٨ىمت ٧اهذ- 2   صاَع
ًال
 مهالخها يغب مً بضد

 اهجلترا م٘ بدغيت مٗغ٦ت فى نٗىبت الضزى٫  عؤي هابليىن  ل٨ً الهىض فى

  الٟغوؿيت الخجاعة حؿهيل بهضٝ مهغ ٚؼو  مكغوٕ اهخهغ- 3
ًال
 الضوعان مً بضد

 . الهالر الغظاء عؤؽ خى٫ 

 ٞغوؿيت بمبراَىعيت وب٢امت البريُاهيت ؤلامبراَىعيت ج٣ىيٌ- 4

 ؟ بىهابغث يغباث مً بمإمً اهجلترا ْلذ جٟؿغ بم

 ألاوعبيت ال٣اعة ًٖ اإلاىٗؼ٫  الجٛغافي اهجلترا مى٢٘ - 1

 لخٟى١  هٓغا الكما٫ بدغ او اإلااول ٖبر الٟغوس ي الجيل ه٣ل نٗىبت- 2

 الاهجلحيي  ألاؾُى٫ 

 ؟ الخضيض الٗهغ فى مهغ دخخال٫ ٞغوؿا مداودث وضر ؽ

 الؿاب٘ ال٣غن  بلى مهغ دخخال٫ الٟغوؿيت الخملت م٣ضماث جغظ٘ بادصلت ؤيض

 ٖكغ

 الٟغوؿيت؟ الشىعة وليضة الٟغوؿيت الخملت ج٨ً لم صله باد ؤيض ؽ

 لًغب خملت اعؾا٫ فى ٞغوؿا ٨ٞغث 17ا٫ ال٣غن  فى 14 ا٫ لىيـ ايام -1

 .ٖبر مهغ جمغ التى الهىلىضيت الخجاعة
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 َغي٤ ًٖ ليـ 1769 18ا٫ ال٣غن  فى 15 ا٫ لىيـ ايام ؤزغر  مغة ججضصث  -2

 واهما ٖؿ٨غيت خملت بعؾا٫

 .لٟغوؿا مهغ ًٖ الٗشماهيت الضولت جدىاػ٫  ان فى يُم٘ ٞغوؿا مل٪ ٧ان

 آؾيا قغ١  الى الٟغوؿيت الخجاعة لدؿهيل 16 ا٫ لىيـ ايام زالشت مغة ججضصث- 3

  مهغ َغي٤ ًٖ
ًال
 اٞغي٣يا الضوعان خى٫  مً بضد

 الٟغوس ى ال٣ىهل ج٣اعيغ زال٫ مً جدضصث الٟغوؿيت للشىعة الاولى الايام فى- 4

 الخجاعة ده٣اط ٖؿ٨غيت خملت دعؾا٫ خ٨ىمت الشىعة يدض ٧ان خيض مهغ فى

 اإلامالي٪ زُغ الٟغوؿيحن مً الخجاع وجإمحن الٟغوؿيت

 الٟغوؿيت الخملت ٢بيل اإلاهغي  املجخم٘

 الخملت واظه الظي اإلاهغي  مجخم٘ اخىا٫ ٖلى الخٗٝغ ؤَميت جٟؿغ بم

 الٟغوؿيت

 . الهؼيمت واؾباب الاخضار جُىع  ٞهم- 1

ت- 2  .ٖليه والشىعة الٟغوس ى الاخخال٫ م٣اومت اؾباب مٗٞغ

ت- 3  . والٟغوؿيحن اإلاهغيحن بحن ال٣ىة فى الٟغ١  مٗٞغ

ت- 4  .والٟغوس ي اإلاهغي  املجخم٘ اخىا٫ بحن الٟغ١  مٗٞغ

 
ًال
 :الا٢خهاصيت الىاخيت مً : اود

 : الخجاعة- 1

 الٟغوؿيت؟ الخملت مجئ ٢بل الخاعظيت الخجاعة جضَىع  : جٟؿغ بم

 عؤؽ الى والٛغب الكغ١  بحن الخجاعي  الُغي٤ بخدى٫  ٦شحرا مهغ زؿغث -1

ح الها٫ الغظاء
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 اليمً  الؿىصان  اإلاخىؾِ البدغ صو٫ ( ٖلى الخجاعيت مهغ ٖال٢اث ا٢خهاع -2

  )الٗغب وبالص  الخبكت 

 الٗشماوى للؿلُان والًغاثب الهضايا مهغ اعؾا٫ -3

 ؟ الٟغوؿيت الخملت ٢بل مهغ فى الضازليت الخجاعة جضَىع  جٟؿغ بم

  الٗؿ٨غيت الٟغ١  بحن الجيإ اقخضاص-2 ألامً اؾخ٣غاع ٖضم -1

ضم البضو اٚاعاث -3   واإلا٩اييل اإلاىاػيحن ازخالٝ -4 الٗملت زباث ٖو

 الٗشماوى؟ الٗهغ فى الخجاعة امىع  ٖلى الاظاهب ؾيُغ جٟؿغ بم

  ) للضو٫  حُٗى حؿهيالث ( الاظىبيت بادمخياػاث وجمخٗهم جىٓيمهم بًٟل

 : الؼعاٖت(2 )

 ؟ الٟغوؿيت الخملت ٢بل مهغ فى الؼعاٖت جضَىع  جٟؿغ بم

 الٟالخىن  ٧ان و الٗشماوي الؿلُان فى ممشلت للضولت مل٪ الاعى ٧اهذ- 1

 - ج٣ضيغ بٗض الاهخٟإ بد٤ ٖٝغ ٞيما يؼعٖىنها

 . الًغاثب

 ظم٘ ) امخياػ ( التيام ٖلى اإلالتيم ويدهل اإلالتيم بىاؾُت يخم الًغاثب ظم٘- 2

 - هىاحى ٖضة ؤو بىاخيت الخانت الًغاثب

 بالىؾيت حٗٝغ الًغاثب مً مٟٗاة ؤعى ٢ُٗت ٖلى يدهل اإلالتيم ٧ان- 3

 اإلاىخٟٗحن مً للًغاثب ظمٗه م٣ابل

 ٞغى فى هٟىطٍ واؾخٛال٫ الًغاثب صٞ٘ فى اإلالتيم ؾُىة مً الٟالخحن ٖاوي- 4

 ماليا ٞاثًا ويد٤٣ للخؼيىت ما صٞٗه ليٗىى اإلا٣غعة زاعط يغاثب

 يهخم لم و الامً وخٟٔ للٟيًان اج٣اءا الجؿىع  وج٣ىيت بالغي  الضولت تهخم لم- 5

 - الؼعاٖت بإمىع  الٟالخىن 
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 : الهىاٖت (3)

 ؟ الٟغوؿيت الخملت ٢بل مهغ فى الهىاٖت جضَىع  جٟؿغ بم ؽ

 - .اوعبا في ٦ما الاليت مغخلت الى جهل لم بؿيُت يضويت الهىاٖت ٧اهذ- 1

 ظم٘ خيض مً الخ٨ىمت م٘ الىنل َمؼة جمشل َىاث٠ للهىإ ٧ان- 2

 - الاهخاط ٖلى والاقغاٝ الًغاثب

 اإلاهً ؤصخاب يًم مهغ فى الُىاث٠ هٓام مً ظؼءا الخٝغ َىاث٠ ٧اهذ- 3

 الُاثٟت قيش جدذ م٩اهخه فى املجخم٘ ٞغص ل٩ل و٧ان املخخلٟت

 : الاظخماٖيت الىاخيت  ًال :زاهيا

 ؟ الٟغوؿيت الخملت ٢بل اإلاهغي  املجخم٘ َب٣اث وضر ؽ

ما مخمايؼجحن ٞئخحن الى يى٣ؿم ٧ان  خيض واملخ٨ىمحن الخ٩ام َو

اقىا الؿلُت ولهم واإلامالي٪ الاجغا٥ جًم : الخ٩ام َب٣ت )ؤ  ًٖ ٖؼلت فى ٖو

 .املجخم٘ ٞئاث ؾاثغ

م : املخ٨ىمحن )ب  ويمشلىن  والخجاع والٗلماء اإلاكايش منهم و اإلاهغيىن  َو

يىن  والٟالخحن ونٛاع وؾُى قغيدت امت الخٞغ  الكٗب ٖو

 ؟ والصخيت الٗلميت الىاخيت مً اإلاهغي  املجخم٘ جضَىع  جٟؿغ بم

 .والكٗىطة والخغاٞاث الجهل اهدكغ- 1

غ فى ٢ليل الا الٗلم هىع  مً يب٤ لم- 2  .الضيً فى الاظتهاص واٚال١ الكغي٠ الاَػ

 : الؿياؾيت الىاخيت : زالشا

  الٗشماوى للؿلُان الخبٗيت ؤؾاليب اؾخدضر الٗشماوى الخ٨م جٟؿغ بم ؽ

  بصاعاث مهغزالر فى ٢امذ خيض
ًال
 - : هى ألازغي  جد٨م منهما ٦ال

الؿلُان  هاثب : الىالى- 1
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ؼله بل الىالى مغا٢بت وؾلُخه : الضيىان  - 2   .ٖو

 . ألا٢اليم دصعاة : اإلامالي٪ الب٨ىاث- 3

 ؟ يٟٗه ٖىامل َياجه فى الٗشماوى الىٓام خمل : جٟؿغ بم

 17 ال٣غن  آزغ فى الٗشماهيت الضولت ي٠ٗ و الىالى خ٨م مضة ٢هغ  - 1

 الٗؿ٨غيت والخاميت الضيىان ؾلُت ػياصة- 2

  17 ال٣غن  اوزغ مىظ الٗشماهيت الضولت ي٠ٗ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 ب٪ ٖلى ؤيام طل٪ وضر و٢ض البالص بد٨م لالهٟغاص اإلامالي٪ الب٨ىاث جُل٘

يم ال٨بحر  عوؾيا م٘ الٗشماهيحن خغب ٞغنت خيض اهتهؼ م1763فى اإلامالي٪ ٖػ

 بالخ٨م واهٟغص 1768

 : ال٨بحر ب٪ ٖلى خغ٦ت....

 ؟ ٖكغ الشامً ال٣غن  فى ال٨بحر ب٪ ٖلى خغ٦ت ٢يام : جٟؿغ بم

 : ب ٣ٞام م 1768 عوؾيا م٘ الٗشماهيت الضولت خغب ٞغنت اهتهؼ خيض

 - .باؾمه الى٣ىص ويغب الخغاط صٞ٘ ًٖ امخى٘- 2 . الٗشماوى الىالى ٖؼ٫ - 1

  ال٨بحر ب٪ ٖلى ٧ان: باألصلت ؤيض ؽ
ًال
 وؤعؾل لىٟىطٍ الدجاػ ازً٘ َمىخا عظال

 .صمك٤ صزى٫  فى وهجر الكام لٛؼو  الظَب ابى ب٪ دمحم هاثبه

 ؟ ال٨بحر ب٪ ٖلى خغ٦ت ٞكل : جٟؿغ بم ؽ

 يض الؿلُان م٘ اجٟا٢ه و الٗشماوى الؿلُان الى الظَب ابى ب٪ دمحم اهدياػ

 ال٨بحر ب٪ ٖلى

 ؟ مهغ خ٨م الضَب ابى ب٪ دمحم جىليت ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ما ؽ

 خغ٦ت وجى٢ٟذ الا٢خهاص جضَىع  الى اصث اإلامالي٪ بحن نغاٖاث قهضث- 1

 - .الخاعظيت الخجاعة
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 زىاجى خ٨م جدذ مهغ ٧اهذ مهغ الى الٟغوؿيت الخملت َبُذ ٖىضما - 3

 - )ب٪ ابغاَيم ، ب٪ مغاص( مملى٧ى

 مهغ ٖلى الٟغوؿيت الخملت هؼو٫

يض يهضٝ هابليىن  ٧ان صخت ٖلى صلل ؽ  ؟ مهغ فى ٞغوؿا ؾلُت لخَى

  هابليىن  اعؾل : جٟؿغ بم ؽ
ًال
 ؟ 1798 يىهيه فى للمهغيحن ميكىعا

يض اإلاهغيت للكىاَئ الخملت ونى٫  ٢بل ميكىعا اعؾل- 1  ٞغوؿا ؾلُت لخَى

 - اإلاهغيحن واظخظاب الٗشماهيت الضولت ومجاملت

 - : ٫ ظاء اهه للمهغيحن ليىضر- 2

ىن  والظيً البالص ًٖ الٛغباء اإلامالي٪ مداعبت -ؤ  مهغ زغوة  ؿخجٞي

 .للمهغيحن الخ٨م ٞيها ي٨ىن  خ٨ىمت اوكاء - ب

 - .ل٣ىاجه جخٗغى التى واإلاىا٤َ ال٣غي  بدغ١  اإلاهغيحن تهضيض- 3

 ال٣اَغة صزىلها ختى الاؾ٨ىضعيت مً الخملت م٣اومت

  ؤزُاع ؤي يض البالص جدهحن بلى اَخمامهم اإلامالي٪ يىظه لم جٟؿغ بم

 بينهم ٞيما الضازليت الجياٖاث فى اؾتهل٨ذ ٢ض ٢ىتهم ألن

ه ما وضر ؟  الٟغوؿيت للخملت الاؾ٨ىضعيت اَالى م٣اومت ًٖ حٗٞغ

اَالى  ٧ان ب٪ مغاص ب٣ياصة ال٣اَغة مً اإلامالي٪ ٢ىاث جهل ؤن ٢بل

امت الاؾ٨ىضعيت  ٞاٖخ٣له الٛؼو  ٢ض واظهىا اإلاضيىت خا٦م ٦غيم دمحم بٖؼ

 1798 فى ؾبخمبر بالغنام عميا واٖضمٍى الٟغوؿيىن 

 : اإلامالي٪ م٣اومت*

 1798 يىليه قبرازيذ مٗغ٦ت-  1

 والٟغوؿيحن ب٪ مغاص بحن : ؤَغاٞها



 

 
9 

 .ال٣اَغة ًٖ للضٞإ امبابت الى وج٣ه٣ٍغ ب٪ مغاص َؼيمت : هخاثجها

 : امبابت مٗغ٦ت  -2

 الٟغوؿيحن يض ب٪ وابغاَيم ب٪ مغاص ٢اصَا : ؤَغاٞها

 ؟ امبابت مٗغ٦ت هخاثج ما ؽ

 الكام الٗشماوى الىالى ومٗه ب٪ وببغاَيم الهٗيض الى ب٪ مغاص ٞغ -1

 .الٟغوؿيىن  ٞضزلها ٖنها للضٞإ ٢ىة اي مً ال٣اَغة زلذ  -2

 : البدغيت ٢حر ابى مى٢ٗت

 . الٟغوس ى والاؾُى٫  هلؿىن  ب٣ياصة الاهجلحيي  الاؾُى٫  بحن : ؤَغاٞها

 فى الاهجلحي ييخهغ لم اطا يدضر ماطا ؟ 1798 البدغيت ؤبى٢حر مٗغ٦ت ماهخاثج ؽ

 ) الاظابت ٨ٖـ ( ٢حر ابى

 .الٟغوس ى الاؾُى٫  اٚغا١ جم- 1

 .اإلاخىؾِ البدغ ٖلى ؾيُغتها بؿِ فى ٞغوؿا آما٫ ٖلى ٢ط ى- 2

 - . لها ٞغوؿا امضاصاث مً مهغ فى الخملت خغمذ- 3

 الهٗيض فى الٟغوؿيت الخملت م٣اومت*

 : اإلامالي٪ م٣اومت - 1

 ؟ الهٗيض فى اإلا٣اومت انهاء ٖلى هابليىن  اٖتيام : جٟؿغ بم

 مى٘ ٢ض و٧ان الىيل نهغ فى اإلاالخت مغوع ٖلى ب٪ مغاص ٢ىاث زُىعة بؿبب

 اإلاغا٦ب ونى٫ 

 ؟ ب٪ مغاص ٖلى لل٣ًاء هابليىن  وؾاثل ما ؽ

 اقغاٝ جدذ الكالدث ختى ظغظا مً الهٗيض خ٨م ب٪ مغاص ٖلى ٖغى - 1

ٌ ول٨ىه الًغاثب صٞ٘ م٣ابل ٞغوؿا  - .ٞع
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ٌ هديجت - 2  ٖليه واهخهغث إلاىاظهخه الٟغوؿيت ال٣ىاث ػخٟذ ب٪ مغاص لٞغ

 - اجبٗىا الظيً الاَالى ازًإ فى ؤز٣ٟذ ل٨نها

 قهىع  10 اإلا٣اومت واؾخمغث اإلاخٟغ٢ت واإلاٗاع٥ اإلاىاوقاث خغب

 : اإلاهغيحن م٣اومت-2

 ؟ الهٗيض فى الٟغوؿيت الخملت م٣اومت قضة :جٟؿغ بم

 ؟ قهىع  ٖكغة للٟغوؿحن الهٗيض اَالى م٣اومت اؾخمغث جٟؿغ بم

 - .اإلامالي٪ ظيل وب٣يت الهٗيض اَالى بحن اجهادث وظىص- 1

 - .للم٣اومت الٗغبيت الجؼيغة ٖغب مً مدضوصة ٢ىاث اهًمام - 2

 الىظه ب٨ٗـ ال٣اَغة فى الٟغوس ى الخ٨م مغ٦ؼ ًٖ وبٗضٍ الىاصي َى٫ - 3

 - وهه٠ قهغ فى اؾدؿلم الظي البدغي 

 ؟ وهه٠ قهغ فى للٟغوؿيحن البدغر  الىظه اؾدؿالم جٟؿغ بم* 

 - .ال٣اَغة فى الٟغوس ى الخ٨م مغ٦ؼ مً البدغي  الىظه ٢غب- 1

 .اإلامالي٪ خ٨م و٢ؿىة بمغاعة البدغي  الىظه اَالى قٗىع - 2

 1798ا٦خىبغ( : الاولى ال٣اَغة زىعة

 ؟ م1798 ا٦خىبغ فى ال٣اَغة زىعة اهضٕد : جٟؿغ بم

ض إلاا زالٞا الخجاع ٖلى وزانت الٟاصخت الًغاثب ٞغى- 1  - هابليىن  به ٖو

 - .الامىا٫ ًٖ بدشا الض٧ا٦حن وا٢خدام البيىث جٟخيل-  2

 - .اإلا٣اومت ٖىانغ مُاعصة ليؿهل والضعوب الخاعاث ابىاب َضم- 3

 - .ال٣اَغة جدهحن بذجت الاؾالميت والازاع واإلاؿاظض اإلاباوى َضم- 4 

غ لٗب : باألصلت ؤيض   ألاَػ
ًال
 ألاولى؟ ال٣اَغة زىعة فى صوعا

غ الشىعة ٢اص- 1  - .باؾلختهم اإلاخُىٖحن ٢بى٫  وهٓم الكغي٠ الاَػ
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 - .والؿالح باإلاا٫ اَلها واقتر٥ للشىعة جىًم ل٩ى املجاوعة لال٢اليم اعؾل -2

 اإلااليت؟ باإلاؿاٖضاث الشىعة الهىاٖاث وؤصخاب الخجاع بمضاص جٟؿغ بم

ا و٧ان الشىعة ٢يام ٖىامل ؤ٦بر مً ٧اهذ ال٨شحرة الًغاثب ألن  ٖلى ال٨شحر ٖبَا

 . الهىاٖاث وؤصخاب الخجاع

 ؟ الاولى ال٣اَغة زىعة ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

اب بال٣م٘ الشىعة الٟغوؿيىن  ازمض - 1  ال٣ىاث صزلذ خض الكضيض والاَع

غ الجام٘ الٟغوؿيت  - الضينى ٞإَاط الكٗىع  بسيىلهم الاَػ

 م2000ً و الٟغوؿيحن مً 200 - ومٗه )صيبىي ( الٟغوس ى ال٣اَغة خا٦م ٢خل -2

 .اإلاهغيحن

يان مً ظماٖت واٖخ٣لىا الٛغاماث الٟغوؿيىن  و٢٘- 3  حُٗيل و واإلاكايش الٖا

 الٗام الضيىان ؤٖما٫

 املجاوعة لال٢اليم الشىعة امخضر- 4

  م1799 الكام ٖلى الٟغوؿيت الخملت زاهيا

 م 1799 ماعؽ فى الكام ٖلى هابليىن  خملت : جٟؿغ بم

 - الٟغوؿيحن مً مهغ دؾترظإ حؿعى الٗشماهيت الضولت - 1

  .الٟغوؿيحن لُغص وعوؾيا اهجلترا م٘ مٗاَضة الٗشماهيت الضولت ٣ٖض - 2

 - .والاؾ٨ىضعيت الكام مً خملخحن الٗشماهيت الضولت اعؾا٫ - 3

 ماعؽ فى الٗغيل ظهت مً للكام ٢ىاجه ؤعؾل بظل٪ هابليىن  ٖلم ٖىضما - 4

1799 

 ؟ الكام ٖلى هابليىن  خملت هخاثج ما

 - : بؿبب ٩ٖا ا٢خدام فى هابليىن  ٞكل - 1
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 الاهجلحيي  الاؾُى٫  مؿاٖضة  -ب .الجؼاع باقا اخمض ب٣ياصة اَلها اؾدبضا٫ -ؤ

 البدغ مً ٩ٖا دَالى

 ونى٫  هبإ ظاءٍ ختى ال٣اَغة بلى يهل ي٨ض ولم مهغ بلى هابليىن  ٖاص - 2

  َىا٥ بلى ٞخىظه ٢حر ؤبى بلى الٗشماوى الاؾُى٫ 

 : 1799يىليى البريت ٢حر ابى مى٢ٗت

 . الٗشماهيت والضولت هابليىن  بحن : ؤَغاٞها

 ؟ البريت ٢حر ابى مٗغ٦ت هخاثج ما ؽ

 - .الٗشماهيت الضولت َؼيمت فى هابليىن  هجر - 1

  الٗىصة هابليىن  ٢غع  - 2
ًال
 اإلاخاٖب ًٖ ؾيئت ازباع بلٛخه : خيض وطل٪ لٟغوؿا ؾغا

 - فى الاصاعة خ٨ىمت جىاظهها التى

ا الىمؿا م٘ ٞغوؿا  .٧ليبر هاثبه الى الخملت ٢ياصة ٞتر٥ ، وخلٟاَئ

 1800 الٗغيل اجٟا٢يت

غاٝ  الٗشماهيت والضولت ٧ليبر بحن : ألَا

 الٗشماهيت الضولت ه٣ٟت ٖلى مهغ مً الٟغوس ى الجيل يسغط الىهىم

 الٟغوؿيت الخملت ؤخىا٫ ؾىء جٟؿغ بم الٗغيل؟ اجٟا٢يت ٧ليبر ٣ٖض : جٟؿغ بم

 ؟ هابليىن  جغ٦ها ٖىضما

 - : بؿبب ل٩ليبر هابليىن  جغ٦ها ٖىضما الٟغوؿيت الخملت تهضص الازُاع ٧اهذ-1

 . والخاعظيت الضازليت اإلاٗاع٥ بؿبب الخملت ظىىص ٖضص جىا٢و )ؤ

 .وصمياٍ الٗغيل مً خملخحن الٗشماهيت الضولت اعؾا٫ )ب

 .ازغي  مغة للم٣اومت اإلامالي٪ ٖىصة )ط

غب ووؾِ الكغ٢يت فى اإلاهغيحن زىعاث ججضص )ص  .الضلخا ٚو
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 و٢غع  إلاهغ الخملت مٛاصعة وعؤي ألامىع  َظٍ ٖلى الخٛلب نٗىبت ٧ليبر ؤصع٥- 2

 - الهغصع ٖلغي  الهغلر ؤمغع  ٖغعى

ٓم  . اإلاخىؾِ البدغ فى الاهجلحيي  ألاؾُى٫  و٢اثض الٗشماهيت للضولت ألٖا

ٌ هخاثج ما ؽ ؟ الٗغيل اجٟا٢يت هخاثج ما ؽ  يدضر ماطا ؟ الٗغيل اجٟا٢يت ٞع

 ال٨ٗـ( الٗغيل اجٟا٢يت هجخذ اطا

ٌ الٟغوس ى الجيل اؾدؿالم ٖلى وانغث اهجلترا اٖتريذ- 1  - ٧ليبر ٞٞغ

 و٢ض مهغ بضزى٫  لهم ؾمذ بٗضما للكام واٖاصَم الٗشماهيحن ٧ليبر َاظم -2

ا  - واإلاٗىهاث الًغاثب وظمٗىا صزلَى

 – .الشاهيت ال٣اَغة بشىعة و٢امىا الٟغنت اإلاهغيحن اهتهؼ- 3

 ؟ الشاهيت ال٣اَغة بشىعة اإلاهغيحن ٢يام جٟؿغ بم ؽ

 والٗشماهيىن  الاهجلحي م٘ الٟغوؿيحن واظهها التى اإلاخاٖب ٞغنت اإلاهغيىن  اهتهؼ

 بالشىعة و٢امىا

 ؟ الشاهيت ال٣اَغة زىعة ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ما ؽ

 - . الٟغوس ى الجيل مٗؿ٨غاث اإلاهغيىن  َاظم -1

 - .البدغي  والىظه ال٣اَغة فى الشىعة الٟغوؿيىن  ازمض- 2

 الٟغوس ى الخ٨م جدذ الهٗيض يد٨م ان ب٪ مغاص م٘ الٟغوؿيىن  اج٤ٟ - 3

  الى الاجغا٥ د ٗىص ختى بغ٥ مغاص ٞىا٤ٞ

 .ازغي  مغة مهغ

 ميىى وجىلى م 1800يىهيى 14 - فى ٧ليبر ب٣خل الخلبى ؾليمان ٢ام - 4

 ؟ املجادث ظمي٘ فى بنالخيت زُت بىي٘ ميىى ٢يام جٟؿغ بم

  .عقيض مً مهغيت وجؼوط واؾلم مهغ فى الب٣اء يىىي  ميىى ٧ان - 1
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 - .مخمحية ٞغوؿيت مؿخٗمغة الى مهغ لخدىيل زُِ - 2

 - .وال٣ًاء والهىاٖت الؼعاٖت مجادث فى الانالح زُت وي٘ - 3

ً يخى٠٢ لم باألصلت ايض  مهغ مً الٟغوؿيحن بزغاط ٨ٞغة الاهجلحٖي

 - .ٖشماوى ظيل اليه واهًم ٢حر ابى الى اؾُىد الاهجلحي اعؾل- 1

 - .والٗشماهيحن لالهجلحي واؾخلمىا اإلا٣اومت الٟغوؿيىن   ؿخُ٘ لم -2

ماء ومٗهم مهغ الاهجلحي صزل - 3  )والالٟى  والبرص س ى  ب٪ ابغاَيم( اإلامالي٪ ٖػ

 - .م٨غم ٖمغ ومٗهم

 . م 1800 ؾبخمبر 18 - فى مهغ الخملت ٚاصعث -4

 مهغ فى الٟغوس ى الىظىص ؤزغ

 للٛؼو  ٖؿ٨غيت خملت مجغص مهغ ٖلى الٟغوؿيت الخملت ج٨ً لم جٟؿغ بم

 ؟ والاخخال٫

ت مً طل٪ يخطر -1  - . الٟغوؿيت الخملت صخبىا الظيً الٗلماء مجمٖى

 فى خضر ما همِ ٖلى مهغ فى وؤلاصاعة الخ٨م ؤمىع  جىٓيم ٖلى هابليىن  ٖمل -2

 - . الشىعة بٗض ٞغوؿا

م الىؾُى الُب٣ت بلى الؿلُت لى٣ل يهضٝ هابليىن  ٧ان - 3 يان َو  ول٨ىه ألٖا

  ٧ان
ًال
 - -: خيض ق٩ليا ه٣ال

 ٖلى الخٗٝغ هابليىن  ٚغى ٧ان خيض الٟٗليت للمماعؾت ٞغنت َىا٥ ج٨ً لم

 . اإلاهغيحن نٟىة ؤطَان فى يضوع  ما

 ا
ًال
 ؟)الخ٨م صواويً( الؿياؾيت الازاع : ود

 الخ٨م؟ صواويً باوكاء هابليىن  اَخمام : جٟؿغ بم

ت ان يجب ٩ٞان اإلاهغي  املجخم٘ ًٖ ٚغيب -1  - .للخ٨م ليسُِ  ٗٞغ
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يان بالٗلماء الاجها٫ َغي٣ت اًٞل ان وظض -2  ومً الاَالى بحن إلا٩اهتهم والٖا

 - .ؾياؾاث مً مايغاة ي٣غع  ان  ؿخُي٘ زاللهم

ت اوكإ-3  - .الٟغوؿيت باإلاهالر م٣يضة و٧لها الضووايً مً مجمٖى

 ؟ الٟغوؿيه الخملت ايام مهغ فى الضواويً ؤَم وضر ؽ

 ؤخىا٫ للدكاوعفى والىظهاء اإلاكايش مً اًٖاء 9 مً يخ٨ىن  : ال٣اَغة صيىان  -1

 الٗانمت

 : صيىان ٧ل ومهمت مضيغيت ٧ل فى اًٖاء 7 مً ج٨ىن  : الا٢اليم صواويً  -2

 . ال٣غي  بحن اإلاكاخىاث مى٘ -2. والك٩اوي  اإلاهالر فى الىٓغ- 1

 - .الاَالى ٖلى اإلا٣غعة والًغاثب الامىا٫ ظم٘- 3

 : الٗام الضيىان  -3

 مً ج٨ىن  )ب                                         ٖليا مغ٦ؼيت ؾلُت ًٖ ٖباعة ٧ان )ؤ) 

 - - . واإلاضيغياث ال٣اَغة صواويً

يان مً هابليىن  ٦ىهه(ط)  مً الاَالى مً هٟىط لها التى والصخهياث الٖا

 - وال٨ٟاءة الٗلم ؤصخاب

م مضيغيت ٧ل ًٖ مىضوبحن 9 مً ج٨ىن  (ص)  3 و الخجاع مً 3 و الٗلماء م3ً ( َو

 )الٗغبان وعئؾاء اإلاكايش مً

 ؟ الٗام الضيىان هابليىن  اوكاء جٟؿغ بم

يان جضعيب- 1  - .آلاعاء وجل٣ى الاؾدكاعة خيض مً الكىعي مجالـ هٓام ٖلى الٖا

 .والًغاثب ال٣ٗاعيت واإلال٨يت واإلاىاعيض ال٣ًاء فى الاَالى هٟ٘- 2

 الؿغي  باد٢ترإ ازخياٍع وجم الكغ٢اوي  هللا ٖبض الضيىان َظا عؤؽ- 3

 : والاظخماٖيت الا٢خهاصيت الازاع *:زاهيا*
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 الٗٓيم؟ مكغوٖه ميىى وي٘ : جٟؿغ بم

  .عقيض مً مهغيت مً وجؼوط ؾالمه واقهغ مهغ فى الب٣اء ٢غع - 1

 - .مخمحية ٞغوؿيت مؿخٗمغة الى مهغ لخدىيل زُِ-2

  .اإلاكغوٕ َظا ٞىي٘ املجادث ظمي٘ فى بمكغوٖاث ال٣يام فى بضا - 3

 ؟ الٗٓيم ميىى مكغوٕ ٖليها ٢ام التى الاؾـ ما ؽ

 - .الًغاثب صٞ٘ فى اإلاهغيحن بحن اإلاؿاواة -1

 - .والاصاعة ال٣ًاء قئىن  مماعؾت مً اإلالتيمحن خغمان- 2

ا التى الًغاثب الٛاء- 3  خؿب واخضة يغيبت وج٣غيغ واإلامالي٪ اإلالتيمىن  ابخ٨َغ

ت لجىت ؤل٠ لظل٪ الاعى وظىصة الاٞضهت ٖضص  .الجىصة وجدضيض الخياػة إلاٗٞغ

 فى الخهٝغ م٣ضوعة فى ليهبذ )وال٣ًاثيت اإلااليت( ال٣يىص مً الٟالح جدغيغ- 4

 بدىػجه التي الاعى

 ؟ الٗٓيم ميىى مكغوٕ جد٤٣ َل ؽ

 جىٟيظٍ صون  خا٫ الٟغوؿيت الخملت ظالء دن يىٟظ لم د

 ؟ ) الٟغوؿيت الخملت ايام (ميىى ٖهض فى الؼعاٖت اهخٗاف جٟؿغ بم ؽ

دو الىيل مجغي  صعاؾت- 1  - . والتٕر ال٣ىىاث ٞو

 - .الؿ٨غ و٢هب البن لؼعاٖت الخجاعب اظغاء- 2

 - . والظعة وال٣مذ الاعػ  بؼعاٖت الاَخمام- 3

 - .ٞغوؿا جدخاظها التي الٛالث إلهخاط الاعاض ى مً ظؼء جسهيو- 4

  فاإلاكم  رالخى( ٞغوؿا مً املجلىبت الىباجاث لؼعاٖت خضي٣ت اوكاء- 5

 ؟ الخجاعة مجا٫ فى الٟغوؿيت الخملت ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ
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 اإلاهغيت للكىاَئ الاهجلحيي  الخهاع بؿبب ع٦ضث التى الخجاعة اخياء- 1

 - .ؾىعيا فى الٗشماوى الجيل ووظىص

 ظضة بحن اإلاغا٦ب ؾاعث خيض الاخمغ البدغ بالص فى إلاهغ اؾىا١ ميىى ٞخذ- 2

 والبن والخغاثغ الهىٞيت والكيالن بادوسجت ال٣ُىيت مدملت والؿىيـ وهىب٘

- 

ىع  و ؾىاع( م٘ ٖال٢اث ا٢امت ميىى بغهامج يمً ٧ان- 3   و الؿىصان فى صاٞع

 - ) اٞغي٣يا وقما٫ الخبكت

 - .م٨ت قغي٠ م٘ الخٟاَم ؾياؾاث بضؤ مً او٫  هابليىن - 4

 ؟ الهىاٖت مجا٫ فى الٟغوؿيت الخملت ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 دجدؿغب ختى( مهغيحن ٖماد دجًم لليؿيج مهاو٘ اوكاء ميىى ا٢ترح- 1

 - .)للمهغيحن الٟغوؿيت الهىاٖت اؾغاع

 - . الُباٖت وخغوٝ والؿاٖاث والضباٚت للخضاصة مهاو٘ اوكاء- 1

 اوكإَا التى ) الؿًٟ نىاٖت صاع ( الترؾاهت انالح و الهىاء َىاخحن اوكاء - 3

 - .الجحية فى ب٪ مغاص

 ال٣ًاء؟ مجا٫ فى الٟغوؿيت الخملت ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 : هابليىن  ٖهض فى ) ؤود

 ظٗغ٫  خحرر ) الكىام ( ٨ٖىا مجن ٖىصجه بٗض الكغعى ال٣ًاء فى حٛحرا ؤظغي - 1

 - ال٣ًغاء يخىلغون اإلاهغعيىن  الٗلمغاء

  بادهخساب
ًال
 . الاجغا٥ مً بضد

 لالَىاء مترو٦ت و٧اهذ ٖليه اإلاخىإػ مً ٪ 2بىا٢٘ الخ٣اض ى عؾىم خضص- 2

 : ميىى ٖهض فى ) زاهيا
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1 -ٌ  - .لل٣ًاء الامغ وجغ٥ الضيت مبضؤ ٞع

  – – )اليهىص الكىام ال٣بِ( مهغ فى صيييت َاثٟت ل٩ل مد٨مت وكاء- 2

لى ٖغى- 3 ب اطا الاؾالمى ال٣ًاء الامٖغ   طل٪ فى اإلاؿلمحن ٚحر ٚع

 اإلامالي٪ ؤيام مدضصة ج٨ً ولم ٖليه اإلاخىإػ مً ٪ 5  بـ التر٧اث يغيبت جدضيض -4

 - .الٟغوؿيحن طل٪ فى بما الٗامت الًغيبت بضٞ٘ الجمي٘ الؼام- 5

 - .الؼعاٖيت الاعى يغيبت هى واخضة يغيبت فى الًغاثب جىخيض- 6

 ؟ الٗامت الصخت مجا٫ فى الخملت ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ما ؽ

 . وعقيض وصمياٍ والاؾ٨ىضعيت ال٣اَغة فى صخيت مداظغ اوكاء-1

 ٖؿ٨غي  مؿدكٟى اوكاء  -2

 : والٗلميت ال٨ٟغيت الازاع )زالشا )

 الٟغوؿيت الخملت مازغاث ؤبغػ  والٗلميت ال٨ٟغيت الازاع جٟؿغ بم ؽ

 الٗلىم مسخل٠ فى الىابٛحن ٞغوؿا ٖلماء مً َاثٟت الخملت م٘ ٧ان -1

 146 بلٛىا واإلاشالحن واإلاىؾي٣يحن والغؾامحن اإلاهىعيً مً َاثٟه مٗها ٧ان- 2

 ٖاإلاا

 : الٗلمى املجم٘

 فى الٗلمي املجم٘ ٚغاع ٖلى الٗلمى املجم٘ الٗام الضيىان بجاهب هابليىن  ؤ٢ام

  ٧ان الظي باعيـ
ًال
 به ًٖىا

 ) املجم٘ اوكاء اَضاٝ ( ؟ مهغ فى الٗلمى املجم٘ هابليىن  اوكاء جٟؿغ بم ؽ

 - مهغ فى واإلاٗاٝع الٗلىم ج٣ضم ٖلى الٗمل -1

ا والخاعيسيت والهىاٖيت الُبيٗيت اإلاؿاثل صعاؾت- 2  - . ووكَغ

 )بالٗلم الؿياؾت عبِ (.ٞيها حؿدكحٍر التى اإلاؿاثل فى للخ٨ىمت الغاي ابضاء- 3
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 ) الٗلمى املجم٘ اهجاػاث( ؟ مهغ فى الٗلمى املجم٘ هابليىن  ب٢امت هخاثج ما ؽ

 - .ٞغوؿيت وازغي  ٖغبيت مُبٗت ب٢امت - 1

 ٧ل وجهضع ا٢خهاصيت ٖلميت والازغي  ؾياؾيت بخضاَما ظغيضجحن اوكاء - 2

 - . ؤيام ٖكغة

 - ...)الخىبيه( هى الٗغبيت باللٛت جهضع ظغيضة اوكاء فى ميىى ٨ٞغ- 3

 . الخ٨ىمت ؤٚغاى جىييذ  ب . وال٣غاعاث ألاوامغ ليكغ - ؤ

 لٟغوؿا اإلاٗاصيت اإلايى٫  دصخاب الاؾخمإ مً الىاؽ جدظيغ  - ط

 اإلاٗاٝع ٖلى اإلاهغيىن  منها اَل هاٞظة ًٖ ٖباعة ٧ان الٗلمى املجم٘- 4

 - . اوعبا فى الجضيضة

 ؟ وز٣اٞيت خًاعيت نضمت الخملت ٧اهذ : باألصلت ؤيض ؽ

 اإلاٗاٝع ٖلى اإلاهغيىن  منها اَل هاٞظة ًٖ ٖباعة ٧ان : الٗلمى املجم٘ ) ؤ

 . اوعبا فى الجضيضة

  الخ٨م فى اإلاكاع٦ت الى اإلاهغيحن هبهذ : الضووايً ٨ٞغة )ب
ًال
 الخ٨م مً بضد

 .الٟغصي اإلاُل٤

 الخياة مً اق٩ا٫ وظىص الى اإلاهغيحن هبهذ : الاظخماٖيت الٟغوؿيحن خياة )ط

 .ج٣ليضَا فى ٞبضءوا خياتهم ًٖ جسخل٠

 وضر ؽ ؟ الٟغوؿيت الخملت ٖلماء اٖما٫ مً مهغ اؾخٟاصث : جٟؿغ بم

 ؟ الٟغوؿيت الخملت ٖلماء ؤٖما٫

 جىجر لم ول٨نها ، واإلاخىؾِ ألاخمغ البدغيً جغبِ ٢ىاة ق٤ مداولت ): ألاو٫ )

 . البدغيً خؿاباث مؿخىي  فى زُإ بؿبب

ى ) مهغ ون٠ ( ٦خاب جإلي٠ : (الشاوى) ت ؤو٫  َو  ٖنها مىؾٖى
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 اإلاهغيت اللٛت ٢غاءة مً قامبليىن  م٨ً مما عقيض حجغ ٖلى الٗشىع  ): الشالض)

 ؤبىاب ٞخذ مً طل٪ ٖلى جغجب وما ال٣ضيمت

 . ال٣ضيم اإلاهغي  الخاعيش
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 الــــــــشـــــــــــاوى الٟهـــــــــــــــــــــــل

 الٗغابيت الشىعة ختى 19ال٣غن  مً مهغ فى الخضيشت الضولت بىاء

ت ال٣ىي  ما :ؽ  ؟ الٟغوؿيت الخملت ظالء بٗض مهغ خ٨م ٖلى اإلاخهاٖع

 الٟغوؿيت الخملت ظالء بٗض مهغ فى الؿياؾيت الاويإ حؿخ٣غ لم بادصلت ايض

ذ الخملت ظالء بٗض  ٢ض و٧امً )اإلامالي٪  الاهجلحي  الاجغا٥( الؿلُت ٖلى جىاٖػ

 الٗشماهيحن يض اجدضث

 ولظل٪ مهغ ٖلى وهٟىطٍ خ٨مه اٖاصٍ الى الٗشماوى الؿلُان جُل٘ : الاجغا٥  1

 .ٖليهم وال٣ًاء اإلامالي٪ مدغابت ٢غع 

 اإلاىا٢٘ بٌٗ ويدخلىا الىيل واصي ٖلى هٟىطَم يبؿُىا ان اعاصوا: الاهجلحي  2

 و واإلاخىؾِ الاخمغ البدغيً قىاَئ ٖلى

 مهغ مً الٟغوؿيت الخملت لُغص ظاءث التى ٢ىاتهم اظالء فى ي٨ٟغوا لم

 بادهجلحي الاؾخٗاهت وخاولىا للبالص خ٨مهم اؾخٗاصة فى َمٗىا : اإلامالي٪ هً 3

م فى  ٗيكىن  اإلامالي٪ وجغ٦ىا ؤي اٖتراى الاهجلحي يبضي ولم الاجغا٥ يض  َو

 يٗيٟا ٧ان اإلامالي٪ مى٠٢ ان ٚحر للخ٨م ٖىصتهم

بت جٟؿغ بم ؽ  ؟ 1801 مهغ اخخال٫ فى اهجلترا ٚع

 الهىض الى مىانالتهم َغ١  لخإمحن

 ؟ الٟغوؿيت الخملت ظالء بٗض اإلامالي٪ مى٠٢ ي٠ٗ :جٟؿغ بم : ؽ
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  اهٟؿهم مً اإلامالي٪ ظٗل : بادصلت ايض
ًال
ت ال٣ىي  دؾخ٣ُاب مجاد  ٖلى اإلاخىاٖػ

 الخملت ظالء بٗض مهغ خ٨م

 - .الٟغوؿيحن م٘ خغوبهم بؿبب اٖضاصَم ٢لت - 1

غي٤ ب٪ مغاص ٞغي٤ بحن اهٟؿهم ٖلى اه٣ؿامهم- 2  – .ب٪ ابغاَيم ٞو

 - -: مهغخيض فى الامىع  مٗالجت خى٫  ازخالٞهم- 3

 الاهجلحي م٘ الخٗاون  يغي  الالٟى ٞغي٤ )ؤ

ت مً والٟغي٣حن بٟغوؿا الاؾخٗاهت يغي  البرص س ى ٞغي٤ )ب  ب٪ مغاص مجمٖى

مه الاجغا٥ ومىالاة الخياص والتيام ال٣خا٫ ًٖ جى٠٢ ٞغي٤ )ط  خؿً ٖشمان وجٖؼ

ت ال٣ىي  مً اإلاهغي  الكٗب مى٠٢ وضر ؽ  والى ؟) الغابٗت ال٣ىة ( اإلاخهاٖع

 ؟ هجخذ مضي ؤي

 مشلما الخ٨م ٖلى جخهإع لم ول٨نها الهضام خىاصر مً الكٗب ٢ىة ْهغث -1

 - الشالر لل٣ىر  باليؿبت الخا٫ ٧ان

امت جبلىعث - 2   الٟغوؿيحن وم٣اومت الٟغوس ى الٛؼو  مىظ الكٗبيت الٖؼ

إل والؿياؾت الخ٨م ججاعب فى بالضزى٫  زبراتها احؿٗذ - 3  اإلاٗاٝع ٖلى والَا

 فى ؾاٖضث التى والاقغاٝ والخجاع الٗلماء مً َامت شخهياث بغػث - 4

  الاهجلحي و اإلامالي٪ مً الخسلو

 مهغ ٖلى خا٦ما ٖلى دمحم وحٗيحن والٗشماهيحن

 ؟ الخ٨م ٖلى الهغإ مً الٗشماهيت الضولت مى٠٢ وضر ؽ

 مهغ ٖلى واليا باقا زؿغو  دمحم الٗشماهيت الضولت ٖييذ الخملت بٗض- 1

 دمحم بخٗيحن بينهم الٟغ٢ت باي٣إ اإلامالي٪ مً الخسلو ٖلى حٗمل ازظث - 2

 الهٗيض ٖلى خا٦ما الالٟى
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ت ٖلى ال٣ًاء .- 3  ومً ٢حر ابى فى ب٪ ومغاص البرص س ى ؤجبإ مً مجمٖى

ت  .ال٣اَغة فى ؤزغي  مجمٖى

 ؟ الخ٨م ٖلى الهغإ مً اهجلترا مى٠٢ وضر ؽ

 مً الاهخ٣ام ٖلى واإلامالي٪ الاهجلحي واج٤ٟ اإلامالي٪ ٢خل إلاى٘ الاهجلحي جضزل- 1

 الاجغا٥

 ٢ىاتهم لخىٓيم ) 1802 يىايغ( الهٗيض فى اإلامالي٪ ججم٘- 2

 1802 اميان نلر

 1802 اميان نلر اهجلترا ٣ٖض جٟؿغ بم : ؽ

 ٞغوؿغا اؾغحٗاصث ؤن بٗغص الٗشمغاوى بالؿغلُان ٖال٢تهغا جغؤزغ مغن  زىٞا

 اإلامالحر٥ ٖغن  الخسلغي  ا ٣ٞغععو  مٍٗغ ٖال٢تهغا

م  للٗشماهيحن بادؾدؿالم وهصخَى

 ؟ م 1803 اميان نلر ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ماهى : ؽ

 اميان لهلر َب٣ا م 1803 ٖام مهغ ًٖ الغخيل الاهجلحي ٢غع - 1

يض- 2  .مهغ فى باقا زؿغو  دمحم مغ٦ؼ جَى

 م؟1803عمو ًٖ الاهجلحييت ال٣ىاث ظالء ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 ٖغى بضٖىي  مٗهم الؿٟغ الالٟى ٣ٞغع  مؿخ٣بلهم ٖلى اإلامالي٪ زاٝ- 1

 - مؿغاٖضتهم ٖلغي  والخهغو٫ مهغع  ٢ًيت

 .الٗشماهيحن يض

 اخخال٫ فى هجخىا الظيً واإلامالي٪ الٗشماهيحن بحن ازغي  مغة ال٣خا٫ ججضص - 2

 - .الىيل فى اإلاالخت ٖلى وؾيُغوا اإلاىيا

هىع  الاخضار جُىع   : ٖلى دمحم ْو
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 ؟ ال٣لٗت فى وسجىه باقا زؿغو  ٖلى ال٣بٌ جٟؿغ بم : ؽ

اظمىا الجىىص ٞخمغص للجىىص اإلاخإزغة الغواجب صٞ٘ ًٖ عجؼ  وايُغ ال٣لٗت َو

 بال٣لٗت وسجىه لضمياٍ للهغوب

 باقا َاَغ وحٗيحن

 ؟ باقا َاَغ اٚخيا٫ : جٟؿغ بم

 الجىض عواجب صٞ٘ ًٖ باقا َاَغ عجؼ

 ؟ باقا َاَغ م٣خل ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

امت اإلامالي٪ م٘ ٖلى دمحم ٞخدال٠ باقا اخمض حٗيحن  ب٪ وابغاَيم البرص س ي بٖؼ

 .د٢هاثه

 ؟ واخض يىم ؾىي  الخ٨م فى باقا ؤخمض يم٨ض لم جٟؿغ بم : ؽ

 ال٣ىاث اإلامالي٪ َغص زم د٢هاثه اإلامالي٪ م٘ ٖلى دمحم جدال٠ بؿبب

 زاليا الىالي مىهب وانبذ الٗشماهيت

 1804الجؼايغلى ب٪ ٖلى م٣خل : ٖلى اإلاترجبت مالىخاثج : ؽ

 واإلامالي٪ ٖلى دمحم ؾىي  الخ٨م ٖلى مخىاٞؿت ٢ىي  َىا٥ حٗض لم- 1

 – له جإييضَم ويمً اهجلترا مً الالٟى ٖىصة بٗض ؾلُتهم ػاصث اإلامالي٪ - 2

 مهغ؟ فى الخ٨م بإمىع  البرص س ى اهٟغاص : جٟؿغ بم

 لاللٟى البرص س ى ٖضاء ول٨ً الالٟى ٖىصة بٗض اإلامالي٪ مً ٖلى دمحم زاٝ- 1

غث اإلامالي٪ بحن والهغإ  ٖلى ٞو

 نغإ فى الضزى٫  ٖلى دمحم

 ج٨ىيً فى  ٗمل وؤزظ الهٗيض الى َغب الظي الالٟى اٖخ٣ا٫ البرص س ى ٢غع - 2

 .حؿاٖضٍ ظماٖه
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 م؟ 1803 اٚؿُـ اػمت : ٖلى اإلاترجبت مالىخاثج : ؽ

 - املخهى٫  وه٣و الؼعاعى الاهخاط وجازغ الىيل ٞيًان اهسٟاى - 1

 - يضٍ الشىعة ٢يام الى اصي مما الًغاثب البرص س ى ٞغى- 2

 - - : خيض للٗلماء بادهًمام ٞجاَغ ظىىصٍ الشىعة جهيب ان ٖلى دمحم زص ى 3

 .الؿازُحن بادَالى وازخلِ الكىإع الى وظىىصٍ ٖلى دمحم هؼ٫  )ؤ

٘ ظهضٍ ٢هاعي  يبظ٫ بان للٗلماء حٗهض )ب  وؤمغ الىاؽ ٖلى الًغيبت لٞغ

ماثه وز٣ت الكٗب ٦ؿب ٠ُٖ وبظل٪ الكٗب باخترام ظىىصٍ  وبضؤوا ٖػ

 ٖاص٫ ٦غظل اليه يىٓغون

اظم الٟغنت اهتهؼ -ط  .الهٗيض الى ٞهغبىا بيىتهم وخانغ اإلامالي٪ َو

 الٗشماوى؟ والؿلُان الٗلماء ٖىض ٖلى دمحم مجيلت اعجٟإ جٟؿغ بم ؽ

 ا٢ترح  -2 . ال٣اَغة فى للؿلُت باليؿبت ؾياس ى ٞغاٙ خضر اإلامالي٪ بهغوب -1

 - .واليا وحٗييىه سجىه مً زؿغو  ؾغاح اَال١ ٖلى دمحم

 ٚحر بمٓهغ ْهغ بظل٪ دن الؿلُان ولضي الٗلماء لضي ٖلى دمحم مغ٦ؼ اعجٟ٘- 3

 - .الىديت فى الُام٘

 ٖشماهحرا بىنٟه الاؾ٨ىضعيت مداٞٔ باقا زىعقيض حٗيحن ٖلى دمحم ا٢ترح- 4

 – َغاَغ ؤههغاع اٖترعى ٖجرصما وطلغ٥

 .زؿغو  دمحم حٗيحن ٖلى باقا

 ٖلى؟ دمحم الى زىعقيض يُمئن لم بادصلت ايض : ؽ

ٌ اإلامالي٪ ملخاعبت للهٗيض الخىظه ٖلى دمحم مً زىعقيض َلب-  1  ٞٞغ

 اليه ٞاعؾل ؾلُخه ليضٖم ٖؿ٨غيت ٞغ١  اعؾا٫ الؿلُان مً َلب- 2

 .ٞؿاصا الاعى فى ٖازذ التى )اإلاتهىعيً املجاهحن( ومٗىاٍ الضدٍ ٞغ١  الؿلُان
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 الى ٖلى دمحم و٢اثضَا والالبان الاعهائوص ٞغ١  اؾخضٖاء الؿلُان مً َلب- 3

ٌ اؾخاهبى٫   .الٗلماء بخإييض ٖلى دمحم ٞٞغ

 واليا ٖلى دمحم بخٗيحن ٞغمانًال   ؿخهضع الؿلُان يجٗل ؤن فى زىعقيض هجر- 4

 .الٗلماء مً بخإييض ٖلى وعٌٞ دمحم ) 1805 مايى 3 ( فى ظضة ٖلى

 باقا؟ زىعقيض يض الكٗب زىعة : جٟؿغ بم

 اإلاهغيحن ٖلى الًغاثب زىعقيض ٞغى- 1

 ٞؿاصا الاعى فى ٖازذ التى الضدٍ ٞغ١  مً الكٗب اؾدياء- 2

 جاعيسيت ٢يمت طاث 1805 مايى 13 فى املخ٨مت صاع فى الكٗب اظخمإ بادصلت ايض

 ؟

 1805 مهغ ٖلى واليا ٖلى دمحم ازخياع ؤَميت جٟؿغ بم ؽ

  وازخياع ) باقا زىعقيض( الىالى ٖؼ٫  يخم مغة دو٫  - 1
ًال
 ًٖ ٖلى دمحم مىه بضد

  الجىض- ب٣ىة يخم ٧ان ؤن بٗض الكٗب َغي٤

ى الكىعي الخ٨م اؾاؽ الكٗب وي٘ وبظل٪ للىديت قغوٍ وي٘- 2  الا َو

 - ٖؼلٍى طل٪ زال٠ الٗلماء واطا بمكىعة بد امغا الىالى ي٣غع 

 الٗغبي والىًَ مهغ في بظخماعي ن٤ ؤو٫  ؤهه فى الخضر ٢يمت جغظ٘- 3

  ٖلى دمحم وحٗيحن لٗؼله زىعقيض  ؿدؿلم الا َبيٗيا ٧ان ٖلى صلل ؽ

م اإلاٗاع٥ وصاعث اإلا٣اومت ًٞل  مدمغص لهغالر اإلا٣اومغة م٨غعم ٖمغع  وجٖؼ

 بخىلحرة الؿغلُان عؾغو٫ ظغاء ختري  ٖلغي 

يت الٗلماء ٞغض ى ٖلى دمحم  والٖغ

يض  ٖلى دمحم ؾياصة جَى

 
ًال
 الاهجلحيي  اإلاملى٧ى الخدال٠ ٖلى الخٟى١  :اود
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 اإلامالي٪ )ؤ

 لهم اهجلترا مؿاهضة ٖلى مٗخمضيً ٖلى دمحم د٢هاء اإلامالي٪ جُل٘ - 1

اظمىا الىيل بىٞاء بادخخٟا٫ ٖلى دمحم اوكٛا٫ ٞغنت اإلامالي٪ اهتهؼ- 2  َو

 ؾيُغتهم جدذ الجحية و٧اهذ ال٣اَغة

 جخمغ٦ؼ خيض الهٗيض فى اإلامالي٪ ومُاعصة الهجىم نضث ٖلى دمحم ٢ىاث- 3

 والٟيىم واؾىا اؾيىٍ فى ٢ىتهم

 اهجلترا )ب

 ؟ ٖلى دمحم لخٗيحن اهجلترا جُمئن لم بادصلت ؤيض : ؽ

 الالٟى ب٪ ملخمض مهغ وديت واؾىاص ٖلى دمحم بسل٘ الؿلُان اهجلترا ا٢ىٗذ- 1

 جتر٥ بديض ؤزغ ٖشماوى والى ؤي ؤو

 للممالي٪ الضازليت الامىع 

  يدمل م1806 ٖام اؾُىد واعؾل الؿلُان اؾخجاب- 2
ًال
 ٖلى دمحم بى٣ل امغا

 وحؿليم م٣ضوهيا فى ؾالىهي٪ ٖلى واليا

 )باقا مىس ى ( الاؾُى٫  م٘ ظاء ٖشماوى لىالى الؿلُت

 ؟ لؿالىهي٪ ٖلى دمحم بى٣ل 1806 ٞغمان جىٟيظ ٖضم جٟؿغ بم ؽ

 الاجغا٥ وم٣اومت الؿلُان َاٖت ٖضم ٖلى واج٣ٟا م٨غم بٗمغ ٖلى دمحم اجهل

  واإلامالي٪
ًال
 ًٖ الؿلُان جسلى وؤزحرا

 الى٣ىص مً ٦يـ الاٝ ؤعبٗت صٞ٘ م٣ابل ٖلى دمحم ه٣ل

 م 1807 ماعؽ الاهجلحييت ٞغيؼع  خملت زاهيا

 م؟1807 مهغ ٖلى ٞغيؼع  خملت :جٟؿغ بم : ؽ

 .لٟغوؿا اهدياٍػ بؿبب الٗشماوى الؿلُان م٘ اهجلترا ٖال٢اث جضَىع - 1
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 . مهغ فى جغ٦يا يغب ٖلى عوؾيا م٘ اهجلترا اج٣ٟذ- 2

 ٢بل ماث الالٟى ول٨ً الالٟى ب٪ دمحم وجىهيب ٖلى دمحم وزل٘ مهغ اخخال٫- 3

غيً الخملت ونى٫   ولغم بكَغ

 بظل٪ اهجلترا حٗلم

 مهغ؟ ٖلى الاهجلحييت ٞغيؼع  خملت ٞكل جٟؿغ بم : ؽ

ىيت الخغ٦ت صوع  وضر ؽ  ؟ الاهجلحييت الخملت م٣اومت فى الَى

 و٢خل وؤؾغ الخماص وفى عقيض قىإع فى بًغاوة لالهجلحي اإلاهغيحن ٢اوم- 1

 الاهجلحي مً ال٨شحر

 الاؾ٨ىضعيت الى بالؼخ٠ ٞإؾٕغ الهٗيض فى اإلامالي٪ يداعب ٖلى دمحم ٧ان - 2

 خىلها خهاعا ويغب

  ٞغيؼع  يجض لم - 3
ًال
 الاٞغاط م٣ابل الاؾ٨ىضعيت ًٖ والجالء الهلر َلب مً مٟغا

 ٖلى دمحم ووا٤ٞ الاؾغي  ًٖ

امت ٖلى ال٣ًاء  ًال :زالشا  الكٗبيت  الٖؼ

بت : جٟؿغ بم امت مً الخسلو فى ٖلى دمحم ٚع  ؟ الكٗبيت الٖؼ

امت ٢ىة ٖلى دمحم اصعا٥ - 1  فى وصوعة م٨غم ٖمغ الؿيض فى ممشلت الكٗبيت الٖؼ

 .الىديت و٢يىص الخ٨م جىليخه

 بٗض وزانت الكٗب هٟىؽ فى م٨غم ٖمغ مجيلت اعجٟإ مً ي٣ل٤ ٖلى دمحم بضؤ- 2

 زٍُغ عؾغم ٞغي  الىاضر صوعٍ

 .ٞغيؼع  خملت م٣اومت

امت مً الخسلو فى ٖلى دمحم هجر ٦ي٠ : ؽ  ؟ الكٗبيت الٖؼ
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 بالخ٨م ويىٟغص م٨غم ٖمغ مً ليخدلو اإلاىاؾب الى٢ذ يخدحن ٖلى دمحم ؤزظ- 1

 : طل٪ فى ؾاٖضٍ و٢ض

 وازظ الىاؽ بحن وم٩اهخه م٨غم ٖمغ ج٣ضيغ خى٫  الكٗبيت ال٣ياصاث اه٣ؿام - ؤ

 . ٖلى دمحم ٖىض له يضؾىن  مىاٞؿٍى

امت اه٣ؿاماث مً لحييض الٟغنه ٖلى دمحم اهتهؼ -ب  – الكٗبيت الٖؼ

غى م 1808 ؤٚؿُـ ؤػمت ٖلى دمحم اؾخٛل- 2   الاجيت الًغاثب ٞو

 م؟1808 اٚؿُـ ؤػمت ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ماهى : ؽ

 الًغاثب مً الخ٨ىمت وػاصث الاؾٗاع وؤعجٟٗذ الاخىا٫ ؾاءث - 1

الب الىاؽ اخخج- 2  لم دنهم ٞنههم الًغاثب جدهيل ٖضم ٖلى دمحم الٗلماء َو

 َى ٞٗل مشلما الىاؽ م٘ يٟٗلىا

 مإػ١  فى ٞىيٗهم الًغاثب صٞ٘ مً اإلالتيمحن الٗلماء ؤٖٟى ؤهه  كحر و٧ان مٗهم

 الكٗب م٘

 . :ومنها واإلال٨يت بالًغاثب جخٗل٤ ٢غاعاث واجسظ الٟغنت ٖلى دمحم اؾخٛل  -3

 - ) ٖلى دمحم مى٠٢(

 مً مٟٗاة و٧اهذ والىؾيت الاو٢اٝ ؤعض ى ٖلى اإلاحري  اإلاا٫ يغيبت ٞغى  -ؤ

 - .الًغاثب

يان ٖلى الاؾديالء -ب  - .مل٨يتها مايشبذ اصخابها ديمل٪ التى الَا

يان وايغاص الالتيام مً الٟاثٌ هه٠ بخ٣ضيم اإلالتيمحن ؤلؼم -ط  - .الَا

اث والاواوى اإلايؿىظاث ٖلى جمٛت يغييبت ٞغى -ص  - .واإلاهٚى

4-  ٌ  الى واعؾاله الاقغاٝ ه٣ابت مً بسلٗه ٖلى دمحم ٣ٞام م٨غم ٖمغ ٞع

 .)م 1809 ( صمياٍ
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 ؟ 1809 لضمياٍ م٨غم ٖمغ ٖلى دمحم هٟى جٟؿغ بم ؽ

1 -ٌ ضم ٖلى دمحم م٘ الخباخض م٨غم ٖمغ ٞع  التى الًغاثب ٖلى مىا٣ٞخه ٖو

 1809 اػمت فى ٖلى دمحم ٞغيها

غ وؤزظث الٟغنت م٨غم لٗمغ اإلاىاٞؿت الٗىانغ اهتهؼث- 2  ٖلى دمحم نضع جٚى

 ٞغص م٨غم ٖمغ ان وجٟهمه يضٍ

 ػمالثه مً ٢ىجه  ؿخمض ٖاصي

  صمياٍ الى م٨غم ٖمغ ٖلى دمحم اعؾا٫ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

  دمحم يض فى َيٗت ؤصاة ؤنبذ والظي مىه بضد الؿاصاث دمحم جىليت- 1

 - مىإػ صون  مهغ خ٨م له ويسلو اإلامالي٪ الا ٖلى دمحم ؤمام يب٤ لم - 2

 1811 اإلامالي٪ ٖلى ال٣ًاء عابٗا

 اإلامالي٪ مً الخسلو ٖلى دمحم ؤعاص إلااطا ؽ

ابيت الخغ٦ت لًغب الدجاػ الى الخىظه ٖلى دمحم مً الؿلُان َلب ٖىضما  الَى

 اإلامالي٪ ٖىصة ٖلى دمحم زص ى

 الدجاػ فى الجيل ٚياب ٞغنت منهؼيً إلاىاوؤجه

 ؟ اإلامالي٪ ٖلى لل٣ًاء ٖلى دمحم اجسظَا التى الىؾاثل ما : ؽ

  .بهٍغ جدذ ي٨ىهىا ختى ال٣اَغة فى والا٢امت الهٗيض بتر٥ ؤٚغاَم -1

  وعٞاَيت جٝغ ٖيكت ال٣اَغة فى  ٗيكىن  ظٗلهم- 2
ًال
 والخغب ال٣خا٫ ًٖ بٗيضا

م ٞإمً  - م٨َغ

 زغوط بمىاؾبت بال٣لٗت لالخخٟا٫ صٖاَم خيض منهم الخسلو ماامغة صبغ- 3

 - . الدجاػ الى َىؾىن  ابىه ب٣ياصة الجيل
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 وجغم ظاهغب ٦غ٫  مً اإلامالي٪ ٞغ١  خىنغث الاخخٟا٫ مغاؾم اهتهاء بٗض - 4

 – ٞغي  ٦غاهىا ٢لحر٫  ٖغصص ماٖغصا ظميٗغا ٢غجلهم

 .الؿىصان الى ٞهغبىا الهٗيض

 اإلامالي٪؟ مً ٖلى دمحم جسلو : ماهخاثج : ؽ

 - .مىإػ صون  ٖلى ملخمض مهغ خ٨م زلو -1

 ؤمام ؾياصجه لخإ٦يض الظاجيت و٢ىجه الخضيشت مهغ بىاء فى ٖلى دمحم قٕغ- 2

 - . الاوعبيت الضو٫  وامام الؿلُان

 ) اإلامالي٪ ( مهغ خ٩ام مً ؾاب٣يه ًٖ ٖلى دمحم ؾياؾت ازخالٝ جٟؿغ بم ؽ

 الجيل فى يىسٍغ ؤن ٢بل ٞيها ٖاف التى الخجاعيت الاوعوبيت بالبيئت مخإزغا ٧ان

 ٢غاعاجه فى ؤزغ له ٧ان مما الٗشماوى

ة وجىظهاث

 ) الاخخ٩اع ( الا٢خهاصي البىاء

 ؟ الاخخ٩اع بىٓام اإلا٣هىص ما : ؽ

اث جؼعٕ التى الٛالث هٕى بخدضيض ٖلى دمحم فى ممشلت الخ٨ىمت ج٣ىم  واإلاهىٖى

 مً قغائها ؤزمان وجدضيض جيخج التى

 الضوليت الؿى١  فى الضزى٫  َضٞه و٧ان الؿى١  فى بيٗها وؤؾٗاع اإلاىخجحن

 الضو٫  مً لٛحٍر مىاٞؿا

 ٢اٖضة ٖلى والخجاعة والهىاٖت الؼعاٖت فى اإلاهغي  الا٢خهاص ٖلى دمحم جٟؿغ بم

 ؟ الالتيام

 الضو٫  مً لٛحٍر مىاٞؿا الضوليت الخجاعة ؾى١  فى الضزى٫  ليًمً

 الؼعاٖت ) ؤ
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ا ٢ُٗذ ٢ض ٖلى دمحم جىليت ٖىض الؼعاٖت ٧اهذ بادصلت ازبذ ؽ   قَى

 - . خ٣ي٣يت ػعاٖيت بدىميت  ؿمذ ي٨ً لم الاهخٟإ مل٨يت هٓام- 1

 .للمٗيكت الاصوى الخض ٖلى الا خهىلهم لٗضم الٗمل اصاء فى الٟالخحن ج٩اؾل- 2

- 

٤ اإلالتيمحن يض فى وجغ٦ها الًغاثب حٗضص- 3  - .الٟالخحن اَع

 الى الؼعاٖيت الااض ى مً ٦شحر جدىيل الى ؤصي مما الغي  مكغوٖاث اَما٫- 4

 - زهىبت وجًاءلذ صخغاء

 .ٚالتها جىٕى ولم_ الاعى

 مً بؿلؿلت ٖلى دمحم ٢ام ؾىىاث ؾخت زال٫ الاجيت الٗباعة صخت ازبذ ؽ

 ؟ الؼعاٖيت اإلال٨يت ؤويإ لخٛيحر الاظغاءاث

 ٖام اإلامالي٪ مً الخسلو بٗض اإلالتيمحن ؤعاض ى ومهاصعة الالتيام هٓام الٛاء

 الضولت باؾم حسجيلها جم ؤن بٗض م 1811

 الاعاى؟ مل٨يت مجالت فى ٖلى دمحم ؾياؾت ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 ٖلى دمحم بها ؤوٗم واؾٗت ؤعاض ى : )الجٟال٪ ؤو الابٗاصياث( ال٨بحرة اإلال٨يىت- 1

 البضو وعئؾاء الاظاهب و اإلاىْٟحن و عظا٫ الخاقيت و٦باع ؤؾغجه ؤٞغاص ٖلى

 : َما الاعاض ى مً هىٖحن مً وج٨ىهذ : اإلاخىؾُت اإلال٨يت- 2

 خياجه َى٫  بها يىٗم للملتيم ٖلى دمحم جغ٦ها التى الاعاض ى هى : الىؾيت ؤعاض ى )ؤ

ِ٣ٞ. 

يان و٦باع البالص إلاكايش ؤُٖيذ : اإلاؿمىح ؤعاض ى )ب  ػمام مً ٪5 بيؿبت الٖا

 الًغاثب مً مٟٗاة ال٣غيت
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 الٟالح بها ييخٟ٘ )اٞضهت 5 : 3 ( مً الاهخٟإ مل٨يت وهى : الهٛحرة اإلال٨يت- 3

 .الًغاثب صٞ٘ م٣ابل

 دمحم ؾياؾت وضر ؽ ٖلى؟ دمحم ٖهض فى مهغ فى الؼعاٖت جُىع  جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ الؼعاٖيت ٖلى

 ؟ الؼعاٖيت ٖلى دمحم ؾياؾت ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ما : ؽ

 ؤ٦بر وجىٞحر الاهخاط ػياصة فى جخلخو ػعاٖيت ؾياؾت ٖلى دمحم اجب٘ بادصلت ايض

 ؟ الضزل مً ٢ضع

 - .الجهض وج٣ليل الاهخاط لؼياصة تهضٝ ظضيضة ػعاٖيت اؾاليب اخال٫ - 1

 مضعؾت واوكإ الخاعط مً ػعاٖيحن زبراء ٞاؾخ٣ضم الؼعاعى بالخٗليم الاَخمام- 2

 - .للؼعاٖت

 ال٣ىاَغ مشل ال٣ىاَغ واوكإ ال٣ىىاث وخٟغ التٕر ٞك٤ الغي  َغ١  جدؿحن- 3

 - الىظه اعاض ى جدىيل الى ؤصي مما الخحريت

 .صاثم عي  الى البدغي 

 وهباث ال٣ؼ صوصة لتربيت الخىث مشل الؼعاٖيت الٛالث مً ظضيضة اهىإ اصزا٫- 4

 – ال٣ًُ ػعاٖت جدؿحن و الهىضيت الىيلت

 ؟ الؼعاٖت مجا٫ فى الاخخ٩اع هٓام ٖلى دمحم َب٤ ٦ي٠ ؽ

 ٢يمت مً زمنها يسهم وؤصواث ومىاش ى بظوع  مً الؼعاٖت بلىاػم الٟالح جؼويض- 1

 - .حؿليمه ٖىض املخهى٫ 

  .الؼعاٖيت الخانالث مً الخ٨ىمت ج٣غعٍ ما بؼعاٖت الٟالخحن الؼام - 2

 الهىاٖت )ب
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 ٖىض والاؾُى٫  الجيل خاظت جالثم د الهىاٖت ٧اهذ الٗباعة صخت ازبذ ؽ

 ؟ ٖلى دمحم جىليت

 – .الٗشماوى الخ٨م ؤوازغ فى الخ٨ىمت لؿيُغة الخٝغ َىاث٠ هٓام زً٘-  1

 - .باإلاهىت لالعج٣اء مجاد الُاثٟت حٗض لم- 2

 ؟ الهىاٖت ٖلى الاخخ٩اع هٓام ٖلى دمحم َب٤ ٦ي٠ ؽ

 جدضصٍ الظي بالشمً للهىاٖت الالػمت الخام باإلاىاص الهىإ الخ٨ىمت امضاص- 1

 .جدضصٍ الظي بالؿٗغ اإلاهىٗت اإلاىخجاث الخ٨ىمت قغاء-  2

3 -٘  لخد٣ي٤ مىخجاتهم قغاء اؾٗاع وزٌٟ للهىإ الخام اإلاىاص بي٘ اؾٗاع ٞع

 الغبذ

13 

 ٖلى؟ دمحم ٖهض فى مهغ فى الهىاٖت جُىع  جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ الهىاٖيت ٖلى دمحم ؾياؾت ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ما : ؽ

 اإلاُلىبت الهىاٖاث جىٞحر ) ٖام ٢ُإ( الخ٨ىمت جدب٘ مهاو٘ ا٢امت- 1

 - الخاعط مً زبراء واؾخ٣ضام

 ٞانبدذ اظباعيا اإلاهاو٘ فى للٗمل الهبيت ظم٘ ٖلي الخاعاث قيىر بظباع- 2

 - .نىاٖيت مضاعؽ بمشابت

غوؿا ديُاليا بٗشاث اعؾا٫- 3  لضعاؾت )م 1809 ( مىظ واهجلترا والىمؿا ٞو

 . الهىاٖيت ال٨خب وجغظمت الهىاٖاث ٞىىن 

 الخجاعة )ط

 ؟ ٖلى دمحم ٖهض فى الاخخ٩اع لىٓام الخجاعة زًٗذ الٗباعة صخت ازبذ ؽ

 الؼعاٖيت الخانالث قغاء الضولت اخخ٨غث : الضازليت الخجاعة )ؤ
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 : الاجيت بالىؾاثل مباقغة الضولت بها ٢امذ :الخاعظيت الخجاعة )ب

 - والخاعط الضازل فى الاظاهب للخجاع البي٘- 1

 هى ال٣ىيت الضولت دن الاؾخحراص ٖلى دمحم  صج٘ ولم الىاعصاث ججاعة اخخ٩اع - 2

 - .واعصاتها ٖلى ناصعاتها جؼيض التى

 الاظخماٖيت الاخىا٫)ص

ا الا٢خهاصيت ٖلى دمحم لؿياؾت ٧ان بادصلت ايض ؽ  ال٣ىي  وبىاء حك٨يل فى ؤزَغ

 مهغ؟ فى الاظخماٖيت

 الاخىا٫ ٖلى الاخخ٩اع لخُبي٤ هديجت ْهغث التى الجضيضة الاويإ وضر ؽ

 ؟ الاظخماٖيت

 .والاجغا٥ ٖلى دمحم ؤؾغة مدلها وخلذ خا٦مت ٦هيئت هٟىطَم اهخهى : اإلامالي٪- 1

غ ٖلماء- 2  واهخ٣ا٫ م٨غم ٖمغ بابٗاص هٟىطَم جًاء٫ :الكٗبيت وال٣ياصاث الاَػ

غ مً ال٣ياصة مغ٦ؼ البٗشاث  واًٖاء الجضيضة زغيجى اإلاضاعؽ الى الاَػ

 والخاعظيت الضازليت للخجاعة الخ٨ىمت دخخ٩اع جضَىعث : الخجاع َب٣ت-  3

 الاظاهب و٢ام اخمض املخغوقى الؿيض امشا٫ الخجاعيت الصخهياث وازخٟذ

 بضوعالىؾُاء

يان َب٣ت-  4  مكايش مً اإلاال٥ ومخىؾُى الؼعاٖيت الاعاض ى مال٥ ٦باع : الٖا

 واإلالتيمحن البالص

 صوع  واؾخمغ للضولت الخابٗت ال٨بري  اإلاهاو٘ فى ْهغث :الهىاٖت ٖما٫ َب٣ت - 5

 .للخ٨ىمت ٦ىؾُاء الخٝغ َىاث٠

ماءَم ٖلى دمحم مىذ ان بٗض مؿخ٣غة اظخماٖيت ٣٦ىة ْهغث : البضو َب٣ت - 6  ٖػ

 الابٗاصياث هُا١ فى واؾٗت اعاض ى
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 .اإلاضهيت الخياة فى صزلىا وبظل٪ لها لالهخٟإ

 ؟ ٖلى دمحم ٖهض فى واإلاىانالث الى٣ل ج٣ضم : جٟؿغ بم : ؽ

 - .واإلاخىؾِ الاخمغ البدغيً فى اؾُى٫  بىاء-  2 . البريت الُغ١  جمهيض- 1

 - .الاؾ٨ىضعيت وزانت اإلاىاوئ انالح-  3

 الكغ٢يت الهىض قغ٦ت ظٗل مما ال٣غانىت مً الاخمغ البدغ جُهحر - 4

  اؾخسضامه جًٟل الاهجلحييت
ًال
 - اٞغي٣يت خى٫  الضوعان مً بضد

 ٖلى دمحم ؤيام_الخٗليم

 ؟ مهغ فى بالخٗليم ٖلى دمحم اَخمام جٟؿغ بم : ؽ

 الاهخاظيت الخىميت زضمت- 2-الظاجيت ال٣ىي  وبىاء الا٢خهاصي الاخخ٩اع زضمت-  1

 - . الخغبى املجهىص وزضمت

 - ٖلى دمحم صزلها التى والخغوب الخاعجى الخىػي٘ ؾياؾت زضمت - 3

 ؟ صعظاجه ازخالٝ ٖلى بالخٗليم ٖلى دمحم اَخم بادصلت ايض : ؽ

 والابخضاثيت والشاهىيت الٗليا اإلاضاعؽ ٞإوكإ بالخٗليم اَخم- 1

 اإلاضاعؽ َظٍ مً اإلاخسغظىن  ي٣ىم ختى وطل٪ الٗليا باإلاضاعؽ ؤود بضؤ- 2

 الاصوى الضعاؾيت اإلاغاخل فى الخٗليم بمؿئىليت

 البٗشاث )ؤ

 (1813/1847 (مً ألوعوبا الخٗليميت البٗشاث ايٟاص ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

غوؿا ديُاليا الخٗليميت البٗشاث ٖلى دمحم ؤعؾل )ؤ  وا٦دؿاب للخٗليم واهجلترا ٞو

 - : وصعاؾت الخبراث

 الهىضؾت حٗلم - 2                                 واإلاالخت الؿًٟ وبىاء الٗؿ٨غيت الٟىىن  - 1

 - واإلاي٩اهي٩ا
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غ َالب مً والؿياؾت ال٣اهىن  - 4      والهٝغ الغي  ؤنى٫ -  3  الىمؿا الى الاَػ

 - واهجلترا

اٖت ٧ان )ب  -:خيض مهغ فى بالخٗليم ج٣اء الاع فى صوع  الُهُاوي  لٞغ

ضَا بٗشت ؤو٫  لُالب بماما ٧ان -  1  -1826 ٖام ٞغوؿا الى ٖلى دمحم ؤٞو

 - .الٟغوؿيت حٗلم ؤن بٗض ٞغوؿا فى الاوؿاهيت الش٣اٞت مً اؾخٟاص-  2

إل ٢يمت واصع٥ ٞغوؿا فى والش٣افى الاظخماعى الىا٢٘ ٖلى الخٗٝغ ؤم٨ىه-  3  الَا

 - .اوعوبا ومٗاٝع ٖلىم ٖلى

 اللٛاث لخضعيـ )م 1836 - ( الالؿً مضعؾت جإؾيـ ٖلى دمحم ٖلى ا٢ترح- 4

 مهغ الى الٛغب مٗاٝع ه٣ل فى لها ًٞل و٧ان والترظمت الاوعوبيت

 اإلاضاعؽ )ب

 الخىميت جسضم التى اإلاضاعؽ ٖلى دمحم ؤ٢ام ) -1839  -  1816 (مً اإلاضة زال٫-  1

 مضعؾت مشل والٗؿ٨غيت الا٢خهاصيت

 والٟىىن  املخاؾبت انى٫  وحٗلم والهيضلت ةالىدصة والُب اإلاهىضسخاهت

 والبيُغة والؼعاٖت

غ َالب بها يلخد٤ ٧ان - 2  مً ٢ؿِ ٖلى خهغلىا اللظيً مً وال٨خاجيب الاَػ

ا جغظ٘ التى ال٨ٟغع والش٣اٞت اػصواظيت ٧اهذ َىا ومً الخٗليم  للخملت ظؼوَع

 - الٟغوؿيت

 1837 اإلاضاعؽ صيىان )ط

 اإلاضاعؽ بضيىان ؾميذ اصاعة ٖلى دمحم ؤوكإ هُا٢ها واحؿ٘ اإلاضاعؽ حٗضصث إلاا

 للتربيت والخٗليم وػاعة او٫  ٩ٞاهذ 1837

 ؟ الخٗليميت ٖلى دمحم ؾياؾت وضر : ؽ
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 الكغح م٘ اإلاضاعؽ وصيىان واإلاضاعؽ البٗشاث ط٦غ الاظابت

 ؟ ٖلى دمحم ٖهض فى والش٣اٞت ال٨ٟغ اػصواظيت : جٟؿغ بم : ؽ

غ جالميظ البضايت فى اإلاضاعؽ بهظٍ الخد٤ - 1  خهلىا الظيً مً وال٨خاجيب الاَػ

 - . الخٗليم مً م٣ٗى٫  ٢ؿِ ٖلى

ا ٞٓهغا الُاب٘ ومضهيت ٖامت اإلاضاعؽ ؤنبدذ- 2  اإلاضهيت الش٣اٞت مً هٖى

 - الضيييت الش٣اٞت ًٖ املخخلٟت

 الخضيشت للضولت الؿياس ى البىاء

 ؟ ٖلى دمحم ٖهض فى الخ٨م هٓام وضر : ؽ

 ما٧ان ٖلى اؾخمغاعا اإلاُل٤ الخ٨م ٨ٞغة ٖلى )ٖلى دمحم( ٖهض فى الخ٨م ٢ام-  1

 .واإلامالي٪ الٗشماهيحن الىدة ايام ٖليه

 التى الاؾدكاعيت الضواويً ة ٨ٞغ مً اهُال٢ا هٓاما للخ٨ىمت ٖلى دمحم وي٘- 2

 الٟغوؿيت الخملت ؤ٢امتها

 صوع  جىٕى خيض والدكغيٗيت الخىٟيظيت الؿلُاث بحن ٖلى دمحم يٟهل لم - 3

 والدكغي٘ الاؾدكاعة بحن الضواويً

غ هي اإلاُل٤ الخ٨م ٨ٞغة ب٣يذ َاإلاا الامىع  وازخلُذ  الخ٨م ظَى

 واملجالـ الضواويً اَم

  كاوع  ٖلى دمحم ٧ان ؤ                                                                   الٗالى الضيىان-  1

 - .جىٟيظَا ٢بل الخ٨ىمت قئىن  فى اًٖاٍئ

 - .واؾٗت ؾلُاث وله ٖلى ملخمض هاثب بمشابت عثيؿه ٧ان   -ب

 ٞغوٕ مً ٕٞغ ل٩ل ٧ان                                                                          الضواويً-  2

 .خاليا الىػاعاث جمشل وهى صيىان الخ٨ىمت
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 الٗالى املجلـ - 3

ى الخ٨ىمت مهام حٗضص هديجت م 1834  ٖام ٖلى دمحم ٦ىهه : اوكاءٍ ؾبب )ؤ  َو

 .الىػعاء مجلـ يمازل

 الٗلماء مً وازىحن اإلاهالر وعئؾاء الضواويً عئؾاء مً جإل٠ : ؤًٖاءٍ )ب

 - وازىحن الخجاع مً وازىحن

يان مً  .الخؿاباث لكئىن  وازىحن )مضيغيت ٧ل ًٖ وطل٪( الٖا

 )الكىعي( اإلاكىعة مجلـ- 4

ًاء )ؤ ٟى ٦باع مً )م 1829 ( ٖلى دمحم ٦ىهه ) 1 الٖا  والٗلماء الخ٨ىمت مْى

يان  .والٖا

 الامت ًٖ هيابت ٖمىميت ظمٗيت بمشابت ٧ان-  2

 والاقٛا٫ والخٗليم الاصاعة مؿاثل فى اؾدكاعيت ؾلُخه اوكاٍئ ؾبب )ب

 .ٖمىميت

 لخىٓيم )الاؾاس ى ال٣اهىن ( ٖلى دمحم ؤنضع م 1837 الاؾاس ى ال٣اهىن  ) 5

 صواويً ؾبٗت وبلٛذ الضواويً ا الخ٨ىميت الضواويً بحن الٗال٢اث

 بسالٝ ظضيضة مجالـ زالزت ٦ىن  )م 1847 ( ٖلى دمحم خ٨م ؤوازغ فى ) 6

 : هى الؿاب٣ت الشالزت الهيئاث

 : املخهىم املجلـ )ؤ

 ؟ ٖلى دمحم ايام املخهىم املجلـ مهمت وضر ؽ

 وال٣ىاهحن اللىاثذ وحكغي٘ للخ٨ىمت ال٨بري  الكئىن  فى الىٓغ )1

 .اإلاهالر لجمي٘ الخٗليماث انضاع ) 2

 :الٗمىميت والجمٗيت الٗمىمى املجلـ )ب



 

 
40 

 .منهما ٧ل ٖلى حٗغى التى الٗمىميت الخ٨ىمت قئىن  فى للىٓغ

 ؟ ٖلى دمحم ٖهض فى والدكغيٗيت الخىٟيظيت للؿُت اإلاىظه الى٣ض ما ؽ

 ٧اهذ واهما اإلاٗغوٝ باإلاٗنى هيابيا صؾخىعيا هٓاما املجالـ َظٍ جمشل لم ) 1

 .ٖلى دمحم آعاء جىٟظ َيئاث مجغص

 زغوط بٗض مهغ فى الٓغوٝ ج٨ً ولم مكغوٖاجه جىٟيظ مً ٖلى دمحم جم٨ً ) 2

مً الخ٨م  ازغ بلىن  لدؿمذ الٟغوؿغيحن

 

 

 الاصاعي  الخ٣ؿيم

 بٌٗ ٖلى دمحم ٞاصزل الٗشماوى الخ٨م ايام ا٢ليما 16 م٣ؿمت مهغ ٧اهذ 

باء فى الاَالى ليدؿاوي  الخٗضيالث  اإلااليت الٖا

 ؟ م 1840 لىضن حؿىيت ٢بل الاصاعي  الخ٣ؿيم وضر ؽ

 - .مضيغ منها ل٩ل اإلاؿاخت مدؿاويت مضيغياث ؾب٘ الى مهغ ٖلى دمحم ٢ؿم 1

 - .مإمىع  منها ٧ل ٖلى مغا٦ؼ الى مضيغيت ٧ل ٢ؿمذ 2

 - .هاْغ ٢ؿم ٧ل ٖلى ا٢ؿام الى مغ٦ؼ ٧ل ٢ؿم 3

 ٖمضة او بلض قيش هاخيت ٧ل ٖلى و٢غي  هىاحى يًم ٢ؿم ٧ل - 1

اث٠ التر٦يت الٗىانغ جىلذ - 2 يٟت ٖضا الاصاعيت الْى  او الىاخيت قيش ْو

اث٠ الٗمضة  .اإلااليت والْى

 ؟ م 1840 لىضن حؿىيت بٗض الاصاعي  الخ٣ؿيم وضر ؽ

اث٠ فى اإلاهغيحن اخال٫ ؾياؾت بضؤ 1  - . الازغي  الْى
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اث٠ ٧ل جمهحر جم ختى اإلاهغيحن اخال٫ ؾياؾت اؾخمغث 2  ٞغي  الهٛغي  الْى

 - ْلغث الجغيل ماٖغصا اؾغماٖيل ٖهغص

  ال٨بحرة الغجب
ًال
 .الاجغا٥ ٖلى خ٨غا

 مهغ فى ال٣ًاجى الىٓام

 ؟ ٖلى دمحم ؤيام ال٣ًاثيت الؿلُت وضر : ؽ

  ٦شحر ال٣ًاجى الىٓام يخٛحر لم )1
ًال
 ومداودث اإلامالي٪ ؤيام ٖليه ٧ان مما ا

 .ميىى خ٨م ؤيام الٟغوؿيت الخملت

 . ال٣ًاثيت الازخهاناث بٌٗ ) الٗالى الضيىان( الخضيىي  لضيىان ؤياٝ ) 2

 ٦باع بمدا٦مت وازخهذ )الخ٣اهيت ظمٗيت( ؤوكئذ م 1842 ٖام فى )3

ٟيحن  .وظىذ ظىاياث مد٨مت بمشابت و٧اهذ اإلاْى

ذ ججاعيت مد٨مت ؤوكئذ ) 4  فى الٟهل فى ازخهذ )الخجاعة مجلـ( باؾم ٖٞغ

اث  الاَالى بحن جيكإ التى الخجاعيت اإلاىاٖػ

 الاظاهب وبحن بينهم ؤو

 الٗؿ٨غيت ال٣ىة بىاء

 بالجيل؟ ٖلى دمحم اَخمام : جٟؿغ بم : ؽ

 هٓاميت؟ ٖؿ٨غيت ٢ىة لبىاء ٖلى دمحم اججاة : ؽ

 - .الٗؿ٨غيت ال٣ىة ؤَميت ومداعب ٖؿ٨غي  ٦غظل ٖلى دمحم ؤصع٥ 1

 - .الىٓاميت ٚحر الٗؿ٨غيت الٟغ١  مً بضد هٓاميت ٖؿ٨غيت ٢ىة بىاء يغيض ٧ان 2

ابيحن يض خغوبه بٗض الخاخا ا٦ثر ال٨ٟغة انبدذ 3  - .الَى

 ؟ الانالخيت ٖلى دمحم ؾياؾت مدىع  الجيل بادصلت ايض : ؽ
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 الُب مضاعؽ اوكاء مً يهضٝ ٧ان ٞمشال للجيل جابٗت الانالخاث ٧اهذ 1

 - الهىضؾغة ومضاعؽ للجيل اَباء اٖضاص

 .والظزحرة الاؾلخت فى زبراء دٖضاص

مغان ج٣ضم اصاة الجيل ٧ان َظا ٖلى 2  - .الٗؿ٨غيت مهمخه الى بادياٞت ٖو

 الًباٍ اٖضاص )ؤ

 ؟ الًباٍ اٖضاص ٖىض ٖلى دمحم اجبٗها التى الخُىاث ما : ؽ

غصاص مداولت ؤو٫  1  مغن  ٞغ٢غة بترصعيب م 1815 - ٖغام هٓغاميحن يغباٍ ٖد

ابحرة الخغعوب ٞغي  اقغجغ٦ذ التري  الججروص  الَى

ًىا ول٨نهم  .مداولخه ًٖ جغاظ٘ لظل٪ لخلٗه جأمغا بل الخضعيب ٞع

 ؤؾىان فى خغبيت مضعؾت وؤٞخخذ م 1820 - ٖام ظضيض مً ال٨ٟغة الى ٖاص 2

 الخضيض الىٓام ٖلى ٖؿ٨غيحن يباٍ لخسغيج

ى هابليىن  ظيل يباٍ ؤخض ٖلى اٖخمض 3  باقا ؾليمان( ؾي٠ ال٨ىلىهيل َو

 - اؾالمه بٗض )الٟغوؿاوي 

 ؟ الخغبيت للمضعؾت ؤؾىان ٖلى دمحم ازخياع جٟؿغ بم : ؽ

 ال٣اَغة فى اإلااامغاث ظى ًٖ بٗضَا ) 1

 .)ؾي٠( الٟغوس ى اإلاضعب يض الىاؽ دزاعة ججىبا ) 2

 )الخجىيض( الجىىص اٖضاص )ب

 ؟ الجىىص اٖضاص ٖىض ٖلى دمحم اجبٗها التى الخُىاث ما : ؽ

 - : خيض الجىىص اٖضاص ٖىض مك٨الث ٖضة ٖلى دمحم واظهذ )ؤ

 - اإلاخمغصة لُبيٗتهم والاعهائوص التر٥ ٖىانغ ججىيض ًٖ الابخٗاص ٢غع  1
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 ٨ٞغة الى لجإ لظل٪ ٖليه زىعاتهم دخخما٫ ججىبا اإلاهغيحن ججىيض ًٖ ابخٗض 2

 - . ٞكلذ ول٨نها الؿىصاهيحن ججىييض

 جىٓيم فى ليٗاوهٍى الٟغوؿيحن الًباٍ ٦باع مً َاثٟت ٖلى دمحم اؾخ٣ضم )ب

 الجيل

 مدل وخلىا الخغبيت صعوؾهم دجمام ؤوعوبا الى الكبان مً ٖضصا ؤعؾل )ط

 ٖىصتهم بٗض الخغبيت اإلاضاعؽ فى الاظاهب

 ؟ اإلاهغي  الجيل فى الؿىصاهيحن ججىيض ٨ٞغة ٞكل جٟؿغ بم : ؽ

خماص ٖلى دمحم ٢غع  لظل٪ لهم الجى مالءمت لٗضم مٗٓمهم مىث  ٖلى الٖا

 1824 ٖام بىجاح الخجغبت وجمذ اإلاهغيحن

 الاؾُى٫  )ط

 ؟ الاؾُى٫  اٖضاص ٖىض ٖلى دمحم اجبٗها التى الخُىاث ما : ؽ

 ٖلى دمحم قٕغ ٖىضما م 1811 - ٖام ؤواثل فى اإلاهغيت البدغيت ْهىع  بضؤ 1

ابيت الخغوب (فى الضزى٫   )الَى

 الخغبيت الؿًٟ لهى٘ الاؾ٨ىضعيت فى وؤزغي  بىد١ فى جغؾاهت ٖلى دمحم ؤوكإ 2

 - .والخجاعيت

ما٫ ٖلى البداعة لخٗليم مٗؿ٨غا ؤوكإ 3  ومضعؾت مؿدكٟى وؤ٢ام البدغيت الٖا

 - دٖضاص الؿًٟ اخضي ْهغ ٖلى بدغيت

 .البدغيحن الًباٍ

 ْهغ ٖلى الٗليا ٖلىمهم الًباٍ ليخم واهجلترا ٞغوؿا الى البٗشاث ؤعؾل 4

 - .الاوعبيت الخغبيت الؿًٟ

 والظزحرة الاؾلخت مهاو٘ )ص
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 ؟ مهغ فى الاؾلخت مهاو٘ ٖلى دمحم اوكاء : جٟؿغ بم

 الخاعط مً الؿالح اؾخحراص ًٖ ليؿخٛنى )1

 .الاظىبيت الضو٫  عخمت جدذ ديب٣ى ) 2

 ؟ والؼزحرة ألاؾلخت مهاو٘ اٖضاص ٖىض ٖلى دمحم اجبٗها التى الخُىاث ما

 للباعوص ومهىٗحن اإلاضاٞ٘ ونب الاؾلخت لهى٘ ال٣لٗت فى جغؾاهت ؤ٢ام ) 1

 )ػيجرب الؿغيضة خغي ( اإلاغنغوص بالخىى

 .الغويت وظؼيغة

 واإلاىاوئ الٗانمت ًٖ للضٞإ الالػمت والاؾخد٩اماث ال٣إل ؤ٢ام ) 2

 .وصمياٍ وعقيض الاؾ٨ىضعيت و اإلا٣ُم ٢لٗت وبنى الضيً نالح ٢لٗت ؤنلر ) 3

 الخاعظيت مهغ ؾياؾت

 بىظىص اإلام٨ً مً ي٨ً لم )الٗشماوى الٗهض ( ٖلى دمحم جىليت ٢بل جٟؿغ بم

 ؟ إلاهغ زاعظيت ؾياؾت

  مهغ ٧اهذ  1
ًال
 ( ٖكغ الؿاصؽ ال٣غن  مىظ الٗشماهيت الامبراَىعيت مً ظؼءا

1517 ) 

 - .والؿلم الخغب فى الؿلُان جدب٘ الىدياث 2

 الٗشماهيت الضولت ًٖ الاؾخ٣ال٫ فى ٖلى دمحم مداودث حٗضصث بادصلت ايض ؽ

 ال٣غواث طَبذ ٖىضما الٗشماهيت الضولت ًٖ الاؾخ٣ال٫ مداودث ٖلى دمحم بضؤ 1

ابحرة الخغ٦غة دزمغاص اإلاهغعيت  - الَى

 .الؿلُان َلب ٖلى بىاء

 الغابُت لخ٨ىيً وطل٪ الكام فى الؿلُان م٘ الاقدبا٥ خضر ٖىضما جبلىعث 2

 - .الٗشماهيت الغابُت مىاظهت فى الٗغبيت
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غي  الٗغبحرة والجؼيغعة الكغام ٞغي  ٖلغي  مدمغص جىؾٗاث 3  الؿغوصان ٞو

 - الٓهحرع بمشابغة ٧اهغث اإلاخىؾٍغ البدغع  وخغوى

 . ٖلى دمحم ؤ٢امها التى اإلاغ٦ؼيت للخ٨ىمت

 ٖلى دمحم خغوب

 
ًال
  جمذ التى الخغوب :ؤود

ًال
 الٗشماوى الؿلُان َلب ٖلى بىاءا

 )م 1819  1811 ( الٗغبيت الجؼيغة فى ٖلى دمحم خغوب )ؤ

ابيت الخغب ( الٗغبيت الجؼيغة فى ٖلى دمحم خغوب جٟؿغ بم  ) الَى

اب ٖبض بً دمحم ؤجبإ صٖىة ٖلى ال٣ًاء فى الٗشماوى الؿلُان مؿاٖضة 1  - الَى

يض  2  مهغ ٖلى دمحم مغ٦ؼ جَى

 ؟ الٗغبيت الجؼيغة فى ٖلى دمحم خغوب :ٖلى اإلاترجبت مالىخاثج : ؽ

يض وؾيلت الٗغبيت الجؼيغة فى ٖلى دمحم خغوب ٧اهذ )ؤ  مهغ فى مغ٦ؼة لخَى

 -:خيض

ؿغ٦غي  ؾياؾغعي مهغعي وظغعوص الغي  ؤصث 1  الٗغبحرعة الجؼيغعة ٞغعي ٖو

 - ٖلغعي ملخمغعص ؤؾغهض الؿغعلُان دن وطلغ٥

 .ظضة وديت ابغاَيم ودبىه اإلا٩ى الخغم مكيست

ؿحر وهجض الدجاػ ٞكمل مهغ مجا٫ احؿ٘ 2   ٖو
ًال
 والخليج اليمً مً وظؼءا

 - الٗغبى

 مىانغدتها َغيغ١  ٖلغي  زُغعا ٖلغي  مدمغص جىؾٕغ ٞغي  بغيُاهبرا وظغصث ب

 - الٗغبغي  الخلغيج ٖلغي  هٟىطَغا ٟٞغيغث

 1839 ٖام ٖضن واخخلذ

 ) اإلاىعة ( ) م 1828  م 1821 ( اليىهان خغب )ب
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 ؟ اليىهان فى ٖلى دمحم خغب : جٟؿغ بم : ؽ

 بادؾخ٣ال٫ ومُالبتهم اليىهاهيحن زىعة إلاىاظهت الؿلُان َلب ٖلى بىاء جمذ

 ظغػء اليىهغان (.الٗشماهحرة الضولغة ٖغن 

 )ٖكغ الخامـ ال٣غن  مً الٗشماهيت الضولت مً

17 

 ٖلى؟ دمحم لهالر اليىهان لخغوب النهاثيت الىخاثج ٧اهذ باآلصلت ؤيض

 ؟ ) اإلاىعة ( اليىهان فى ٖلى دمحم خغوب هخاثج هى ما : ؽ

 .مهغ لىديت ٦غيذ ظؼيغة ٖلى دمحم يم  1

 .اإلايضاهيت الخبراث اإلاهغي  الجيل ا٦دؿاب  2

 ٖلى دمحم م٘ الخٟاوى جم خيض الضولت اَاع فى اإلاخمحي مهغ قإن اعجٟإ  3

 دنهغاء اجٟا٢يت الى للخىنل مباقغة

 م 1828 ٖام الخغب

 اؾخ٣ال٫ وجد٣ي٤ الضولت ًٖ الاهٟها٫ ٨ٞغة همى فى ؤزغ طاث الىخاثج َظٍ  4

 مهغ

بت ٖلى بىاءًال  خغوب : زاهيا  ٖلى دمحم ٚع

 ) م 1822  م 1820 الؿىصان ٞخذ ( الؿىصان فى الخىؾ٘ )ؤ

 الؿىصان بٟخذ وحٗٝغ ٖلى دمحم بعاصة ٖلي بىاءا خغب ؤو٫  هي

 ؟ الؿىصان فى ٖلى دمحم جىؾ٘ جٟؿغ بم : ؽ

 الخيىر  املجا٫ ب٨ٟغة جخٗل٤ َضٝ مً ؤ٦ثر الؿىصان لخغب ٧ان بادصلت ايض

 ؟ الجىىب هدى والامخضاص إلاهغ

 بالؿىصان صه٣لت الى ال٣لٗت مظبدت مً الهاعبحن اإلامالي٪ مخابٗت  1
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 والخباص٫ للؿل٘ ٦م٣ىم الظَب دَميت واإلااؽ الظَب مىاظم ا٦دكاٝ  2

 الخجاعي 

 الخجاعة جىميت  3

 - .الجيل فى الؿىصاهيحن ججىيض 4

 ؟ الؿىصان فى ٖلى دمحم خغوب ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ماهى : ؽ

 الجؼيغة فى بها ي٣م ولم الؿىصان فى الاظغاءاث مً ال٨شحر ٖلى دمحم اجسظ )ؤ

 - : خيض الٗغبيت

 يغصٍ فى خ٨مضاع بغجبت للؿىصان ٖام خا٦م بخٗيحن والاصاعة للخ٨م هٓام ؤ٢ام  1

 بالخيؿغي٤ والٗؿغ٦غيت اإلاضهحرة الؿغلُت

 .مهغ فى الضازليت صيىان م٘

 م٘ مهغ فى ٞٗل ٦ما ا٢ؿام بلى واإلاضيغياث مضيغياث بلى الؿىصان ج٣ؿيم 2

 وظهغة اإلاضيغيغة إلاغصيغ و٦حر٫  وظغوص

 ومٟتى و٢اض ى مىْٟحن مً مٗاوهت

ىم ( ظضيضة مضن بىاء  3  )الاػع١ الىيل ٖلى ٦ؿال و الخَغ

 الٟا٦هت واشجاع والخًغواث ال٣مذ مشل ػعاٖيت خانالث ؤصزل  4

 مىاب٘ ا٦دكاٝ و ؤٞغي٣يت مً الجؼء َظا ٖلى الخٗٝغ ه٣ُت الؿىصان ٞخذ )ب

 اؾماٖيل ٖهض فى جم الظي الخىؾ٘ و الىيل

 الهٛغي  وآؾيا والاهايى٫  الكام فى الخىؾ٘ ) ب

 ) الكام لخغب الخٟيت الضواٞ٘ ( ؟ الكام لًم ٖلى دمحم مداودث ماهى : ؽ

 الؿىصان فى خغوبه مً ؤؾب٤ ٧ان الكام لًم ٖلى دمحم جُل٘ بن بادصلت ايض
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 مً مبلٜ م٣ابل الكام ًٖ له يدىاػ٫  ل٩ى الؿلُان مساَبت فى ٨ٞغ م 1810 ( 1

 اإلاا٫

ابيت الخغب ؤزىاء ) 2  الكام بىديت اليه يخٗهض ان الؿلُان مً َلب الَى

ابيحن ازًإ فى دَميتها ٌ الؿلُان ول٨ً الَى  ٞع

 قبت فى ووظىصٍ الؿىصان ٖلى اؾخالثه بٗض الخاخا ا٦ثر ال٨ٟغة ؤنبدذ )3

 الجبهه ج٣ىي  الكام وبًم الٗغبيت الجؼيغة

 الٗشماهيت الضولت مىاظت فى الٗغبيت

 الؿلُان ول٨ً اإلاىعة فى زؿاثغة ًٖ حٗىيًا َلبها اليىهان خغب ؤزىاء ) 4

ٌ  جغيه لم التى ٦غيذ ظؼيغة واُٖاٍ ٞع

 ؟ ٖلى دمحم جغى لم ٦غيذ ظؼيغة جٟؿغ بم ؽ

 بال٣ىة الكام ٖلى الاؾديالء ٢غع  لظل٪ اَلها وجمغص لبٗضَا

 )اإلاباقغة اإلاٗلىت الاؾباب ( ؟ الكام فى ٖلى دمحم خغوب جٟؿغ بم : ؽ

بت 1  الكام الى مهغ مً الهاعبحن اإلاهغيحن الٟالخيحن اعظإ فى ٖلى دمحم ٚع

غاعا الًغاثب مً جسلها  - مً ٞو

 )الاٝ 6 هدى( الٗؿ٨غيت الخضمت

2 ٌ ايا انهم باٖخباع الٟاعيً اعظإ ٩ٖا والى ٞع  الاؾخ٣غاع لهم يد٤ ٖشماهيىن  ٖع

 - الٗشماهيت الضولت يدب٘ م٩ان اي فى

 - الٗشماهيت الغبُت مىاظهه فى الٗغبيت الغابُت ج٨ىيً 3

 الكام؟ فى الاهخهاعاث مً ال٨شحر اإلاهغي  الجيل خ٤٣ بادصلت ايض : ؽ

 وخمو ) 1832 يىهيه( وصمك٤ ) 1832 مايى( ٩ٖا اإلاهغيت ال٣ىاث صزلذ )1

 ( 1832 يىليى(
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 فى وجمغ٦ؼث الاهايى٫  ؤعاض ى وصزلذ لؿىعيت الكماليت الخضوص جسُذ ) 3

 ؤصهه

 خغوب واهخهى الٗشماهيت الضولت ٖانمت الاؾخاهت هدى الؼخ٠ وانلذ ) 3

 م 1833 ٦ىجاَيت نلر ب٣ٗض الكام

 إلاهغ؟ الخيىي  املجا٫ لخضمت الكام فى ٖلى دمحم اجسظَا التى الاظغاءاث ما ؽ

 )الاولى الكام خغب( الكام؟ فى ٖلى دمحم خغوب هخاثج ما ؽ

يض ) 1 غى الامً جَى  مهغ فى اإلاغ٦ؼيت الخ٨ىمت ؾلُت وا٢غاع الىٓام ٞو

 منهم الؿالح وهٕؼ الا٢ُاٖيحن الامغاء ٖلى دمحم ازً٘ ) 2

 والخجاعة الؼعاٖت جيكيِ ٖلى ٖمل )3

 الاظباعي  الخجىيض ٞغى ) 4

 الاوعوبيت الضو٫  جضزل

 ؟ م 1833 ٦ىجاَيت نلر ٣ٖض ٖلى اإلاترجبت الىخاثج هى ما : ؽ

 ٖلى دمحم بؿِ و اإلاهغيت الضولت بخىؾي٘ الكام فى ٖلى دمحم خغوب اهتهذ )1

 ؾغلُاجه وجإيحرص وؤصهه الكام ٖلى هٟىطٍ

 والدجاػ الٗغبيت الجؼيغة و ٦غيذ ٖلى

 مً ٞدظعجه الاوعوبيت الضو٫  ٞهاعح الٗشماهيت الضولت ًٖ الاؾخ٣ال٫ اٖتيم ) 2

 م 1834 ٖام الخُىة َظٍ ٖلى الا٢ضام

 يض الؿلُان صؾاجـ بؿبب م 1838 ٖام الاؾخ٣ال٫ ٖلى ٖؼمه ظضص ) 3

 الاوعوبيت الضو٫  حصجٗه ولم الكام فى خ٨مت

 م٘ ؾغيا اجٟا٢ا ٣ٗٞض ٖؿ٨غيا ٖلى دمحم إلاىاظهت اؾخٗض الٗشماوى الؿلُان )4

ى عوؾيا  ) س ى اؾ٩له زى٩اع ( مٗاَضة َو
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 الضو٫  ًٚب الٗشماوى الؿلُان ٖلى ٖلى دمحم اهخهاعاث جٟؿغؤزاعث بم

 الاوعوبيت

 جدملت وما و٢ىجه ٖلى دمحم هٟىط اػصياص زكيت ول٨ً الؿلُان ٖلى ُٖٟا ليـ

 الضولى الخىاػن  مؿإلت ٖلى زُغ مً

 هابليىن  ٖلى وال٣ًاء ٞييىا حؿىياث بم٣خط ى 1815 مىظ ؤوعوبا ٖاقخه الظي

 بىهابغث

 مً دزغاظه ٖؿ٨غيا ٖلى دمحم إلاىاظهت عجب الٗشماوي الؿلُان صخت ازبذ ؽ

 ؟ ٦ىجاَيه بٗض ؾىعيا

   ؿاٖض ؤن وجغ٦يا عوؾيا جلتيم عوؾيا م٘ ؾغيا اجٟا٢ا ٣ٖض خيض
ًال
 الازغ مهما ٦ال

 زاعجى ؤو صازلى زُغ ؤي ؤمام

 ؟ 1833 ٦ىجاَيه نلر بٗض ٖلى دمحم جىؾٗاث مً اهجلترا مى٠٢ وضر : ؽ

 مٗاَضة جُبي٤ يم٨ً ختى ٖلى دمحم يسً٘ ان الؿلُان حصجي٘ ٖلى ٖملذ ) 1

 والتى ) م 1838 الخجاعيت ليمان بلُت (

 .ٞغوؿا ٖليها وا٣ٞذ

 اهجلترا مى٠٢ بؿبب والؿلُان ٖلى دمحم بحن الهلر مؿاعى ؤز٣ٟذ ) 2

 ال٣خا٫ ٖلى املخغى

 ال٣ىاث َؼمذ اإلاهغيت ال٣ىاث ول٨ً ٖلى دمحم ٢خا٫ ٖلى الؿلُان خغيذ ) 3

 هؼيب مى٢ٗه فى ؾاخ٣ت َؼيمت الٗشماهيت

 1839 الؿىعيت التر٦يت الخضوص ٖلى ههيبحن ؤو

 ب٣ٗض اإلاٟاوياث واهتهذ الٗشماوى الؿلُان م٘ مٟاوياث فى صزلذ ) 4

ذ م 1840 لىضن مٗاَضة ٞغ  )لىضن حؿىيت (باؾم ٖو
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 الاوعبيت الضو٫  لضي الٗشماهيت الضولت ٖلى ٖلى دمحم اهخهاعاث ؤزاعث ٖلى صلل

 ؟ اإلاى٣ُت فى الضولى الخىاػن  مؿإلت

 قمل الظي هٟىطَا وجىؾي٘ مهغ بخٟى١  حؿمذ الاوعوبيت الضو٫  ج٨ً لم - 1

 و٦غيذ الٗغبيت والجؼيغة الكام

 حؿىيت ب٣ٗض واهتهذ اإلاى٣ُت فى ال٣ىي  جىاػن  لخٟٔ مٟاوياث فى صزلذ - 2

 ........... قغوَها ومً 1840 لىضن

 1840 لىضن حؿىيت

 ؟ 1840 لىضن حؿىيت الاوعوبيت الضو٫  ٣ٖض جٟؿغ بم : ؽ

 )الشاهيت الكام خغب ( ؟ م 3981 ٖام هؼيب مى٢ٗت ٖلى اإلاترجبت ماالىخاثج ؽ

 . الٗشماوى الجيل َؼيمت ) 1

 ٢خا٫ صون  ٖلى ملخمض ؤؾُىلت الٗشماوى الاؾُى٫  ٢اثض ؾلم ) 2

 . وبدغا بغا الٗشماهيت الضولت ٖلى وجٟى٢ه ٖلى دمحم ٢ىة اػصاصث ) 3

 فى الاوعوبيت الضو٫  ٞضزلذ الضولى الخىاػن  مؿإله ٖلى دمحم اهخهاعاث ؤزاعث ) 4

 الٗشماوى الؿلُان م٘ مٟاوياث

 ؟ )الاخ٩ام / الىهىم( م 1840 لىضن مٗاَضة قغوٍ ؤَم وضر : ؽ

 َىا٫ ؾىعيت ظىىب ٣ِٞ ٖلى وملخمض وعازيا مهغ وزلٟاثت ٖلى دمحم اُٖاء ) 1

 وؤصهه والدجاػ ٦غيذ ازالء م٘ خياجه

 الٗشماوى الاؾُى٫  واٖاصة

 )ٞلؿُحن (٩ٖا وديت مً يدغم ايام ٖكغة مضة فى ال٣غاع َظا ي٣بل لم بطا ) 2

ًت اؾخمغ بطا ) 3  مهغ وديت مً يدغم ازغي  ايام ٖكغة ٞع

 للؿلُان ؾىىيت ظؼيت ٖلى دمحم يضٞ٘ ؤن ) 4
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 الضو٫  م٘ الٗشماهيت الضولت ٣ٖضتها التى اإلاٗاَضاث بخُبي٤ ٖلى دمحم يلتيم ) 5

 .ليمان بلُت مٗاَضة م٣ضمتها فى الاوعوبيت

  والبدغيت البريت ٖلى دمحم ٢ىاث حٗض ) 6
ًال
 وؤن الٗشماهيت الضولت ٢ىاث مً ظؼءا

 .الؿلُان زضمت فى ج٨ىن 

ٌ بطا )7  الى اإلاٗاَضة ٖلى اإلاى٢ٗىن  الخلٟاء يلجإ الكغوٍ َظٍ ٖلى دمحم ٞع

 بدمايت التيامهم م٘ يضٍ ال٣ىة اؾخسضام

 الٗشماوى الؿلُان ٖغف

 ؟ 1840 لىضن مٗاَضة مً ٞغوؿا مى٠٢ وضر : ؽ

ًذ ) 1 ا وعاء مً جم الاجٟا١ ألن الاجٟا٢يت ٞع   ْهَغ
ًال
 وبحن بينهما للٗضاء هٓغا

 اهجلترا

ٌ ٖلى دمحم جدغى ؤزظث ) 2 ان ول٨ً اإلاٗاَضة قغوٍ لٞغ  ماجغ٦خه ؾٖغ

 ؟ 1840 لىضن اجٟا٢يت مً ٖلى دمحم مى٠٢ وضر : ؽ

ٌ البضايت فى ) 1  اإلاخدالٟت الضو٫  واؾخٗضث للخغب واؾخٗض اإلاٗاَضة ٞع

 لخهاعة

 ٢يام و جإييضٍ ًٖ ٞغوؿا جسلى بؿبب الاجٟا٢يت ٖلى طل٪ بٗض ٖلى دمحم وا٤ٞ ) 2

 يضٍ بالشىعة ؾىعيا ؤَالى

 ؟ 1840 لىضن حؿىيت اإلاترجبتٖلى الىخاثج ما : ؽ

 الخاعظيت اهخهاعاتها مً مهغ خغمذ  1

 الخىؾ٘ ٢بل صولتها خضوص فى مهغ ؤب٣ذ  2

 ٖشماهيت وديت مجغص ٧اهذ ؤن بٗض صوليت شخهيت إلاهغ ظٗلذ  3

 1841 ويىهيه ٞبرايغ ٞغماوي الؿلُان ؤنضع م 1840 لىضن إلاٗاصة اؾخ٨ماد  4



 

 
53 

 ؟ م 1841 ٞغماوى الؿلُان انضاع ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ما : ؽ

 -: وهى ٢يىص بٗضة مهغ الٟغماوي عبِ )ؤ

 الؿلُان مً الىديت ٞغمان ٖلى دمحم ؤبىاء مً مهغ خ٩ام يخل٣ى ؤن ) 1

 الؿلُان  ٣ٗضَا التى الاجٟا٢ياث ٧اٞت بدىٟيظ مهغ التيام ) 2

 الؿلُان باؾم مهغ فى الًغاثب وججم٘ الى٣ىص جًغب ؤن ) 3

 اإلاهغيت الخ٨ىمت ايغاصاث عب٘ للؿلُان جغؾل ؤن ) 4

 ؾًٟ مهغ ودجبنى ظىضي ؤل٠ 18 ًٖ الؿلم و٢ذ فى الجيل ٖضص ديؼيض ) 5

 الؿلُان بةطن بد خغبيت

 الؿاب٣ت لالؾباب الٗشماهيت الضولت ًٖ مهغ اؾخ٣ال٫ م 1841 ٞغماوى ؤزغ )ب

غماوى 1840 لىضن إلاٗاَضة َب٣ا الٗشماهيت الضولت مهغججاٍ وي٘ اؾخمغ )ط  ٞو

1841 

*************************************************** 

 الاخخ٩اع ؾياؾت انهياع

 ( 1838 ليمان بلُت اجٟا٢يت (

غاٝ  - الٗشماوى والؿلُان اهجلترا بحن : ألَا

 ؟ م 1838 ليمان بلُت مٗاَضة الٗشماهيت والضولت اهجلترا ٣ٖض :جٟؿغ بم

بت جٟؿغ بم  ا٢خهاصيا ٖلى دمحم يغب فى الاوعبيت الضو٫  ٚع

 - الاوعبيت البًاج٘ ؤمام مهغ ؤؾىا١ ٖلى دمحم اٚل٤ 1

 الهىاٖيت الشىعة بٗض الكغ١  وبالص مهغ فى الاؾىا١ الى اوعوبا خاظت ػاصث 2

 - الاهخاط وػياصة

 - دوعوبا الخجاعي  الغواط ؤمام ٖثرة حجغ الاخخ٩اع بىٓام ٖلى دمحم ٧ان 3
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 يىليى فى الخىٟيظ يبضؤ و ٖلى دمحم ويٗه الاخخ٩اعالظي هٓام الٛاء الىهىم

1839 

 ؟ الاخخ٩اع هٓام بؿ٣ىٍ اإلا٣هىص ما : ؽ

٘  يٟٗلىن  ٞيما ؤخغاعا اإلاىخجحن وجغ٥ الا٢خهاصي بالضوع  ال٣يام ًٖ الضولت يض ٞع

ٌ جٟؿغ بم : ؽ  ليمان؟ بلُت اجٟا٢يت ٖلى دمحم ٞع

 . مهغ فى الضازلى الاهخاط ٖلى خٟاْا - 1

 .الخاعط فى الاوعبيت للضو٫  مىاٞؿا ل٣ضعجه اب٣اءا - 2

 ؟ م 1840 لىضن حؿىيت اَاع فى م 1840 ليمان بلُت مٗاَضة جُبي٤ هخاثج ما ؽ

 ؟ اإلاهغي  الا٢خهاص ٖلى ليمان بلُت اجٟا٢يت جُبي٤ ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ما ؽ

 - . ٖلى دمحم ويٗه الظي الاخخ٩اع هٓام ؾ٣ىٍ 1

ي٠ مجا٫ فى الاظىبيت الاؾدشماعاث صزى٫  2  - .والاهخاط اإلاا٫ جْى

 مىه ا٦ثر الاظىبى اإلاىخج لهالر ٧ان وان الا٢خهاصيت الخغيت مىار ؾياصة - 1

 .اإلاهغي  اإلاىخج لهالر

 ؟ ٖلى ودمحم الٗشماوى الؿلُان بحن ؤػمت ٢يام جٟؿغ بم ؽ

 هٟؿها الٗشماهيت الضولت الضو٫  وتهضيضٍ الكام فى ٖلى دمحم جىؾ٘ - 1

لى اوعبا صو٫  جدال٠ - 2 غى ٖلى بمدمض لالي٣إ اهجلترا عؤؾها ٖو  حؿىيت ٞو

 بم٣خًغاَا هٟغطث التى 1840 لىضن

 الاخخ٩اع هٓام وؾ٣ِ ليمان بلُت اجٟا٢يت

 الؼعاٖت ٖلى الؿ٣ىٍ ؤزغ

 ؟ الؼعاٖت فى الاخخ٩اع ؾ٣ىٍ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ
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  اإلاؼإع ؤنبذ ؾٗيض ٖهض في 1
ًال
 وجدىلذ الؼعاٖت ٞخإزغث ما كاء ػعاٖت فى خغا

 - فى الخ٤ الى اهخٟإ مً اإلال٨يت

 َبتها ؤو الاعى جىعيض

 الخانالث ٖلى ججبى التى )٪ 12 - ( الضزىليت يغيبت ؤلٛيذ ؾٗيض ٖهض في 2

 الاؾىا١ صزى٫  ٖىض

 الاوعوبيت الؿى١  اخخياط بؿبب ؾٍٗغ واعجٟ٘ اإلاهغي  ال٣ًُ ػعاٖت ؤػصَغث 3

 - اهجلترا زانت

 - .اؾماٖيل ٖهض فى ظضيضة هباجاث واصزا٫ الؼعاٖت لتر٢يت مداودث بظلذ 4

 1871 اإلا٣ابلت ٢اهىن 

 ؟ 1871 ٖام اؾماٖيل الخضيىي  ٖهض فى اإلا٣ابلت ٢اهىن  نضوع  جٟؿغ بم

 - الاظىبيت البىى٥ مً الا٢تراى باب ٞخذ و مهغ الاظىبيت الاؾدشماعاث صزى٫  1

 - مىاٖيضَا فى الضيىن  ؾضاص مك٩لت الخ٨ىمت مىاظهت 2

 ؟ اإلا٣ابلت ٢اهىن  )ههىم ( ؤخ٩ام وضر : ؽ

  ٟٗى واخضة مغة ؾىىاث ؾذ الاعى ٖلى اإلا٣غعة الًغيبت يضٞ٘ الظي الٟالح

 مؿخمغة بهٟت الًغيبت هه٠ مً

 لالعى الخامت اإلال٨يت خ٤ له وي٨ىن 

 ؟ اإلا٣ابلت ٢اهىن  نضوع  هخاثج ما ؽ

حن اؾخ٣غاع ؤؾباب ؤخض طل٪ ٧ان  بادهخاط والاَخمام والٟالخحن اإلاؼاٖع

 الهىاٖت ٖلى الؿ٣ىٍ ؤزغ )ب

 ؟ الهىاٖت فى الاخخ٩اع هٓام ؾ٣ىٍ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 - .مٗٓمها اٚال١ بٗض الضولت مهاو٘ اهخاط ٢لت 1
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يت الهىاٖاث جضَىعث 2  - .الاظىبى الاهخاط مىاٞؿت ٖلى ٢ضعتها لٗضم الخٞغ

 بؿغبب ؾىٗيض ٖهىض واو٫  ٖبراؽ ٖهض فى الخغبيت للهىاٖاث اهخٗاف خضر 3

 - بغيً ال٣غعم خغعب ٞغي  مهغع  اقغجغا٥

 الؿلُان َلب ٖلى بىاءا )م 1856  1853 ( وعوؾيا جغ٦يا

 ٖضص ػياصة بؿبب اؾماٖيل ٖهض فى الخغبيت الهىاٖاث اهخٗاف اؾخمغ 4

 ظىضي ؤل٠ 30 - الى الجيل

 ؟ اؾماٖيل ٖهض فى اإلاهغيت الهىاٖت اػصَاع جٟؿغ بم : ؽ

 - :بؿبب الخغبيت الهىاٖت اػصَغث )ؤ

 ظىضي ؤل٠ 30 الى الجيل ٖضص ػياصة ) 1

2 ( ٘  الازغي  وججضيض اإلاهاو٘ وا٢امت الخغبيت اإلاٗضاث بىاء ٖلى ال٣يىص ٞع

 وصبٜ الؼيىث ونىاٖت ال٣ًُ خلج مشل الخجهحييت الهىاٖاث لبٌٗ اػصَاع )ب

 مشل الخدىيليت والهىاٖاث الجلىص

 .والىع١ واليؿيج والٛؼ٫  الؿ٨غ

يت الهىاٖاث ٦ؿاص جٟؿغ بم ؽ  ؟ الاخخ٩اع الٛاء بٗض الخٞغ

 ل٣ض ختى اإلاهغيت الاؾىا١ ٚمغ الظي الاظىبى اإلاىخج مىاٞؿت ٖلى ٢ضعتها لٗضم

 ال٨ؿاص وخل الهىاٖاث بٌٗ ازخٟذ

 ال٣اَغة زانت ٞيها اػصَغث التى بادخياء

 الخجاعة ٖلى الؿ٣ىٍ ؤزغ )ط

 ؟ الخجاعة فى الاخخ٩اع ؾ٣ىٍ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 الاخخ٩اع؟ هٓام بؼوا٫ ٦شحرا الضازليت الخجاعة جخإزغ لم بادصلت ؤيض : ؽ
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 البي٘ مً بضد باإلاؼايضة الاهخاط لبي٘ خل٣اث با٢امت الؼعاٖيحن للمىخجحن ؾمذ 1

 - .الخ٨ىميت الكىهت َغي٤ ًٖ

 صازل وبيٗها والهىاٖيت الؼعاٖيت اإلاىخجاث فى بادججاع الاهجلحي للخجاع ؾمذ 2

ا مهغ  - .للخاعط وجهضيَغ

 - .مىخجاث مً اإلاهغيت الؿى١  ماجدخاظه بخىعيض الخجاع ٢ام 3

 - والخهضيغ الاؾخحراص فى الاظاهب ليكاٍ هديجت والُغ١  الى٣ل وؾاثل جىٞحر 4

 ؾٗيض؟ ٖهض فى واإلاىانالث الى٣ل وؾاثل اػصَاع جٟؿغ بم

 ؟ ؾٗيض ٖهض فى الضازليت الخجاعة اػصَاع جٟؿغ بم

 ؟ والخهضيغ الاؾخحراص فى الاظاهب ووكاٍ الخجاعة حجم ػياصة هخاثج ما ؽ

 .والؿىيـ ال٣اَغة وبحن والاؾ٨ىضعيت ال٣اَغة بحن الخضيضي الخِ اوكاء ) 1

 .والبريض البر١  قب٨ت جىؾي٘ وجم الؼعاٖيت والؿ٨٪ البريت الُغ١  مهضث ) 2

 ٖهض في اظىبيت امىا٫ بغئوؽ ) هيليت و بدغيت( للمالخت قغ٦خان جإؾؿذ ) 3

 ؾٗيض

21 

 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 الؿىيـ ٢ىاة مكغوٕ )ص

 الؿىيـ؟ ٢ىاة مكغوٕ جٟؿغ بم : ؽ

 والٛغب الكغ١  بحن الخجاعة مغوع حؿهيل ) 1

 الخام واإلاىاص والاؾتهال٥ الدؿىي٤ ومىا٤َ الاهخاط مىا٤َ بحن الغبِ ) 2
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 الؿىيـ ٢ىاة إلاكغوٕ باليؿبت ؾٗيض مً ٖلى دمحم مى٠٢ ازخل٠ بادصلت ازبذ

 ؟

ٌ )ؤ   الؿىىيـ ٢ىىاة مكغوٕ ٖلى دمحم ٞع
ًال
  اعيغص د ( ع:٢اثال

ًال
ىعا  مهغع  ٞغي  بؿٞغ

ىع  مًغي٤ الغي  بقغاعة طلغ٥ )  البؿٞغ

 خغيت يمان ؤظل مً التر٦يت الؿياؾت في الاوعوبيت الضو٫  جضزلذ الظي التر٧ى

 .ٞيه الضوليت اإلاالخت

 )صيلؿبـ ٞغصيىاهض( للمؿيى ال٣ىاة خٟغ امخياػ مىذ ٖل باقا ؾٗيض وا٤ٞ )ب

 اخخ٩اع م٘ ٞغوؿا فى الضعاؾت ؤيام نضي٣ه

ا  فى للمالخت اٞخخدذ و٢ض للمالخت اٞخخاخها بضء مً ٖاما 99 إلاضة اؾدشماَع

 م 1869 هىٞمبر

 مهغ؟ فى الاظىبى الخضزل مٓاَغ مً الؿىيـ ٢ىاة امخياػ قغوٍ : بادصلت ايض

 ؟ الؿىيـ ٢ىاة امخياػ قغوٍ وضر ؽ

 م٘ ال٣ىاة لخٟغ الالػمت الاعاض ى ٧ل ًٖ للكغ٦ت اإلاهغيت الخ٨ىمت جىاػ٫  - 1

ٟاء  الًغاثب مً الٖا

ت بدٟغ اإلاهغيت الخ٨ىمت بلؼام - 2  . باإلاكغوٕ للٗاملحن الٗظبت اإلاياٍ جىنل جٖغ

 صٞ٘ م٣ابل للٗملياث والالػمت لالٞغاص اإلاملى٦ت الاعاض ى اهتيإ خ٤ للكغ٦ت 3

 - .ٖاص٫ ماصي حٗىيٌ

 صون  الخ٨ىميت واملخاظغ اإلاىاظم مً الخام اإلاىاص اؾخسغاط امخياػ للكغ٦ت - 4

 يغاثب

 .اإلاهغيحن مً الٗما٫ ازماؽ اعبٗت اإلاهغيت الخ٨ىمت ج٣ضم - 5

 الاعباح نافي مً ٪ 15 - ٖلى والامخياػاث الاعاض ى م٣ابل مهغ جدهل 6
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 الضيىن  حؿىيت اظل مً الكغ٦ت اؾهم مً ٪ 44 - ٖلى مهغ جدهل 7

 الاظخماٖيت الاخىا٫ ٖلى الؿ٣ىٍ ؤزغ )و

 ؟ الاظخماٖيت الاخىا٫ ٖلى الاخخ٩اع ؾ٣ىٍ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 الُىاث٠ قيىر و الخٝغ َىاث٠ جضَىعث )1

 .الاظىبيت الى٧ادث لخؿاب املخلى الخاظغ صوع  جىا٢و ) ) 2

 اإلال٨حرعة اؾغعج٣غاع بٗغعص الؼعاٖحرعة الاعايغعي مغعد٥ َب٣غعة ْهغععث ) 3

 الغعي يخُلٗغعون  بغعصءوا والغعطيً لالعايغعي الٟغصيغعة

 الؿياؾيت الخياة فى اإلاكاع٦ت

 الخٗليميت النهًت ٖلى الاخخ٩اع ؾ٣ىٍ ؤزغ

 ؟ مهغ فى الخٗليميت النهًت ٖلى الاخخ٩اع ؾ٣ىٍ ازغ وضر ؽ

 ؟ ٖباؽ ٖهض فى الخٗليم ؤخىا٫ وضر ؽ

 آزاٍع ) ليمان بلُت ( وا٢خهاصيا ؾياؾيا ٖلى دمحم لًغب ٧ان بادصلت ايض ؽ

 ؟ الخٗليم ٖلى الؿلبيت

 دوعبا البٗشاث وج٣لهذ بًٗها واٚل٤ اإلاضاعؽ اخىا٫ ؾاءث ٖباؽ ٖهض في - 1

 ج٣غيبا البٗشاث وجى٢ٟذ اإلاضاعؽ صيىان ؤلغى - 2

 حٗمي٤ فى ؤؾهمذ و٢ض ) جبكحريت( مضاعؽ اوكاء ٖلى الاظاهب حصجي٘ - 3

 والش٣اٞت ال٨ٟغ اػصواظيت

 ؟ مهغ فى بالخٗليم اؾماٖيل اَخمام جٟؿغ بم : ؽ

 .بالخٗليم اَخم طل٪ ولخد٣ي٤ الاوعوبى اليؿ٤ ٖلى مهغ بىاء اٖاصة

 ؟ الخٗليم مجا٫ فى اؾماٖيل ؾياؾت وضر : ؽ
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 وال٣غبيت الؿييت ( ال٣اَغة فى للبىاث مضعؾخحن ؤ٢ام خيض البىاث بخٗليم اَخم 1

( - 

 الابخضاثيت واإلاضاعؽ واملخاؾبت واإلاؿاخت والؼعاعى الهىاعى بالخٗليم اَخم 2

 - بال٣اَغة الخضيىيت( والشاهىيت

 .)بادؾ٨ىضعيت الخحن عؤؽ ومضعؾت

ا الضعاس ى الٗام نهايت دزخخام مضعؾيت خٟالث با٢امت اَخم 3  ٦باع يدًَغ

 - واإلا٩اٞئاث الخىاٞؼ وجىػٕ الضولت عظا٫

 الىاجخحن ٖلى

 مهغ فى الضيييت الاعؾالياث ا٢امتها التى الاوعوبيت اإلاضاعؽ ٖهضٍ فى ٦ثرث 4

 - والبىاث للبىحن

 اؾماٖيل؟ ٖهض فى مهغ فى اإلاضاعؽ ؤَميت جٟؿغ بم ؽ

ما٫ عظا٫ مً ٦شحرة ٖىانغ اٖضاص فى اإلاضاعؽ َظٍ ؤٞاصث ) 1  اإلاهً و الٖا

اث٠  املخخلٟت والْى

 الاظاهب خ٨م فى ٞإنبدىا الاظىبيت الخمايت الٗىانغ َادء مً ال٨شحر ها٫ ) 2

22 
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ت؟ ز٣اٞيت خغ٧اث ْهىع  اؾماٖيل ٖهغ قهض : بادصلت ايض : ؽ  مخىٖى

 واليكغ الخإلي٠ َغي٤ ًٖ الش٣اٞت وكغ ٖلى ٖملذ 1868 - اإلاٗاٝع ظمٗيت 1

ب٘  والاصب وال٣ٟه الخاعيش فى ال٨خب امهاث َو

 - .ال٨خابت خغيت لها ؤَل٣ذ و٢ض والؿياؾيت والاصبيت الٗلميت الصخ٠ اوكاء 2
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 وطل٪ 1875 الجٛغاٞيت الجمٗيت واوكاء 1870 - اإلاهغيت ال٨خب صاع اوكاء 3

 الجٛغاٞيت باألبدار للٗىايت

 زانغة مغصاعؽ باوكغاء لل٣حرام م 1878 - الاؾىالميت الخحريىت الجمٗيىت 4

 و٦غان ال٣ٟغعاء واٖاهغة والبجراث البجريً لخٗلغيم

 .مهغ فى الاظىبيت اإلاضاعؽ َٛيان مىاظهت منها الهضٝ

 والاصبيت؟ الٗلميت للصخ٠ ال٨خابت خغيت اؾماٖيل اَال١ جٟؿغ بم : ؽ

إة قٗىعة و الاوعوبيت باإلاُام٘ اؾماٖيل انُضام  الاظىبى الخضزل بَى

 ٖهض مهغفى فى والش٣اٞيت الخٗليميت النهًت ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 اؾماٖيل؟

اث٠ مؿخىي  اعج٣ى ) 1  واإلاٗاَض اإلاضاعؽ فى اإلاخسغظىن  جىدَا اط الٗامت الْى

 . البٗشاث وؤًٖاء

 الاوعوبيىن  مدا٧اة الى ٖام ميل خضر ؤن ب٨ثرة وماؾؿاتهم الاظاهب لىظىص ) 2

 واإلالبـ اإلاؿ٨ً فى خياتهم همِ فى

اث٠ مؿخىي  اعج٣ى جٟؿغ بم ؽ  ؟ اؾماٖيل ٖهض فى مهغ فى الْى

 البيئت و٧اهذ البٗشاث وؤًٖاء واإلاٗاَض اإلاضاعؽ فى اإلاخسغظىن  جىدَا خيض

 الٗلماء لٓهىع  مىاؾبت

 ٖلى دمحم زلٟاء ٖهض فى والدكغيٗيت الخىٟيظيت الؿلُخحن وي٘

 ؟ وؾٗيض ٖباؽ ٖهض فى والدكغيٗيت الخىٟيظيت الؿلُت وي٘ ؽ

 .الؿلُاث وجغ٦حي اإلاُل٤ الخ٨م خيض مً هى ٦ما الخ٨م َبيٗت ْلذ ) 1

 بؿبب وطل٪ ؤعبٗت الى الضواويً ٖضص واهسٌٟ اإلاكىعة مجلـ ؤَمل ) 2

 ٞغى الظي والا٢خهاصي الؿياس ى الاه٨ماف
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 ٖلى دمحم َؼيمت بٗض مهغ ٖلى

اث٠( ؾياصيت بإمىع  الاعبٗت الضواويً ازخهذ ) 3  الا٢خهاص هٓام فى الضولت ْو

 الا٢خهاصي اليكاٍ جغ٥ بؿبب )الخغ

 الاٞغاص يض فى خغا

 ؟ اؾماٖيل ٖهض فى ٖهض فى والدكغيٗيت الخىٟيظيت الؿلُت وي٘ وضر : ؽ

 ويخمشل الخ٨م قئىن  فى دؾماٖيل الاظاهب م٣اؾمت الى اإلااليت الاػمت ؤصث ) 1

 الشىاثيت واإلاغا٢بت الضيً نىضو١  فى طل٪

 .)الاوعوبيت الىػاعة( املخخلُت والىػاعة

م اإلاُل٤ الخ٨م ٖهىع  مً اؾماٖيل ٖهغ  ٗض ) 2  نهًت مً قهضٍ ما ٚع

 -: ٧ان خيض وز٣اٞيت ٖلميت

 .اؾماٖيل به يإمغ إلاا جىٟيظيت ؾلُت ًٖ ٖباعة م 1878 الىٓاع مجلـ )ؤ

 وليؿذ اؾدكاعيت َيئت مً ا٦ثر ي٨ً لم م 1866 الىىاب قىعي مجلـ )ب

 ؤن اوكاثه مً اؾماٖيل وؤعاص حكغيٗيت

 قىعي مجلـ اؾماٖيل ؤوكإ إلااطا ؽ عوه٣ا خ٨مه ٖلى جًٟى واظهت ي٨ىن 

 ؟ 1866 الىىاب

 ؟ اؾماٖيل ٖهض فى الىىاب قىعي مجلـ الى وظه الظي الى٣ض َى ما ؽ

 َيئت مً ؤ٦ثر اؾماٖيل اوكإٍ الظي الىىاب قىعي مجلـ ي٨ً لم جٟؿغ بم

 ؟ اؾدكاعيت

 : الاجيت لالؾباب ءا وبها ا عوه٤ خ٨مه ٖلى جًٟى واظهت ي٨ىن  ؤن اؾماٖيل ؤعاص

- 

 .الخا٦م مً مىدت ٧ان بل ظماَحريت مُالب ٖلى بىاء يخ٨ىن  لم ) 1
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 ظاء خيض مٗيىت اظخماٖيت قغاثذ ٖلى املجلـ فى الترقيذ خ٤ ا٢خهغ ) 2

 واإلاكايش الٗمض مً ؤًٖاءٍ مٗٓم

يان  والهىاٖيت الخجاعيت اإلاهالر ؤصخاب مً و٢ليل والٖا

يان ٚحر مً للمخٗلمحن ي٨ً لم ) 3  .املجلـ ًٖىيت فى ههيب الٖا

 ؟ ؾٗيض ؤيام ال٣ًاثيت الؿلُت وضر : ؽ

 )الاخ٩ام مجلـ( باؾم حٗٝغ الخ٣اهيت ظمٗيت ؤنبدذ : الاخ٩ام مجلـ ) 1

 بمشابغة ٦غان اط ٦بحرع قغؤن لٍغ وؤنغبذ

 البالص فى ٖليا اؾخئىاٝ َيئت

يت املخا٦م ) 2  اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل فى الٟهل فى بٗملها ج٣ىم اؾخمغث : الكٖغ

 .الصخهيت بادخىا٫

ٕغ التري  ال٣ًغايا ٞغي  الىٓغع  ٞغي  ازغجو )1861 ( مهجر ٢ىمؿيىن  ) 3  جٞغ

 ٖغصا ٞيمغا اإلاهغعيحن ٖلغي  الاظاهغب مغن 

ض ٖىضما وطل٪ واإلال٨يت ال٣ٗاعاث ٢ًايا  .الاخخ٩اع الٛاء بٗض ب٨ثرة الاظاهب ٞو

 - والخجاعيت اإلاضهيت اإلاؿاثل فى للٟهل وطل٪ : الا٢اليم مجالـ ) 4

 ؟ اؾماٖيل ؤيام ال٣ًاثيت الؿلُت وضر : ؽ

 .م 1875 املخخلُت املخ٨مت باؾم واخضة مد٨مت فى ال٣ىهليت املخا٦م جىخضث
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 ٖلى دمحم زلٟاء ٖهض فى الٗؿ٨غيت ال٣ىة

 - ٖباؽ ٖهض فى : ؤود
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 ؟ زالها مهغيا ٖباؽ ٖهض فى الجيل ي٨ً لم جٟؿغ بم : ؽ

 فى الاعهائوص ٖىانغ مً ٦بحرة اٖضاصا اصزل بل ٖىايخه مىي٘ الجيل ي٨ً لم

 الى٢ذ فى ظىضٍ زانت لي٨ىهىا زضمخه

ٌ الظي  .ججىيضَم ٖلى دمحم ٞع

 - ؾٗيض ٖهض فى : زاهيا

 ؟ الضوليت الكغوٍ اَاع فى بالجيل الٗىايت ٖلى ؾٗيض ٖمل جٟؿغ بم : ؽ

  ٧ان ؤن بٗض الُب٣اث ظمي٘ ٖلى اظباعيا الخجىيض ظٗل ) 1
ًال
 ٖلى م٣هىعا

 ال٣ٟغاء

 الجراؽ بغصؤ لغطل٪ مدغصصة ٚحرع إلاغصة ٧ان ؤن بٗض ٢هحرة ٞترة الخجىيض ظٗل )2

غا  ٗخبروَغا ود الجىضيغة يدبرون  مغن  هٖى

 .الاظخماٖيت الخٟغ٢ت

 ججضيضٍ مً ٞمىٗه الؿلُان خغيذ اهجلترا ول٨ً بادؾُى٫  ؾٗيض اَخم ) 3

 - اؾماٖيل ٖهض فى :زالشا

 ؟ الٗؿ٨غيت ال٣ىة دوكاء اؾماٖيل اجبٗها التى الخُىاث ما : ؽ

  15 ( مً م٨ىهت ٞغوؿا الى خغبيت بٗشت اعؾا٫ ) 1
ًال
 يباٍ زحرة مً )ًٖىا

 الخبراث د٢خباؽ الجيل

 وجىلى اإلاهغيت الخغبيت اإلاضاعؽ لخىٓيم ٞغوؿا مً خغبيت بٗشت اخًاع ) 2

 .البضايت فى الخغبيت هٓاعة بًٗهم

 البدغيت اإلاضعؾت وظضص الاؾ٨ىضعيت جغؾاهت ٞإٖاص الخغبى بادؾُى٫  اَخم ) 3

 .الترؾاهت بجىاع ؤزغي  وؤ٢ام بادؾ٨ىضعيت

 1873 صخٟيخحن ٞإوكإ الٗؿ٨غيت بالش٣اٞت اؾماٖيل اَخم ) 4
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 )الٗؼيؼيت الكغ٦ت( الخجاعيت للمالخت قغ٦ت ٞإوكإ الخجاعي  بادؾُى٫  اَخم ) 5

 ؟ الٗؼيؼيت الكغ٦ت اؾماٖيل اوكاء ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 ججاعة ؤؾهلذ ) 2 .الخاعظيت الخجاعة خغ٦ت جيكيِ فى ؤؾاس ى بضوع  ٢امذ ) 1

 .الازغي  الا٢ُاع م٘ مهغ

 اؾماٖيل؟ ٖهض ازغ فى الجيل ي٠ٗ جٟؿغ بم : ؽ

 .الجيل ي٠ٗ الى ؤصث التى اإلااليت الاػمت ) 1

 الاهجلحييت الؿيُغة جدذ الجيل و٢ٕى الى ؤصث الخ٨ىمت قئىن  اعجبا٥ ) 2

 .م 1882

 مهغ اؾخ٣ال٫ ومكغوٖاث اؾماٖيل

 الٗشماهيت؟ الضولت ًٖ مهغ اؾخ٣ال٫ لخد٣ي٤ اؾماٖيل ؾياؾت ماهى : ؽ

 الخام الاؾخ٣ال٫ بلى ونىد مهغ خ٨م فى اؾخ٣الله جىؾي٘  1

غماوى م 1840 لىضن مٗاَضة ٢يىص مً الخسلو 2  حٛيحر ؤظل مً م 1841 ٞو

 بغصد اهجاله ؤ٦بر فى لي٨ىن  الىعازت هٓام

 ٖلى دمحم اؾغة ؤبىاء ؤ٦بر مً

 مهغ؟ ٖلى اإلاضي بٗيضة آزاع 1866 لٟغمان ٧ان صخت ؤيض : ؽ

 ناخب وما ) ٖبضالٗؼيؼ ( الٗشماوى الؿلُان اؾخًاٞت اؾماٖيل ٧ل٠ ) 1

 وا٦غامياث خٟاوة مً الؼياعة

يىت مغؾذ َغصايا اؾغماٖيل ٧ل٠ ) 2  للهغصع ظىحرة ؤلٝغ 60 و ؾٞغ

ٓم  لغصي الُيبرة مؿغاٖيه ليبرط٫ وطلغ٥ )باقغا ٞغئاص(الٖا

 الالػمت الٟغماهاث دؾخهضاع الؿلُان
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٘ جم ) 3  ٖشمغاوى ظىحرة ؤلٝغ 750 بلغي  ظىيت آل٠ 400 مً الؿىىيت الجؼيت ٞع

 ظىحرة ملحرون 3 اؾغماٖيل اؾغجضان لغطل٪

 مهغ صيىن  بضايت ٧اهذ

 ؟ 1866 ٞغمان ههىم وضر : ؽ

 اؾماٖيل الىالى ابىاء ا٦بر فى الىعازت ظٗل - 1

 ؤل٠ 18 مً بضد ؤل٠ 30 الى اإلاهغي  الجيل ٖضص ػياصة - 2

 الشاهيت الغجبت ختى اإلاضهيت الغجب ومىذ الى٣ىص ؾ٪ فى مهغ خ٤ ا٢غاع - 3

 ؟ م 1867 ٞغمان ههىم وضر : ؽ

 ) والى ( ل٣ب مً بضد ) زضيىي  ( ل٣ب ٖلى اؾماٖيل خهل  1

 ٣ٖض و واإلااليت الضازليت البالص اصاعة فى الاؾخ٣ال٫ ببٌٗ اؾماٖيل جمخ٘  2

 والجماع٥ بالبريض الخانت اإلاٗاَضاث

 والغ٧اب البًاج٘ ومغوع

 م 1872 ؾبخمبر ٞغمان ههىم ما ؽ

 الٗشماهيت للضولت الغظٕى صون  الخاعط مً الاؾخضاهت خ٤ اؾماٖيل مىدا
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 ؟ م 1873 الكامل الٟغمان ههىم ما : ؽ

 ٣ٖض و الؿىىيت الجؼيت صٞ٘ ٖضا ٞيما الاؾخ٣ال٫ فى ال٩امل خ٣ها إلاهغ زبذ

 و الضبلىماس ى الخمشيل و الؿياؾيت اإلاٗاَضاث

اث نىاٖت  الخغبيت اإلاضٖع
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 اهخ٣اليت؟ لٟترة نهايت اؾماٖيل ٖهغ  ٗخبر : صخت ؤيض

 الاخخ٩اع هٓام اَاع فى جخم ٧اهذ التى الخىميت مكغوٖاث جى٠٢  1

 دجٟا٢يت جُبي٣ا البريُاوى وزانت الاظىبى اإلاىخج ؤمام مهغ اؾىا١ ٞخدذ  2

 م 1838 ليمان بلُت

 املخخلٟت الاؾدشماعاث مجا٫ يضزل الاوعوبى اإلاا٫ عؤؽ بضؤ  3

 اإلاهغي  للمجخم٘ الظاجيت الخىميت مكغوٖاث ججمض  4

 ؟ ٖلى دمحم ظضة زِ اوعوبا آلطَان اؾماٖيل اٖاص ٦ي٠ : ؽ

 مهغ ٢ىة ٞيها ْهغث والخىؾ٘ الخىميت بمكغوٖاث اؾماٖيل ٢ام  1

 البدغ ؾاخل ٖلى الكغقى والجىىب الجىىب فى مهغ هٟىط بؿِ ٖلى ٖمل  2

 الاخمغ

ا ؤن بٗض الخبكت م٘ خخميت مىاظهه فى يضزل ظٗلت الخىؾ٘ َظا  3  خانَغ

 بخىؾٗاجه

ا زؿاعة م٘ اؾماٖيل بهؼيمت بهتهذ  4  ٞيت ٧اهذ و٢ذ فى ظىيت ماليحن زالزت ٢ضَع

 ياث٣ت حٗاوى اإلاهغيت الخؼيىت

 الضيىن 

 ؟ ؤٞغي٣يا قغ١  فى اؾماٖيل جىؾٗاث ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 ٖلى دمحم ظضٍ زُغ ألاوعوبيت للضو٫  اؾماٖيل ؤٖاص ) 1

 ظىيه مليىن  3 زؿاعة م٘ اؾماٖيل َؼيمت ) 2

  مهضعا مىه ظٗل الخبكت ختى اؾماٖيل جىؾ٘ )3
ًال
 الاوعوبيت اإلاهالر ٖلى زُغا

 فى الازغي  هى جخىؾ٘ ٧اهذ التى

 ؤٞغي٣يا قغ١ 
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ض الغطي م 1875 ٖام ؤن اإلاهاصٞت باب مً ي٨ً لم )4  الخىؾٕغ َغطا قَغ

 الاػمغة ٞحٍر بغصؤث الغطي الٗغام هٟغؽ َغو  ال٨بحرع

 الاظىبى بالخضزل اهخهى الظي اإلاؿاع جإزظ اإلااليت

 01226802573 الخاعيش مضعؽ نبخي دمحم /ؤ
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 الشالض الٟهل

 ألاولى الٗاإلايت الخغب ختى الٗغابيت الشىعة مىظ مهغ

 والؿياؾيت اإلااليت ألاويإ

 ؟ ألاوعبيت ال٣ىي  م٘ الؿياؾيت ألاػمت جٟؿغ بم

 الؿلُاهيت الٟغماهاث ٖلى للهٝغ اإلاهغيت الخ٨ىمت اؾخضاهتها التى الضيىن  - 1

 الخضيشت اإلاضهيت مٓاَغ واصزا٫ اٞخخاخها وخٟل الؿىيـ ٢ىاة مكغوٕ - 2

 ؟ ؾٗيض ٖهض فى اإلااليت الاػمت وضر ؽ

 . 7 بٟاثضة ٢غيا م 1862 - ٖام بهجلترا مً ايامه ازغ فى الا٢ترى ؾياؾت بضؤ 1

٪ 

ذ اإلاهغيت الخؼيىت ٖلى بؿىضاث اإلاغابحن مً ا٢ترى 2 ٞغ  الؿاثغة بالضيىن  ٖو

لذ حؿضص لم دنها  - اإلاغ٦بت بٟىاثضَا ٢اثمت ْو

اجه ٖىض الضيىن  بلٛذ 3  . ج٣غيبا ظىيت مليىن  11 - خىالي ٞو

 اؾماٖيل؟ ٖهض فى اإلااليت الاػمت وضر ؽ

 ؾضاص صون  بكغاَت الا٢تراى ؾياؾت وانل - 1
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 لخ٨ىماتهم ولجإوا الضيىن  ؤصخاب ؤ٢ل٤ الامغ َظا - 2

 ؟ الضيىن  ؾضاص ًٖ اؾماٖيل عجؼ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 ) الاظىبيت البىى٥ ( الضيىن  ؤصخاب ؤ٢ل٤ ) 1

 لىضاء حؿخجيب صولت ؤو٫  بهجلترا و٧اهذ خ٨ىماتهم بلى الضيىن  ؤصخاب لجإ ) 2

 . الضاثىحن

 ؟ الضاثىحن لًِٛ اؾخجابذ التي الضو٫  م٣ضمت في بهجلترا ٧اهذ : جٟؿغ بم : ؽ

غو  ال٣غصيم خلمهغا لخد٣حر١  ٞغنغة طلغ٥ فى وظضث نها د  مهغع  اخغجال٫ َو

 الٟغوؿغيت الخملغة مجرط يغاوصَغا بغصؤ الغطر

 م 1807 ٞغيؼع  خملت زم م 1798

 ؟ ألاظىبي للخضزل الخ٣ي٣ي الؿبب هي الضيىن  ج٨ً لم : باألصلت ؤيض : ؽ

 الخ٣ي٣يت ألاؾباب ول٨ً 1862 ؾٗيض خ٨م ؤوازغ مىظ بضؤث الضيىن  ألن

 : هي الضيىن  دٞخت وعاء ٧ان والظي للخضزل

 الؿىيـ ٢ىاة ) 2 الجىىب ظهت مهغ جىؾ٘ ) 1

 الغطر 1875 ٖغام طلغ٥ يا٦غص ومغا ؤٞغي٣حرا قغع١ في ألاوعبي الىٟىط تهضيض ) 3

 ٖلغي  بؾغماٖيل خملغة ٞحٍر بغصؤث

 . ألاظىبي الخضزل ٞيه بضؤ الظر الٗام َى الخبكت

 ؟ الضيىن  حؿضيض ًٖ البدض بذجت ألاظىبي نىعالخضزل ماهى : ؽ

 الضيىن  ؾضاص ًٖ للبدض الاوعوبيت والضو٫  اهجلترا اجبٗتها التى الاؾاليب وضر

 بؾماٖيل َلب ٖلى بىاء ٦ي٠ بٗشت بهجلترا ؤعؾلذ : م 1875 ٦ي٠ بٗشت : ؤود

ذ ألاػمت خل في لدؿاٖضٍ  ٞإؾٖغ

ا بةعؾا٫ ٞغوؿا  . مهغ بإمغ بهجلترا جىٟغص د ختى ٞييه اإلاؿيى زبحَر
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 : م 1876 الضيً نىضو١  : زاهيا

 يغجًيىه الظر الىٓام وي٘ منهم اؾماٖيل َلب للضاثىحن اؾترياءا - 1

يت زؼاهت ًٖ ٖباعة َى ) الضيً نىضو١  ؤَميت ( ٞغوس ي ا٢تراح - 2  للخؼاهت ٖٞغ

 اإلابالٜ اؾخالم جخىلى الٗامت

 مباقغة الخ٨ىميت اإلاهالر مً للضيىن  املخههت

 )جٟؿغ بم ( الاظىبي الخضزل لٟغى ؤوعبيت عؾميت َيئت ؤو٫  الضيً نىضو١  3

 - ؤظاهب مىضوبحن بصاعجه جىلي خيض

 الخضزل مٓاَغ طل٪ بٗض وجضاٖذ الخضيى ويٗنهم الضاثىت الضو٫  جيخضبهم

 . الاظىبي

لى املجلـ : زالشا  مً ج٨ىن  و باوكاءَا مغؾىما اؾماٖيل ؤنضع :للماليت ألٖا

 ألاظاهب مً ههٟهم ؤًٖاء ٖكغة

 باوكاءَا مغؾىما اؾماٖيل ؤنضع : ) م 1876 هىٞمبر( الشىاثيت اإلاغا٢بت : عابٗا

 بهجلحير  مغا٢ب مً ج٨ىهذ و

 . للمهغوٞاث ٞغوس ي وآزغ لإليغاصاث

 :الٗليا الخد٣ي٤ لجىت : زامؿا

 . ؤؾىؤ بلى ؾيئ مً اإلااليت ألامىع  ؾاعث ) 1

 . اإلااليت الكئىن  بهخٓام ؾبيل فى ال٣ٗباث بة٢امت بؾماٖيل اإلاغا٢بان اتهم ) 2

 ؤلايغاصاث عجؼ ؤؾباب في للخد٣ي٤ اللجىت َظٍ حك٨يل ٖلى وا٤ٞ ) 3

 خيض : اللجىت ازخهاناث لخٗميم ميكىع  انضاع : ؾاصؾا

 واإلااليت اإلاهغيت الخ٨ىمت اخىا٫ لجمي٘ قامال اإلاغؾىم ظٗل ) 1

 اإلاُلىبت البياهاث ظمي٘ واُٖاء الخ٨ىمت وػاعة ٖلى الغؾىم ٞغى ) 2
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 .:: ألاػمت خضة واػصياص جىٞي٤ ::.

 ؟ 1879 اؾماٖيل والضة ٖؼ٫  بٗض الخ٨م جىٞي٤ جىلى ماهخاثج

ا ؾب٤ التى الخضيىيت ومؼايا ؾلُت لخ٣ييض الٟغنت الؿلُان اهتهؼ  ا٢غاَع

 1873 الجام٘ الٟغمان بم٣خط ى دؾماٖيل

 1879 اٚؿُـ فى ٞغمان وؤنضع

 م 1879 ؤٚؿُـ 7 ٞغمان الٗشماوي الؿلُان بنضاع ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما

ا ؾب٤ التى و جىٞي٤ الخضيىي  ومؼايا ؾلُاث لخ٣ييض طل٪ ؤصي  دؾماٖيل ا٢غاَع

 هو خيض

 . ٣ٖضَا مهغ جىىر  التي اإلاٗاَضاث بىهىم الٗالى الباب اباٙل وظىب ) 1

 .الؿلم و٢ذ ؤل٠ 18 ب الجيل ٖضص جدضيض ) 2

٣ض ) 3  وبمىا٣ٞت الضيىن  حؿىيت َضٞها ٧ان بطا بد ظضيضة ٢غوى خٖٓغ

 الضاثىحن

غوؿا بهجلترا مى٠٢ : ؽ  ؟ الٟغمان مً ٞو

غوؿا بهجلترا ألن الٟغمان َظا يىٟظ لم  سخب ٖضم الؿلُان مً َلبخا ٞو

 الؿاب٣ت الخضيىيت الامخياػاث

غوؿا بهجلترا جٟؿغ بم  الخضيىيت الامخياػاث سخب ٖضم الؿلُان مً َلبخا ٞو

 ؟ 1879 ٞغمان بٗض
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 ٖليه الؿلُان هٟىط يُغى د ختى ول٨ً الخضيىر  ٖلى ال٠ُٗ باب مً ليـ

 مكغوٖاتهما  ُٗل مما

بت الخ٣ذ : جٟؿغ بم : ؽ غوؿا بهجلترا ٚع  .قغي٠ وػاعة مً الخسلو في ٞو

 بالضؾخىع  جمؿ٨ه - 1

 مهغالر حُٗحر٫  قغؤنها مغن  الىيابيت الخياة دن طل٪ الىىاب مجلـ حك٨يل - 2

ت الامغوع ججرا٢ل ٖجرصما الغصاثىحن  بىاؾَغ

 . الدكغيٗيت الؿلُت

 واإلاٗاصيت الاؾدبضاصيت جىٞي٤ بميى٫  ال٣ىهلحن جدٟٓاث الخ٣ذ بادصلت ازبذ ؽ

 ؟ للضؾخىع 

 قغي٠ وػاعة مً جىٞي٤ جسلو  1

م 1879 ؾبخمبر بغثاؾخه الىػاعة ؤل٠ 2  حك٨يل هٓام م٘ يدىا٢ٌ َظا ان ٚع

 يترولى بغؤن ي٣ط ى الظي الىػعاء مجاؽ

 ( 1878 لٗام مغؾىم ( املجلـ عثاؾت الىػاعاء ؤخض

 - ؤوعبا مً عياى ٖىصة لخحن ما٢خت بهٟت الىػاعة ؤل٠ ٢ض جىٞي٤ ٧ان 3

 ( ؤوعوبحريً وػيغعيً اصزغا٫ بٗغص ؤلٛحرث ٢غص ٧اهذ التي الشىاثيت اإلاغا٢بت ؤٖاص 4

غوؿغي  اهجلحرػي  الغوػاعة لًٗغويت ) ٞو

 . الاظغاء َظا باٖخماص عياى وػاعة و٢امذ

 ؟ باقا عياى وػاعة مً اإلاهغي  الكٗب ًٚب جٟؿغ بم : ؽ

 اإلاُل٤ الخ٨م ويايض ألاوعبيت للضو٫  ؤصاة زحر - 1

 . ألاظاهب لىٟىط ويسً٘ الضؾخىع   ٗاصر - 2



 

 
73 

 خًىع  خ٣هم ومً اإلاهغيحن الىػعاء هٟىط مً ؤٖلى اإلاغا٢بحن هٟىط ظٗل - 3

 . الىػعاء مجلـ اظخماٖاث

إل خ٣هم مً و اؾدكاعيا ٧ان ؤن بٗض هاٞظ عؤيهم اإلاغا٢بان - 4  ؤلايغاصاث ٖلى ؤلَا

 واإلاهغوٞاث

 ؟ الشىاثيت اإلاغا٢بت جىٓيم ٢اهىن  : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 مً والسخِ الخبرم بضايت َى الشىاثيت اإلاغا٢بت جىٓيم ٧ان ) صخت ؤزبذ( ؽ

 ؟ عياى وػاعة

ا ال٣ىاة ؤعباح مً مهغ خهت بي٘ ) 1 اء باعيـ فى اإلااليحن دجداص % 15 و٢ضَع  ٞو

 ايُغ ٢ض بؾماٖيل و٧ان للضيىن 

 .الؿىيـ ٢ىاة في قيئا جمل٪ مهغ حٗض ولم ألاؾهم مً مهغ ههيب لبي٘

 ظم٘ مً الخ٨ىمت يم٨ً ٧ان الظي 1880 ٖام يىايغ 6 اإلا٣ابلت ٢اهىن  بلٛاء ) 2

 و٧ان الضيىن  لؿضاص ألامىا٫ مً ٢ضع ؤ٦بر

 صوع  له و٧ان 1873 ٖام اظباعيا زم 1871 ٖام ازخياعيا به ٖمل ٢ض ال٣اهىن  َظا

 الؼعاٖيت اإلال٨يت اؾخ٣غاع فى

 ٞغوؿا ( الضيىن  مٗٓم لها ٧ان التى الضو٫  مً 1880 فى صوليت لجىت جإلي٠ ) 3

 لبدض ) وايُاليا والىمؿا وؤإلااهيا واهجلترا

 ٖام ختى اإلاالى مهغ هٓام ؤنبذ الظي الخهٟيت ٢اهىن  وؤنضعث اإلااليت الخالت

 : ........ ٖلى هو والظر 1904

 ؟ 1880 ٖام جىٞي٤ ٖهض فى الخهٟيت ٢اهىن  نضوع  جٟؿغ بم : ؽ

 الخالت وبدض بالضاثىحن والضومحن الؿييت والضاثغة الخ٨ىمت ٖال٢ت جدضيض

 اإلااليت
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 – ؟ ) بىىصٍ ههىنه ( الخهٟيت ٢اهىن  ؤخ٩ام ؤَم وضر : ؽ

 الباقى وجسهيو اإلاحياهيت هه٠ مً بإ٢ل الؿىىيت الخ٨ىمت ه٣ٟاث جدضيض ) 1

 الٗام الضيً لخؿاب

 التى الؿييت الضاثغة صيً لًمان الضومحن و الؿييت الضاثغة ؤمال٥ جسهيو ) 2

 جدذ وويٗها باؾمها الا٢تراى جم

 . صوليت بصاعة

27 

 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

ىيت الخغ٦ت ::.  .:: الٗغابيت والشىعة الَى

 بلى عياى وؾياؾت لسجاهب الخضيى وزًٕى ألاظىبي الخضزل ؾياؾت ؤصث {

 وألاظاهب الخضيى يض ال٨غاَيت مكاٖغ بزاعة

 ؟ الٟترة جل٪ في اإلاٗاعيت لىاء خمل الظر ن م : ؽ

يان )ؤ يان هٟىط حٗاْم و الؼعاٖيت الاعاض ى مال٥ : ألٖا  ٖهغ ؤوازغ في ألٖا

 بؾماٖيل

 وجُبي٤ الىىاب مجلـ بةوكاء بد يخم د ؤلانالح ؤن ؤصع٦ىا : اإلاش٣ٟىن  )ب

 م 1879 ٖام نضع الظر قغي٠ صؾخىع 

 جىٓيمم لخؿً بالشىعة لل٣يام جإَيال ؤ٦ثر ٧اهىا الظيً : الٗؿ٨غيىن  )ط

يان جؼمغ : جٟؿغ بم : ؽ  ؟ بؾماٖيل ٖهض في ألٖا

 الخ٨م هٓام ؾىء ) 1

 : ٧ان الظر باقا عياى ؾياؾت ) 2
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ىيحن يًُهض  ب . هيابيت خياة ب٢امت  ٗاعى  ؤ  . الَى

ىيت الصخ٠  ُٗل  ص . لسجاهب يىداػ  ط  . الَى

 : الكٗبي الىعي مٓاَغ

ني الخؼب 1  - ) الؿغيت خلىان ظمٗيت ( الَى

ًاء  عياى ؾياؾت ٖلى الىا٢محن مً خلىان في حك٩لذ ؾغيت ظمٗيت الٖا

نى بالخؼب واقتهغث  بحران ؤو٫  ووكغث الَى

 1879 هىٞمبر فى لها ؾياس ى

 ؟ الؿغيت خلىان ظمٗيت مُالب وضر : ؽ

 .ؤؾغجه وؤمال٥ الخضيىر  ؤمال٥ اإلاهغيت الخ٨ىمت بلى حٗاص ؤن ) 1

 . الضيىن  لخؿاب الخضيضيت الؿ٨٪ بيغاصاث جسهيو ٖضم) 2

 ( . ٪4 ( بٟاثضة واخض صيً في الضيىن  جىخيض ) 3

ىيت مغا٢بت اصاعة حك٨يل ) 4  بها ي٨ىن  الاظىبيت الشىاثيت للمغا٢بت بضيلت ما٢خت َو

 الاظىبيت الضو٫  حٗينهم ألاظاهب مً زالزت

 . اإلاهغيت الخ٨ىمت ٖليهم وجىا٤ٞ

ت خاو٫  :عياى مى٠٢  لم ول٨ىه الؿىصان بلى لىٟيهم الخؼب َظا ؤًٖاء مٗٞغ

 .  ؿخُ٘

 - : الٟخاة مهغ ظمٗيت 2

البذ ألاؾم بىٟـ ظغيضة وؤنضعث ؤلاؾ٨ىضعيت في جإؾؿذ  بةَال١ الخضيىر  َو

 . الٗامت الخغياث

 : الشىعة م٣ضماث

 ؟ الٗغابيت الشىعة ٢يام جٟؿغ بم
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 لالظاهب الخضيىر  وزًٕى الاظىبي الخضزل اػصياص - 1

 الىػعاء عثيـ باقا وعياى للخضيى اإلاؿدبض اإلاُل٤ الخ٨م - 2

 هه٠ مً ؤ٦ثر جسهو بؿبب الخضماث وانهياع ألا٢خهاصيت ألاخىا٫ ؾىء - 3

 خغم مما الضيىن  لؿضاص مهغ محياهيت

 ظهضَم زمغة مً ألاَالي

 ؾخت اؾخضاهىا ؤن بٗض اإلا٣ابلت ٢اهىن  بلٛاء بؿبب ألاعاض ي مال٥ جظمغ - 4

 ألاعى امخال٥ في ؤمال الًغيبت ؤمشا٫

ٟاء  الًغيبت هه٠ مً وؤلٖا

 جىٞحرا الخ٣اٖض بلى الجيل يباٍ مً ال٨شحر وبخالت الجيل يباٍ جظمغ - 5

 للى٣ٟاث

 ؟ جىٞي٤ ٖهض ؤواثل في ) الٗؿ٨غيىن  ( الجيل يباٍ جظمغ : جٟؿغ بم : ؽ

 . الكغ٦ؿيت التر٦يت ال٣ياصاث مً اإلاٗاملت ؾىء - 1

٣ي ٖشمان التر٧ي الخغبيت وػيغ ٖهض في التر٢ياث مً خغمانهم - 2  ٞع

 . للى٣ٟاث جىٞحرا للخ٣اٖض منهم ٦بحرة ؤٖضاص بخالت - 3

 ٞغنت وظىص ٖضم وبالخالى الخغبيت اإلاضاعؽ مً اإلاخسغظحن ٖلى التر٢يت ٢هغ - 4

 الٗؿ٨غيىن  مٗٓم لتر٢يت

 ٢اثض خلمي الٗا٫ ٖبض در ألامحر ه٣ل الٗؿ٨غيىن  لخظمغ اإلاباقغ الؿبب - 5

 ؤخغص وحٗحريً الخغبحرة صيغوان بلى ٍَغ آدر

 . إلاغجبخه ججييال  ٗض مما م٩اهه الكغا٦ؿت

  ؤ٦ثر الٗؿ٨غيىن   ٗخبر : جٟؿغ بم : ؽ
ًال
 ؟ بالشىعة لل٣يام جإَيال

 اإلاضهيىن  ًٖ بها يخمحيون التى الخىٓيميه ٢ضعتهم ( 1
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 التر٦يت ال٣ياصاث حٗؿ٠ خيض مً الجيل صازل مىه  ٗاهىن  ما لضيهم ( 2

 الٗاليت والغجب ال٣ياصة امىع  جىلى مً وخغمانهم

 الٗام باإلاىار جإزغوا ٣ٞض اإلاهغي  املجخم٘ مً ديخجؼء ظؼء الٗؿ٨غيىن  ( 3

 َابٗغا الشىعة ؤُٖى مما بالشىعة اإلاىظع

 قٗبيا مضهيا

28 

 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 : خلمي الٗا٫ ٖبض ه٣ل بٗض الٗؿ٨غيىن  اجسظَا التي ؤلاظغاءاث

برايغ يىايغ الهٛغر  ٖابضيً مٓاَغة ( الىيل ٢هغ خاصر ؤود  ) م 1881 ٞو

 م؟ 1881 ٖغابي مجي٫  فى الًباٍ اظخمإ : جٟؿغ بم : ؽ

 وحٗحريً الخغبحرة صيىان بلى ٍَغ آدر ٢اثض خلمي الٗا٫ ٖبض در ألامحر ه٣ل - 1

 م٩اهٍغ الكغا٦ؿغة ؤخغص

 . إلاغجبخه ججييال  ٗض مما

م الجيل في ؤوياٖهم لبدض ٖغابي اخمض مجي٫  فى الًباٍ ججم٘ - 2  وجٖؼ

 الًباٍ مُالب خغ٦ت ٖغابي

٣ي ٖشمان بٗؼ٫  ٞيها يُالبىن  لغياى ٖغيًت ج٣ضيم - 3  التر٧ي الخغبيت وػيغ ٞع

 . مىه بضد اإلاهغيحن ؤخض وحٗيحن

برايغ يىايغ فى الًباٍ مُالب وضر ؽ  ؟ 1881 ٞو

٣ي ٖشمان بٗؼ٫  ٞيها يُالبىن  لغياى ٖغيًت ج٣ضيم  التر٧ي الخغبيت وػيغ ٞع

 . مىه بضد اإلاهغيحن ؤخض وحٗيحن
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برايغ يىايغ الهٛغر  ٖابضيً مٓاَغة ( الىيل ٢هغ خاصر جٟؿغ بم ؽ  1881 ٞو

 ؟) م

م الشالزت الًباٍ ٖلى ال٣بٌ ٢غاع - 1 لي ٖغابي ؤخمض َو بضالٗا٫ ٞهمي ٖو  ٖو

 . للمدا٦مت وج٣ضيمهم خلمي

 الٗؿ٨غيت ٞغ٢هم عؤؽ ٖلى زغظى ٢ض الًباٍ ػمالء ٧ان املخا٦مت ؤزىاء - 2

اظمذ  . الىيل ٢هغ َو

 بالجيل ٖغابي واججه الشالزت الًباٍ ؾغاح وؤَل٤ الٗؿ٨غر  املجلـ َغب - 3

 الخضيىر  إلا٣ابلت ٖابضيً ٢هغ بلى

 ؟ م 1881 ٞبرايغ في الًباٍ خغ٦ت هخاثج ما : ؽ

ؼ٫  الخضيىر  اؾخجاب )ؤ ٣ي ٖشمان ٖو حن ٞع  وػيغا الباعوصر ؾامي مدمىص ٖو

 . م 1881 ٞبرايغ في للخغبيت

 اإلاُالب ما ( : وهى الٟئىيت بمُالبهم للىػاعة وج٣ضمىا ب٣ىتهم الًباٍ قٗغ )ب

 )؟ بالًباٍ الخانت

 - واإلاالبـ الخٛظيت ًٖ ه٣ضر بض٫ نٝغ 2 . اإلاغجباث ػياصة - 1

 الؿ٨٪ في ؤظغة هه٠ صٞ٘ 4 - . اإلاغجب مً ألاظاػاث ؤيام زهم ٖضم 3

 - . الخضيضيت

م مُمئىحن الًباٍ ي٨ً لم َظا وم٘ الُلباث إلاٗٓم الاؾخجابت جمذ )ط  ان ٚع

 اؾخضٖاَم ٖشمان ٖؼ٫  بٗض الخضيىي 

ٗال خضر مما ٚايبا  ٗض لم ؤهه وؤٞهمهم  جإليب ٖلى  ٗمل الخضيى بضؤ ٞو

 يضَم الجىض ٦خاثب

 ) الكٗب م٘ الجيل خغ٦ت امتياط ( م 1881 مايى مُالب : زاهيا
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 م 1881 مايى فى الًباٍ مُالب وضر ؽ

 ؤلٟا 12 بلى ونل ؤن بٗض 1841 ٞغمان خؿب ؤلٟا 18 - بلى الجيل ٖضص ػياصة 1

 - . ظضيضة خهىن  بوكاء 2

 - . ؤمامه مؿئىلت الىػاعة ج٨ىن  للىىاب مجلـ ج٨ىيً 3

 الجيل خغ٦ت جىخض ؤزبذ الظر الؿياس ي اإلاُلب َى الشالض اإلاُلب : ؤن دخٔ

 الخ٨م هٓام يض الؿياؾيت اإلاضهيت الخغ٦ت م٘

 ؟ 1881 مايى مُالب مً جىٞي٤ مى٠٢ وضر ؽ

 بمسخل٠ الًباٍ هٟىط جذجيم ٖلى  ٗمل جىٞي٤ الخضيىي  بضؤ بادصلت ايض ؽ

 ؟ الىؾاثل

 - الشالزت الًباٍ يض ج٣اعيغ ٦خابت ٖلى الجىض ٦خاثب يدغى الخضيىر  ؤزظ 1

2 ٌ  - : منها الٗؿ٨غيت ألاوامغ بٌٗ جىٟيظ الٗغابيىن  ٞع

ًهم )ا  ببٗاصَم ٧ان الهضٝ ألن اإلاهضيت الشىعة إلزماص الؿىصان بلى الظَاب ٞع

ًهم )ب  هٕؼ ٧ان الهضٝ ألن الخىٞي٣ي الغياح خٟغ في الٗؿ٨غ اقترا٥ ٞع

 ٢ىتهم مً وججغيضَم ظىىصَم ؤؾلخت

 ؤخض ؤظىبى نضم: ) م 1881 يىليى 25 - مٓاَغة ( الخحن عؤؽ ٢هغ خاصر 3

 و٢خلٍغ ؤلاؾ٨ىضعيت في اإلاهغيحن الجىىص

البٍى باإلؾ٨ىضعيت الخضيىر  ٢هغ بلى وطَبىا ظشخه بدمل ػمالٍئ و٢ام  َو

 . الجاوي بمٗا٢بت

 ؟ 1881 الخحن عؤؽ ٢هغ خاصر هخاثج ما : ؽ

 ٖؿ٨غيت مد٨مت وق٩ل اإلاخٓاَغيً ٖلى ال٣بٌ و٢غع  الخضيىر  اؾدياء - 1

 . الؿىصان بلى بالىٟي ٖليهم خ٨مذ
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 و٢ضمه بلٛاءَا ويلخمـ ألاخ٩ام َظٍ مً يخًغع  ج٣غيغا خلمي الٗا٫ ٖبض ٢ضم 2

 - بلى الباعوصر ؾامي مدمىص

ٌ الظر الخضيىر   . الباعوصر واؾخ٣ا٫ ٞع

مل للخغبيت وػيغا ) ي٨ً صاوص ( جىٞي٤ الخضيىر  ٖحن 3  مغا٢بت ٖلى صاووص ٖو

 - ٖليهم والخًيي٤ الًباٍ

 ؟ الجيل صازل الشالزت الًباٍ هٟىط مضي جىٞي٤ الخضيىي  اصعا٥ هخاثج ما

 الازغ ًٖ بٗيض إلا٩ان منهم ٦ال وه٣ل قملهم اجٟغي٤ زُت  ٗض بضؤ - 1

 يىظه وبضؤ واإلاضهيحن الًباٍ بحن يؼصاص ٖغابى قإن بضؤ هٟؿه الى٢ذ فى - 2

 الىٞاء ٖضم خيض مً للخ٨ىمت الاتهاماث

 الٗؿ٨غيحن اخىا٫ بانالح

 ميضان فى الخضيىي  إلاىاظهت الجيل خكض ٖلى ػمالثه م٘ ٖغابى اج٤ٟ - 3

 1881 ؾبخمبر 9 يىم ٖابضيً

29 

 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 : م 1881 ؾبخمبر 9 ٖابضيً مٓاَغة زالشا

 ؟( 1881 ؾبخمبر 9 في ٖغابي مُالب ما : ؽ

 . الىػعاء عثيـ باقا عياى ٖؼ٫  ) 1

 هيابي مجلـ حك٨يل )2

 . ظىضر ؤل٠ 18 بلى الجيل ٖضص ػياصة ) 3

 ؟ 1881 ؾبخمبر 9 مٓاَغة هخاثج ما : ؽ
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ب والٟغوس ي ؤلاهجلحير  ال٣ىهلحن ههيدت ٖلى بىاء - 1  اإلاى٠٢ الخضيىر  اؾخٖى

ؼ٫   قغي٠ و٧ل٠ باقا عياى ٖو

 الىػاعة بخإلي٠

 ( 1881 ؾبخمبر 14 ( مباقغة ٖابضيً خاصر بٗض الىػاعة قغي٠ ق٩ل - 2

 للخغبيت وػيغا الباعوصر ؾامي مدمىص حٗيحن جم ٖغابى جىنيت ٖلى بىاءا - 3

 للخاعظيت وػيغا ٞهمي ومهُٟى

 . الٟئىيت اإلاُالب ب٣يت وجد٣ي٤ للجيل اإلاىاؾبت ؤلانالخاث ٖمل - 4

 ؟ طل٪ واظه و٦ي٠ ؟ الىػاعة حك٨يل بٗض قغي٠ واظهها التى الهٗىباث ما ؽ

 والظي ٖليه الٗؿ٨غيحن لًِٛ مغجاح ي٨ً لم مضوى صؾخىعي ٦غظل قغي٠ - 1

 ٞهمى ومهُٟى الباعوصي حٗيحن فى جمشل

٘ ٖلى  ٗمل قغي٠ بضؤ - 2  بى٣ل وطلل٪ الخ٨ىمت ٖلى الٗؿ٨غي  الًِٛ ٞع

 ال٣اَغة زاعط الشالزت الًباٍ ) ٦خاثب ( الياث

 ٞغي  و الكغع٢يت بلضٍ بلى ٖغابي وؤخمض صمياٍ بلى خلمي الٗا٫ ٖبض ه٣ل جم - 3

 ٞساٞغث زُغعٍ واػصاص قغؤهه ٖغد الكغع٢يت

 جدذ ي٨ىن  ختى الخغبيت لىػاعة و٦يال ال٣اَغة في جغ٢يخه و٢غعث الخ٨ىمت

ا  .هَٓغ

 ؟ قغي٠ ٢غاعث مً ٖغابى مى٠٢ وضر ؽ

 ووا٤ٞ الىىاب مجلـ اهخساباث ٖلى الخضيىر  مىا٣ٞت بكٍغ ٖغابي وا٤ٞ

 الخضيى

 الاوعوبيت املجالـ ٚغاع ٖلى هيابى مجلـ حك٨يل جم ٦ي٠ ؽ
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 ٖلى للىىاب مجلـ اوكاء مظ٦غة البالص ؤٖيان مً وؾخماثت ؤل٠ هدى ٢ضم - 1

 بٗض املجلـ اٞخخذ و٢ض اوعوبا مجالـ ٚغاع

 1881 ص ؿمبر 26 يىم ث الاهخسابا

يان مً الٗهبياث طوي  مً يخإل٠ ٧ان - 2  واإلاخٗلمحن الخجاع مً وزال الٖا

 لم ظٗله والظي 1881 جىٞي٤ ايام الىىاب ملجلـ يىظه الظر الى٣ض ما : ؽ

 ؟ اؾماٖيل ايام املجلـ ًٖ يسخل٠

يان يم - 1  . الٗهبياث وؤصخاب ألٖا

يان ٚحر مً واإلاخٗلمحن والهىإ الخجاع مً زال - 2  ًٖ يسخل٠ لم لظل٪ ألٖا

 1866 بؾماٖيل ايام الىىاب قىعي مجلـ

 .:: الؿاٞغ ألاظىبي الخضزل ::.

 : ) م 1882 يىايغ 7 ( ألاولى اإلاكتر٦ت اإلاظ٦غة : ؤود

غوؿا اهجلترا اعؾا٫ جٟؿغ بم : ؽ  ؟ الاولى اإلاكتر٦ت اإلاظ٦غة ٞو

غوؿا بهجلترا عؤث - 1  دن مهغالخهما ٖلغي  زُغع  هحرابي مجلـ حك٨يل ؤن ٞو

 الترصزل مغن  يجٗغ٫  البرإلاغاوى الىٓغام

 نٗبا ؤمغا الاظىبى

 ٖغقه ٖلى زُغا جمشل الىيابيت الخياة بإن للخضيىر  ؤلايداء - 2

 ؟ 1882 يىايغ 7 في ألاولى اإلاكتر٦ت اإلاظ٦غة هخاثج ما : ؽ

 ؟ قغي٠ دمحم وػاعة اؾخ٣الت ؤؾباب ما : ؽ

 املجلغؽ دثدت جخًمً ؤد ُٞلبخا الىىاب مجلـ بلٛاء ًٖ الضولخان عجؼث - 1

 وا٢غاَغا اإلاحياهحٍر مىا٢كغة ٞغي  خ٣ٍغ

 قغي٠ مى٠٢ وجدغط بالضيىن  جخٗل٤ دنها
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 بهجلترا  ُٗي د ختى اإلاحياهيت مىا٢كت جإظيل الىىاب مً قغي٠ َلب - 2

غوؿا  . الٗؿ٨غر  للخضزل الٟغنت ٞو

 ألامت خ٣ى١  مً ألنها اإلاحياهيت مىا٢كت في الىىاب بد٤ الٗغابيىن  جمؿ٪ - 3

 اإلاىخسب الكٗب فى اإلامشلت

 لظل٪ الؿياس ي اإلايضان ًٖ ببٗاصَم يغيض قغي٠ ؤن الٗغابيىن  اٖخ٣ض - 4

 واخض وجىليت التػاعة عثاؾت ًٖ ا٢هاثه في ٨ٞغوا

ى ؤد منهم  . لظل٪  ؿعى الباعوصي و٧ان الباعوصر َو

 اإلاحياهحرة مىا٢كغة مغن  مى٢ٟه ٖلى والٗغابيحن قغي٠ مً ٦ال بنغاع ؤمام - 5

 الغوػاعة وقغ٧ل اؾغج٣الخه قغعي٠ ٢غصم

 . الباعوصر ؾامي مدمىص

 ؟ الباعوصر ؾامي مدمىص بغثاؾت وػاعة جإلي٠ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 للخغبيت وػيغا ٞيها ٖغابي ٖحن خيض الٗغابيىن  وػاعة ؤنبدذ ) 1

 اإلاحياهيت مىا٢كت خ٤ الىىاب ؤُٖى الظر ) م 1882 ٞبرايغ 7 ( صؾخىع  ؤٖلىذ ) 2

 والٟغوس ى الاهجلحيي  ال٣ىهالن ٞاخخج

 . زاعظيت وؤزغي  صازليت إلااامغة الىػاعة حٗغيذ ) 3
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 : ) م 1882 ؤبغيل ( الكغا٦ؿت الًباٍ ماامغة

ا صازليت ماامغة ا٦دكٟذ خيا٫ الكغا٦ؿت الًباٍ صبَغ  وؤعبٗحن ٖغابي ٚد

ىيحن مً يابُا  . الَى
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 ؟ ٖغابي ل٣خل ألاجغا٥ الًباٍ ماامغة : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 مً ججغيضَم م٘ للؿىصان اإلاابض بالىٟي ٖليهم وخ٨م للمدا٦مت ٢ضمىا - 1

 . والغجب الامخياػاث

2 - ٌ  اهجلترا ٢ىهلي ههيدت ٖلى بىاء ألاخ٩ام َظٍ ٖلى الخهضي٤ الخضيى ٞع

غوؿا  . الٗغابيحن ٢ىة جؼصاص د ختى ٞو

ى وؾِ خل بلى الخىنل جم - 3  صون  مهغ زاعط بالىٟي الخ٨م ي٨ىن  ؤن َو

 الغجب مً ججغيضَم ٖضم م٘ الجهت جدضيض

 . والامخياػاث والىياقحن

 : ) م 1882 مايى 19 ( الشاهيت اإلاكتر٦ت اإلاظ٦غة : زاهيا

 ؟ م 1882 مايى 19 في الشاهيت اإلاكتر٦ت اإلاظ٦غة : جٟؿغ بم : ؽ

 خ٤ الىىاب ؤُٖى الظر م 1882 صؾخىع  وبنضاع الباعوصر وػاعة حك٨يل - 1

 . اإلاحياهيت مىا٢كت

 خليم ألامحر وجىليت جىٞي٤ الخضيى لٗؼ٫   ؿٗىن  الٗغابيحن بإن الاصٖاء - 2

 اإلاهغيت الكىاَئ ؤمام خغبيت مٓاَغة فى ؤؾاَيلهما باعؾا٫ الضولخان ٢ضمذ 3

اياَما مهالر خمايت بذجت  - ٖع

البىا  مهغ مً ٖغابى زغوط و الباعوصر وػاعة باؾخ٣الت َو

 الىىاب مجل عثيـ بكا ؾلُان بىاؾُت وصي بك٩ل للٗغابيىن  الُلب ج٣ضم 4

ماء ز٣ت باقا ؾلُان ٣ٞض َىا ومً  - ٖػ

ٝغ الشىعة  بالخاثً ٖو

 ؟ الشاهيت اإلاكتر٦ت اإلاظ٦غة هخاثج ما ؟ الباعوصر وػاعة اؾخ٣الت : جٟؿغ بم : ؽ
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1 - ٌ  وؤ٢ؿمىا بالباعوصي جماؾ٩ا الٗغابيىن  واػصاص الاؾخ٣الت الباعوصي ٞع

 للثروعة والغودء الغبالص ًٖ الضٞإ يمحن

 اليمحن الًباٍ جدلي٠ بمهمت ٖبضٍ دمحم الكيش و٢ام

 - . ٢بىلها ٖلى اخخجاظا الباعوصر ٞاؾخ٣ا٫ اإلاظ٦غة الخضيى ٢بل 2

 وػيغا ْل الظر ٖغابي مً الخسلو  ؿخُ٘ ولم الىػاعة جىٞي٤ الخضيى ق٩ل 3

 - للخغبيت

 ) م 1882 يىهيت 25 ( ألاؾخاهت ماجمغ

 ؟ الاؾخاهت ماجمغ ) الاؾباب ( ْغوٝ وضر ؽ

 الٟغنت وظاءتها ٞغوؿا ًٖ بٗيضا بالٗمل الاهٟغاص هدى جخجه اهجلترا بضؤث - 1

 الٟغوس ي ألاؾُى٫  مً ٢ُ٘ اوسخبذ ٖىضما

 ؤلاهجلحييت ال٣ُ٘ وب٣يذ ؤلاؾ٨ىضعيت مً

 ولم جدهيىاث ؤر ب٢امت ٖضم اإلاهغيت الخ٨ىمت مً الاهجلحيي  ال٣اثض َلب - 2

 الؿلُان ود الخضيى يدخج

ايا ؤخض بحن مكاظغة ؤزغ ٖلى الاؾ٨ىضعيت مظبدت و٢ٗذ 1882 يىهيه 11 فى - 3  ٖع

 وم٩اعر  مالُت ظؼيغة مً بغيُاهيا

 اإلاهغي  ًَٗ ان الان اإلاالُى مً ٧ان ٞما الغ٦ىب ؤظغة خى٫  مهغر  )ٖغبجي(

 بحن إلاظبدت الامغ وجدى٫  و٢خله

 واإلاهغيحن الاظاهب

 ؟ مضبغا الاؾ٨ىضعيت خاصر  ٗخبر جٟؿغ بم : ؽ

 ٢ليلت ؤظغة يضٞ٘ ان وحٗمض اإلاٗخاص ٚحر ٖلى بالٗغبت ٦بحرة ظىلت ؤزظ اإلاالُي ألن

 اإلاؿاٞت َى٫  م٘ جدىاؾب د



 

 
86 

 ؟ 1882 يىهيه الاؾ٨ىضعيت خاصر هىاثج ما

 ألامً وازخل وألاظاهب اإلاهغيحن بحن مظبدت بلى ألامغ جدى٫  - 1

 وجإلٟذ واخضة ؤما٦ً فى ويخجمٗىن  اإلاضيىت صازل يخدهىىن  الاظاهب بضؤ - 2

 . باقا عاٚب بغثاؾت ظضيضة وػاعة

 ) بمهغ بهجلترا بهٟغاص ٖضم ( اإلاهغيت اإلاؿإلت بدض : اإلااجمغ مً الهضٝ

 والىمؿا وبيُاليا وؤإلااهيا بهجلترا وخًغجه ٞغوؿا بليه صٖذ : الضاٖيت الضولت

٣ض  باألؾخاهت ؤلايُاليت الؿٟاعة م٣غ في ٖو

 ؟ 1882 يىهيت في ألاؾخاهت ماجمغ هخاثج هي ما : ؽ

 اخضاَما جىٟغص ؤد ٞيه حٗهضوا الجياَت ميشا١ بينهم ٞيما املجخمٗىن  ؤبغم ) 1

 باخخال٫ ؾىاء اإلاهغيت اإلاؿإلت ججاٍ بالٗمل

 الضو٫  ٧اٞت به جخمخ٘ ان صون  مٗحن امخياػ ٖلى الخهى٫  ؤو الاعاض ى مً ظؼء

 الى ٞإياٝ اإلايشا١ َظا ٖلى يىُىي  ما البريُاوى اإلاىضوب ؤصع٥ اإلااجمغ ؤزىاء ) 2

 خضر بطا بد ( ٖباعة الاهٟغاص ٖضم حٗهض

 ) طل٪ بلى ياصر ما

م الٗشماوى الؿلُان املجخمٗىن  يبلٜ ان ٢بل ) 3  ٢ض اهجلترا ٧اهذ ب٣غاَع

 اؾدىاصا مهغ بًغب و٢امذ الايُغاعي  اإلاى٠٢

 البىاعط خهاع اإلايىاء ٚل٤ وحٗتيم ؤلاؾ٨ىضعيت بخدهحن ج٣ىم مهغ ؤن الى

٨ظا الاهجلحييت  ميشا١ طَب َو

 . ؾضي الجياَت
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 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 ؟ الاؾخاهت بٗض الاؾ٨ىضعيت الاهجلحييت ال٣ىاث هؼو٫ هخاثج ما ؽ

 اإلاهغي  الجيل َؼيمت ججاٍ الخىاصر وجالخ٣ذ ٖام بك٩ل اإلاى٠٢ ايُغب - 1

 البالص اهجلترا واخخال٫

يت ألاخ٩ام ؤٖلىذ - 2  وعبِ بادؾ٨ىضعيت الخضيى ٢هغ الجيل وخانغ الٗٞغ

 الاهجلحي باهخهاع مهحٍر الخضيى

 د٢امت الضواع ٦ٟغ بلى ٖغابي واوسخب الامً بدٟٔ الاهجلحي الخضيى ٧ل٠ 3

 - زان صٞإ زِ

 ٖغابي؟ ألخمض جىٞي٤ الخضيى ٖؼ٫  : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ اإلاهغيت الضياع خمى خامى ٖغابى ٖلى ؤَل٤ جٟؿغ بم

ٓم؟ بالخاثً جىٞي٤ الخضيىر  ل٣ب : جٟؿغ بم : ؽ  ألٖا

ى ٖغابي بلى الخضيى ؤعؾل - 1  ًٖ ال٠٨ مىه يُلب الضواع ب٨ٟغ َو

 الخحن عؤؽ ٢هغ في إلا٣ابلخه والظَاب الاؾخٗضاصاث

 . باإلؾ٨ىضعيت

2 - ٌ لب الٗٓمي بالخياهت الخضيىر  واتهم ٖغابي ٞع يان مً َو  في الىٓغ ألٖا

يت ٖضم  الخضيىر  خ٨م قٖغ

يان ق٩ل - 3 يا مجلؿا ألٖا  . الخضيى ؾلُت ًٖ بٗيضا البالص قئىن  إلصاعة ٖٞغ

 الخدهيىاث ًٖ يخى٠٢ لم دهه ٖغابي بٗؼ٫  ٢غاعا الخضيىر  ؤنضع - 4

 الخغبيت والاؾخٗضاصاث

 ٖغابى وا٦دؿب للخغبيت وػيغا مىهبه في ٖغابي ب٣اء الٗغفي املجلـ ٢غع  - 5

 خمى خامي ٖليه وؤَل٣ىا قٗبيا جاييضا
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 اإلاهغيت الضياع

 ٖلى الخضيى وعص الاهجليى م٘ جىاَئ الاؾ٨ىضعيت فى الخضيىي  ب٣اء ٖغابى اٖخبر 6

 - ٞيه يدظع ميكىعا بانضاع طل٪

 لٗغابي الاهًمام مً اإلاهغيحن

 : ال٨بحر الخل مٗغ٦ت

 ؤٖلجرث ) صيليؿغبـ ( بصاعتهغا ول٨غن  ال٣ىاة في اإلاالخت حُٗيل ٖغابي خاو٫  - 1

 بمغعوع  حؿغمذ ولغن  الخحراص ٖلغي  ؤنهغا

 . باإلاغوع لهم وؾمدذ ؤلاهجلحي م٘ جىاَإث طل٪ وم٘ بها ؤلاهجلحييت البىاعط

 مً الاهجلحي لضزى٫  جدؿبا بالكغ٢يت ال٨بحر الخل فى و٢ىاجه ٖغابى ٧ان - 2

 الجيل بحن الهضام وو٢٘ الكغ٢يت الىاخيت

 الٗغابيىن  وانهؼم ال٨بحر الخل في وؤلاهجلحير  اإلاهغر 

 ؟ ال٨بحر الخل مٗغ٦ت هخاثج هي ما : ؽ

 . اإلاهغر  الجيل َؼيمت - 1

 . مهغ لضزى٫  ؤلاهجلحي ؤمام مٟخىخا الُغي٤ ؤنبذ - 2

 . م 1882 ؾبخمبر 14 في مهغ ؤلاهجلحي صزل - 3

 في ؤلاهجلحير  الجيل واؾخٗغى ؤلاهجلحي خمايت في ال٣اَغة الخضيىر  صزل - 4

 . ٖابضيً ٢هغ ؾاخت

 الٗغابيت الشىعة اهتهذ - 5

م الٗغابيت الشىعة ٞكل : جٟؿغ بم : ؽ  ؟ ؤَضاٞها نض١ ٚع

 للخضيى اإلاايض والٟغي٤ لٗغابى اإلاايض الٟغي٤ بحن ألامت نٟىٝ فى الاه٣ؿام - 1

 الؿلُان بنضاع بؿبب والاجغا٥
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 ٖغابي بٗهيان ٞغمان الٗشماوي

 اإلااليت الاػمت بٟٗل خضر الظي الاظىبى الخضزل مً الخسلو َضٝ ازخالٍ - 2

 .بٗؼله والتهضيض الخضيى ؾلُت وبخدضي

ىيحن نٟىٝ في انهؼاميت ٖىانغ ْهىع  - 3 باث الاههيإ جغي  ٧اهذ الَى  لٚغ

 الشىعة واي٣اٝ والاهجلحي الخضيى

 .البالص ٖغابى مٛاصعة الاهجلحي بُلب الا٢خىإ الى بهىدء الامغ وونل

حن بحن الٗؿ٨غيت ال٣ىة ج٩اٞا ٖضم - 4  الؿىيـ ٢ىاة بصاعة جىاَا و الُٞغ

 وحؿهيل الاهجلحيي  الجيل ٢ياصة م٘ الاظىبيت

 ال٣ىاة الاهجلحيي  الاؾُى٫  صزى٫ 

ىيت زىعاث ألر ال٨بري  الضو٫  مٗاصاة - 5  ال٣ىي  محيان حٛيحر قإنها مً َو

 اإلال٨ياث ٖلى ال٣اثمت الخ٨م وؤويإ

 اإلاؿدبضة

غي٤ لٗغابى اإلاايض ٞغي٤ بحن ألامت نٟىٝ فى الاه٣ؿام هخاثج ما ؽ  مايض ٞو

 ؟ الٗغابيت الشىعة فى للخضيى

 خماة بمٓهغ والٓهىع  الخالٞاث وحٗمي٤ طل٪ مً الاؾخٟاصة ٖلى الاهجلحي ؾاٖض

 الخضيى ؾلُت

 الخضزل مً الخسلو بحن الٗغابيت الشىعة فى الهضٝ ازخالٍ جٟؿغ بم ؽ

 الخضيى؟ ؾلُت جدضي ؤو الاظىبى

 ؾلُت جدضي جغيض د الاظىبى الخضزل مً الخسلو جغيض التى الٗىانغ دن

 الكغعى الامغ ولى باٖخباٍع الخضيى

32 
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 الشاوى الجؼء

 الاخخال٫ جدذ مهغ ؤخىا٫

 : البريُاوي الاخخال٫ مؿاوت 

 : )الؿياؾيت الىاخيت ( الؿياس ي املجا٫ : ؤود

 ؟ الؿياؾيت الىاخيت مً البريُاوى الاخخال٫ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 . الاهجلحيي  الجيل صزى٫  بٗض اؾخ٣اللها مهغ ٣ٞضث )ؤ

 . بهجلحييت ب٣ياصة نٛحر ظيل واوكاء اإلاهغر  الجيل خل )ب

 البريُاهيىت الؿياؾىت زُىٍ بىي٘ ألاؾخاهت في بهجلترا ؾٟحر صاٞغيً ٢ام )ط

ىذ مهجر ٞني ٞغ  الاؾاؾنى بال٣ىاهىن  ٖو

 ) صاٞغيً ؤ٩ٞاع( ؟ 1883 الاؾاس ى ال٣اهىن  هخاثج ما ؽ : فى ويخمشل 1883

 ووػعاثٍغ الخغصيى يغص ٞغي  الؿغلُت جب٣ى بل مباقغة مهغ بهجلترا جد٨م ؤد )1

غطا الاهجلحرػ اقغعاٝ جدغث   ٗجري  َو

 يمشلها ٞٗليت وؾلُت الخضيىر  يمشلها نىعيت ؾلُت البالص فى ؾلُخحن وظىص

 . ؤلاهجلحيي  الاخخال٫

 الؿلُان ًٚب إلزاعة مىٗا الٗشماهيت للضولت مهغ جبٗيت جٓل ) 2

 ) الجلجية ؾياؾت ( بهجلحير  بُاب٘ اإلاهغيت ؤلاصاعاث جُب٘ ) 3

 اهجلترا جىٟغص ختى الشىاثيت اإلاغا٢بت م٣ضمتها وفي الضوليت ؤلاصاعاث بٌٗ جلغي ) 4

 ٖضاء فى ؾببا َظا و٧ان بالخ٨م

 . م 1904 الىصر الىٞا١ ٣ٖض جم ختى ا اؾخمغ الظي دهجلترا ٞغوؿا
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بت ٚحر ٖلى ق٩ل الظي الىىاب مجلـ بلٛاء )5 غوؿا اهجلترا ٚع  وحك٨يل ٞو

 قغوعي  مجلغؽ مشل نىعيت مجالـ

يان جًم للمضعياث ومجالـ نىعيت ٖمىميت ظمٗيت ظىاعة والى ال٣ىاهحن  الٖا

 في بغيُاوي مٗخمض ؤو٫  ) ٦غومغ اللىعص ( باعهج ايٟلً الؿحر حٗيحن جم : ا٦مل

ل م 1883 ؾبخمبر 11 مهغ  ٦غومغ ْو

 . م 1907 ٖام ختى الاهجلحيي  للىظىص عمؼا

 : الا٢خهاصر املجا٫ : زاهيا

 الؼعاٖت : ؤود

 ؟ بالؼعاٖت بهجلترا اَخمام : جٟؿغ بم : ؽ

 البريُاوي الاخخال٫ ٖهض في خؿاب ٖلى اَخماما الؼعاٖت ل٣يذ : باألصلت ؤيض : ؽ

 ؟

 . ؤلاهجلحييت للمهاو٘ الخام اإلاىاص لخىٞحر )ؤ

 . اإلاهغيت الؿى١  فى الاهجلحييت اإلاىخجاث لدؿىي٤ الٟغنت اجاخت )ب

 ؟ بالؼعاٖت ؤلاهجلحي اَخمام ٖلى اإلاترجبت الىخاثج هي ما : ؽ

 الخحريت ال٣ىاَغ بنالح جم لظل٪ ال٣ىىاث وق٤ والهٝغ الغي  هٓم جدؿحن - 1

 ٢ىاَغ ب٢امت و ؤؾىان زؼان بوكاء و

 وؤؾيىٍ وػٞتى بؾىا

ت ألاعاض ي مؿاخت ػاصث - 2  . الؼعاعي ؤلاهخاط وػاص اإلاؼعٖو

 الكخىيت الٛالث خؿاب ٖلى ال٣ًُ وزانت الهيٟيت الؼعاٖت ػاصث - 3

 ًٖ مهغ لعجؼ طل٪ واصي الخبىب وزانت
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خماص لخُغ وحٗغيذ الٛظاثيت اإلاىاص مً املخلى الاؾتهال٥ ؾض  ٖلى الٖا

ى واخض مدهى٫   . ال٣ًُ َو

 بإعباح لؿهالي وبيٗها ألاعاض ي واؾخهالح لكغاء ألاظىبيت الكغ٧اث ج٨ىهذ - 4

 . اإلاال٪ الٟالح خالت ؤعب٪ مما مغ٦بت

 ٖهض مىظ اظخماٖيت ٣٦ىة الؼعاٖيت ألاعى مال٥ صوع  حٗاْم : جٟؿغ بم

 ؤلاهجلحير؟ الاخخال٫ ٖهض في قإنهم وػاص اؾماٖيل

 مجالـ حك٩ل ٞيالخٔ الؼعاعى بالخسهو الاهجلحييت الؿلُاث اَخمام - 1

 .منهم اإلاضيغياث

 ًٖ للضٞإ الٟغنت اهتهؼوا خيض الىيابيت املجالـ في ٧إًٖاء صزلىا - 2

 الدكغيٗيت الؿلُت زال٫ مً الؼعاٖيت مهالخهم

يٟت ٞيهم اؾخ٣غث - 3  الظر الٗمض ٢اهىن  هو خيض البالص ومكايش الٗمض ْو

يٟت َظٍ يخىلى د( بإن م 1896 ٖام  مً بد الْى

 )ألا٢ل ٖلى ؤٞضهت ٖكغة يمخل٪

 ؟ الؼعاٖت مجا٫ في ألاظىبيت الاؾدشماعاث : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

م الؼعاٖيت ألاعاض ي مال٥ و٢٘ ) 1 م يٛحَر  ألاظىبيت البىى٥ ٢بًت في و٦بحَر

 الدؿضيض ًٖ عجؼوا خحن

ىن  اظاهب مغابحن او بىى٥ مً الضاثىىن  ٧ان ) 2  ألاعاض ي ٖلى بادؾديالء  ؿاٖع

اء اإلاهغيت  ل٣ىاهحن َب٣ا للضيىن  ٞو

 والاظاهب اإلاهغيحن بحن الٗال٢اث بها اإلاٗمى٫  الاظىبيت الامخياػاث

ذ) 3 اءا الاعاض ى ٖلى الاؾديالء مؿإلت ٖٞغ  الىٞاثيت (الاظبريت بالبيٕى للضيىن  ٞو

( 
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 الخ٨ىمت ٞايُغث لالظاهب اإلاهغيحن مً الاعاض ى بدؿغب ال٣اهىن  َضص ) 4

 1930 فى البيٕى َظٍ إلاى٘ اإلاهغيت
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 : الهىاٖت : زاهيا

 ؟ الاخخال٫ ْل في اإلاهغيت الهىاٖت جضَىعث : جٟؿغ بم : ؽ

 وويٗتها املخليت الهىاٖت خمايت اإلاهغيت الخ٨ىمت حؿخُ٘ لم بادصلت ازبذ ؽ

 ؟ مخ٩اٞئت ٚحر مىاٞؿت في

 ووؿيج ٚؼ٫  نىاٖت ٨ٞؿضث ال٣ُىيت اإلايؿىظاث ٖلى ٪ 8 يغيبت ٞغيذ - 1

 . ال٣ًُ

 م٘ وحؿاوي  ؾٗغة ٞاعجٟ٘ اإلاهغر  الؿ٨غ ٖلى اؾتهال٥ يغيبت ٞغيذ - 2

 اإلاؿخىعص ؾٗغالؿ٨غ

 ؾٗغ حٗاص٫ اإلاؿخىعصة للهىاٖت الالػمت الاوليت الادث ٖلى الًغيبت ؾٗغ - 3

 ممغا الاظىبيت الؿل٘ ٖلى الًغيبت

ىيت الهىاٖت ج٩لٟت دعجٟإ ؤصر  حؿىي٣ها ونٗىبت الَى

اث ٖلى ٞغيذ - 4 ا عؾىما اإلاهضعة اإلاهغيت اإلاهىٖى  ؤصي ممغا ٪ 25,1 ٢ضَع

ا دعجٟغإ َغ  الؿغو١ ٞغي  ؾٖغ

 . مكتريا ججض ٞال الخاعجى

 جدبحن ولم الاخخ٩اع هٓام اهتهاء بٗض الهىاعي الخٗليم خالت جضَىعث - 5

 ٖىضما م 1907 ٖام الا طل٪ زُىعة الخ٨ىمت
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 الهىاعي الٟني الخٗليم بصاعة ؤوكئذ

 ؤلاهجلحير؟ الاخخال٫ ٖهض في الهىاٖت جضَىع  : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 اؾخهغدح بلى بها واججهىا الؼعاٖت في ؤمىالهم ألاعاض ي مال٥ اؾدشمغ - 1

 د اإلاهغعيت الهغهاٖت ألن ألاعايغر 

 ألاظىبيت الهىاٖت مىاٞؿت حؿخُي٘

 املجا٫ يٟسخى ختى الهىاٖت فى اؾدشماعؤمىالهم ٖلى الاظاهب ؤحجم - 2

 مهغ فى الهىاٖيت مىخجاتهم لدؿىي٤

 ممً ماجمل٨ه بي٘ ؾىي  الخ٨ىمت ؤمام  ٗض لم مخ٩اٞئت الٛحر اإلاىاٞؿت ؤمام - 3

 وؤٚل٣غث اليؿيج ومٗامل ال٣ًُ مٛاػ٫ 

 بهجلترا مً والؼزحرة باإلاهماث الجيل جمىيل فى حٗخض وؤنبدذ ألاؾلخت مهاو٘

. 

 ولٗضم اإلاىاٞؿت ٖلى ٢ضعتهم لٗضم الهٛحرة الهىاٖاث ؤصخاب ؤٞلـ - 4

 الُىاثٝغ بلٛغاء بٗغص جدميهم َاثٟت وظىص

 . م 1891 ٖام

 ؟ الاخخال٫ ؤيام الخ٨ىميت ٚحر اإلاهغيت الهٛحرة الهىاٖاث ٦ؿاص جٟؿغ بم ؽ

 اصخابها بحن الاٞالؽ خادث اهدكغث - 1

 1891 ٖام الُىاث٠ ؤلٛيذ خيض جدميهم َاثٟت َىا٥ حٗض لم - 2

 اإلاهغعيحن اؾغتهال٥ مغن  ٦بحرة وؿبت حك٩ل اإلاؿخىعصة البًاج٘ ؤنبدذ - 3

 ج٣غيغعٍ ٞغي  يٟسغع  ٦غان ٦غومغع  ان ختري 

 اإلايؿىظاث مدل خلذ ألاوعبيت اإلايؿىظاث( 1905 لٗام مهغ ؤن ًٖ الؿىىي 

 د مهغع  ٞغر  والغص٧ا٦حن ألاَلحرة
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 ) ؤظىبي مىخج َى ما بد جبي٘

 : الخجاعة : زالشا

 ؟ الخجاعة ٖلى البريُاوي الاخخال٫ مؿاوت  وضر : ؽ

 ؟ البريُاوى الاخخال٫ ْل فى املخلى الاهخاط ٖلى ٞغيذ التى ال٣يىص هخاثج ما

 - . ألامً ؾىي  ألاؾىا١ في للخ٨ىمت  ٗض ولم ألاظىبيت الى٧ادث قإن اعجٟ٘ 1

 : ألهه اإلاكغوٖاث جل٪ ؤزُغ مً م 1898 - ٖام ألاَلي البى٪ ٧ان 2

ما٫ و٧اٞت اإلااليت ألاوعا١ بنضاع اخخ٨غ بهجلحير  مكغوٕ  ؤ يت الٖا  اإلاهٞغ

 - ؤلاهجلحييت بالٗملت اإلاهغيت الٗملت عبِ ب

 : الاظخماٖيت الىاخيت مً : زالشا

 ؟ ؤلاهجلحير  الاخخال٫ ٖهض في الخٗليم جضَىع  : جٟؿغ بم : ؽ

 ) صاهلىب ؤ٩ٞاع ( ؟ الاخخال٫ ٖهض فى الخٗليم بَما٫ هخاثج ما ؽ

 .٢ليلت ٞئت فى وخهٍغ باملجان ٧ان ؤن بٗض ٖاليت بمهغوٞاث ظٗله - 1

 . الخ٨ىمت لضواويً و٦خبت مىْٟحن جسغيج مجغص ٖلى ؤَضاٞه ٢هغ - 2

غعٍ ازًغعاٖت - 3  ابترعصٖها الترعي الهغعاعمت ال٣ىاٖغعص مغعن ملجمٖى

 عوح ؤماجغعث والترعي صاهلغعوب الاهجلحرعػي  اإلاؿدكغعاع

 .والاؾدؿالم الخًٕى ٖلى ألاٞغاص وؤوكإ الابخ٩اع

 مً ٖاما ؤعبٗحن بٗض اهه مً الخٗليم قئىن  الاهجلحي اَما٫ ٖلى ؤص٫ ليـ - 4

 بحن ٪ 92 الاميت وؿبت ٧اهذ الاخخال٫

 اإلاضاعؽ إلوكاء ٧امل مهُٟى صٖىة ظاءث ؤن بلى البىاث بحن 97 ، البىحن

 .ألاَليت

34 
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ىيت الي٣ٓت ني وال٨ٟاح الَى  الاخخال٫ يض الَى

ىيت الخغ٦ت وضر ؽ  ( 1882-1892 (الاخخال٫ ْال٫ فى جىٞي٤ ٖهض فى الَى

ىيت الخغ٦ت زمضث _ جٟؿغ بم : ؽ  (؟ 1892 - 1882 ( مابحن الٟترة فى الَى

 اإلاٗخمض يض فى الٟٗليت الؿلُت ؤنبدذ الاخخال٫ جدذ مهغ بى٢ٕى - 1

 البريُاوى

ماء بٌٗ هٟى - 2  الازغ البٌٗ واٖخ٣ا٫ الٗغابيت الشىعة ٖػ

 اإلا٣اومت زىب وزلٗذ جٟغ٢ذ ٢ض مهغ فى الباعػة الصخهياث - 3

اث٠ الهامت الصخهياث اوكٛا٫ - 4 ما٫ الخ٨ىميت بالْى  الخانت وألٖا

 فى خ٨ىميت مهلخت ٧ل فى الاظىبيت للٗىانغ مهغ فى الاصاعة ازًإ - 5

ت الجيل  والاقٛا٫ واإلااليت والكَغ

 الؿغعهىاث زغعد٫ اٖترععاى ؤصهغعي الؿياؾغعة َغعطٍ ججغعص لغعم - 6

 وؤن زانغعة جىٞحرع١ الخغعصيىي  ؤيغعام لالخغعجال٫ الاولغعي

 الٗغابيت الشىعة مً خمٍى اللظيً َم الاهجلحي

ىيت الخغ٦ت مٓاَغ وضر : ؽ  ؟ الاخخال٫ مً ألاولى الؿىىاث فى الَى

 اٚخيا٫ َغي٤ ًٖ مهغ جدغيغ َضٞها ٧ان ؾغيه ظمٗيه : الاهخ٣ام ظمٗيت 1

 - و ؤًٖائها ٖلى ٢بٌ ول٨ً ؤلاهجلحي

 1883 ٖام سجىىا

ا ؤ التى: الىز٣ى الٗغوة ظغيضة 2  ٖبضٍ دمحم جلميظٍ و ألاٞٛاوي الضيً ظما٫ نضَع

 - الاخخال٫ إلاهاظمت
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 ؤلاؾالميت الجامٗت ْل فى م 1889 - ٖام ْهغث التى :اإلاايض ظغيضة 3

 الشاوى خلمى ٖباؽ ٖهض

 ؟ مهغ فى طاجه جد٣ي٤ خلمى ٖباؽ  ؿخُ٘ لم : جٟؿغ بم : ؽ

 - . ؤلاهجلحي يض فى الٟٗليت الؿلُت 1

يه الؿلُت ي٣اؾمه الٗشماوى الؿلُان 2  - الخىليت ٞغاماهاث زال٫ مً الكٖغ

 الؿ٨٪ و الضيً نىضو١  مشل ؤلاصاعاث لبٌٗ صولى وظىص َىا٥ ٧ان 3

 - الخضيضيت

 ٖباؽ حكاع٥ ٧اهذ التى الاصاعاث لبٌٗ صولى وظىص َىا٥ ٧ان بادصلت ازبذ ؽ

 ؟ الخ٨م خلمى

 للضولت الؿياصة بمبضؤ الازال٫ قإهه مً الاصاعاث لبٌٗ وظىص َىا٥ ٧ان

 الؿ٨٪ واصاعة الضيً نىضو١  فى وجخمشل

 والامخياػاث الاؾ٨ىضعيت وميىاء والضومحن الؿييت والضاثغة والخلٛغاٝ الخضيضيت

 املخخلُت واملخا٦م الاظىبيت

 ؟ خ٨مت بضايت فى الاهجلحير  الاخخال٫ ججاٍ الشاوي خلمي ٖباؽ ؾياؾت وضر ؽ

 جُل٘ و الاهجلحي م٘ مخخاليت ؤػماث فى الشاوى خلمى ٖباؽ الخضيىي  و٢٘ - 1

 البريُاوى اإلاٗخمض ًٖ بٗيضا ؾلُاجه إلاؼاولت

 1893 ٖام الىػاعة عثاؾت مً الاهجلحييه بميىله اإلاٗغوٝ ٞهمى مهُٟى ؤ٢ا٫ - 2

 بدك٨يلها ٞسغي  خؿحن و٧ل٠ م

غو  الخغصيى ٦غامغة يدّٟغ خغ٫  الى الخىنل وجم ٦غومغ طل٪ ؤًٚب - 3  َو

 اؾغج٣الخه ج٣غصيم ٖلغي  ٞسغعي خؿغيً جدغعيٌ

 مىه بضد عياى وحٗيحن
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ب - 4  م 1907 ٖام عخل ختى ب٨غومغ يهُضم ولم ظيضا الضعؽ ٖباؽ اؾخٖى

ض جٟؿغ بم : ؽ  الٗشماوى؟ بالؿلُان ٖال٢خه الشاوى خلمى ٖباؽ َو

 الاهجلحييت الؿيُغة إلاىاظهت الخاظت ماصٖذ اطا اليه  ؿدىض ختى - 1

 يضٍ اهجلترا م٘ الٗشماهيت الضولت دجخ٤ٟ - 2

ىيت الخغ٦ت وضر : ؽ  ؟ الشاوي خلمي ٖباؽ ٖهض في الَى

ىيت الخغ٦ت اهخٗكذ - 1  الثروعة مؿغظىوي ًٖ ٞإٞغط الكٗب بلى ج٣غب الَى

حرنهم الٗغابحرة غاث٠ ٞغر  ٖو  زغاعط ْو

 . هياقينهم بليهم وؤٖاص الجيل

 وكاَه بمؼاولت له وؾمذ الٗغابيت الشىعة زُيب الىضيم ٖبضهللا ًٖ ٖٟا - 2

 الؿلُاث مً َاعبا مخسٟيا ٧ان و٢ض

 الاخخال٫ ججاٍ خلمي ٖباؽ الخضيىر  اجبٗها التي اإلادكضصة الؿياؾت هخاثج ما ؽ

 ؟

 ال٣ىاهحن قىعي مجلـ ؤًٖاء في جمشل و الاخخال٫ يض اإلا٣اومت حصجي٘ )ؤ

ا ٧ان بٗضما الؿياؾيت بادمىع  يهخم ال٣ىاهحن قىعي مجلـ بضؤ )ب  منها ممىٖى

 - : بادحى َالب خيض

 - . اإلاحياهيت مىا٢كت و الؿياؾيت ألامىع  مىا٢كت 1

 . للًغاثب ظضيض هٓام وي٘ 2

 ال٣ٗاعيت الضيىن  مك٩لت خل  3

اث٠ في ألاظاهب حٗيحن ًٖ الخى٠٢  4  . الٗليا الْى
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 ؟ ٧امل مهُٟى لٓهىع  مهيئا الش٣افي ال٨ٟغر  اإلاىار ٧ان : باألصلت ازبذ : ؽ

اث بكتى وؤمدؿذ اهدكغث التي الغؤر صخاٞت 1  - . اإلاىيٖى

ا جاحى اؾماٖيل ايام مً البٗشاث ؾياؾت بضؤث 2  ؤًٖاء ٖاص خيض زماَع

 - مغن  ؤوعبغا ٞغر  قغاَضٍو بمغا وجغؤزغوا البٗشاث

 . املخخلت بالصَم في بليها وجُلٗىا الىيابيت والخياة الغؤر خغيت

 19 - ا٫ ال٣غن  فى اهدكغث التى ألاصبيت واإلاىخضياث ال٨ٟغيت الهالىهاث 3

 الجالء وجد٣ي٤ الاخخال٫ إلاىاظهت ٧امل مهُٟى ؤجبٗها التي ألاؾاليب وضر ؽ

 ؟

ض : الخضيىر  1  و٢٘ التي اإلاك٩لت هٟـ في ي٣٘ د ختى خلمي ٖباؽ م٘ ٖال٢خه َو

 - . جىٞي٤ م٘ ٖغابي ٞيها

ىيت الخغ٦ت مٗه وؿ٤ : الؿلُان 2  الٗشماهحرة للضولغة مهغع  لخبٗحرة الَى

 مغن  ٢ىاجٍغ  ؿغخب ؤن 1897 - ٖلغي  وا٢ترعح

 مهغ مً بهجلترا اوسخاب م٣ابل اليىهان

 وبلغي  بليهغا ٞؿغاٞغ مهغع  ٞغر  ؤلاهجلحي لب٣اء مٗاعيتها اؾخٛل : ٞغوؿا 3

 - واجهغ٫  بغالجالء مُالبرا ألاوعبحرة الغصو٫ 

 . آصم ظىليذ مضام ومنهم والصخاٞت وألاصب الؿياؾت بغظا٫

 : اإلاهضيت الشىعة

امت الؿىصان في اإلاهضيت الشىعة ٢امذ 1  - . باإلاهضر اإلال٣ب ؤخمض دمحم بٖؼ

 الخ٨ىمت ٞإمغث ؤٞغي٣يا في اإلاهغيت ؤلامبراَىعيت لخدُم بهجلترا اؾخٛلتها 2

 1884 - الؿىصان مً ٢ىاتها بسخب اإلاهغيت
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 ؟ اإلاهضيت الشىعة بٗض الؿىصان مً اإلاهغي  الجيل زغوط هخاثج هي ما : ؽ

 : بحن اٞغي٣يا وقغ١  الؿىصان ظىىب فى اإلاهغيت الامبراَىعيت ج٣ؿيم

ىضا وبغبغة ػيل٘ اخخلذ :بهجلترا 1  مً الجىىبي والجؼء البدحراث ومى٣ُت وؤٚو

 - . ألاؾخىاء زِ مضيغيت

 - ألازًغ والغؤؽ واعيتريا مهٕى اخخلذ : بيُاليا 2

 - . وجاظىعة ظيبىحي اخخلذ : ٞغوؿا 3

 : م 1898 ٞاقىصة خاصر

 ٞاقىصة؟ خاصر ْغوٝ ما : ؽ

 اخخلذ خملت ٞإعؾلذ ؤٞغي٣يا ٢لب بلى بهجلترا جىٚل جمى٘ ؤن ٞغوؿا ؤعاصث 1

 - الابيٌ الىيل ؤٖالى فى ٞاقىصة مضيىت

 . الؿىباٍ بنهغ الخ٣اثه ٢غب

 - . مهغيت ؤعى ؤنها باٖخباع ٞاقىصة اخخال٫ ٖلى مهغ باؾم بهجلترا اخخجذ 2

 خض ٖىض الامغ اهخهى ول٨ً ٞاقىصة بلى ٖؿ٨غيت خملت بهجلترا ؤعؾلذ - 1

 مً ٞغوؿا واوسخبذ اإلاؿلخت ٚحر اإلاىاظهت

 الضولخحن بحن صبلىماؾيت اجهادث بٗض ٞاقىصة

 خلمي ٖباؽ للخضيى باليؿبت 1898 ٞاقىصة خاصر ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 ؟

 ؟ ٞاقىصٍ بٗض الاهجلحي ججاٍ ٖباؽ الخضيى ؾياؾت وضر ؽ

 ؟ الاخخال٫ ججاٍ خلمي ٖباؽ الخضيى مً اإلاؿاإلات مٓاَغ وضر ؽ

 وع٦ً الؿياؾيت خؿاباجه جغجيب  ٗيض وبضؤ هٟؿيا اإلانهؼمحن ؤو٫  ٧ان ( 1

 اإلاؿاإلات دؾلىب
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 الشىاجى الخ٨م اجٟا٢يت جى٢ي٘ مً 1899 ماخضر اإلاؿاإلات مٓاَغ ؤو٫  ٧ان ( 2

 عجبذ ٢ض و٧اهذ واهجلترا مهغ بحن للؿىصان

 باؾمها صولت ؤي ؤو ٞغوؿا مىاظهت حؿخُي٘ ختى ٞاقىصة ا٣ٖاب فى ٖضجه لالمغ

ا مباقغة  فى إلاهغ قغي٨ت باٖخباَع

 الؿىصان خ٨م

 1900 لىضن ػياعة اإلاؿاإلات مٓاَغ زاوي ( 3

 اإلاٗخمض وظىعؾذ ٖباؽ بحن الىٞا١ ؾياؾت الى اإلاهاصهت ؾياؾت اهتهذ ) 4

 ( 1911 – 1907 (٦غومغ زل٠ الظي البريُاوى

 ؟ ٧امل إلاهُٟي باليؿبت 1898 ٞاقىصة خاصر ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

خماص اؾخدالت 1 لى الجالء وجد٣ي٤ الاهجلحي مىاوثت فى ٖباؽ الخضيى ٖلى الٖا  ٖو

 - الغوَىيحن هٟىؽ في اليإؽ صب خحن

ى ييإؽ لم  ) اليإؽ م٘ خياة ود الخياة م٘ يإؽ د ( الكهحرة اإلا٣ىلت ناخب َو

 بسُىعة الىاؽ وجبهحر ألامل وبض الىعي اي٣اّ اظل مً ظهىصٍ ج٨شي٠ - 2

 الاخخال٫

 الضؾخىع  لىي٘ وصٖا بالجالء باؾم لخى٤ُ م 1900 - ٖام اللىاء ظغيضة ؤؾـ 3

. 

 ظغيضة ؤنضع لظل٪ ؤلاؾالميت الجامٗت ْل في الٗشماهيت الضولت ٖلى اٖخمض 4

يت  1905 - ٖام ؤلاؾالمي الٗالم باؾم ؤؾبٖى

 لخ٣غو١ الٗغام الًغمحر جيبحٍر ٞغي  املخامغاة باؾغلىب ٧امل مهُٟى هجر 5

 - اإلاهغالر ل٨غن  الاهجلحرػ وظغدء اإلاهغعيحن
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 ( الٟٗليت والؿلُت )الخضيى ( الهىعيت الؿلُت بحن الىٞا١ وؾياؾت اإلاكتر٦ت

 الًمحر ٚيبذ ) الاهجلحي

36 

 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 ؟ الاخخال٫ يض الدكضص ؾياؾت ًٖ ٖباؽ الخضيىر  جغاظ٘ : جٟؿغ بم : ؽ

 ٖلى بهجلترا وبظباع مهغ مؿإلت لبدض ٞاقىصة اخخلذ ٞغوؿا ؤن اٖخ٣ض 1

 - الجالء

 وجغاظ٘ اإلانهؼمحن ؤو٫  و٧ان هٟؿه في اليإؽ صب ؾلما ٞغوؿا اوسخبذ ٖىضما - 3

 . الدكضص ؾياؾت ًٖ

 1904 – ٖام الٟغوس ي ؤلاهجلحير  الىٞا١ ٣ٖض بٗض ٞغوؿا جغاظ٘ : زاهيا

 الىصر؟ الىٞا١ ٣ٖض ْغوٝ ما : ؽ

غوؿغا بهجلترعا بغيً الغوصر الىٞا١ ل٣ٗض م٣ضمت ٞاقىصة ٧اهذ ) 1  ٖغام ٞو

 الؿياؾغة َغطٍ وعاء اهجلترعا ملغ٥ و٦غان 1904

 1903 لباعيـ بؼياعة ٢ام خيض

غوؿغا وعوؾغيا بهجلترعا ( جدغال٠ ؤؾغاؽ ٖلغي  الاجٟغا١ جغم ) 2  يغص ) ٞو

 و٧اهغث ) وبيُالحرا والىمؿغا ؤإلااهحرا ( جدغال٠

 . وجىوـ الجؼاثغ اخخلذ بٗضما مغا٦ل ٖلى للؿيُغة حؿعى ٞغوؿا

 ؟ الىصي الاجٟا١ ههىم وضر ؽ

 بٗضم ٞغوؿا جلتيم ؤن م٣ابل فى مغا٦ل فى ٞغوؿا ٖمل حٗغ٢ل د بان جلتيم اهجلترا

 ًٖ للجالء مىٖض بخدضيض اهجلترا مُالبت
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 مهغ

غوؿا بهجلترا بحن الىصر الاجٟا١ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج هي ما : ؽ  ؟ ٞو

 مهغ؟ ؤخىا٫ ٖلى 1904 ٖام الٟغوس ي ؤلاهجلحير  الىٞا١ ٣ٖض هخاثج ما

 مهغ في لب٣ائها صوليت مٗاعيت ؤر وظىص لٗضم اهجلترا اَماهذ ) 1

ىيحن ٖلى الخًيي٤ فى اقخضث ) 2  و٢ؿىة بكضة ومىاظهتهم الَى

 الظاحي الخ٨م مماعؾت ٖلى ال٣ضعة لضيهم ليـ بإن اإلاهغيحن ٦غومغ اتهم ) 3

 ي٣ط ي ختى ٢اؾيت ؤخ٩اما وؤنضع م 1906 صوكىار خاصزت ٦غومغ اؾخٛل ) 4

ىيت الغوح ٖلى  . الَى

 ؟ 1904 الىصي الاجٟا١ ًٖ جاعيسيت مظ٦غاث ا٦خب ؽ

 وهخاثجه وههىنه الاجٟا١ ْغوٝ الاظابت

 1906 صوكىاي خاصزت

 صوكىار؟ خاصزت بٗض ٧امل مهُٟى ظهىص وضر : ؽ

 ؟ م 0691 ٖام صوكىاي خاصزت هخاثج ما ؽ

ٟى هغصص 1  اهجلترعا وؤصع٦غث وؤوعوبغا مهغع  ٞغي  بغالاخخال٫ ٧امغ٫  مهَغ

ىبت  - مهغع  ٞغي  اصاعتهغا لٍغ جخٗغعى مغا نٖغ

 اقخٗل الى٠٢ ول٨ً اإلاى٠٢ لتهضثت 1907 مهغ مً ٦غومغ ٞسخبذ

ىيت الجهىص جىٓيم يغوعة ٧امل مهُٟى ؤصع٥ 2  اإلاضاعؽ هاصر ٞإوكإ الَى

ني والخؼب الٗليا  م 1907 - ٖام الَى

 - . الاوعوبى لل٣اعت  والٟغوؿيت باإلهجلحييت اللىاء ظغيضة مً َبٗخحن ؤنضع 3

 في ٞغيض دمحم وزلٟه م 1908 ٞبرايغ في ٧امل مهُٟى ماث صوكىار بٗض : ا٦مل

امت ني الخؼب ٖػ  الَى
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 : وؤلاهجلحي الخضيى ووٞا١ ٞغيض دمحم

امت ٞغيض دمحم جىلى باألصلت ؤيض ؽ ني الخؼب ٖػ  بالٛت ْغوٝ في ال٨ٟاح و٢اص الَى

 ؟ الكضة

ىيت الخغ٦ت جىليخه ٖىض واظهخه التى الهٗىباث ما ؽ  ؟ الَى

 - الىصر الىٞا١ ب٣ٗض هطجذ ٢ض ٧اهذ الٟغوس ي ؤلاهجلحير  الىٞا١ ؾياؾت 1

 الىٞا١ ؾياؾت وعؾم ؤلاهجلحي مٗاصاة بٗضم خلمي ٖباؽ الخضيىر  بيمان 2

 - مٗهم والخدال٠

ىيت للخغ٦ت جى٨غالخضيى - 4  الَى

 ٦غومغ؟ ؾياؾت ًٖ ظىعؾذ ؾياؾت ازخالٝ جٟؿغ بم : ؽ

اث ٖلى الغ٢ابت ز٠ٟ - 1  . الخضيى جهٞغ

 ) الىػعاء ( الىٓاع مجلـ ؾلُاث وؾ٘ - 2

 . بالصَم خ٨م في اإلاهغيحن اقغ٥ - 3

 الجلجية ؾياؾت بةلٛاء ؤلاصاعة جمهحر ٖلى ٖمل - 4

 ؟ ال٨ٟاح في ووؾاثله ٞغيض دمحم مجهىصاث وضر : ؽ

ني الخؼب صاثغة وؾ٘ - 1  م٣خهغا ٧ان ؤن بٗض بليه الٗماليت الى٣اباث بًم الَى

 . اإلاضن في اإلاش٣ٟحن ٖلى

 . م 1909 اليضويت الهىا ٘ ٖما٫ ه٣ابت بوكاء في ؾاَم - 2

 ماث الازىاء جل٪ وفى الليليت اإلاضاعؽ بٟخذ الكٗب ٖامت جش٣ي٠ ٖلى ٖمل - 3

 1911 ٦دكجر وزلٟت ظىعؾذ
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 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 1911 الخضيضيت ال٣بًت وؾياؾت ٦دكجر

 ؟ الخضيضيت ال٣بًت بؿياؾيت ٦دكجر ؾياؾت حؿميت : جٟؿغ بم : ؽ

 ؾياؾت ث ٞٗاص اإلاُل٤ الخ٨م واجب٘ الخضيضيت ال٣بًت ؾياؾت ؤٖاص ( 1

اصث الجلجية ىيحن مُاعصث ٖو  . الَى

ىيتى بٗىىان قٗغ لضيىان م٣ضمت ٞغيض دمحم ٦خب ) 2  مدا٦مخه ٞخ٣غعث َو

ىيت الٗباعاث بؿبب  6 إلاضة وسجً الخماؾيت الَى

 قهىع 

 1912 ٖام ؤزغي  مغة اٖخ٣اله و٢غع  السجً مً زغوظه بٗض ٦دكجر ح٣ٗبه ) 3

ل ؤوعبا في ٦ٟاخه ليىانل بازخياٍع مهغ يتر٥ ؤن ٞغيض دمحم ًٞل ) 4  ي٩اٞذ ْو

 1919 زغي٠ في ؤإلااهيا في جىفى ختى

 ؟ 1911 ٖام الجلجية ؾياؾت اٖاصة جٟؿغ بم ؽ

 اإلاُل٤ الخ٨م واجباٖه الخضيضيت ال٣بًت ؾياؾت واٖاصجه ٦دكجر جىليت بؿبب

 : مهغ في الؿياؾيت ألاخؼاب

ه ما وضر : ؽ ىيت الاخؼاب ًٖ حٗٞغ  ؟ الاهجلحي ؤيام مهغ فى الَى

 ؟ : باألصلت ؤيض

ني الخؼب ي٨ً لم - 1  ول٨ىه البريُاوي ألاخخال٫ يض الىًا٫ في وخضٍ الَى

لي  مى٢ٟا والاوضر نىجا الٖا

 فى وكإ والازغ الاخخال٫ ؤخًان فى وكإ بًٗها ؤزغر  ؤخؼاب َىا٥ ٧ان 2

 – الخضيى ؤخًان
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 يض جىايل الاخؼاب َظٍ و٧اهذ الؿياؾيت ألاخؼاب ٖام م 1907 - ٖام  ٗخبر 3

 والضؾخىع  الجالء جد٣ي٤ وجغيض الاهجلحي

 1914 الاولي الٗاإلايت الخغب ٢يام ختي الخا٫ واؾخمغ الىيابيت والخياة

 01226802573 الخاعيش مضعؽ نبخي دمحم /ؤ
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 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 الغاب٘ الٟهل

 ألاولى الٗاإلايت الخغب بٗض مهغ

 ؟ 1919 ٖام ٢بل الٗشماهيت الضولت ًٖ الاؾخ٣ال٫ ٨ٞغة َغح ٖضم : جٟؿغ بم

 - الٗشماوى للؿلُان بالىدء وجضيً الٗشماهيت الؿياصة جدذ مهغ ٧اهذ 1

  بإهه  كٗغ ٧ان دهه جغ٦يا ًٖ الاهٟها٫ فى اإلاهغي  الكٗب ي٨ٟغ لم 2
ًال
 مً ظؼءا

 - مغن  يخ٨غون الغطي الاؾالمى الٗالم

 ٖىه مىٟهلت ٢ىميت  ك٩ل ود ٖضيضة ٢ىمياث

 - . مؿلما قٗبا باٖخباٍع الاؾالميت الجامٗت ب٨ٟغة يضيً ٧ان 3

ىيت الخغ٦ت - 4  الاخخال٫ مً مهغ جدغيغ الى حؿعى ٧اهذ الخحن طل٪ فى الَى

 ًٖ الاهٟها٫ حؿتهضٝ ود البريُاوى

 الٗالم يٟخذ ؤن قإهه مً اإلاهغي  الكٗب هٓغ فى طل٪ دن الٗشماهيت الضولت

 الاؾالمى

ىيت الخغ٦ت ٢اص - 5  ٞغيض ودمحم ٧امل مهُٟى اإلاٗنى بهظا الَى

ىيت الخغ٦ت ؤَضاٝ وضر ؽ  ؟ ٢اصَا ومً ؟ 1919 ٢بل الَى
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ىيت الخغ٦ت - 1  الاخخال٫ مً مهغ جدغيغ الى حؿعى ٧اهذ الخحن طل٪ فى الَى

 ًٖ الاهٟها٫ حؿتهضٝ ود البريُاوى

 الٗالم يٟخذ ؤن قإهه مً اإلاهغي  الكٗب هٓغ فى طل٪ دن الٗشماهيت الضولت

 الاؾالمى

ىيت الخغ٦ت ٢اص - 2  يضيىان ٧اها اللظان ٞغيض ودمحم ٧امل مهُٟى اإلاٗنى بهظا الَى

 ناخب الٗشماوى للؿلُان بالىدء

يت الؿياصة  مهغ ٖلى الكٖغ

 ؟ م 1914 ألاولى الٗاإلايت الخغب الٗشماهيت الضولت صزى٫  هخاثج ما

 واٖلىذ مهغ ٖلى الٗشماهيت الؿياصة وؤلٛذ الٟغنت اهجلترا اهتهؼث - 1

 . 1914 البريُاهيت الخمايت

ييذ خلمى ٖباؽ بٗؼ٫  ٢امذ - 2  الى ؾلُان ل٣ب ومىدخه ٧امل خؿحن ٖمه ٖو

 ٞااص اخمض ؤزيه وجىلى 1917 جىفى ؤن

 اإلاهغي  بالكٗب اهجلترا اؾدبضث الاولى الٗاإلايت الخغب ؤزىاء فى صخت ازبذ ؽ

 ؟ الىؾاثل ب٩اٞت

 . لل٣خا٫ الخلٟيت الخُىٍ فى للٗمل ٢ؿغا اإلاهغيحن ظىضث - 1

 الازمان بإبسـ الٛظاثيت وخبىبهم اإلاهغيحن مىاش ى مهاصعة - 2

يت الاخ٩ام ٞغيذ - 3  الصخاٞت و٦ممذ الٗٞغ

 وظٗلذ الكٗب ممشل جًم التى الدكغيٗيت الجمٗيت اظخماٖاث مىٗذ - 4

 . ٦بحر سجً فى و٧إهه  كٗغ الكٗب

 اعجٟإ طل٪ يهاخب ؤن صون  واإلاىانالث والى٢ىص الخبىب ؤؾٗاع اعجٟٗذ - 5

 . واإلاغجباث ألاظىع  فى
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ىيت الخغ٦ت ؤَضاٝ ما ؽ  ومً ؟ ) 1919 بٗض ( الاولى الٗاإلايت الخغب بٗض الَى

 ؟ الخغب ٣ٖب ٢اصَا

 - . ؾياصة طاث مؿخ٣لت صولت مهغ بٖالن 2 إلاهغ البريُاوي الاخخال٫ بنهاء - 1

ىيت الخغ٦ت ٢اص - 3 لى٫  ؾٗض 1919 الاولى الٗاإلايت الخغب ٣ٖب الَى  ٚػ

 الاؾالميت الجامٗت ٨ٞغة وؾ٣ىٍ اإلاهغيت الجامٗت ٨ٞغة ْهىع  : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟

ا ج٣غيغ فى امت ٧ل خ٤ اي ولؿً ؤٖلىه الظي ) اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ ( مبضا 1  مهحَر

 - . خغيتها ٖلى والخهى٫ 

 لخىا٫ الامم ٖهبت ٖلى ٢ًيتها حٗغى ان إلاهغ ي٨ٟى اهه اإلاهغيىن  اٖخ٣ض 2

 - .اؾخ٣اللها

 َؼيمتها بٗض الٗشماهيت الؿياصة ب٣بى٫  ملؼما  ٗض لم اهه اإلاهغي  الكٗب ؤصع٥ 3

 - لالؾخ٣ال٫ وجُل٘ الخغب ؤزىاء

 الخميض ٖبض الؿلُان لها يضٖىا ٧ان التى الاؾالميت الجامٗت ٨ٞغة ؾ٣ىٍ - 4

 اإلاهغيت الجامٗت ٨ٞغة وبغػث الشاوى

 الىدء يضيً وان ) اإلاهغيت ال٣ىميت اي( اإلاهغيت الجامٗت ل٨ٟغة يضٖى بضا - 5

 الٗشماوى الخا٦م مً بضد مهغ لخا٦م

 وجإلي٠ اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ مبضؤ ولؿىن  الامغي٩ى الغثيـ اٖالن : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ الامم ٖهبت

 نٟها الى الٗالم صو٫  اإلاخدضة الىدياث ججظب ل٩ى اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ اٖالن - 1

 وجغ٦يا والىمؿا اإلااهيا يض

 خغب وصون  ؾلميا الضو٫  بحن جيكإ التى اإلاكا٧ل لخل الامم ٖهبت جإلٟذ - 2
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 ؟ 1919 ٖام اإلاهغي  الىٞض َيئت ج٨ىيً ْغوٝ ماهى : ؽ

لى٫  ؾٗض طَب 1 بض ٚػ لى ٞهمى الٗؼيؼ ٖو  م 1918 - هىٞمبر فى الكٗغاوي  ٖو

 وهجذ البريُاوى الؿامى اإلاىضوب إلا٣ابلت

 الى بالؿٟغ لهم للؿماح خ٨ىمتها م٘ للخٟاوى دهجلترا بالؿٟغ لهم ليؿمذ

 .الهلر ماجمغ ٖلى مهغ ٢ًيت لٗغى باعيـ

 الكٗب باؾم ؤشخام زالزت يخدضر بن مً صَكخه الؿامى اإلاىضوب ؤبضي 2

 - اإلاهغي 

 و مهغ باؾخ٣ال٫ للمُالبت )اإلاهغي  الىٞض( حؿمى َيئت حك٨يل ؾٗض ٢غع  3

 - حُٗيه الكٗب مً جى٦يالث ٖلى يدهل ان

 . الامت جمشيل فى الخ٤

ذ 4  الىٞض انبذ وبظل٪ الخى٦يالث َظٍ جى٢ي٘ الى الكٗب َىاث٠ ظمي٘ ؾاٖع

ىيت للخغ٦ت ال٣ٟغي  الٗمىص َى  - باٖخباٍع الَى

 الامه و٦يل
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لى٫  ؾٗض خى٫  اإلاهغي  الكٗب الخٟاٝ هخاثج ما : ؽ  ؟ ٚػ

ا٢ٍغ وبٌٗ بىٟيه اهجلترا ٢امذ  م 1919 مغاعؽ 9 ٞغي  مالُىه ظؼيغعة الغي  ٞع

 الخغ٦غة ٖلغي  ج٣ًغي  بغطل٪ انهغا مٗخ٣غصة

ىيت خ٣ا٫ دن جهىعَا زُإ ؤزبذ الكٗب ول٨ً الَى  التى الكغاعة بمشابت الٖا

 . 1919 زىعة اقٗلذ
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 م 1919 زىعة) َبيٗت ( مازهاثو : ؽ

 - . وؤ٢باٍ مؿلمحن بحن جٟغ٢ت بضون  اإلاىخضة اإلاهغيت ألامت ْهىع  بضايت 1

 - . ؤظىبيت صولت اي ًٖ الخام لالؾخ٣ال٫ حؿعى 2

 ال٣ىميت ؤؾاؽ ٖلى الؿياس ى هٓامها ي٣ىم التى الخضيشت مهغ ْهىع  بضايت 3

 - الضيً ؤؾاؽ ٖلى وليـ اإلاهغيت

 ؟ الخضيض مهغ جاعيش فى ٢ىميت زىعة ؤو٫  1919 زىعة حٗخبر جٟؿغ بم : ؽ

 : مهغ مضن ظمي٘ قملذ ) ؤ

 ) الاٞىضيت ( واإلاش٣ٟحن الُلبت مٓاَغاث و٢امذ ال٣اَغة فى الشىعة اقخٗلذ ( 1

 .والٗما٫

 . اإلاىانالث وجى٢ٟذ البىليـ عظا٫ م٘ الاقدبا٧اث و٢ٗذ ( 2

اظم وال٣غي  اإلاضن الى الشىعة اهخ٣لذ ( 3  و٢ُٗذ مغا٦ؼالبىليـ الٟالخىن  َو

 والخلٛغاٝ الخليٟىن  وزُىٍ الخضيضيت الؿ٨٪

 مضيىت( اإلاضن بٌٗ فى الؿلُت ٖلى الشىاع واؾخىلى الشىعيت اللجان ج٨ىهذ ( 4

تى  والا٢اليم ال٣اَغة بحن الهلت واه٣ُٗذ )ٞػ

ىيت الخغ٦ت اْهغث )ب(  : الَى

 ٩ٞان واهجلترا جغ٦يا ًٖ الخام الاؾخ٣ال٫ بهضٝ وألا٢باٍ اإلاؿلمىن  اقتر٥ 1

نى الاؾخ٣ال٫ بضايت  - الَى

 بٗض الضيييت الٗهبيت قٗبها دجمؼ١  التى الٗغبيت الضولت هى مهغ انبدذ 2

 - والا٢باٍ اإلاؿلمىن  جىخض ان

 وؾُه َال٫ ٖليه ٖلما لهم واجسظوا الاهجلحي بغنام اإلاؿٟىح الم بينهم ؤل٠ 3

 - .نليب
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غع  اإلاؿغظض ختري  اإلاؿغاظض مجرابغ ٖلغي  يسُبرون ال٣ؿاوؾغة ؤزظ 4  و ألاَػ

 - مغطابذ ؤمغام يسُبرون اإلاؿغإلاحن مكغايش ؤزغط

 ال٨بري  اإلاغ٢ؿيت ال٨ىيؿت مظبذ ختى ال٨ىاجـ

 : الاظخماعى والخُىع  اإلاغؤة صوع  اْهغث )ط(

 - . اظخماعى جُىع  ازُغ بظل٪ مسجلت الشىعة فى مغة دو٫  اإلاغؤة قاع٦ذ 1

 - الشالزماثت ؤٞغاصَا ٖضص بلٜ التى اليؿاثيت اإلآاَغاث زغظذ 2

ا٢ت اإلاخاعيـ ا٢امت فى الغظل م٘ اقتر٦ذ 3  - .الاهجلحييت ال٣ىاث مغوع ٖد

 ؟ ٢يامها ٖىض م 1919 زىعة اقخٗا٫ مً اهجلترا مى٠٢ ؽ

 ؟ الاهجلحي ججاٍ هًاله اؾلىب حٛيحر الى اإلاهغي  الكٗب لجإ جٟؿغ بم ؽ

 -: بادحى ٢امذ خيض الٗى٠ زىعة ازماص فى اهجلترا هجخذ خيض

 الىظه مً الاهخ٣ام خمالث وظهذ 2 - . الكضيض بالٗى٠ الشىعة واظهذ 1

 - . والهٗيض البدغي 

 واعج٨بذ ال٣غي  خغ٢ذ 4 - . الُاثغاث مً بال٣ىابل وال٣غي  اإلاضن ٢هٟذ 3

 - . م٩ان ٧ل فى الٟٓاج٘

 ؟ الٗى٠ اؾلىب مً اإلاهغي  الكٗب مى٠٢ ما : ؽ

 ؟ الٗى٠ اؾلىب بٗض ؾياؾتها حٗضيل الى اهجلترا لجإث جٟؿغ بم ؽ

 اإلا٣اومت الى الكٗب لجإ خيض قامله قٗبيت زىعة ؤمام ؤنها ؤصع٦ذ اهجلترا

 : فى وجمشلذ الؿلبيت

 الؿىصاء اليض مشل الؿغيت الجمٗياث ج٨ىيً 2 - .الٗمل ًٖ الايغاب 1

 - والاهخ٣ام الخغ واإلاهغي 

 الٗى٠ ٞكل بٗض 1919 زىعة إلاىاظهه اهجلترا اجبٗتها التى ؤلاظغاءاث ما : ؽ
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 ؟ 1919 زىعة هخاثج ما ؽ

 باعيـ الى بالؿٟغ لهم والؿماح وعٞا٢ه ؾٗض ًٖ الاٞغاط مؿإلت فى الدؿاَل 1

 - الهلر ماجمغ ٖلى مهغ ٢ًيت لٗغى

 الخهغو٫ َغيغ١  ٖغن  بغاعيـ الغي  ونغوله ٖجرص الىٞغص امغام الُغي٤ ؾض 2

 - الخمايغة بغا٢غاع اإلاغئجمغ اٖترعاٝ ٖلغي 

يت الهٟت الخمايت ا٦ؿبذ وبظل٪ مهغ ٖلى البريُاهيت  . للضولت الكٖغ

 للخهى٫  الخمايت ب٣بى٫  اإلاهغيىن  د٢ىإ ملجر اللىعص بغياؾت لجىت اعؾا٫ 3

 - بظل٪ منهم اٖتراٝ ٖلى

 ؟ مهغ ٖلى البريُاهيت بالخمايت الهلر ماجمغ اٖتراٝ هخاثج ما : ؽ

 باعيـ؟ فى الهلر ماجمغ فى اإلاهغي  الىٞض ٞكل هخاثج هى ما : ؽ

 - .مهمخه فى الىٞض ٞكل ليٗلً مهغ الى يغظ٘ ولم اليإؽ ؾٗض يخمل٪ لم 1

تراٝ بٗضم ويُالبها اوعوبا بغإلااهاث يساَب باعيـ فى ْل 2  - بالخمايت الٖا

 ٖلى والخهى٫  الخمايت اؾ٣اٍ فى الامل اإلاهغي  الكٗب  ُٗى ْل 3

 - . الاؾخ٣ال٫

ىيت الخغ٦ت ي٣ىص ْل 4  - . بال٣اَغة اإلاغ٦ؼيت الىٞض لجىت زال٫ مً الَى
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لى٫  ؾٗض ْل باألصلت ايض : ؽ ىيت الخغ٦ت ي٣ىص ٚػ ى الَى  ؟ باعيـ فى َو

ا الى حٗليماجه اعؾا٫ و اإلاغ٦ؼيت الىٞض لجىت َغي٤ ًٖ  الجرخمً ٖبىض ؾ٨غجحَر

 الغي  الؿغعيت الخُابغاث َغيغ١  ٖغن  ٞهمنى
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 -ب ٢ام اإلاخدمؿحن الكباب مً ؾغي  ظهاػ ج٨ىيً مً جم٨ً والظي

 - .الاخخال٫ يض الكٗب َىاث٠ ج٨خيل و الاهجلحي م٣اومت 1

ىيت الخغ٦ت جىٓيم 2  الٗىانغ وم٣اومت الٗماليت الى٣اباث وجإؾيـ الَى

 - .للىٞض اإلاٗاصيت

 ؟ اإلاغ٦ؼيت الىٞض مجهىصاث هخاثج ما ؽ

 ؟ ملجر لجىت ٞكل جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ الاهجلحييت ملجر لجىت مجئ هخاثج هى ما : ؽ

 البريُاهيت بالخمايت اإلاهغي  الكٗب اٖتراٝ ٖلى الخهى٫  فى بغيُاهيا ٞكلذ 1

 - . ملجر لجىت َغي٤ ًٖ

ب بخىٖحرة ٞهمغي  الغخمً ٖبض الى باعيـ مً حٗليماجه اعؾل ؾٗض دن 2  الكٖغ

 - مٗهغا الخٟغاوى دن اللججرة بم٣اَٗغة

ىيت ال٣ًيت ًٖ الىخيض اإلاضاٞ٘  ٗخبر الظي للىٞض و٧الخه ًٖ جىاػله  ٗنى  .الَى

 الهٛاع اإلاضاعؽ وجالميظ الٟالخىن  ختى الكٗب َىاث٠ ظمي٘ اؾخجابذ 3

 - ملجر لجىت م٣اَٗت لضٖىة

 - ؾٗض م٘ بد جٟاعى د وبهه الخمايت ي٣بل لً الكٗب ؤن ملجر ؤصع٥ 4

 ؟ ؤصواع بٗضة البريُاهيت اإلاهغيت اإلاٟاوياث مغث بادصلت ايض : ؽ

 مٗاَضة بخى٢ي٘ واهتهذ 1936 اٚؿُـ الى 1920 يىهيه مً الاولى اإلاغخلت - 1

 مهغ بحن والخدال٠ الهضا٢ت

 . 1936 وبغيُاهيا

 فى واهتهذ 1946 وبضؤث الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء بٗض : الشاهيت اإلاغخلت - 2

 1936 مٗاَضة بالٛاء 1951 ا٦خىبغ
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ىصة  اإلاؿلر الىًا٫ ٖو

 
ًال
 : م 6193 الى 1920 - مً الاولى اإلاغخلت :اود

 - ؟ ملجر ؾٗض مٟاوياث ٣ٖض : جٟؿغ بم : ؽ

 البريُاهيت الخمايت بلٛاء - 1

تراٝ - 2  .والخاعجى الضازلى الخام مهغ باؾخ٣ال٫ الٖا

 - ؟ ملجر ؾٗض مٟاوياث ٞكل : جٟؿغ بم : ؽ

 بلى والخاعجى الضازلى مهغ اؾخ٣ال٫ جدىيل ٖلى بغيُاهيا بنغاع بؿبب

 -: َغي٤ ًٖ نىعي اؾخ٣ال٫

 - . مهغ فى والا٢لياث الاظىبيت اإلاهالر خمايت مهمت بغيُاهيا جىلى 1

 - الازغي  الضو٫  م٘ مؿخ٣لت ٖال٢اث ا٢امت فى خ٣ها مً مهغ خغمان 2

 : م 1922 ٞبرايغ 28 جهغيذ

 ؟ م 1922 ٞبرايغ 28 جهغيذ : بنضاع ْغوٝ وضر ؽ

ٌ ٖىضما لى٫  ؾٗض ٞع  اؾخ٣الد مهغ حُٗى بغيُاهيا م٘ مٗاَضة ٣ٖض ٚػ

 ؾيكىل ظؼيغة الى ؾٗض بىٟى ٢امذ نىعيا

 الهىضر باملخيِ

 ؟ ؾيكل لجؼيغة ؾٗض اهجلترا هٟي ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 1922 ٞبرايغ 28 جهغيذ بنضاع - 1

 البريُاهيت الخمايت بنهاء - 2

 اعبٗه جدٟٓاث وظىص م٘ ؾياصة طاث مؿخ٣لت صولت مهغ اٖالن - 3

 ؟ 1922 ٞبرايغ 28 جهغيذ ) بىىص( ههىم وضر ؽ

 البريُاهيت الخمايت بنهاء - 1
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 هى اعبٗه جدٟٓاث وظىص م٘ ؾياصة طاث مؿخ٣لت صولت مهغ اٖالن - 2

....................................... 

 مً 1922 ٞبرايغ 28 جهغيذ جًمنها التى ألاعبٗت الخدٟٓاث اهخ٣هذ باألصلت ؤيض

 مهغ اؾخ٣ال٫

 مهغ فى ٢ىاتها وظىص لخبرع وطل٪ البريُاهيت اإلاىانالث جإمحن فى بغيُاهيا خ٤ 1

- 

 - . ٢ىي  مهغي  ظيل اوكاء ٖضم لخبرع وطل٪ . مهغ ًٖ الضٞإ فى خ٣ها 2

 فى جضزلها لخبرع وطل٪ مهغ فى والا٢لياث الاظىبيت اإلاهالر خمايت فى خ٣ها 3

 - . الضازليت مهغ قئىن 

 - . الؿىصان فى الخهٝغ فى خ٣ها 4
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 ؟ م 2219 ٞبرايغ 28 جهغيذ : ٖلى اإلاترجبت مالىخاثج : ؽ

ىيت الاماوى يد٤٣ لم )ا ًه لظل٪ الاؾخ٣ال٫ فى الَى  - . اإلاهغي  الكٗب ٞع

 - جهغيذ مؼايا وضر ( : ومنها والايجابياث اإلاؼايا بٌٗ ٖلى الخهغيذ اخخىي  )ب

 ( 1922 ٞبرايغ 28

 - . للخ٨م اؾاؾا لي٨ىن  الضؾخىع  وي٘ خ٤ إلاهغ اُٖى 1

2 ٘  اإلال٪  ؿمى ٞااص الؿلُان وانبذ مل٪ الى ؾلُان مً مهغ خا٦م ل٣ب ٞع

 - . الاو٫  ٞااص
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 ان وحٗجري  )الضيمى٢غاَحرة( الليبرالحرة اإلاغخلغة مهغع  صزغو٫ مؼايغاٍ ؤَم 3

 - مهغصع َغي  انغبدذ اإلاهغعيت الامغة

 . الؿلُاث مهضع َى اظىبيا او مهغيا ؾىاء الخا٦م ٧ان بٗض الؿلُاث

ى الجضيض الضؾخىع  لىي٘ لجىت جإلٟذ 4  .م 1923 ابغيل 19 - صؾخىع  َو

 ؟ مخٗاعيت ههىم ٖلى 1923 صؾخىع  اخخىي : بادصلت ايض :ؽ

 ) والٗيىب اإلاؿاوت  ( ؟ 1923 صؾخىع  ه٣ض ما:ؽ

 الخ٨م فى الخد٨م له جديذ واؾٗت ؾلُاث لىٟؿه ليىتٕي جضزل ٞااص اإلال٪ دن 1

م  - : وهى الامت اعاصة ٚع

 .الامت لش٣ت خاػث مهما الىػاعة ا٢الت ب .قٍغ ؤو ٢يض صون  البرإلاان خل فى خ٣ه ؤ

- - 

 الؿغلُاث مهضع الامت ججٗل ههىم ؤي مخٗاعيت ههىم ٖلى اخخىي  2

 - َغطٍ اٖمغا٫ حُٗغ٫  ؤزغعي وههغوم

 1923 صؾغجىع  بٗغص مهغ فى الليبراليت الخياة هٕى ٖلى ؤزغ الظي الامغ الىهىم

 التري  ) 23 ( ع٢غم اإلاغاصة مثرا٫

 . الؿلُاث مهضع اإلال٪ ْل طل٪ وم٘ الؿلُاث مهضع هى الامت ان ٖلى جىو

 ؟ 1923 صؾخىع  جًمنها التى ) اإلاؼايا ( الليبراليت اإلاباصت ؤَم وضر ؽ

خ٣اص خغيت و والصخاٞت الغاي ببضاء خغيت -- 1 ً هلل ٞالضيً الٖا  .للجمي٘ والَى

 والازال١ ال٣اهىن  خضوص فى والجمٗياث الاخؼاب وج٨ىيً الاظخماٖاث خغيت - 2

 . والخ٣اليض

 اإلاضهيت بالخ٣ى١  الخمخ٘ فى ومؿاواتهم ال٣اهىن  امام مدؿاوون اإلاهغيىن  - 3

 . والؿياؾيت
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 وبكٍغ الٗامت للمىٟٗت الا جىتٕي ٞال الخانت اإلال٨يت وخغمت اإلاىاػ٫  خغمت - 4

 ٖنها الخٗىيٌ

 الهضامت الا٩ٞاع مً املجخم٘ لخمايت الا الصخ٠ ٖلى الغ٢ابت خٓغ - 5

 خيض وال٣ًاثيت والخىٟيظيت الدكغيٗيت : الشالر الؿلُاث ٞهل بمبضؤ ؤزظ - 6

:- 

 - الكٗب ممشلى يًم الظي البرإلاان يخىدَا الدكغيٗيت الؿلُت ؤ

 - . وػعاثه َغي٤ ًٖ اإلال٪ يخىدَا الخىٟيظيت الؿلُت ب

 - .البرإلاان امام واهما اإلال٪ امام مؿئىلت ليؿذ الىػاعة ط

 م؟ 1923 صؾخىع  نضوع  ) ؤزغ ما ( هخاثج ما : ؽ

 - . البرإلاان فى ممشليه الكٗب ليسخاع ٖامت اهخساباث اظغيذ 1

  ؾٗض ٞاػ 2
ًال
 ٪ 90 - بيؿبت ؾاخ٣ا ٞىػا

 1924 يىايغ 28 - فى مهغ جاعيش فى صؾخىعيه قٗبيه وػاعة ؤو٫  ؾٗض ؤل٠ 3

لى٫  ؾٗض اهجاػاث  ( : 1924 الكٗب وػاعة( ٚػ

 ؟ الضؾخىعيت الخياة زماع باو٫  ؾٗض وػاعة ٖهض فى البالص وٗمذ : بادصلت ايض

 الكٗب؟ وػاعة اجسظتها التى باإلظغاءاث مهغ ؤخىا٫ جإزغث ٦ي٠ : ؽ

ىيت الخغ٦ت اقخٗا٫ جٟؿغ بم ؽ  ؟ والؿىصان مهغ فى الَى

 - .الاهجلحييت ًٖ اإلاهغيت الٗملت بٟهل اإلاهغي  الا٢خهاص جدغيغ 1

 - .للٟالخحن الخ٨ىمت اعاض ى مً ٦شحر بي٘ 2

 - . اإلاٗاٝع وػاعة محياهيت ػياصة 3

 - .والبىاث للبىحن الاظباعي  الخٗليم ٢اهىن  وي٘ 4

 - .الاظاهب مدل اإلاهغيحن باخال٫ اإلاهغي  بالُاب٘ اإلاهغيت الاصاعة َب٘ 5
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 - .الاظىبيت الؿيُغة مً الا٢خهاصيت الخياة جسليو 6

ىيت الخغ٦ت شجٗذ 7  مهغ لىخضة حؿعى ٧اهذ التى الؿىصان فى الَى

 - .الاهجلحي مً الىيل واصي وجدغيغ والؿىصان

لى٫  ؾٗض وػاعة مً بغيُاهيا مى٠٢ وضر : ؽ  ؟ ٚػ

 الخغ٦غة اقغحٗا٫ الغي  اصث دنهغا ؾٗض وػاعة ؾياؾت مً بغيُاهيا ًٚبذ 1

ىحرة  - والؿغوصان مهغع  مغن  ٦غ٫  بغيً الَى

 . مهغ ًٖ لٟهله حؿعى ٧اهذ الظي

 ٖهض فى مٟاوياث او٫  وهي م٨ضوهالض / ؾٗض مٟاوياث اٞكا٫ ٖلى ٖملذ 2

 - والخ٨ىمت ؾٗض بحن الضؾخىعي الخ٨م

 لبريُاهيا وجد٤٣ الخام الاؾخ٣ال٫ إلاهغ جد٤٣ مٗاَضة ل٣ٗض البريُاهيت

 مهالخها
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 ؟ م٨ضوهالض / ؾٗض مٟاوياث ٞكل جٟؿغ بم : ؽ

 - الخاعظيت و الضازليت مهغ قئىن  فى الخضزل ٖلى بغيُاهيا انغاع 1

 - .الؿىيـ ٢ىاة مى٣ُت فى ٢ىاتها ب٣اء ٖلى بغيُاهيا بنغاع 2

 ؟ م٨ضوهالض /ؾٗض مداصزاث ٞكل هخاثج هى ما : ؽ

 ؟ اإلاهغر  الجيل ٢اثض ؾخا٥ الؿحرلي م٣خل ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

لى٫  ؾٗض وهى الكٗب بةعاصة مىخدبت قٗبيت خ٨ىمت ؤو٫  اؾ٣اٍ 1  - . ٚػ

  لؿٗض و٢ضمىا الٟغنت الاهجلحي اهتهؼ 2
ًال
 - : جًمً اهظاعا
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 . ظىيه مليىن  هه٠ ٢ضٍع حٗىيًا مهغ جضٞ٘ ان -ؤ

 مً مهغ ًٖ الؿىصان ٞهل  ٗنى مما الؿىصان مً ظيكها مهغ حسخب -ب

 .الٟٗليت الىاخيت

 - . الاؾ٨ىضعيه ظماع٥ باخخال٫ ٢ىاتها بغيُاهيا ؤمغث 3

هض ٢بلها الظي اإلال٪ الى اؾخ٣الخه ؾٗض ٢ضم 4  ػيىع  اخمض الى الىػاعة بغثاؾت ٖو

 - البريُاوى الاهظاع قغوٍ ٢بل الظي

ىيت الخغ٦ت اهخ٩اؽ : جٟؿغ بم : ؽ  ؟ الؿغصاع م٣خل بٗض الَى

 ؟ ؾٗض وػاعة اؾخ٣الت هخاثج ما : ؽ ؟ الكٗب وػاعة ؾ٣ىٍ هخاثج هى ما : ؽ

 خ٨ما البالص ليد٨م والاهجلحي الىٞض بحن الهضام ٞغنت ٞااص اإلال٪ اهتهؼ

  صي٨خاجىعيا
ًال
 : لظل٪ الاهجلحي جاييض الى مؿدىضا

 فى والخضزل الكٗب اهخسبه الظي الىىاب مجلـ خل ٖلى باقا ػيىع  خغى ؤ

 - خغػب دؾ٣اٍ الجضيضة الاهخساباث

اػ الىٞض ظاهب الى و٠٢ الكٗب ل٨ً الىٞض  . الاهخساباث فى ٞو

 بضايت طل٪ و٧ان او٣ٗاصٍ يىم هٟـ فى الجضيض الىىاب مجلـ بدل اإلال٪ ٢ام ب

 - . بالضؾخىع  اإلال٪ ٖبض

٘ ط  - الاؾخ٣ال٫ ظاهب الى الضؾخىع  قٗاع الكٗب ٞع

 م 1925 هىٞمبر 21 - فى ال٨ىهخيىخا٫ ٞىض١ فى اظخماٖا والكيىر الىىاب ٣ٖض ص

 ؟ 1925 ال٨ىهخيىخا٫ ٞىض١ فى الىىاب اظخمإ هخاثج ماهى : ؽ

 - .الىىاب مجلـ بدل اإلال٪ جسظٍ ا الظي ال٣غاع بُالن 1 : ٞيه اٖلىىا

 - ػيىع  بىػاعة الش٣ت ٖضم 3 - . الكٗب ًٖ هىابا ديؼالىن  َم 2

 ؟ باقا ػيىاع ووػاعة ٞااص اإلال٪ مً الكٗب جظمغ مً اهجلترا مى٠٢ وضر
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 الخ٨م ٞغى ًٖ اإلال٪ وعجؼ الكٗبى الخظمغ زُىعة مضي الاهجلحي اصع٥ 1

 - الىيابيت الخياة باٖاصٍ ٞامغوٍ الض٦خاجىعي

 . )م 1926 مايى 22 ( فى ظضيضة اهخساباث واظغيذ

اػ الاخؼاب ٞيها اجدضث 2 لبيت الىٞض خؼب ٞيها ٞو  - . باٚد

لى٫  ؾٗض  ك٩ل ان اإلاٟغوى مً ٧ان 3  إلاىٗه جضزلىا الاهجلحي ول٨ً الىػاعة ٚػ

 - الاؾ٨ىضعيت لًغب خغبيت ٢ُٗه باعؾا٫

 - .للًغب الاؾ٨ىضعيت دجخٗغى ختى الىػاعة حك٨يل ًٖ ؾٗض جغاظ٘ 4

 عثيؿا ؾٗض واهخسب اثخالٞيت وػاعة بدك٨يل ي٨ً باقا ٖضلى اإلال٪ ٧ل٠ 5

 - وويها الىداؽ ومهُٟى الىىاب ملجلـ

 . للمجلـ و٦يلحن وان٠

 01226802573 الخاعيش مضعؽ نبخي دمحم /ؤ
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 الشاوى الجؼء

اة مىظ مهغ لى٫  ؾٗض ٞو  1952 يىليى 23 ختى ٚػ

اة هخاثج ما : ؽ لى٫  ؾٗض ٞو  ؟ 1927 ٚػ

 - الىداؽ مهُٟى الىٞض خؼب عثاؾت فى زلٟه 1

 - الاثخالٝ ٖلى ألا٢ليت ؤخؼاب به٣الب 2

 مدمىىص مدمىض الغي  الغوػاعة بغثاؾغة اإلالغ٥ ٧لٝغ م 1928 - يىهحرة ٞغي  3

غو  الضؾغجىعيحن الاخغعاع خغػب عثغيـ  مغن  َو
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 اإلاهغيت للىػاعاث الضؾخىعي الخ٨م اهخهى وبظل٪ الا٢ليت اخؼاب

 م 2819 الخضيضيت ال٣بًت وػاعة مدمىص دمحم وػاعة :اود

 ؟ الخضيضيت ال٣بًت وػاعة مدمىص دمحم وػاعة ٖلى اَل٤ : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ الىداؽ اؾخ٣الت بٗض الىػاعة مدمىص دمحم جىلى هخاثج : ؽ

 - . )مؿمى ٚحر ألظل ؤي (للخجضيض ٢ابلت ؾىىاث زالر الىيابيت الخياة ُٖل 1

 - . صي٨خاجىعيا خ٨ما البالص خ٨م 2

 الغؤي وخغيت واإلآاَغاث الاظخماٖاث خغيت وهى الؿياؾيت الخغياث ُٖل 3

 - . الصخاٞت وخغيت

 - . ٦بحر سجً ٧إنها ٖهضة فى البالص ؤنبدذ و السجىن  اإلاٗاعيحن اصزل 4

 ؟ مدمىص دمحم وػاعة ؤٖما٫ ٖلى جغجبذ التى الىخاثج ما : ؽ

 اقخٗا٫ الى اصي مما الكضيضة باإلا٣اومت الىػاعة جل٪ اٖما٫ الىٞض واظت 1

 - . الخؼبى الهغإ

 - . الض٦خاجىعي الخ٨م يض بالهغإ اهجلترا م٘ الهغإ ًٖ الكٗب اوكٛا٫ 2

 م 1929 ا٦خىبغ 2 - فى مدمىص دمحم وػاعة اؾ٣اٍ فى الكٗب هجر 3

 الىٞض ٞيها ٞاػ خغة اهخساباث اظغث ي٨ً ٖضلى بغثاؾت مدايضة وػاعة حك٩لذ 4

لبيت  - . الؿاخ٣ت باٚد

 -: الىداؽ وػاعة : زاهيا

 م 1930 يىايغ او٫  فى الىػاعة بخإلي٠ الىداؽ ٢ام

 ؟ يىم 18 و ؤقهغ زمؿت مً ؤ٦ثر الىداؽ وػاعة حؿخمغ لم جٟؿغ بم : ؽ

 التى ال٣غاعاث ٖلى الخى٢ي٘ وعٌٞ اٖمالها ُٖل و ال٣ٗباث وظهها فى اإلال٪ ا٢ام

 ٖلى الىداؽ اظبر مما انضعتها
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 نضقى اؾماٖيل الىػاعة وق٩ل اؾخ٣الخه ج٣ضيم

 م 1930 الض٦خاجىعي والخ٨م نضقى اؾماٖيل وػاعة : زالشا

 م 1933 ٖام ختى صي٨خاجىعيا خ٨ما اقهغ وزالر ؾىىاث زالر البالص خ٨مذ

 ؟ ص٦خاجىعيا خ٨ما البالص ٖلى نضقى اؾماٖيل ٞغى : بادصلت ايض : ؽ

 ؟ نضقى اؾماٖيل ٖهض فى صؾخىعي اه٣الب خضور : جٟؿغ بم : ؽ

 . الىٞضي البرإلاان خل - 1

 . اإلال٪ ؾلُاث مً ٞيه ػاص 1930 صؾخىع  واٖالن م 1923 صؾخىع  الٛاء - 2

  خؼبا ؤل٠ 3
ًال
 - . )الكٗب خؼب ( َى بغثاؾخه ظضيضا

 1934 هىٞمبر 15 وؿيم جىٞي٤ وػاعة : عابٗا

 ؟ وبغيُاهيا مهغ بحن 1936 مٗاَضة ٣ٖض جٟؿغ بم : ؽ

 1935 - ٖام )ازيىبيا( للخبكت ايُاليا ٚؼو  بؿبب اإلاى٠٢ جىجغ جىٞي٤ ٖهض فى 1

لب 2  - الاعبٗت الخدٟٓاث بكإن بغيُاهيا م٘ مٟاوياث اظغاء الىٞض خؼب َو

 - هىٞمبر فى )َىع  نمىيل( زاعظيتها وػيغ ونغح تهغبذ البريُاهيت الخ٨ىمت 3

 جًٟل بغيُاهيا بإن( 1935

 .)٢يىص صون  بدغيت مهغ م٘ الخٗامل

ىيت ظبهت وجإلٟذ اإلاىانالث وحُٗلذ اإلآاَغاث و٢امذ الشىعة اقخٗلذ 4  َو

 . 1923 - صؾخىع  اٖاصة ٖلى حٗمل

 ؟ 1935 هىٞمبر فى َىع  نمىيل جهغيداث ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ماهى : ؽ

 ؟ َىع  نمىيل جهغيداث بٗض اإلاهغيحن زىعة مٓاَغ وضر ؽ

 . اإلاىانالث وحُٗلذ اإلآاَغاث و٢امذ الشىعة اقخٗلذ - 1

ىيت ظبهه جإلٟذ - 2 اصة َو ٣ض 23 صؾخىع  ٖد  . 1936 مٗاَضة ٖو
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 الضؾخىع  باٖاصة اإلال٪ وامغث للتراظ٘ بغيُاهيا ايُغث - 3

 مً ٢بىلها لًمان الاخؼاب ظمي٘ م٘ 1936 مٗاَضة ٣ٖض بغيُاهيا َلب - 4

 للمؼايضة جخٗغى د و الاخؼاب ظمي٘

 فى الىػاعة بغثاؾت ماَغ ٖلى الى ٞٗهض اإلال٪ الى اؾخ٣الخه باقا جىٞي٤ ٢ضم - 5

 1936 يىايغ
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 : م 1936 يىايغ 30 فى ماَغ ٖلى وػاعة زامؿا

 ؟ 1936 ماَغ ٖلى بغثاؾت وػاعة حك٨يل هخاثج ما ؽ

ض بخإلي٠ 1936 ٞبرايغ فى مل٩ى مغؾىم ونضع خغة بهخساباث بظغاء - 1  دظغاء ٞو

 الخ٨ىمت م٘ اإلاٟاوياث

نى الخؼب ٞيها  كتر٥ ولم البريُاهيت  .الَى

 الىىاب ملجلس ى ٖامت اهخساباث بةظغاء 1936 ماعؽ فى مغؾىمحن نضع - 2

 .والكيىر

 بهتهذ وبغيُاهيا مهغ بحن للمٟاوياث ظلؿه او٫  ٣ٖضث م 1936 ماعؽ فى - 3

 ب٣ٗض م 1936 اٚؿُـ 26 فى

 والخدال٠ الهضا٢ت مٗاَضة

 هخاثج ما ( ؟ إلاهغ الامخياػاث بٌٗ 1936 مٗاَضة خ٣٣ذ بادصلت ؤيض :ؽ

 ) اإلاهغيت 1936 مٗاَضة

 - . ٖؿ٨غيا مهغ اخخال٫ انهاء 1
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 - .ؾياصة طاث مؿخ٣لت صولت انها باٖخباع الامم ٖهبت الى مهغ اهًمام 2

 - .الاظىبيت الامخياػاث الٛاء 3

 الؿىيـ ٢ىاة ًٖ الضٞإ مً جم٨ىه التى الضعظت الى اإلاهغي  الجيل ج٣ىيت 4

 - ججلى ال٣ىة َظٍ الى ونل ٞةطا بمٟغصٍ

 .مهغ ًٖ الخليٟت البريُاهيت ال٣ىاث

 الاوعوبيت الامً اصاعة والٛاء اإلاهغي  الجيل مً البريُاهيحن اإلاىْٟحن سخب 5

 - مً الاوعوبى الٗىهغ وزغوط

 الاظاهب خمايت ًٖ مؿئىلت واٖخباعمهغ البىليـ

 م٘ اإلاكتر٦ت بادصاٍع بغيُاهيا واٖتراٝ الؿىصان الى اإلاهغي  الجيل ٖىصة 6

 - والؿىصان مهغ

 - الاظىبيت الضو٫  م٘ الؿياؾيت اإلاٗاَضاث ٣ٖض فى مهغ خغيت 7

 : م 1936 مٗاَضة بٗض والضوليه الضازليه اإلاخٛحراث

 
ًال
 - : الضازليه اإلاخٛحراث :اود

 ؟ الضازليت اإلاخٛحراث بٌٗ 1936 إلاٗاَضة ٧ان : بادصلت ايض ؽ

 ؟ الىداؽ مهُٟى وػاعة ا٢الت مً ٞاعو١ اإلال٪ جم٨ً جٟؿغ بم ؽ

 - .جدال٠ ٖال٢ت الى اخخال٫ ٖال٢ت مً وبغيُاهيا مهغ بحن الٗال٢ت جدىلذ 1

 - : فى جمشلذ مهغ فى الجضيضة الؿياؾيت ال٣ىي  ْهغث 2

 - . الٟخاة مهغ وظماٖت اإلاؿلمحن ألازىان ظماٖت ؤ

 اإلااهيا( املخىع  لضو٫  جميالن ط . الىٞض يض ٞاعو١ اإلال٪ م٘ وجدالٟخا ب

 - - . )وايُاليا
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 ٢مهاها جغجضي ٖؿ٨غيت ٞغ١  اي( اإلايليكياث َغي٤ ًٖ ؤوكُتهما جماعؾان ص

غ باللىن  ملىهت  - لجماٖغة الانٞغ

 يض مىظها وكاَهما و٧ان )الٟخاٍ مهغ لجماٖت وألازًغ اإلاؿلمحن ألازىان

 .اإلال٪ ولخضمت الىٞض

 - : ٖىضما وطل٪ وؾيُغجه ال٣هغ هٟىط اػصياص 3

ى اإلال٩ي للضيىان عثيؿا ماَغ ٖلى حٗيحن جم ب الٗغف ٞاعو١ اإلال٪ اٖخلى ؤ  َو

 - - املخىع  لضو٫  يميل

 - .ٞاعو١ اإلال٪ ٖلى ال٣هغ في ؤلايُاليحن الخضم هٟىط اػصياص ط

 م؟ 1936 إلاٗاَضة الضازليت اإلاخٛحراث : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 1937 ص ؿمبر 30 فى الىداؽ مهُٟى ب٢امت مً ٞاعو١ اإلال٪ جم٨ً - 1

 مً البالص ٞد٨مذ وؤخ٩امه الضؾخىع  مىته٩ا الا٢ليه خ٨ىماث خ٨م ؤٖاص - 2

 م 1942 ٞبرايغ بلى 1937 ص ؿمبر

 : م 1936 مٗاَضة بٗض الضوليت اإلاخٛحراث : زاهيا

 ماَغ ٖلى خ٨ىمت ازىاء م 1939 - ؾبخمبر في الشاهيت الٗاإلايت الخغب ٢يام 1

 مهغ حٗلً ان بغيُاهيا َلب خى٫  ماَغ ٖلى وخ٨ىمت بغيُاهيا بحن الهضام 2

ٌ املخىع  صو٫  ٖلى الخغب  - ٖلغي  ٞٞغ

 . م 1940 يىهيى في الخ٨م مً لُغصٍ بغيُاهيا ٞخضزلذ ماَغ

 ال٣ىاث خهاع : جٟؿغ بم : ؽ ؟ م 1942 ٞبرايغ 4 خاصر : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ بالضباباث ٖابضيً ٢هغ البريُاهيت

 ٞاعو١ اإلال٪ ميى٫  بؿبب ؾغي  خؿحن خ٨ىمت ٖهض فى الخاصر َظا و٢٘ 1

 - . املخىعيت
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 ايضيهم فى بىٛاػي  ؾٛىٍ بٗض اإلاهغيت الخضوص الى املخىع  ٢ىاث ونلذ ٖىضما 2

 - ال٣هغ ٢ام )عوميل( الججرا٫ ب٣ياصة

 ٞبرايغ 2 فى الاإلااوى ال٣اثض)ياعوميل الامام الى( تهخ٠ مٓاَغاث بخدغي٪ اإلال٩ى

1942 

 خ٨ىمت باؾ٣اٍ 1942 - ٞبرايغ فى للمل٪ اهظاع بخ٣ضيم طل٪ بغيُاهيا واظهذ 3

 صؾخىعيت خ٨ىمت وحٗيحن ؾغي  خؿحن

 . الىداؽ مهُٟى بغياؾه

4 ٌ ماء اإلال٪ ٞع  ٖابضيً ٢هغ بدهاع بغيُاهيا ٣ٞامذ ؤلاهظاع َظا والٖؼ

ضصث بالضباباث  - الٗغف ًٖ اإلال٪ بسل٘ َو

45 

 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 ؟ م 1942 ٞبرايغ 4 خاصر : هخاثج ما ؽ

 بالضباباث؟ ٖابضيً ٢هغ البريُاهيت ال٣ىاث خهاع : هخاثج ما : ؽ

 الىداؽ مهُٟى و٧ل٠ الازحرة اللخٓت فى ؤلاهظاع ٢بى٫  الى اإلال٪ ايُغ 1

 - . الىػاعة بخإلي٠

 املخىعالٟاش ى صو٫  زُغ لضٞ٘ بغيُاهيا م٘ )الىداؽ( الىٞض خ٨ىمت حٗاوهذ 2

- 

 - .ٖليهم الىهغ جد٣ي٤ ٖلى ؾاٖضَا مما دهجلترا ٖؿ٨غيه مؿاٖضاث ٢ضمذ 3

 وحٗيحن الىٞض خ٨ىمت با٢الت للمل٪ بغيُاهيا ؾمدذ الخغب نهايت ا٢تراب م٘ 4

 - الا٢ليه ؤخؼاب مً خ٨ىمت
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 خ٨ىماث وحٗيحن الىداؽ خ٨ىمت بة٢الت للمل٪ اهجلترا ؾمدذ جٟؿغ بم ؽ

 ؟ 1944 ؤ٢ليت

 .اهجلترا يض الهغإ ًٖ الضؾخىع  اظل مً بالهغإ الكٗب ييكٛل - 1

ى للمؿاٖضة بشمً الىٞض خ٨ىمت دجُالبها - 2  واصي ووخضة مهغ ًٖ الجالء َو

 الىيل

 مؿخٗيىا بالخ٨م ٞاعو١ اإلال٪ اؾدبض الىٞض خ٨ىمت ا٢الت بٗض : ؤن دخٔ

 . الا٢ليه باخؼاب

اب اؾخ٣غاع ٖضم ٖهىص الا٢ليه خ٨ىماث ٖهىص ٧اهذ : جٟؿغ بم : ؽ  ؟ واَع

 ؟ الضؾخىعيه الخياٍ ٞؿاص فى الا٢ليه اخؼاب صوع  وضر : ؽ

ما الىػاعاث عئؾاء مً ازىان ٖهضَا فى ٢خل - 1  والى٣غاش ى ماَغ اخمض َو

 الجىالغعة مغعن ٞغ٢غعا و٦ىهغعث اإلاؿغعإلاحن الازغعوان خغ٦غعة ٢ىيغعث - 2

 ال٣غعاَغة ٞغعي جٟجحرععاث بٗغعصة ٢غعام ؾغععي  وجىٓغعيم

 ؾياؾيت واٚخيادث

 َظٍ ٞكلذ و بدلها ٢ام ٖىضما باقا الى٣غاش ى اإلاؿلمحن الازىان ٢خل - 3

 .م 1936 مٗاَضة حٗضيل فى الخ٨ىماث

 ؟ 1936 مٗاَضة الٛاء اؾباب ماهى : ؽ

 يخسظ لم الامً مجلـ ول٨ً الامً مجلـ ٖلى مهغ ٢ًيت الى٣غاش ى ٖغى - 1

 .مٗل٣ت وجغ٦ها ال٣ًيت فى ٢غاع

 ٦غاٝ ٖؿغ٦غي  اؾغحٗضاص صون  1948 خغعب ومهغع  الٗغبحرة الغصو٫  صزلذ - 2

حن مغن  اليهغوص لُغعص  ي٨غن  ولغم ٞلؿَغ
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 الخغب واهتهذ اؾغاثيل اػالت فى ٟٞكلذ ٧اٞيا الٗغبيت الجيىف بحن الخٗاون 

 بهضهت

 .الىػاعة الىداؽ وق٩ل الىٞض ٞيها ٞاػ اهخساباث دظغاء ٞاعو١ اإلال٪ ايُغ - 3

 1936 مٗاَضة لخٗضيل مٟاوياث فى وصزال للكٗب الخغياث الىداؽ اَل٤ - 4

 م 1951 ا٦خىبغ فى 1936 مٗاَضة بالٛاء الىداؽ ٢ام - 5

 : وهخاثجها 1951 ا٦خىبغ ٢غاعاث

 ؟ 1936 مٗاَضة الىداؽ الٛاء هخاثج ما : ؽ

 ؟ 1936 مٗاَضة الٛاء جلذ التى الاظغاءاث ماهى : ؽ

 ؟ 1936 مٗاَضة حٗضيل فى الىداؽ ٞكل هخاثج ماهى : ؽ

 ؟ 1952 يىايغ 26 فى ال٣اَغة خغي٤ اؾباب ما : ؽ

 . ال٣ىاة فى الاهجلحي يض اإلاؿلر للىًا٫ الكٗب خغيت اَل٣ذ - 1

 . البريُاهيت اإلاٗؿ٨غاث الٟضاثيحن ظماٖاث َاظمذ - 2

 الٟضاثيحن إلاؿاٖضة الىٓام بلى٧اث ظىىص ٖضص ػياصة ٖلى الخ٨ىمت ٖملذ - 3

 ؾغدح لجرػٕ الاؾغماٖيليه مداٞٓغة مبجري  بمدانغعة الاهجلحرػ ٢غام - 4

 الضازلحٍر وػيغع  ول٨غن  الىٓغام بلى٦غاث ظجروص

م الضيً ؾغاط ٞااص اإلاهغي   منهم الٗكغاث مهٕغ الى اصي مما باإلا٣اومت امَغ

 1952 يىايغ 25 يىم

 يىم ال٣اَغة خغي٤ الى اصي مما ال٣اَغة فى الىٓام بلى٧اث ٢ىاث اخخجذ - 5

 .م 1952 يىايغ 26 الاؾىص الؿبذ

هض الىٞض ا٢ا٫ ص٦خاجىعيا خ٨ما البالص وخ٨م الىداؽ خ٨ىمت اإلال٪ ا٢ا٫ - 6  ٖو

يت الاخ٩ام ْل فى  ماَغ ٖلى الى الٗٞغ
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 ٢امذ ختى وػاعاث ٖضة وجلتها ماعؽ او٫  فى اؾخ٣الذ وػاعجه ول٨ً الىػاعة بخىلى

 1952 يىليى زىعة

 01226802573 الخاعيش مضعؽ نبخي دمحم /ؤ
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 الشالض الجؼء

 1952 يىليى 23 زىعة

 
ًال
 - : الشىعة ٢يام الى اصث التى الٗىامل :اود

 البريُاوى الاخخال٫ مً مهغ جدغيغ )ؤ

 للًباٍ الغثيس ى الهضٝ َى البريُاوى الاخخال٫ مً مهغ جدغيغ جٟؿغ بم ؽ

ىيحن  ؟ الَى

 إلاهغ الخ٣ي٣ى الاؾخ٣ال٫ جد٤٣ لم 1936 مٗاَضة ؤن لهم ؤزبدذ الاخضار دن

 - : م 1948 ٞلؿُحن خغب )ب

 ؟ الشىعة جٟجغ ٖىامل مً 1948 ٞلؿُحن خغب حٗخبر : جٟؿغ بم : ؽ

 الًباٍ هٟىؽ فى السخِ ازاعة الى 1948 - ٞلؿُحن خغب َؼيمت ؤصث 1

 . اإلاهغيحن

م بإهٟؿهم ؤصع٦ىا 2  اإلالغ٥ ٞٗلٍغ الظي الجغم مضي ال٣خا٫ ؾاخاث فى َو

 - الغي  اإلاهغعي الجغيل اعؾغ٫  ٖجرصما ٞغاعو١

 اؾلخت وبال اؾخٗضاصاث بال الخغب

 الؿياس ى الىي٘)ط
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 الٟؿاص صعظاث ؤ٢ص ى بلٜ اإلال٩ى الىٓام ازغ فى الؿياس ى الىي٘ جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ والاهدال٫

 وص٦خاجىعيغعة البريُغعاوى الاخغعجال٫ بُغعف جدغعث جغععػر الغعبالص دن

ؿغعاص خ٨مغعٍ هٓغعام واهدغعد٫ اإلالغع٥  الاخغعػاب ٞو

 الخ٨م م٣اٖض الى الىنى٫  ؤظل مً بينهما والهغإ

 : الٟاؾضة الاؾلخت ٢ًيت)ص

 جل٪ ن٣ٟاث فى ٞاعو١ اإلال٪ خاقيت عظا٫ بٗض اقترا٥ الخد٣ي٣اث ازبدذ ٣ٞض

 الاؾلخت

 : الا٢ُاعى الىٓام ) و

 ؟ م 1952 يىليى 23 زىعة ٢يام اؾباب مً الا٢ُإ هٓام ٧ان : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ 1953 يىليى 23 زىعة ٢بل الاعى مل٨يت جىػي٘ ؾىء هخاثج هى ما : ؽ

 الؼعاٖيت الاعاض ى جىػي٘ فى زلل وظىص - 1

لبيت - 2  ػعاٖيحن ٖما٫ او ٦مؿخإظغيً  ٗملىن  مٗضمحن الٟالخحن مً الٚا

 . والخاظت ال٣ٟغ  ٗاهىن 

 والخإميىاث للمٗاقاث و٢ىاهحن الٗما٫ خ٣ى١  جدمى ٢ىاهحن َىا٥ ي٨ً لم - 3

 الانابت خالت فى حٗىيًاث ود

 وظىص صون  ظهضَم ويؿخٛلىن  الٗما٫ ٖغ١  يبتيون الغؤؾماليحن ٦باع ٧ان - 4

 جدميهم ٢ىاهحن

 - : ألاخغاع الًباٍ جىٓيم : زاهيا

 ؟ الجيل صازل ؾغيا َابٗا الؿياس ي الٗمل اجساط : جٟؿغ بم :ؽ
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 الٗمغ٫  اجسغط لغطل٪ بالؿياؾغة ؤٞغاصٍ اقخٛا٫ جمى٘ الجيل ٢ىاهحن دن

 ي٣ٕغ د ختري  ؾغعيا َابٗغا الجغيل صازغ٫  الؿياؾغر 

 . ال٣اهىن  َاثلت جدذ يماعؾىهه الظيً

 ؟ الؿياس ي للٗمل الٗؿ٨غيىن  اججاٍ: جٟؿغ بم : ؽ

 للبالص خ٣ي٣ي اؾخ٣ال٫ ؤلي جاص لم: م 1936 - مٗاَضة ؤ

غون الًغباٍ ظٗغ٫  : م 1942 ٞبرايجر 4 - خىاصر ب  ٢غص ٦غعامتهم ؤن  كٖغ

 اإلاى٢ٝغ َغطا لبدغر اظخماٖغا ٣ٗٞغصوا ؤَيجرث

 والجماٖاث الٟخاة مهغ وخؼب اإلاؿلمحن ألازىان ظماٖت الي ميىلهم واججهذ

 . اليؿاعيت

ًاثذ ٞلؿُحن في الجيل َؼيمت ط  - :اإلال٩ي الىٓام ٞو

 الًباٍ بحن ٨ٞغيت عابُت زل٤ بلى ؤصث ) 1

 الًباٍ جىٓيم الىانغ ٖبض ظما٫ الب٨باش ى ٖليه بنى الظر ألاؾاؽ ٧اهذ ) 2

 م 1949 ؾبخمبر فى ألاخغاع

ىيحن الًباٍ اليه يًم ؤن اؾخُإ ) 3  زُغوعة بغان ؤمجروا الظيً الَى

 و الجغعاعة ظيىقٍغ ٞغر  ج٨مغن  د اإلاؿغحٗمغ

لى بب٣اثه مهالخهم اعجبُذ الظيً الٗمالء في بهما  .اإلال٪ عؤؾهم ٖو

 ؟ ) الهضٝ ( الاخغاع الًباٍ زُت وضر ؽ

ىا - 1  الكٗب ظيل ظضاٍع ًٖ ليهبذ للمل٪ ودءٍ الجيل ًٖ يجٖي

 البريُاوي الاخخال٫ مً مهغ جدغيغ - 2

 - الًباٍ هاصي اهخساباث : زالشا

 الًباٍ؟ هاصي باهخساباث الٗام الغؤر اَخمام : جٟؿغ بم : ؽ
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ىيحن الًباٍ بحن نغإ بمشابت الاهخساباث َظٍ ٧اهذ  الجيل ٢ياصة وبحن الَى

لى اإلال٩ي ال٣هغ ٖمالء مً  اللىاء عؤؾهم ٖو

  اإلال٪ ٖيىه الظر ٖامغ ؾغي  خؿحن
ًال
 دمحم اللىاء مً بضد الخضوص لؿالح مضيغا

  انبذ الظر هجيب
ًال
 اإلاكاة لؿالح مضيغا
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 ؟ 1951 ص ؿمبر الًباٍ هاصي اهخساباث اخضار وضر ؽ

 ٢غوة مغصي دزخبراع الاهخسابغاث مٗغ٦غة زغوى ألاخغاع الًباٍ ٢غع 

 هجحرب مدمغص اللغواء ازتراعوا لغطل٪ جىٓغيمهم

 الًباٍ هاصي بصاعة مجلـ لغثاؾت لترقيده

 ٖلى للًباٍ خ٣ي٣ى اهخهاع او٫  الًباٍ هاصي اهخساباث حٗخبر جٟؿغ بم ؽ

 ؟ اإلال٪

 - الشالزت اللىاءاث ٖلى هجيب دمحم اللىاء ٞىػ  جدمل الاهخساباث هديجت ْهغث 1

 - .ألاخغاع الًباٍ يد٣٣ه اهخهاع او٫  طل٪ و٧ان الًباٍ ٢اثمت ٞاػث 2

 ؟ م 1952 يىهيى 16 يىم الًباٍ اظخمإ : جٟؿغ بم : ؽ

 الىاصر بصاعة مجلـ فى بًٗى الخضوص ؾالح جمشيل يغوعة ٖلى اإلال٪ بنغاع

 اظخمإ ازُغ 1952 يىهيت 16 يىم الًباٍ اظخمإ اإلااعزحن  ٗخبر بادصلت ايض

 ؟ ٖؿ٨غي 

ٌ ظا اإلال٪ َلب الًباٍ ٞع  : ؤن ٖلى يض٫ َو

 - - . للمل٪ ودءٍ اؾ٣ِ الجيل ب . الجيل ٖلى ؾيُغجه ٣ٞض اإلال٪ ؤ
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ًذ ط  ٖغى الظي الا٢تراح بادظمإ الٗاصيت ٚحر الٗمىميت الجمٗيت ٞع

 - الىاصي اصاعة مجلـ فى الخضوص ؾالح بخمشيل

 . الٗلىيت بلى الؿغيت مً زغظذ الشىعة و

 - : الشىعة ٢يام عابٗا

 ؟ 1952 زىعة ل٣يام اإلاباقغة الاؾباب : ؽ

 صازل زالياٍ لخمخض وطل٪ م 1955 ٖام الشىعة ٢يام ميٗاص الًباٍ خضص - 1

لت ج٨غن  ولم الجيل وخضاث مسخل٠  ٞغي  ؾَغ

 الامغي٨يت املخابغاث وؤظهؼة الؿياس ى والبىليـ الخغبيت املخابغاث وظىص

 . والبريُاهيت

 ميٗاص ج٣ضيم في الًباٍ ٨ٞغ م 1952 يىايغ 26 في ال٣اَغة خغي٤ خاصر بٗض - 2

 قهغ وازخاعوا ؾىىاث زالر الشىعة

 . ل٣يامها مىٖضا م 1952 هىٞمبر

 حك٨يل ٖلى ٞاعو١ اإلال٪ ال٣اَغة خغي٤ بٗض والخسبِ الٟىض ى خالت ؤظبرث - 3

 اهخساباث صون  وػاعاث اعب٘

 ٖىامغ٫  ؤخغص م 1952 يىلحرو 16 في الًباٍ هاصر بصاعة مجلـ خل ٢غاع - 4

٣غص الثروعة ميٗغاص ج٣غصيم  الىانغع  ٖبرص ٖو

 قىحريً بى٪ اؾىماٖيل اللىىاء حٗغيً مً الٛغى وان مخخاليت اظخماٖاث

 الًغباٍ بهغئدء للخى٨حر٫  للخغبحرة وػيغعا

 . الخضمت مً َغصَم ؤو باٖخ٣الهم

 وػاعة ٖلى ال٣ًاء ليخم للشىعة مىٖضا يىليى 22 ليلت ج٨ىن  ؤن الًباٍ ٢غع  - 5

 ؤن ٞخ٣غع  طل٪ حٗظع ول٨ً الهاللي هجيب
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 . الشىعة ل٣يام مىٖضا يىليى 23 ليلت ج٨ىن 

 ؟ للخغبيت وػيغا قحريً ب٪ اؾماٖيل حٗيحن مً الهضٝ ما ؽ

 بصاعة مجلـ خل ٢غاع بٗض الخضمت مً َغصَم ؤو باٖخ٣الهم بالًباٍ الخى٨يل

 الًباٍ هاصر

ه ما ضر  ؟ 1952 يىليى 23 زىعة زُت ًٖ حٗٞغ

 مىا٤َ الي جاصر والتي والكماليت الكغ٢يت ال٣اَغة مضازل بٚال١ - 1

 ال٣بت ب٨ىيغي  الجيل عثاؾت وبلى اإلاٗؿ٨غاث

ا و٧ان ؤلاطاٖت صاع اخخال٫ - 2 اتها قغيٟحن قإع م٣َغ  ٖلىي  بكإع واؾخىصيَى

 الؿابٗت الؿاٖت للشىعة ألاو٫  البيان إلطاٖت

غم والُحران الجيل ٢اصة ٦باع اٖخ٣ا٫ - 3  ٖغصم لًغمان مجراػلهم ٞغر  َو

 ؤوامغع  ؤر بنغصاع مغن  ومغوٗهم وخغصاتهم بلغي  طَغابهم

 للشىعة لخخهضي ٖؿ٨غيت ٢ىاث ؤر لخدغي٪

 - : للشىعة ألاو٫  البيان ؾاصؾا

 ٧لها ال٣اَغة ٖلى والؿيُغة الجيل عثاؾت بؾ٣اٍ في الشىعة هجخذ ) 1

 ؤهىع  ؤطإ م 1952 يىليى 23 نباح مً والىه٠ الؿابٗت الؿاٖت في ) 2

 باؾغم ؤلاطاٖغة مغن  للثروعة ألاو٫  البحران الؿاصاث

 . اإلاؿلخت لل٣ىاث الٗام ال٣اثض هجيب دمحم اللىاء

 ؟ 1952 يىليى 23 لشىعة ألاو٫  البيان اإلاترجبتٖلى الىخاثج ما ؽ

 - : الجيل مى٠٢ 1

ذ ؤ  اهًمامها بةٖالن وزاعظها ال٣اَغة في الٗؿ٨غيت الىخضاث ظمي٘ ؾاٖع

 - .للشىعة
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 دمحم اللىاء ٞيها التي الشىعة ل٣ياصة ال٩املت الؿيُغة جدذ الجيل انبذ ب

 - الكبان الًبان هخى ؤن بٗض هجيب

 ال٣ضامى ال٣اصة وػمالئهم الاخغاع للًباٍ اإلاىخمىن 

 - : الكٗب مى٠٢ 2

 الخٟذ و مشيل له  ؿب٤ لم قٗبي بخإييض ألاولى الؿاٖاث مىظ الشىعة ٢ىبلذ ؤ

 - الغاصيى ؤظهؼة خى٫  الجماَحر

 في الجيل عثاؾت مبنى مً الخاؾٗت الؿاٖت في هجيب دمحم اللىاء زغط ٖىضما ط

 - الغصعظاث وخىلغة م٨كغوٞت ٖغبغة

 . والهخاٝ بالخهٟي٤ الجماَحر ٢ابلخه الىاعيت
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 - : ألابض بلى مهغ ؤعى ٞاعو١ اإلال٪ مٛاصعة ؾابٗا

 مهغ؟ ؤعى ٞاعو١ اإلال٪ ٚاصع ٦ي٠ : ؽ

 - باإلؾ٨ىضعيت الخحن عؤؽ ٢هغ في ٞاعو١ اإلال٪ ٧ان الشىعة ٢امذ ٖىضما 1

 الىػاعة بدك٨يل ماَغ ٖلى ؤمغ الظر للمل٪ اؾخ٣الخه الهاللي هجيب ٢ضم 2

 - . الشىعة ٢اصة َلب ٖلى بىاء الجضيضة

 و هجحرب مدمغص بغثاؾغة ال٣برة ب٨غوبغي  ال٣حراصة بم٣غع  اظخمإ ازُغ ٣ٖض 3

 - بٗغى وبعؾغا٫ ٞغاعو١ اإلالغ٥ ج٣غعٖغػ٫

 ؤلاؾ٨ىضعيت بلى الٗؿ٨غيت الىخضاث



 

 
136 

 ٞااص اخمض ألامحر دبىه الٗغف ًٖ الخىاػ٫  وزي٣ت له و٢ضم ماَغ ٖلى طَب 4

 - بٗغص عظٗغة بغد البرازغة وخملخه الشاوي

 1952 يىليى 26 قمـ ٚغوب

 - : الشىعة مباصت زامىا

 ؟ 1952 يىليى زىعة مباصت وضر ؽ

 عؤؽ وؾيُغة الاخخ٩اع ٖلى ال٣ًاء ) 2 وؤٖىاهه الاؾخٗماع ٖلى ال٣ًاء ) 1

 . الخ٨م ٖلى اإلاا٫

 اظخماٖيت ٖضالت ب٢امت ) 4 . ؤلا٢ُإ ٖلى ال٣ًاء ) 3

نى ظيل ب٢امت ) 5  ؾليمت صيم٣غاَيت خياة ب٢امت ) 6 ٢ىي  َو

 الشىعة اهجاػاث جاؾٗا

 ؟ الؿياس ي املجا٫ في 1952 يىليى زىعة بهجاػاث وضر ؽ

 . 1952 ص ؿمبر 10 يىم 1923 - صؾخىع  بلٛاء 1

 الكٗب لهالر ؤمىالها ومهاصعة 1953 - ٖام الؿياؾيت ألاخؼاب ظمي٘ خل 2

 دمحم اللىاء وحٗيحن 1953 يىهيى 18 - يىم الجمهىعيت وبٖالن اإلال٨يت بلٛاء 3

 . الٗغبيت مهغ لجمهىعيت عثيـ ؤو٫  هجيب

 اٖلً خيض م 1956 يىليى 26 - في الؿىيـ ل٣ىاة الٗاإلايت الكغ٦ت جإميم 4

 ي٣ط ى الظي الجمهىعي ال٣غاع الىانغ ٖبض ظما٫

 ٖليها وما ؤمىا٫ مً مالها ظمي٘ واهخ٣ا٫ الؿىيـ ل٣ىاة الٗاإلايت الكغ٦ت بخإميم

 الكٗب لهالر التياماث مً

 ظالء ٞيها ج٣غع  و 1954 ا٦خىبغ 19 - فى مهغ ًٖ الجالء اج٣اٞيت جى٢ي٘ 5

 قهغا ٖكغيً زال٫ مهغ ًٖ البريُاهيت ال٣ىاث
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 1956 يىهيى فى بغيُاوى ظىضي ازغ ظالء وجم

 : الا٢خهاصر املجا٫ في : زاهيا

 : الؼعاٖت)ؤ

 ؟ الؼعاٖت مجا٫ في 1952 يىليى زىعة بهجاػاث وضر ؽ

 في الصخغاويت ألاعاض ي واؾخهالح بالؼعاٖت النهىى ٖلى الشىعة ٖملذ 1

 - . الجضيض والىاصر الخدغيغ مضيغيت

 مً مهغ ؤه٣ظ والظر 1970 - ٖام بهجاٍػ جم الظر الٗالي الؿض ببىاء اَخمذ 2

 الاعاض ى حٛغ١  ٧اهذ التى الٟيًاهاث

 الىيل مىاب٘ ٖىض الامُاع ٢لت ٖىض الجٟاٝ ومً

 : الهىاٖت )ب

 مً جؼيض التى الهىاٖيت اإلاكغوٖاث بوكاء ٖلى يىليى 23 زىعة ٖملذ باألصلت ؤيض

 ؟ ال٣ىمي ؤلاهخاط

 . ؤؾىان زؼان مً ال٨هغباء جىليض ) 1

 . لخ٨غيٍغ اإلايكأث وب٢امت البترو٫ اؾخسغط في الخىؾ٘ ) 2

 .ؤؾىان في ألاؾمضة ومهى٘ خلىان في والهلب الخضيض مهى٘ ب٢امت ) 3

 والٗغبيت اإلاهغيت اإلاؿلخت ال٣ىاث جمض التي الخغبيت اإلاهاو٘ بوكاء ) 4

 . الخغبي والٗخاص باألؾلخت

 . ال٣اثمت الهىاٖاث في والخىؾ٘ ظضيضة نىاٖاث ب٢امت ) 5

 . اإلانهى الخضعيب مغا٦ؼ واوكاء الهىاعى الخٗليم جضٖيم ) 6

 : الخجاعة )ط

 ؟ الخجاعة مجا٫ في 1952 يىليى زىعة بهجاػاث وضر ؽ
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 - الٗالم بالص ل٩اٞت الخاعظيت مهغ ججاعة بخىظيه ظضيضة ؤؾىا١ ٞخذ 1

 - .والخهضيغ الاؾخحراص وو٧ادث الخإمحن وقغ٧اث البىى٥ جمهحر 2

 والكغ٧اث البىى٥ بصاعة واإلاا٫ الا٢خهاص عظا٫ مً اإلاهغيت الٗىانغ جىلذ 3

ا بٗض واإلااؾؿاث  - . جمهحَر
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 : الاظخماعي املجا٫ في : زالشا

 الاظخماعى؟ املجا٫ في 1952 يىليى زىعة بهجاػاث وضر ؽ

 : ؤلا٢ُإ ٖلى ال٣ًاء اظل مً )ؤ

 ألاو٫  الؼعاعي ؤلانالح ٢اهىن  م 1952 ؾبخمبر 9 في نضع

 ) االغاب٘ اإلابضؤ ( اظخماٖيت ٖضالت جد٣ي٤ ؤظل مً ) ب

 - الجامعى الخٗليم ٞيه بما اإلاغاخل ظمي٘ فى الخٗليم مجاهيت حٗميم 1

 - والٗما٫ للمىْٟحن واإلاٗاقاث الاظخماٖيت الخإميىاث ٢ىاهحن ؤنضعث 2

 - اليىم فى ؾاٖاث بؿب٘ الٗمل ؾاٖاث خضصث 3

 مً وؿبت لهم وزههذ واإلاهاو٘ الكغ٧اث بصاعة مجالـ فى الٗما٫ ؤقغ٦ذ 4

 - الغبذ

 - والاهخساباث الترقيذ فى الخ٤ ٞمىدها باإلاغؤة اَخمذ 5

 : الٗغبى املجا٫ فى 1952 زىعة اهجاػاث عابٗا

 الٗغبى؟ املجا٫ في 1952 يىليى زىعة بهجاػاث وضر ؽ

 - الاؾخٗماع مً الخدغيغ ٖلى الٗغبيت الكٗىب مؿاهضة ٖلى الشىعة ٖملذ 1
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 الخليج واماعاث الجؼاثغ وزانت الٗغبى اإلاٛغب وبلضان الؿىصان ؾاٖضث 2

 - اؾخ٣اللها هيل ٖلى اليمً وظىىب الٗغبى

 - اليمً وزىعة الٗغا١ زىعة ظاهب الى و٢ٟذ 3

 ٞغي  اإلاكغوٖت خ٣ى٢ه اؾترصاص فى الٟلؿُينى الكٗب جايض ودجؼا٫ ؤيضث 4

غن   - ٞغي  الٗغبحرة ال٣ىمحرة عوح بغطل٪ وؾغاعث َو

 الكٗىب َظٍ

 الضولى املجا٫ فى 1952 زىعة اهجاػاث مؿا زا

 ؟ الضولى املجا٫ في 1952 يىليى زىعة بهجاػاث وضر ؽ

 - واق٩الت نىعة ب٩ل الاؾخٗماع مداعبت 1

 - الاؾخٗماع مً الخدغع  ٖلى وؤٞغي٣يت آؾيا قٗىب مؿاٖضة 2

3 ٌ  لخ٨ىينها حؿعى الضو٫  بٌٗ ٧اهذ التى الٗؿ٨غيت ألاخالٝ بلى الاهًمام ٞع

 - وعًٞذ الٗغبيت والضو٫  مهغ وظغ

 ٖبض ظما٫ و٢اوم 1955 ٞبرايغ فى جى٢يٗه جم الظي بٛضاص لخل٠ الاهًام مهغ

 لًم الٟاقلت املخاودث ٧ل الىانغ

م مهغ  . 1955 ابغيل فى للخل٠ بغيُاهيا اهًمام ٚع

ضم الايجابى الخياص ؾياؾت جبنى - 4  ؤو الكغ٢يت ال٨خلخحن مً ؤي الى الاهدياػ ٖو

 فى طل٪ فى مهغ صوع  وججلى الٛغبيت

 مً ا٦ثر جمشل صولت 29 ٞيه واقتر٦ذ 1955 ابغيل فى بةهضوهيؿيا باهضوهج ماجمغ

 الٗالم ؾ٩ان هه٠

 1956 الشالسى الٗضوان فى جمشلذ ٖضيضة إلااامغاث مهغ حٗغى جٟؿغ بم ؽ

ضوان  ؟ 1967 ٖو
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 الٗغبيت الضو٫  لشىعاث وصٖمها يىليى زىعة اهجاػاث - 1

2 - ٌ  الٛغبيت الاخالٝ ٞل٪ فى الضوعان مهغ ٞع

3 - ٌ  لليهىص الٛغبى والخإييض الاؾخٗماعيت الؿياؾاث مهغ ٞع

 خياجه ٢ط ى ٢ىميا بُال الٗغبيت والامت مهغ ٣ٞضث م 0197 ؾبخمغ فى : ا٦مل

 
ًال
ىه ؤظل مً مجاَضا ى وؤمخه َو  الغثيـ َو

 الىانغ ٖبض ظما٫

 ؟ الؿاصاث دمحم الغثيـ ٖهض فى مهغ اخى٫  ما : ؽ

 م 1971 - ٖام إلاهغ الضاثم الضؾخىع  انضع 1

 - الجيل واٖضاص الضازليت الجبهت جىخيض ٖلى ٖمل 2

 - الٗغبى اله٠ جىخيض 3

 م 1973 - ؤ٦خىبغ فى الٗٓيم الٗبىع  ٢غاع انضع 4
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 الخامـ الٟهل

 الٗغبيت البالص فى الاؾخٗماعي  الخىؾ٘

 ؟ 1914 الاولى الٗاإلايت الخغب ٢بل الٗغبيت البالص اخىا٫ وضر ؽ

 و٧اهذ 1884 الؿىصان وجلتها 1882 فى البريُاوى لالخخال٫ مهغ زًٗذ - 1

 جدذ و٢ٗذ ؤزغي  بالص َىا٥

غوؿا اهجلترا ؾيُغة  ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  مُل٘ مىظ ٞو
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 مً الٗغبيت بالص ظمي٘ ٧اهذ 1914 الاولى الٗاإلايت الخغب اهضلٗذ ٖىضما - 2

 ٢بًت فى الخليج الى املخيِ

 ال٨بري  ؾىعيا بالص وؤيًا والدجاػ الٗغبيت الجؼيغة ٢لب ٖضا ٞيما الاؾخٗماع

 دجؼا٫ ٧اهذ التى والٗغا١

 اإلاباقغ الٗشماوى الخ٨م جدذ ودياث

 اَميت الى اهجلترا ؤهٓاع والكام مهغ ٖلى الٟغوؿيت الخملت لٟذ : هخاثج ما ؽ

 ؟ الكغ١  وبالص مهغ مى٢٘

 -: هخاثجها ومً ) م 1798 ا٦خىبغ ( ٖمان ؾلُان م٘ مٗاَضة اهجلترا ٣ٖضث )ؤ

 - . بالصٍ فى َىلىضيت ؤو ٞغوؿيت و٧الت بةوكاء الؿماح ٖضم 1

ايا ظمي٘ َغص 2  - بغيُاهيت ٖؿ٨غيت خاميت وظىص 3 - . ٖمان مً ٞغوؿا ٖع

 اإلاغوع مً الٟغوؿيحن ٖلى الُغي٤ ل٣ُ٘ م 1799 بغيم ظؼيغة اهجلترا بخخال٫ )ب

 الهىض الى الاخمغ البدغ فى

ضن لدج ؾلُان م٘ اجٟا٢يت ٣ٖضث )ط  خاميت بب٣اء ج٣ط ى م 1802 ٖام ٖو

 الهىض الى الُغي٤ لخإمحن بغيُاهيت ٖؿ٨غيت

 وؾيلت الٗغبيت الجؼيغة فى ٖلى دمحم جىؾٗاث مً اهجلترا اجساط صخت ايض ؽ

 ؟ الٗغبى الخليج ٖلى ؾيُغتها لبؿِ

 الهلر مٗاَضة باؾم الخليج بماعاث قيىر ٖلى اجٟا٢ياث اهجلترا ٞغيذ )ؤ

 - : ٖلى وههذ الٗامت

 - . ٖمان ؾلُىت بها ج٣ىم التى الغ٢ي٤ ججاعة جدغيم 2 - . ال٣غنىت جدغيم 1

اث فى بالخد٨يم ال٣يام خ٤ لبريُاهيا ظٗل مما اإلاٗاَضة َظٍ ججضصث 3  اإلاىاٖػ

 - . الكيىر بحن جدضر التى
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 م٘ خمايت اجٟا٢يت وؤَمها للمى٣ُت البريُاهيت الخمايت ق٩ل اجسظث )ط

 . م 1899 ال٨ىيذ امحر وم٘ م 1891 ( مؿ٣ِ ؾلُان

 ؟ الٗشماوى الؿلُان باؾم اليمً فى ٖلى دمحم ْهىع  ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

ذ 1  ) م 1839 - يىايغ ( ٖضن باخخال٫ اهجلترا ؤؾٖغ

حن بحن اجٟا٢يت ٣ٖضث 2  ومغا٢بت الُغ١  بخإمحن لدج ؾلُان ٞيها حٗهض الُٞغ

 - . الاهجلحي م٣اومت مً ومىٗهم اجباٖت

 1798 ٖمان مٗاَضة )ؤ

غاٝ  ٖمان وؾلُان اهجلترا الَا

 الكغ١  وبالص مهغ فى دهجلترا باليؿبت الٟغوؿيت ْهىعالخملت الاؾباب

 . بالصٍ فى َىلىضيت ؤو ٞغوؿيت و٧الت بةوكاء الؿماح ٖضم 1 ) الىخاثج ( الىهىم

- 

ايا ظمي٘ َغص 2  - بغيُاهيت ٖؿ٨غيت خاميت وظىص 3 - . ٖمان مً ٞغوؿا ٖع

 1920 الٗامت الهلر مٗاَضة )ب

غاٝ  واهجلترا الٗغبى الخليج مكيساث بحن الَا

 لخإمحن الٗغب وبدغ الهىضي املخيِ فى اإلاالخت جغا٢ب ٧اهذ اهجلترا 1 الاؾباب

 - الهىض الى مىانالتها َغي٤

 الكما٫ ظهت مً الخليج عؤؽ ٖلى مهغ والى ٖلى دمحم بٓهىع  بهجلترا ٞىظئذ 2

 - ٖلى ٢ط ى ؤن بٗض

 1818 الاولى الؿٗىصيت الضولت

 ؾيُغتها لبؿِ وؾيلت الٗغبيت الجؼيغة فى ٖلى دمحم جىؾٗاث مً اهجلترا اجساط 3

 - الٗغبى الخليج ٖلى
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 الىهىم

 - . ال٣غنىت جدغيم 1

 - . ٖمان ؾلُىت بها ج٣ىم التى الغ٢ي٤ ججاعة جدغيم 2

اث فى بالخد٨يم ال٣يام خ٤ لبريُاهيا ظٗل مما اإلاٗاَضة َظٍ ججضصث 3  اإلاىاٖػ

 - . الكيىر بحن جدضر التى

\\\ 
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 اإلاٗاع٥ ؤزىاء اوعوبا و اهجلترا ٞغيخه الظي الا٢خهاصي الخهاع هخاثج ما ؽ

 الٟغوؿيت

 ال٣مذ منها حؿخىعص ٧اهذ ألنها الجؼاثغ م٘ َيبت بٗال٢اث جدخٟٔ ٞغوؿا ٧اهذ 1

 - . الا٢خهاصي الخهاع بؿبب

 الا٢تراى ؾبيل ٖلى جإزظٍ ٧اهذ واهما ٞىعا ال٣مذ زمً جضٞ٘ ٞغوؿا ج٨ً لم 2

 - وانغبدذ بٗغص ٞيمغا الؿغصاص ؤمل ٖلى

 ٦بحرة ماليت بمبالٜ للجؼاثغ مضيىت ٞغوؿا

 م 1830 ٖام للجؼاثغ ٞغوؿا اخخال٫ : جٟؿغ بم : ؽ

 ول٨نها ماٖليها بؿضاص م 1800 - ٖام بضايت مً ٞغوؿا الجؼاثغ خ٩ام مُالبت 1

 . الؿضاص فى جماَل ٧اهذ

 بلغي  ٞغه٪ مليىن  24 - مً الضيىن  زًٟذ باعيـ فى ماليت لجىت جإلٟذ 2

 ان الجؼاثغع  خغا٦م وابغٙد ٣ٍٞغ ماليغيً ؾغبٗت
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 . َىيال و٢خا ؾخإزظ الؿضاص اظغاءاث

 فى اإلاخىؾِ البدغ فى عوما بابا وؾًٟ الجؼاثغيت الؿًٟ بحن اقدبا٧اث خضزذ 3

 - . اإلاخباصلت ال٣غنىت ٖملياث اَاع

 ًٖ حٗىيٌ جضٞ٘ بإن الجؼاثغ َالبذ بل الضيىن  ؾضاص فى ٞغوؿا ماَلذ 4

 - . البابا ؾًٟ

ذ 5  واؾخمغ الجؼاثغ قىاَئ لخهاع الخغبيت ؾٟنها بةعؾا٫ ٞغوؿا ؤؾٖغ

 - . ؾيخحن مً ؤ٦ثر الخهاع

 ٞغوؿا خهاع هخاثج ما ( : بادحى الجؼاثغ مُالبت الخهاع َظا هخاثج مً ٧ان 6

 - ) الجؼاثغ لكىاَئ

 - . البدغيت ال٣غنىت مماعؾت ًٖ الخى٠٢ ؤ

 - - الضيىن  ًٖ الخىاػ٫  ط . البابا ؾًٟ مً ازظ ما بٖاصة ب

تراٝ ص ايت الاولى الضولت بد٤ لٟغوؿا الٖا  - .الجؼاثغ فى بالٖغ

7 ٌ  للجؼاثغ املخانغ اؾُىلها ٞغوؿا ٞإمغث اإلاُالب َظٍ الجؼاثغ خا٦م ٞع

 )م 1830 - يىهيه( فى طل٪ وجم باخخاللها

 الجؼاثغ لىهغة الٗشماهيت الضولت جخدغ٥ ولم قضيضة م٣اومت بٗض

 الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض الامحر ٦ٟاح

 الىه٠ فى الجؼاثغ م٣اومت فى صوعا الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض الامحر لٗب بادصلت ايض

 ؟ 19 ا٫ ال٣غن  مً الاو٫ 

 . )بؿ٨ٍغ( ٖانمتها اصاعة واجسظ اإلا٣اومت ال٣اصع ٖبض الامحر هٓم ) 1

يها )م 1834 ميكيل صي( اجٟا٢يت الٟغوؿيىن  مٗه ٣ٖض ) 2 ىا ٞو  خا٦ما به اٖتٞر

غب وؾِ ٖلى  .الجؼاثغ ٚو
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 صون  اإلا٣اومغة ٖلى الهجماث وقىىا نٟىٞهم جىٓيم الٟغوؿيىن  اٖاص ) 3

 الخٟىىت( مٗاَىضة ٣ٗٞغصوا هديجغة الغي  الخىنغ٫ 

ا زم ) 1835  ( 1837 ٢ؿىُيىت (مضيىت باخخاللهم ه٣ًَى

4 (  
ًال
  ٧ان الجؼاثغيت للم٣اومت مغا٦ل ؾلُان صٖم ألن هٓغا

ًال
 فى ؤؾاؾيا ٖامال

 َىجت بًغب ٞغوؿا ٢امذ لظل٪ نمىصَا

 ؟ اإلاٛغب فى لُىجت ٞغوؿا يغب ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما

 ٖىه اإلاٛغب ؾلُان وجسلى للم٣اومت الضٖم ج٣ضيم ًٖ مغا٦ل امخىإ )1

 . اإلا٣اومت ٖملياث فى اإلاغا٦كيت الاعاض ى اؾخسضام مً ٖبضال٣اصع خغمان ) 2

 الامحر اؾدؿلم الٟغوس ى الؿالح جٟىح الى بادياٞت اإلا٣اومت ايٗاٝ ) 3

 ( 1847 ( ٖام الكام بلى هٟيت وجم ٖبضال٣اصع

 الجؼاثغ فى ٞغوؿا ؾياؾت

 ؟ الجؼاثغيت الصخهيت ٖلى لل٣ًاء الجؼاثغ فى ٞغوؿا ؾياؾت وضر : ؽ

 -: الا٢خهاصيت الؿياؾت )ؤ(

 - ٖلى صلل : خيض الٟغوؿيت الخؼاهت مىاعص مً َاما مىعصا الجؼاثغ مً ظٗلذ

 . للٟغوؿيحن الًيإ ومىدذ الجؼاثغيحن ؤعاض ى ناصعث ) 1

تها الاعاض ى مً مؿاخاث ٖلى اؾخىلذ ) 2  الخمىع  لهىاٖت بال٨غوم وػٖع

 . والؼه٪ والىداؽ والٟىؾٟاث الخضيض مىاظم اؾخٛلذ ) 3

 . الخضيضيت الؿ٨٪ زُىٍ ومضث اإلاهاو٘ مً الٗضيض ؤوكإث ) 4

 : الاؾديُاهيت الؿياؾت )ب(

 هجغعة قغظٗذ بغ٫  الجؼاثغع  بلغي  الٟغوؿغيحن بهجغعة ٞغوؿغا ج٨تٝر لغم ) 1

 ومىدغتهم الجؼاثغع  بلغي  وألاوعبحريً اليهغوص
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 . الٟغوؿيت الجيؿيت

ىحن لهالر اصخابها مً الاعاض ى الٟغوؿيىن  ناصع ) 2  يخمخٗىن  الظيً اإلاؿخَى

 الٟغوؿيت باإلاىاَىت

 . الشاهيت الضعظت مً مىاَىحن مٗاملت اإلاؿلمحن ٖاملذ ) 3

 : ا٦مل

 الاولى الٗاإلايت الخغب ازىاء خاو٫  الجؼاثغلى ال٣اصع ٖبض بً زالض ألامحر

 ج٣غيغ فى الكٗىب خ٤( ولؿً مبضؤ مً الاؾخٟاصة

ا  وجىوـ مهغ فى مشيلتها ٞكلذ مشلما ٞكل مداولخه ول٨م ) مهحَر

 1830 للجؼاثغ ٞغوؿا اؾخٗماع

52 

 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 ؟ الجؼاثغ فى ٞغوؿا ماعؾتها التى الاؾديُاهيت الؿياؾت هخاثج ماهى : ؽ

 الهىيت ٖلى املخاٞٓت فى الًٟل الخغ٦ت لهظٍ م 1926 الجؼاثغ ٖلماء ظماٖت -ؤ

 الاؾالميت الٗغبيت الجؼاثغيت

 - )ٞغخاث ٖباؽ( : الاهضماط ظماٖت ب

 الُغي٣ت ٖلى ج٨ىهذ الجؼاثغ مش٣ٟى مً قغيدت لىظىص هديجت ْهغث 1

 - . الٟغوؿيت

 ٞغوؿغعا مغعن ٢ُٗغعة الجؼاثغعع جهغعبذ اي الاهغعصماط الغعي صٖغعث 2

غعو  - حُٗغعي ان صون  ول٨غعن ٞغوؿغعا الحرعٍ جغعصٖى ما٧اهغعث َو
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ىحن او ٞغوؿا فى للٟغوؿيحن مؿاويت خ٣ى٢ا الجؼاثغيحن  فى الٟغوؿيحن اإلاؿخَى

مها الجؼاثغ  ٞغخاث ٖباؽ وجٖؼ

مه : اٞغي٣يا قما٫ هجمت ظماٖت ط  باؾخ٣ال٫ اإلاُالبت الخاط مهالى جٖؼ

 - الجؼاثغ

 الٗاإلايت الخغب ؤزىاء ْهغث والتى الاؾخٗماع مً والخدغع  الٗغبيت ال٣ىميت جياع ص

 - د الاؾخ٣ال٫ ؤن الى وجضٖىا الشاهيت

 بالشىعة الا يخد٤٣

 ؟ الجؼاثغ اؾخ٣ال٫ فى مهغ ماصوع  : ؽ

 . م 1954 هىٞمبر فى اإلاؿلخت الجؼاثغ زىعة اٖلىذ ال٣اَغة مً - 1

 الى بادياٞت والؿالح اإلاا٫ مهغ لها ٢ضمذ ؾىىاث زماوى الشىعة اؾخمغث - 2

الميت ام٩اهاتها  الٖا

 اهخهغاع د ؤهٍغ لغطل٪ هديجغة الٟغوؿغيت )مىلحٍر جى (خ٨ىمت ٢غعث - 3

 بغازغاط الا الجؼاثغيغة الثروعة ٖلغي  لٟغوؿغا

 . اإلاٗغ٦ت مً مهغ

  لهغعا خ٣٣غث - 4
ًال
 الجمٗحرعة مغعن ٢غعاع باؾخهغعصاع صبلىماؾغعيا اهخهغعاعا

 ٞغعي الجؼاثغعع بدغع١ اإلاخدغعصة الامغم لهيئرعة الٗامغعة

 . ٞغوؿا جىٟظٍ ولم 1960 ٖام الاؾخ٣ال٫

 ؟ الجؼاثغ لشىعة مهغ مؿاٖضة : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 جدغيغ مٗغ٦ت مً مهغ بازغاط الا الجؼاثغ ٖلى جيخهغ لً انها ٞغوؿا اصع٦ذ 1

 - . الجؼاثغ

 . م 1956 مهغ ٖلى الشالسى الٗضوان فى اقتر٦ذ - 2
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 ٞغوؿا مً ٞيضعالى اجداص با٢امت الجؼاثغيحن م٘ الخٟاَم ٞغوؿا خاولذ - 3

ًخه والجؼاثغ  . م 1957 الجؼاثغ ٞع

 الترعي الضبلىماؾغيت الاهخهغاعاث امغعام الٟغوؿغيت الخ٨ىمغة اَترػث - 4

 اإلا٣اومغعة نغمىص وامغام للجؼاثغعع مهغع  خ٣٣تهغا

 . الجؼاثغيت

 . ٞغوؿا فى الخ٨م صيجى٫  قاع٫  وجىلى الغابٗت الجمهىعيت ؾ٣ُذ - 5

 : الجؼاثغ اؾخ٣ال٫

 ٖلى الجؼاثغ خهى٫  فى ازٍغ ٞغوؿا فى الخ٨م صيجى٫  قاع٫  لخىلى ٧ان بادصلت ايض

 اؾخ٣اللها؟

 مكغوٖا ٣ٞضم الجؼاثغ ٖلى املخاٞٓت م٘ ٦غامتها لٟغوؿا يدٟٔ ان خاو٫  1

 : يخًمً 1959 - ٖام

 . ٞغوؿا م٘ الاهضماط -ؤ

 الخام الاؾخ٣ال٫ -ب

 - . بٟغوؿا الاعجباٍ م٘ الاؾخ٣ال٫ ط

 - - : الاحي صيجى٫  مكغوٕ هخاثج مً ٧ان 2

ىحن زىعة )ؤ  بال٣ليل ليـ ٖضص وؾاهضَم صيجى٫  خ٨م ٖلى الجؼاثغ فى اإلاؿخَى

حن الًباٍ مً  اإلاخُٞغ

 اإلاؿلمحن مً الادٝ اباصث التى الؿغي  الجيل مىٓمت باؾم ماٖٝغ ٦ىهىا )ب

 .الجؼاثغ فى

حن َادء يض الجؼاثغيىن  ونمض صيجى٫  نمض )ط  اإلاخُٞغ
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 ال٣ترا٫ و٢ٝغ ٖلغي  ٞغاج٤ٟ الجؼاثغع  وزغواع ٞغوؿا بحن اإلاٟاوياث هجخذ )ص

٣غص  هالغث وبهغا م 1962 ايٟيىان مٗاَغصة ٖو

 .اؾخ٣اللها الجؼاثغ

 نبخي دمحم /ؤ

 01226802573 الخاعيش مضعؽ
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 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 لخىوـ الٟغوس ى الاخخال٫

 1881 لخىوـ ٞغوؿا اخخال٫ : جٟؿغ بم : ؽ

 - . ؤٞغي٣يت قما٫ فى ٞغوؿيت امبراَىعيت ج٨ىيً 1

 لضيهم ج٨ً لم جىوـ ) خ٩ام ( والباياث ليبيا فى بُغابلـ ال٣غمىليت ألاؾغة 2

 - . لٟغوؿا الخهضي ٖلى ال٣ضعة

 ان عاث الجؼاثغختري  اخغجال٫ مغن  ؾغلبيا مى٢ٟغا و٢ٟغث الٗشماهحرة الضولغة 3

مغإ  - طلغ٥ مغاوعاء الغي  جىُلغ١  الٟغوؿغيت الَا

غابلـ جىوـ اه٣اط ٖلى ٞٗملذ  . ٖليها اإلاباقغ الخ٨م باؾخٗاصة َو

مإ مً الٗشماهيت الضولت مى٠٢ وضر : ؽ  ؟ جىوـ فى الٟغوؿيت الَا

  ؤعؾلذ 1
ًال
 وبظل٪ ال٣غمىليت ألاؾغة ٖلى ٢ط ى م 1835 - َغابلـ بلى اؾُىد

 . اإلاباقغ الٗشماوى للخ٨م ليبيا ٖاصث

 اٖتريذ ٞغوؿا ول٨ً 1836 - بدغيت خملت ٞإعؾلذ جىوـ اؾخٗاصث ؤعاصث 2

 اث ط صولت جىوـ ان بذجت ومىٗتها



 

 
150 

 الخضزل للؿلُان يد٤ ود مؿخ٣ل ٦يان

 ؟ الضولى والهغإ جىوـ فى ألاوعوبيت اإلاؿاوماث وضر : ؽ

 الاهٟغعاص لهغا يدغ١  جىوـ ًٖ الٗشماهيت الضولت بةبٗاص ؤنها ٞغوؿا اٖخ٣ضث 1

ضمذ ول٨نهغا بهغا  - مغن  ٦غ٫  بإَمغإ انَغ

 . وبيُاليا بهجلترا

ىان ٦ؿب الى الشالر الضو٫  حؿاب٣ذ 2  التى الخىوؿيت الخ٨ىمت صازل الٖا

 - لخدغصيض الغصو٫  َظٍ م٘ للخٗاون  جدمؿذ

 .املجادث قتى فى جىوـ

 مً ال٨بري  الضو٫  م٘ بالخٗاون  مهخمه جىوـ فى الٗليا الاصاعة ٧اهذ بادصلت ايض

 ؟ البالص جدضيض

 جىوـ فى اإلااليت الاػمت جٟؿغ بم : ؽ

 خ٤٣ الظي )الضؾخىع ( الامان ٖهض انضع الظي )م 1859 - 1855 - ( دمحم الباي 1

 ال٣اهىن  امام اإلاىاَىحن بحن اإلاؿاواة

  انضع الظي الهاص١ دمحم الباي 2
ًال
 مض مكغوٖاث وا٢ام 1861 - ٖام صؾخىعا

 يض ٖلى واإلاىاوئ والبر١  الخضيضيت الؿ٨٪

 . والاهجلحييت الٟغوؿيت الكغ٧اث

 خهلذ جىوـ خ٨ىمت مً امخياػ ٖلى الاظىبيت الضو٫  اخضي خهلذ ٧لما 3

 - الامخياػ َظا هٟـ ٖلى ال٨بري  الضو٫ 

غوؿا اهجلترا ( خهلذ 4  ومشلما الاعاض ى امخال٥ خ٤ امخياػ ٖلى ) وايُاليا ٞو

 - الى جىوـ صٞٗذ مهغ فى خضر

 . البالص اخخال٫ ٖلى ال٨بري  الضو٫  جىاٞؿذ و٢ذ فى ؤٞلؿذ ختى الا٢تراى
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 ؟: 1878 بغلحن ماجمغ ْغوٝ وضر ؽ

 - الٗشماهيت الضولت عوؾيا َؼمذ 1

 مٗاَضة هخاثج ما ( : وهخاثجها ، م 1878 - ؾديٟاهى ؾان مٗاَضة ٖليها ٞغيذ 2

 ) ؾديٟاهى ؾان

 وخاولخا لغوؾيا ٢ِ مسلب انبدذ و الالػم مً ؤ٦بر بلٛاعيت صولت ْهغث ؤ

 - الٗشماهحرة الضولغة ٖلغي  الاظهغاػ

 الغوس ى الخىظيه جدذ لخهبذ

ى خاص بك٩ل عوؾيا لهالر الضولى الخىاػن  ؤنبذ )ب ًت ؤمغ َو  الضو٫  جٞغ

 الاوعوبيت

ا ٖلغي  اوعوبغا ؤنبدذ ط  الٗشماهحرة الضولغة مؿغج٣بل اظغ٫  مغن  خغعب قٞغ

 - الغعايش مؿدكغاع )بؿىماع٥ ( ان الا

 .بغلحن ماجمغ ٣ٖض الى صٖاَم ألاإلااوى

 الغظل خؿاب ٖلى ال٨بري  الضو٫  مكا٧ل خل ؟ بغلحن ماجمغ َضٝ ما ؽ

 اإلاغيٌ

 ٖلى ال٨بري  الضو٫  ٖملذ بادصلت ايض ؟ بغلحن ماجمغ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 بغلحن ماجمغ فى مكا٧لها حؿىيت

ض م٣ابل الٗشماهيت الضولت مً ٢برم اهجلترا ا٢خىهذ 1  - . ٖنها بالضٞإ ٖو

 باخخال٫ اهجلترا لها ٞؿمدذ البريُاوى الٛضع مً ًٚبا ٞغوؿا اؾدكاَذ 2

 - . جىوـ

 لخلٝغ 1882 - ٞغي  ٞاهًغمذ ٚايبت جىوـ فى الُامٗت ايُاليا زغظذ 3

 الخلٝغ يغص )الىمؿغاااملجغ ا اإلااهحرا(
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 - . )الغوس ى الٟغوس ى(

 ؟ جىوـ فى الٟغوؿيت الاؾخٗماعيت الؿياؾت وضر : ؽ

 الصخهياث ٖلى ال٣ًاء 2 - . الٟغوؿيت اإلاهالر لخضمت جىوـ مىاعص حسخحر 1

 - . الاؾالميت الٗغبيت

 ؟ لخىوـ الاؾالميت الٗغبيت الهىيت إلاسخ ٞغوؿا مداودث هخاثج ما ؽ

 الٟغوس ى الاؾخٗماع مىاظهت فى الاؾالميت الٗغبيت شخهيتها ٖلى جىوـ خاٞٓذ

 : خيض

 - . للٟغوؿيحن جهضث 1

 الاٞٛاوى الضيً ظما٫ اَل٣ها التى الاؾالميت الجامٗت الى بالضٖىة حٗل٣ذ 2

 - . الشاوى ٖبضالخميض الٗشماوى الؿلُان وجبىاَا

ىيت اخؼاب ٖضة حك٩لذ 3  - . بادؾخ٣ال٫ واإلاُالبت للىًا٫ َو
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 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 : جىوـ اؾخ٣ال٫

 ؟ جىوـ اؾخ٣ال٫ مغاخل وضر ؽ

ماء خاو٫  1 ىيت الخغ٦ت ٖػ   الهلر ماجمغ ٖلى جىوـ ٢ًيت ٖغى الَى
ًال
 اؾدىاصا

 - ما مشل ٞل٣ىا اإلاهحر ج٣غيغ خ٤ الى

ٌ مً اإلاهغي  الىٞض______________ ل٣يه  الاؾخمإ ٞع

امت جمحيث : الٗاإلايخحن الخغبحن زال٫ 2  بحن بالجم٘ بىع٢يبت الخبيب ٖػ

 - جدغي٪ ٖمليت فى والٟغوؿيت الٗغبيت الش٣اٞخحن
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 . الجماَحر

 - : الشاهيت الٗاإلايت الخغب بٗض 3

 اػاء مى٢ٟها ي٠ٗ فى اؾهمذ الشاهيت الٗاإلايت الخغب بضايت فى ٞغوؿا َؼيمت 1

ىيت الخغ٦ت  - . الَى

مغاء ٖلغي  بغال٣بٌ ٢يامهغا ا٣ٖغاب ٞغي  ٖاإلاحرة يغظت ٞغوؿا واظهذ 2  الٖؼ

 - ٞغي  مجخمٗغيً ٦غاهىا الغطيً الغوَىيحن

نى ماجمغ  م 1946 َو

 . م 1952 - ٖام اإلاخدضة الامم ٖلى الخىوؿيت ال٣ًيت ٖغى جم 3

نى ال٨ٟاح يِٛ جدذ ٞغوؿا ايُغث 4  الٗغبغي  والغصٖم الخىوؿغي  الَى

 20 - / ٞغي  الاؾغج٣ال٫ ٖلغي  اإلاىا٣ٞغة الغي 

 . 1956 ماعؽ

 م 1963 ٖنها ظلذ ختى البدغيت )بجيعث( ب٣اٖضة مدخٟٓت ْلذ - 6

****************************************************************** 

 ؟ الؿٗضي مىهىع  ٖهض فى ) 16 (ال٣غن  فى مغا٦ل ؤخىا٫ ما ؽ

ما ايبريا صولتى يض مٗاع٥ زايذ  املخاػن  واصي مٗغ٦ت فى والبرحٛا٫ ؤؾباهيا َو

 الؿلُان ب٣ياصة م 1578

 . الؿٗضي مىهىع 

 ؟ 1578 املخاػن  واصي مٗغ٦ت هخاثج ما

 - اٞغي٣يا قما٫ به ؤه٣ظ اهخهاعا الؿٗضي مىهىع  خ٤٣ 1

 - . الاؾباهيت الؿيُغة جدذ ومليلت ؾبخت مضيىت مً ٦ال ْلذ 2

 مغا٦ل؟ فى الٟغوس ى الخضزل بضؤ ٦ي٠ : ؽ
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 . م 1767 - الامخياػاث مٗاَضة ٞغوؿا ٖليها ٞغيذ ٖىضما 1

 بٌٗ واخخلذ والجؼاثغ اإلاٛغب بحن الخضوص خىاصر بٌٗ ٞغوؿا اؾخٛلذ 2

 - .بيكاع ٦ىإلاب ٖىض اإلاغا٦كيت اإلاضن

 مً ٧ل بمٗاعيت انُضمذ ول٨نها مغا٦ل باخخال٫ لالهٟغاص جمهض ؤزظث 3

 - . وؤإلااهيا وؤؾباهيا وبهجلترا بيُاليا

 ٞغوؿا دهٟغاص ال٨بري  الضو٫  ل٣بى٫  جمهض ٞغوؿا ؤزظث بادصلت ازبذ : ؽ

 ؟ بمغا٦ل

 ؟ ال٨بري  الضو٫  بمىا٣ٞت مغا٦ل ٞغوؿا اخخلذ ٦ي٠ : ؽ

 واخخلغث ؾغب٣تها ألنهغا لٟغوؿغا اإلاٗاعيغة الغصو٫  اقغص ٧اهغث بيُالحرا 1

 م 1902 - ٖغام وصيغا اجٟا٢غا مٗهغا ٣ٗٞغصث جغووـ

 ليبيا ٖلى ؤيُاليا بم٣خًاٍ جدهل

 يض ٞغوؿا جُل٤ بإن الىصي الىٞا١ ٞغوؿا مٗها ٣ٖضث م 1904 - ٖام بهجلترا 2

 . مهغ فى اهجلترا

 مى٣ُت ٖلى اؾباهيا خهى٫  ٖلى م 1904 - ٖام ٞغوؿا م٘ اج٣ٟذ اؾباهيا 3

 . الغي٠

 إلاغا٦ل الٟغوس ى الاخخال٫

1920 

 ؾديٟاهى ؾان مٗاَضة

غاٝ  الٗشماوى والؿلُان عوؾيا بحن الَا

 ٖليه الاظابت ؾب٣ذ الىخاثج الٗشماهيت الضولت عوؾيا َؼميت الاؾباب

55 



 

 
155 

 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 مغا٦ل؟ فى ٞغوؿا ؤَمإ مً مىا٠٢ ٖضة ألإلااهيا ٧ان صخت ازبذ ؽ

 : م 1906 ٖام الجؼيغة ماجمغ :)ؤ

 اله٣ٟاث______________ ل٣ٗض الشاوى وليم الاإلااوى ال٣يهغ ًٚب 1 : ْغوٞه

 - إلاغا٦ل مؿاهضجه وؤٖلً ألإلااهيا خؿاب ٖمل صون 

غوؿا بهجلترا مً مٗاعيت ؤإلااهيا وظضث 2  صازل الا٢خهاصيت إلاكغوٖاتها ٞو

 - : طل٪ ؤمشلت ومً الٗشماهيت الضو٫ 

 مغص مغن  ؤإلااهيا بمى٘ ال٨ىيذ فى الهباح آ٫ م٘ م 1899 دجٟا٢يت بهجلترا ٣ٖض

 بلغي  بٛغصاص بغعلحن خضيغص ؾغ٦ت

 . َابا الى خضيضي زِ مض مى٘ و٦ظل٪ ال٨ىيذ فى ٧اْمت

 وظاء اإلاغا٦كيت اإلاؿإلت فى الىٓغ الشاوى وليم الاإلااوى ال٣يهغ اليه صٖا : الهضٝ

 .الٗؼيؼ ٖبض الؿلُان َىي  ٖلى طل٪

 ؟ الجؼيغة ماجمغ هخاثج ما : ؽ

 م 1907 - البالص ٢ىاتها واظخاخذ اإلااجمغ مً مىخهغة ٞغوؿا زغظذ 1

 وجضَىعث الخٟئ ٖبض مىدي وزلٟه م 1908 - الٗؼيؼ ٖبض الؿلُان ٖؼ٫  2

 .اإلاامىحن ؤمحر م٩اهت

 خليٟتها مً الىمؿا مى٠٢ إلاي٨ً بيىما ٞغوؿا بجاهب بهالبت اهجلترا و٢ٟذ 3

 - اإلاؿخىي  هٟـ ٖلى اإلااهيا

 - .مٗؼولت وخيضة هٟؿها ؤإلااهيا وظضث 4

 : م 1911 ٖام اٚاصيغ خاصر : ا زاوي
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 ؟ م 1911 باإلاٛغب ؤٚاصيغ ميىاء ؤإلااهيا اخخال٫ جٟؿغ بم ؽ

 اإلااهيت بدغيت ٢ُٗت ٞإعؾلذ مغا٦ل فى ٞغوؿا اهُال١ مً جدض ؤن اإلااهيا خاولذ

 ؤٚاصيغ ميىاء واخخلذ

 ؟ اٚاصيغ خاصر هخاثج ما : ؽ

 ًٖ لها ٞغوؿا بدىاػ٫  ٞا٦خٟذ الىٞا١ صولتى مً مخهلبا مى٢ٟا ؤإلااهيا واظهذ 1

 - الٟغوؿيت ال٨ىوٛى مً ٢ُٗت

 . م 1912 - مغا٦ل ٖلى الخمايت ٞغوؿا ؤٖلىذ 2

ضث 3  - . الاؾباهيت والصخغاء الغي٠ مى٣ُت ٖلى ؾيُغتها ؤؾباهيا َو

بت الضوليت الاصاعة جدذ َىجت ويٗذ 4  صولت اي بها دجىٟغص ختى اهجلترا ٦ٚغ

 - َغاع١  ظبر٫  فى مؿخٗمغاتها تهضص

 . اإلاخىؾِ للبدغ الٛغبى اإلاٟخاح

نى ال٨ٟاح  : الاخخال٫ يض الَى

 
ًال
 : الاؾباوى الغي٠ فى : اود

 ال٨غيم ٖبض دمحم ب٣ياصة ٖؿ٨غيا ق٨ال الاؾباوى الغي٠ فى اإلا٣اومت اجسظث

 ٞغوؿا ول٨ً ) 1926 – 1922 ( الخُابى

 الغي٠ فى الاؾباوى الاؾخٗماع اؾخ٣غ وبظل٪ خغ٦خه ٖلى ٢ط ى اؾباهيا م٘

 : اإلاٛغب اؾخ٣ال٫ : زاهيا

ىيت الخغ٦ت جهاٖض : جٟؿغ بم  ؟ الشاهيت الٗاإلايت الخغب ٢بل اإلاٛغب فى الَى

ىيت ال٣ىي  جدغ٦ذ 1 نى الٗمل ٦خلت وزانت الَى نى والخؼب الَى  للًِٛ الَى

 - . ٞغوؿا ٖلى

 - ٖىه جسليهم زم الخغب ؤزىاء للخلٟاء الخامـ دمحم الؿلُان مؿاٖضة 2
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يم اليها واهًم ال٣اَغة فى اإلاٛغب جدغيغ لجىت حك٨يل 3  - . الٟاس ى ٖال٫ الٖؼ

ىيت الخغ٦ت صوع  ماَى ؽ  مغا٦ل فى الشاهيت الٗاإلايت الخغب مىظ مغا٦ل فى الَى

ىيت الخغ٦ت جهاٖض اصي 1  - : لظل٪ الٟغوؿيحن جضَىع  الى الَى

 . 1953 - ٖام وهٟيت الخامـ دمحم الؿلُان بٗؼ٫  ٢امىا ؤ

 اهجلترا ٞٗلذ ٦ما اإلاٛغب ؾ٩ان مً والبربغ الٗغب بحن الاي٣إ ٞغوؿا خاولذ ب

 - واإلاؿيديحن اإلاؿلمحن بحن مهغ فى

يم اٖلً ٖىضما الامل بسيبت انيبىا 2  للخغ٦ت اهًمامه )الجالوي ( البربغ ٖػ

ىيت  - الخامـ دمحم الؿلُان بٗىصة مُالبا الَى

 . م 1955 - ٖغقه الى الؿلُان بٗىصة الامغ اهخهى 3

 مى٣ُغة ٞغي  خمايتها ؤؾباهيا ؤلٛذ ٦ما م 1956 - فى الخمايت ٞغوؿا ؤلٛذ 4

 وجد٣غ١  َىجغة إلاى٣ُغة الغصولى الىٓغام وؤلٛغي  الغيٝغ

 م 1956 اإلاٛغب اؾخ٣ال٫

يم بٖالن هخاثج ما ؽ ىيت للخغ٦ت بهًمامه الجالور  البربغ ٖػ  ؟ الَى

 ٖغقه الى الؿلُان بٗىصة الامغ اهخهى و الخامـ دمحم الؿلُان بٗىصة َالبًال  - 1

 م 1955

 والبربغ الٗغب بحن الاي٣إ مً الامل بسيبت ٞغوؿا انيبذ - 2
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م ليبيا هدى ايُاليا اججاٍ :جٟؿغ بم  اإلاٛغياث بلى جٟخ٣غ ٧اهذ انها ٚع

 ؟ الاؾخٗماعيت
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 - . الضوليت ٦غامتها لخدٟٔ لها ما٢خه جغييت 1

 جالمـ وج٩اص ؤٞغي٣يا قما٫ فى اإلاخب٣يت اإلاؿخٗمغة ٚحر اإلاى٣ُت هى َغابلـ 2

 - اإلاىا٢٘ بٌٗ فى ايُاليا

 - . ايُاليا لخىؾٗاث خغبت عؤؽ اإلاؿخ٣بل فى حك٩ل ان يم٨ً ليبيا 3

 ؟ ليبيا دخخال٫ ايُاليا اجبٗتها التى الخُىاث ما : ؽ

 
ًال
 : ال٨بري  الضو٫  مىا٣ٞت ازظث : اود

 - . وؤؾباهيا بغيُاهيا مً ٧ل مىا٣ٞت ازظث 1

 ٖلى بم٣خًاٍ ٞغوؿا جدهل م 1902 - الىصي الىٞا١ ٞغوؿا م٘ ٣ٖضث 2

 . لليبيا اخخاللها م٣ابل مغا٦ل

 ٞغي  لغوؾغيا ايُاليا مٗاعيت بٗضم ج٣ط ى عوؾيا م٘ ن٣ٟت ايُاليا ٣ٖضث 3

 - الغصعصهيل ( التر٦حرة اإلاًغاي٤ ٞغي  الغجد٨م

 ) والبؿٟىع 

 : والش٣افى الا٢خهاصي الدؿلل : ا زاوي

 ) صخت ؤزبذ( ليبيا فى مهالر ناخبت ج٨ىن  دن ايُاليا زُُذ

 الخضيشت الايُاليت اإلاضاعؽ ا٢امذ و عوما صي بى٨ى ؤؾؿذ - 1

 .ال٩ازىلي٨يت الخبكحريت بٗشاتها وكاٍ مً ػاصث - 2

 م 1911 ٖام الٗؿ٨غي  الاخخال٫ :زالشا

 الؿياصة ناخبت ) م 1911 / 9 / 28 ( فى الٗشماهيت للضولت بهظاعا ايُاليا اعؾلذ

 ٢ىاتها واهؼلذ اؾاَيلها واعؾلذ ليبيا ٖلى

 يٗيٟت ٖشماهيت م٣اومت ؤمام بؿهىلت الؿاخليت اإلاىا٤َ واخخلذ

 ؟ ايُاليا يض فى الليبيت الؿاخليت اإلاضن ؾ٣ىٍ : جٟؿغ بم : ؽ
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 - . وبدغا بغا الٗشماهيت ٖلى الايُاليت ال٣ىاث جٟى١  1

 ٖلى والٗؿ٨غيت اإلااصيت ال٣ضعة لضيها ج٨ً لم الليبيت والٗكاثغ ال٣باثل 2

 - الايُالى الٛؼو  ؤمام الهمىص

 . لليبيا الايُالى الٛؼو  مً الٗشماهيت الضولت مى٠٢ وضر : ؽ

 ؟ ليبيا ًٖ الضٞإ فى جغ٦يا ٞكل جٟؿغ بم ؽ

 - . اليمً امام لخداعب ليبيا فى خاميتها مً ٦بحرا ظؼءا سخبذ 1

لى مً 2  الاؾُى٫  دن هٓغا البدغ َغي٤ ًٖ ٢ىاتهم اعؾا٫ الٗشماهيحن الٗؿحٖر

 - ودن َغابلـ يدانغ ٧ان الايُالى

 للضولت الخابٗت الضوصي٩اهحي ظؼع  ٖلى بكضة يًِٛ ٧ان الايُالى الاؾُى٫ 

 . الٗشماهيت

ًذ مهغ َغي٤ ًٖ ٢ىاتها لضزى٫  الاهجلحي ا٢ىإ خاولذ 3  الؿلُاث ٞٞغ

 - البريُاهيت

 اإلاضن ؾ٣ىٍ الى ؤصث وبدغا بغا الٗشماهيت ٖلى الايُاليت ال٣ىاث جٟى١  4

 - – – ٚاػي  بنى صعهت َغابلـ ( الليبيت الؿاخليت

 : ليبيا اؾخ٣ال٫

 
ًال
 : الاولى الٗاإلايت الخغب ؤزىاء : اود

 اإلاباقغعة الؿغيُغة جدغث الؿغاخل وي٘ ٢ض لليبيا الايُالى الٛؼو  ٧ان

 بىٟغوط جخمتٕر الؿىىؾغيت ٧اهغث بيىمغا الايُالحرة

 بغ٢ت ا٢ليم فى وزانت الضازليت اإلاىا٤َ فى ٢ىي 

ىيت الخغ٦ت : زاهيا  الٗاإلايخحن الخغبحن بحن الَى

  الؿىىس ى بصعيـ دمحم بىي٘ م 1922 - ٖام 1
ًال
غابلـ بغ٢ت مً ٧ل ٖلى ؤمحرا  َو
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امت الٟاقؿذ جىلى 2  املخخاع ٖمغ جىلى و ايُاليا فى الخ٨م مىؾىلينى بٖؼ

 . م 1931 - واٖضم َؼم ول٨ىه اإلا٣اومت

 1911 لليبيا الايُالى الاخخال٫
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 ؟ ليبيا ؤخىا٫ ٖلى ايُاليا خ٨م مىؾىلينى جىلى ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 ؟ مىؾىلينى مكغوٕ اٖالن جٟؿغ بم ؽ

 - : بادحى ؾي٣ىم ؤهه يخًمً مكغوٖا ؤٖلً )ؤ

 - . الغوماهيت الامبراَىعيت بخياء 1

 - ايُاليت بدحرة اإلاخىؾِ البدغ ان 2

 - . الايُاليت الاعاض ى مً ظؼءا ليبيا 3

 . الاؾلخت ب٩اٞت الليبيت اإلا٣اومت ٖلى الهجماث قً فى قٕغ )ب

ت املخخاع ٖمغ َؼيمت : جٟؿغ بم : ؽ   وؾ٣َى
ًال
 ؟ 1931 ٖام وقى٣ت ؤؾحرا

 - . الاؾلخت بكتى اإلا٣اومت ٖلى مىؾىلينى قنها التى الهجماث 1

ملياث واملخا٦ماث اإلاظابذ 2 ضام ٖو  - ظغاػياوى الايُالى ال٣اثض اجبٗها التى الٖا

 - . لاليُاليحن الٗؿ٨غي  الخٟى١  3

 َظا ٧ل الكٗىب خغيت خؿاب ٖلى ايُاليا وص ٦ؿب ال٨بري  الضو٫  مداودث 4

 - املختراع ٖمغع  قغه٤ ٖىامل مً

 مهغ فى صوكىاي لٟالحى خضر مشلما بلضجه امام ٖالهيت

 ليبيا؟ ؤخىا٫ ٖلى الشاهيت الٗاإلايت الخغب ازغ ما : ؽ
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 . م 1935 - ٖام الخبكت ايُاليا اخخلذ 1

 انبدذ وبظل٪ لليبيا اخخاللها ًٖ ًٞال والهىما٫ اعيتريا ايُاليا اخخلذ 2

غبا قغ٢ا الىيل واصي تهضص  - . ٚو

 - . مهغ لٛؼو  ٢اٖضة ليبيا مً الايُاليىن  اجسظ الشاهيت الٗاإلايت الخغب ازىاء 3

 - . الايُاليحن مً ليبيا جدغيغ الى اصث وايُاليا اإلااهيا َؼيمت 4

غوؿا اهجلترا خاولذ 5  صون  خا٫ الهلب مهغ مى٠٢ ول٨ً ليبيا ج٣ؿيم ٞو

 . م 1951 - ٖام ووخضتها اؾخ٣اللها وعجل طل٪

 لليبيا الايُالى الٛؼو  مً مهغ مى٠٢

 ٣ِٞ 5 ع٢م الى٣ُت الاظابت

 01226802573 الخاعيش مضعؽ نبخي دمحم /ؤ
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 الؿاصؽ الٟهل

 التر٦يت الٗغبيت واإلاىاظهت الاولى الٗاإلايت الخغب

 اإلااهيا( الىؾِ صولتى ظاهب الى الخغب الٗشماهيت الضولت صزى٫  جٟؿغ بم

 )والىمؿا

غوؿا اهجلترا( الىٞا١ صو٫  منها ا٢خُٗخه ما حؿترص ل٩ى 1  - . )ٞو

 - . اَماٖهم مً ودياث مً لها جب٣ى وما لىٟؿها اه٣اط 2

 ؟ الاولى الٗاإلايت الخغب الٗشماهيت الضولت صزلذ ٦ي٠ : ؽ
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 ميىاء ب٣ه٠ الاإلااوى الاؾُى٫  مً ٢ُٗخان ومٗه الٗشماوى الاؾُى٫  ٢ام 1

 - . عوؾيا فى وؾباؾدبى٫  اوص ؿا

 . م 1914 - هىٞمبر فى اإلا٣ضؽ الضينى الجهاص الؿلُان اٖلً 2

 م 1914 هىٞمبر فى اإلا٣ضؽ الضينى الجهاص الؿلُان اٖالن :هخاثج ما

 الهىض فى جد٨م ٧اهذ التى دهجلترا باليؿبت مؼعج ازغ : لالهجلحي باليؿبت )ا

 مليىن  50 مً ا٦ثر آؾيا قغ١  وظىىب

 . الا٢ل ٖلى مؿلم

 الى يضٖى جياع ؾاص زم البضايت فى خماؾت ؤزاع : اإلاؿلمحن للٗغب باليؿبت )ب

 :٫ الٗشماهيت الضولت جإييض فى والتريض الخظع

 - . الختري٪ ؾياؾت واجباٖهم جداصيحن الا ظماٖت م٘ الاػمت 1

 هخاثج التر٦يت الٗغبيت الدؿىيت ود بباعيـ الاو٫  الٗغبى اإلااجمغ ياص لم - 2

 مغييت

 ٖغبيت صولت بىاء ٖلى  ٗمل ٖلى بً الخؿحن ٧ان بادصلت ايض : ؽ

 الؿلُان ٖلى 1908 اه٣الب ؤ٣ٖاب فى اإلا٩ى الخغم قغاٞت له ؤؾىضث ؤن مىظ ) 1

 الجؼيغة فى ؾياس ى بيكاٍ ٢ام الٗشماوى

 . الٗشماوى الؿلُان يض الٗغبيت

 فى الكغقى الؿ٨غجحر ؾخىعػ عوهاص بالؿحر بادجها٫ هللا ٖبض الامحر ابىه ٢ام ) 2

 . بال٣اَغة البريُاوى الؿمى اإلاىضوب اصاعة

 ا٢هاء الاجغا٥ مداولت خى٫  بغيُاهيا عؤي دؾدكٟاٝ الاجهادث َظٍ ٧اهذ ) 3

 . مى٢ٗه ًٖ خؿحن الكغي٠
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 جيكِ ؤزظث خيض الخغب و٢ٕى بٗض الكغي٠ م٘ حٗاَٟا الاهجلحي ؤبضي ) 4

 واإلاىضوب م٨ت قغاٞت بحن الاجها٫ ٢ىىاث

 . البريُاوى الؿامى

 ؟ الٗغب م٘ الخٗاون  فى الاهجلحي ؤمام مك٩لت ْهغث بادصلت ايض : ؽ

 . ؾٗىص آ٫ الٗؼيؼ ٖبض م٘ الخٗاون  جًٟل البريُاهيت الهىض خ٨ىمت ) 1

 . خؿحن الكغي٠ م٘ الخٟاَم جًٟل لىضن خ٨ىمت ) 2

بض خؿحن الكغي٠ ) 3 ًىا ؾٗىص ا٫ الٗؼيؼ ٖو  الٗشماهيت الضولت هٓغيت يٞغ

 . الاؾالميت للضولت ٦ممشلت

 خؿحن؟ الكغي٠ م٘ الخٟاَم لىضن خ٨ىمت جًٟيل : جٟؿغ بم : ؽ

بخه ) 2 . ووؿبه خؿبه و م٨ت فى مى٢ٗه ) 1  .الٗغب ٖلى مل٩ا يهبذ ان فى ٚع

ل ) 3 الن اإلاَا  الؿلُان هضاء به يلغى هضاء واَال١ الاجغا٥ يض ٦بري  زىعة ٖد

 .للجهاص

 : م٨ماَىن  / الخؿحن مغاؾالث

 ؟ َمىخاجه ًٖ حٗبر م٨ماَىن  َجري  م٘ الخؿحن مغاؾالث ٧اهذ بادصلت ايض

  الاؾالميت الخالٞت يخىلى ان 1
ًال
 - الٗشماوى الؿلُان مً بضد

  وؤَىت مغؾحن مً الٗغبيت البالص اؾخ٣ال٫ 2
ًال
 الٗغا٢حرة الخضوص الى قماد

 - وؾغوعيا قغع٢ا الٗغبغي  والخلغيج الٟاعؾغيت

 والجؼيغة والٗغا١ ؾىعيا جًم ٖغبيت زالٞت ا٢امت ؤي ( الٗغبيت والجؼيغة

 ) الٗغبيت

ٌ : جٟؿغ بم :ؽ  ( ؟ الٗغبيت الخالٞت فى خؿحن الكغي٠ مُالب اهجلترا ٞع

 ؟ )َمىخاجه مً اهجلترا مى٠٢
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ًذ لبه الخالٞت فى َلبه ٞع  : ان بذجت الٗغب ٖلى مل٩ا ي٨ىن  ان فى َو

 و بغيُاهحرعا مٕغ حٗاَضيغة ٖال٢غعاث لهغا الٗغبغعي الخلغيج مكغيساث - 1

ىص آ٫ الٗؼيغعػ ٖبرص  صاعيىجن اجٟا٢يىت ٣ٖغعص ٢غص ؾٖغ

 م 1915

 ومكيساث ٖمان وخ٩ام ٖؿحر خا٦م الاصعيؿ ى م٘ مٗاَضاث لها اهجلترا 2

 - ) خاليا الاماعاث ( الؿاخل

لى الا له ديدب٣ى - 2  ٖغبيخحن ٚحر واَىه ومغؾحن مؿخ٣لت اليمً ؤؾاؽ الدجاٖػ

. 

 وخلب خماة ٚغب َى ٞيما مهالر لها ٞغوؿا ؤن الؿامى اإلاىضوب ؤقاع - 3

 الجىىبى الجؼء ؤن وبما وصمك٤ وخمو

 اإلاىضوب اؾدبٗضٍ ٣ٞض الاهجلحييت ال٣ىاث يض فى ؾ٣ِ ٢ض ) البهغة ( الٗغا١ مً

 الكغيٟى اإلاكغوٕ مً الؿامى

 1916 الٗغبيت الشىعة
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م الشىعة فى خؿحن الكغي٠ اؾخمغاع:جٟؿغ بم  اإلادكضص البريُاوى اإلاى٠٢ ٚع

 الاجغا٥ يض الٗغب زىعة جٟؿغ بم : ؽ ؟ م 1916 الٗغبيت الشىعة :جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ 1916

1 ( ٌ  . للٗغب مل٩ا ي٨ىن  ان فى ٖلى بً الخؿحن َلب اهجلترا ٞع

يب الى ظضة وديت الٗشماهيت الضولت اؾىاص ) 2  ٖؼله ٖلى  ٗمل ل٩ى باقا َو
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 ٖلى البريُاهيت ال٣ىاث مداعبت فى مٗها  كتر٥ ولم الٗشماهيت الضولت ماَل ) 3

 . ال٣ىاة ظبهت

ماء ٖلى ال٣بٌ ؤل٤ الظي باقا ظما٫ ب٣ياصة منهؼمت ال٣ىاث َظٍ ٖاصث ) 4  ٖػ

 الى اؾخاصا ؾىعيا فى الٗغبيت الخغ٦ت

ماء جضيً وزاث٤  ٖليهم وخ٨م الٗشماهيت الضولت اٖضاء م٘ بالخأمغ الٗغب الٖؼ

 . خؿحن الكغي٠ ومنهم بادٖضام

 . الاجغا٥ ٖليه ؾي٣ط ى الشىعة  ٗلً لم اطا اهه خؿحن الكغي٠ وظض ) 5

 الٗغب بد٤ اٖتراٝ ٖلى الاهجلحي مً يدهل ؤن صون  الشىعة الخؿحن ؤٖلً ) 6

 الخلٟاء ج٣ييم ٖلى مٗخمضا الاؾخ٣ال٫ فى

 ؟ م 1916 الٗغبيت الشىعة ماهخاثج : ؽ

 ؟ 1916 الاجغا٥ يض الجهاص خؿحن الكغي٠ اٖالن هخاثج ما : ؽ

 خاميت باؾخصىاء الدجاػ فى التر٧ى الؿ٨غي  الىظىص جهٟيت فى ٢ىاجه هجخذ 1

 - اإلاىىعة اإلاضيىت

 ابىه ب٣ياصة الٗغبى الٟيل٤ واججه ال٣ٗبت ٖلى واؾخىلذ قماد ٢ىاجه ػخٟذ 2

 - وخمو صمك٤ وصزل ال٣ضؽ الى ٞيهل

 - لٟغوؿا جمخض التى اإلاى٣ُت صزى٫  مً الٗغبيت ال٣ىاث الامحر مى٘ 3

 بٛضاص ختى ؤمامها الٗغا١ فى الٗشماهيت ال٣ىاث الاهجلحييت ال٣ىاث صٞٗذ 4

 - اإلاىنل مً م٣غبت ٖلى وؤبدذ

بتها الٗشماهيت الضولت ؤٖلىذ ٖىضما - 4  َضهت ٣ٗٞضث ال٣خا٫ و٠٢ فى ٚع

 ال٣ىاث اؾخىلذ ؤ٣ٖابها وفى م 1918 فى مضعوؽ

 . اإلاىنل ٖلى الاهجلحييت
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 : الخغب ازىاء بالٗغب الخلٟاء ٚضع

 ؟ 1916 الاولى الٗاإلايت الخغب ؤزىاء بالٗغب الخلٟاء ٚضع ججلى بادصلت ايض

 الكغي٠ لُمىخاث مىا٢ًت ماامغة بي٨ى / ؾاي٨ـ اجٟا٢يت ظاءث بادصلت ايض

 ؟ م٨ماَىن  م٘ مغاؾالجه فى خؿحن

 ؟ الخهيب الهال٫ ٖلى الاولى الٗاإلايت الخغب ازغث بادصلت ايض

غوؿا واهجلترا ال٣يهغيت عوؾيا ٣ٖضتها الٗغب يض ماامغة ج٨كٟذ  وعًٞتها ٞو

يت (البلكٟيت عوؾيا  لظل٪ وؾغبتها ) الكيٖى

غوؿا اهجلترا ٖلى ا٢خهغث  ) والٗغا١ ؾىعيا( الخهيب الهال٫ ا٢دؿام وجم ٞو

ذ  باؾم ٖٞغ

 - ٖلى ههذ و )بي٨ى ؾاي٨ـ( اجٟا٢يت

 - : ٖلى ٞغوؿا خهى٫  )ؤ

 - . والاؾ٨ىضعوهت اَىه ٞيه بما الاهايى٫  ظىىب 1

 - . اإلاىنل ٞيه بما الٗغا١ وقما٫ ولبىان ؾىعيا 2

 -: ٖلى اهجلترا خهى٫  )ب

٩ا خيٟا 2 - . الٗغا١ فى وبٛضاص البهغة وديتى 1  - .ٖو

 - . الكغ٢يت ؾيىاء خضوص ختى الكام ظىىب مً اظؼاء 3

 . ٞلؿُحن فى صولى هٓام ب٢امت )ط

غوؿا بغيُاهيا بحن والكام الٗغا١ بحن الصخغاويت اإلاى٣ُت ج٣ؿيم )ص  . ٞو

 ؟ م 1916 بي٨ى ؾاي٨ـ اجٟا٢يت : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 - . بحروث صزى٫  مً الٗغبيت ال٣ىاث مىٗذ 1

 - الٗغبى الٗلم واهؼلذ بحروث فى ٢ىاتها باهؼا٫ لٟغوؿا اهجلترا ؾمدذ 2
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م 3  اؾغج٣ال٫ ظاهغب الغي  الهغلر مغئجمغ ؤًٖغاء ل٨ؿب الكغي٠ بظله ما ٚع

 - َغو  حٗىترا ؤقغص مى٢ٝغ واظٍغ الٗغعب

بضهللا ٞيهل وابىاٍ  ٖو

 ؟ 1920 عيمى ؾان ماجمغ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

لؿُحن الٗغا١ انبدذ 2 - . بي٨ى ؾاي٨ـ اجٟا٢يت فى الىٓغ ؤٖاصة 1  جدذ ٞو

 - . الاهجلحيي  الاهخضاب

 - . الٟغوس ى الاهخضاب جدذ ولبىان ؾىعيا انبدذ 3

 : ؾٗىص ا٫ خ٨م فى الدجاػ صزى٫ 

 ؟ ؾٗىص ا٫ خ٨م فى الدجاػ صزى٫  جٟؿغ بم : ؽ

 اباص الظي ؾٗىص آ٫ الٗؼيؼ ٖبض مً ٖؿ٨غيا يُٛا ٖلى بً الخؿحن واظه - 1

 1919 جغبت فى الخؿحن ٢ىاث

 . 1921 خاثل ويم الغقيض بإ٫ نهاثيت يغبت وؤهؼ٫  جىؾٗاجه الٗؼيؼ ٖبض جاب٘ - 2

 الى الخؿحن وايُغ م 1924 - الدجاػ مضن وب٣يت الُاث٠ ٖلى اؾخىلى 3

 . مٛاصعتها

 وملخ٣اتها هجض وؾلُان الدجاػ مل٪ هٟؿه ٖلى ؾٗىص آ٫ الٗؼيؼ ٖبض اَل٤ 4

 . )م 1926 - يىايغ(
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 بحن الجيإ خل جم ٦ي٠ ؽ ؟ م 1934 الُاث٠ اجٟا٢يت ٣ٖض : جٟؿغ بم : ؽ

 والؿٗىصيت؟ اليمً
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 يد٨مهغا التري  ٖؿحر خى٫  الجيإ انهاء ؾٗىص آ٫ الٗؼيؼ ٖبض مداولت 1

 - الغصيً خمحرص يدحري  الامغام ويدغاو٫  الاصاعؾغة

 اإلامل٨ت مً ظؼء  ٗخبرونها الظيً ؾٗىص ا٫ صون  ٖليها الؿيُغة اليمً بمام

 . الؿٗىصيت الٗغبيت

حن بحن الجيإ حؿىيت مداودث ٞكلذ 2  ٢امذ ختى واليمنى الؿٗىصي الُٞغ

 - الٗؼيؼ ٖبض ٞيها واهخهغ بينهما الخغب

 .الؿٗىصيت الٗغبيت اإلامل٨ت مً ظؼء ٖؿحر وؤنبدذ

 الُاث٠؟ اجٟا٢يت هخاثج ما : ؽ

 - . الؿٗىصيت الٗغبيت اإلامل٨ت مً ظؼء ٖؿحر انبدذ

 ؟ ولبىان ؾىعيت فى الٟغوس ى الاهخضاب ؾياؾت ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 ؟ م 1925 ٖام ال٨بري  الؿىعيت الشىعة ٢يام جٟؿغ بم ؽ

غابلـ الب٣إ ؾهل ا٢خُإ الى الٟغوؿيىن  ٖمض 1 ا وبحروث ونيضا َو  ويمَى

 - . )ال٨بحر لبىان ( ليٓهغ لبىان بلى

 - - - - صمك٤ الٗلىيحن الضعوػ خلب ( صويالث ٖضة الى ؾىعيت بخمؼي٤ ٢امىا 2

 واللبىاهيت الؿىعيت الٗملت ٞغبُى البالص ا٢خهاصياث ٖلى الٟغوؿيىن  ؾيُغ 3

 - . الٟغوس ى بالٟغه٪

اث٠ مٗٓم الٟغوؿيىن  قٛل 4  - . الغثيؿيت واإلاىانب الْى

 ؟ م 1925 ٖام الؿىعيت الشىعة اخضار وضر ؽ

غف باقا ؾلُان( ب٣ياصة الضعوػ ظبل مً مىُل٣ت الشىعة اقخٗلذ 1  - . )الَا

 - . الشىعة مٗا٢ل لًغب الىخكيت الاؾاليب ٞغوؿا اؾخسضمذ 2

 ؟ م 1925 ٖام الؿىعيت الشىعة : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ
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 يض اإلاؿلخت ل٣ىاتها وخص ى باؾخسضام الا البالص ٖلى ٞغوؿا حؿيُغ لم - 1

 الشىاع

 . ؾياؾتها بخٗضيل الاؾخٗماعيت الٟغوؿيت الؿلُت ا٢خىٗذ - 2

ان اج٤ٟ 3  الجمهىعيت اٖلىذ التى وهى ) جإؾيؿيت ظمٗيت ( ٢يام ٖلى الُٞغ

 - الؿىعيت

ىيت الخغ٦ت و٢ٗذ 4  ؤنغ ٣ٞض ه٣يٌ َغفى ٖلى الٟغوؿيحن اػاء الؿىعيت الَى

 - ؾغوعيت صولغة ا٢امغة ٖلغي  الؿغوعيىن 

 بغإلااهيت صؾخىعيت مؿخ٣لت

 ٢امذ ولى ختى البالص فى الٗليا اليض لهم جٓل ان ٖلى الٟغوؿيىن  ؤنغ 5

ىيت الخ٨ىمت  - البرإلااهيت الضؾخىعيت الَى

 ؟ وؾىعيا ٞغوؿا بحن ؾىعيت فى م 1936 مٗاَضة ٣ٖض : جٟؿغ بم : ؽ

 ظضيضة ٖاإلايت خغب بٛيىم ملبضا انبذ الشالزييياث مىخه٠ فى الٗالم اظىاء 1

- 

 - .ٖليها مخ٤ٟ اؾـ ٖلى ؾىعيا م٘ ٖال٢تها وي٘ الى ٞغوؿا اججهذ 2

 الؿىعيت؟ 1936 مٗاَضة ههىم ما ؽ

 والا٢خهاصيت والٗؿ٨غيت الؿياؾيت الاَضاٝ زضمت فى ؾىعيا ام٩اهياث وي٘

 لٟغوؿا والاظخماٖيت

 ؟ الؿىعيت 1936 مٗاَضة : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 والٗؿ٨غيت الؿياؾيت الاَضاٝ زضمت فى ؾىعيا ام٩اهياث ويٗذ 1

 - . لٟغوؿا والاظخماٖيت والا٢خهاصيت

 - . لبىان م٘ ممازلت مٗاَضة جى٢ي٘ ٞغوؿا اٖتيمذ 2
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ٌ الٟغوس ى البرإلاان 3  ؾىعيا جد٨م ٞغوؿا واؾخمغث اإلاٗاَضة مكغوعى ٞع

 - . الاهخضاب ن٪ بم٣خط ى ولبىان

 - . البالص بد٨م الٟغوؿيىن  واؾدبض الضؾخىع  ُٖل 4

 . م 1939 - ٖام جغ٦يا ٖليه واؾخىلذ ؾىعيا ًٖ الاؾ٨ىضعوهت لىاء ٞهلىا 5

 الٗاإلايت الخغب ؤزىاء الاإلااهيت الجيىف ا٢ضام جدذ ٞغوؿا ؾ٣ىٍ هخاثج ما ؽ

 . ؟ الشاهيت

 - : خ٨ىمخحن الى ٞغوؿا اه٣ؿمذ

 خ٨ىمت وؤ٢ام ؤإلااهيا م٘ َضهت الٟغوس ى ال٣اثض )بيخان( ٣ٖض : ٞيص ى خ٨ىمت) 1

 - لالإلاان مىاليت ٞغوؿا وظىىب وؾِ فى

ٌ خيض الخغة ٞغوؿا خ٨ىمت) 2  ٖلى وؤنغ الهؼيمت صيجى٫  الججرا٫ ٞع

 . لالهجلحي مىاليت خ٨ىمت و٦ىن  اإلا٣اومت

 ؟ ٞيص ى لخ٨ىمت ودءَا ولبىان ؾىعيا فى الٟغوؿيت ال٣ىاث اٖلىذ : جٟؿغ بم

 - . مدىتها فى ٞغوؿا ًٖ جسلذ بانها الٟغوؿيىن  اتهمها التى اهجلترا فى ه٩ايت 1

 - . لهالخها مؿخٗمغاتهم فى الٟغوؿيحن لُغص حؿعى اهجلترا ان 2

 ؾىعيا ٖلى للؿيُغة الخغة ٞغوؿا خ٨ىمت لضٖم اهجلترا اججهذ جٟؿغ بم

 ؟ ولبىان

 - . الاهجلحيي  الىظىص يض الٗغا١ فى ال٨يالوى ٖالى عقيض زىعة ٢يام 1

 الاإلااهحرة الُغاثغاث هغػو٫  َغي٤ ًٖ الشىعة إلاؿاهضة اؾخٗضاصَا اإلااهيا ابضث 2

  ولبجران ؾغوعيا مُغاعاث ٞغي 
ًال
 - جمهحرصا

 . الٗغا١ فى الٗؿ٨غيت بٗملياتها لل٣يام

 الاؾخ٣ال٫ ختى الاهخضاب مً ؾىعيا
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 ؟ يٗيٟت م٣اومت مىاظهت فى ولبىان ؾىعيا ٖلى الاهجلحي اؾديالء : جٟؿغ بم

 
ًال
ا وظضث اط الٟغوؿيت لل٣ىاث اإلاخضَىعة اإلاٗىىيت للغوح هٓغا  ٞغي  لغيـ هٟؿَغ

 يغص واهمغا الاهجلحرػ يغص ال٣ترا٫ مى٢ٝغ

 .الٟغوؿيحن ازىتهم

 -: ولبىان ؾىعيا اؾخ٣ال٫

 ؟ ولبىان ؾىعيا فى الٟغوس ى الاؾخٗماع ج٣ىيٌ فى اهجلترا اؾهمذ جٟؿغ بم ؽ

باث جدترم انها اٖلىذ خيض 1  - . الاؾخ٣ال٫ فى الكٗىب ٚع

 - ولبىان ؾىعيا اؾخ٣ال٫ زُىاث فى اؾهمذ 2

 ؟ ؾىعيا اؾخ٣ال٫ مغاخل وضر ؽ

 - . الٟغوؿيىن  ٞتراظ٘ بادؾخ٣ال٫ الجماَحر َالبذ 1

 للجمهىعيت عثيؿا ال٣ىجلى ق٨غي  وازخحر م 1943 - ٖام الىيابى املجلـ او٣ٗض 2

. 

 الكٗب ٣ٞاومها ؾىعيا فى الؿلُت ٖلى الاؾخدىاط ٖلى ٞغوؿا ٖملذ 1945 - 3

 . الٟغوؿيت والضباباث الُاثغاث ٖليه ٞانهالذ

 - . ؾىعيا اؾخ٣ال٫ جايض ٧لها الٗغبيت البالص َبذ 4

 الى ٞغوؿا ايُغث ختى ؾىعيت ظاهب الى اإلاخدضة والىدياث اهجلترا و٢ٟذ 5

 م 1946 ابغيل 17 - فى الجالء

 ؟ لبىان اؾخ٣ال٫ مغاخل وضر ؽ
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اػ الىيابى املجلـ او٣ٗض 1  الضولت عثيـ بمىهب م9431 - فى الخىعي بكاعة ٞو

ىيت وػاعة الهلر عياى وق٩ل  .َو

 وجم الىػعاء وعثيـ الجمهىعيت عثيـ ٖلى ال٣بٌ بةل٣اء الٟغوؿيىن  ٢ام 2

 - عاقيا فى اٖخ٣الهما

 هخاثج ما ( : يلى ما خضر الهلر عياى و الخىعي بكاعة ٞغوؿا اٖخ٣ا٫ بٗض - 3

 - ) وعياى بكاعة ٖلى ٞغوؿا ٢بٌ

 - . ال٩امل واؾخ٣اللهم بد٨ىمتهم جمؿ٨هم اللبىاهيىن  واٖلً البالص ايُغبذ ؤ

 عاؾها ٖلى و الازغي  والضو٫  مهغ م٣ضمتهم وفى الٗغبيت البالص جًامىذ ب

 - . وبهجلترا اإلاخدضة الىدياث

 فى لبىان ًٖ الٟغوؿيحن ظالء وجم اإلاٗخ٣لحن ؾغاح بَال١ الى ٞغوؿا ايُغث ط

 . م 1946 - ص ؿمبر

 ؟ الؿىعي الكٗب ٦ٟاح بشمغة لبىان جمخ٘ جٟؿغ بم : ؽ

  وانضعث اللبىاهيت الجمهىعيت اٖلىذ ؤ
ًال
 - بغإلااها وق٩لذ صؾخىعا

 - .اإلاؿيُغ َى ْل والاصاعة الخ٨م فى الُاثٟى الاؾلىب ل٨ً ب

 ؟ لبىان فى والاصاعة الخ٨م ٖلى الُاثٟى الاؾلىب ؾيُغة : ماهخاثج : ؽ

 اإلاخجاوؿت الضولت مٟهىم لبىان ٣ٞض الى طل٪ اصي

 ؟ الٗغا١ ٖلى ٖؿ٨غيا الؿيُغة لإلهجلحي جم ٦ي٠ وضر ؽ

 بياهاث الٗغا١ مً الٗشماهيحن لُغص الٗؿ٨غيت ٖملياتهم زال٫ ؤلاهجلحي اَل٤ 1

 - . ألاجغا٥ مً لخدغيٍغ ظاءوا انهم جا٦ض

م بد ظاءوا ما انهم للٗغا٢يحن ج٨ك٠ الخغب بٗض 2  مهحر و٧ان دؾخٗماَع

 - للٗغا١ الاهجلحي يًمٍغ ما ٖلى صليل ؾىعيا
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 الٟغوؿيىن  اه٣و ٞيهل اإلال٪ عؤؾها ٖلى ؾىعيا فى ٖغبيت صولت ٢يام ٞبٗض 3

ب٣ىا ٖليها ٗال عيمى ؾان ٢غاع َو  - اٖلً ٞو

 . الٗغا١ ٖلى الاهخضاب الاهجلحي

 الٗغا١ فى ) 1920 ( الٗكغيً زىعة

 ؟ الٗغا١ فى ) 1920 ( الٗكغيً زىعة ٢يام : جٟؿغ بم : ؽ

 الٗغا١ ٖلى البريُاوى الاهخضاب ٞغى - 1

 مهغ 1919 بشىعة الخإزغ - 2

 ؟ الٗغا٢يت 1920 زىعة : ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ما : ؽ

 ؟ الٗغبيت البالص حصجي٘ فى الازغ 1919 ال٨بري  مهغ لشىعة ٧ان بادصلت ازبذ ؽ

 - : خيض 1920 بشىعة ٣ٞامىا الٗغا٢يحن ٖلى 1919 زىعة ؤزغث

ىيت خ٨ىمت وق٩لذ اهجلترا جغاظٗذ 1  الجيالوى ٖبضالغخمً بغثاؾت ما٢خت َو

 . 1920 - ا٦خىبغ فى

 وجمذ خؿحن الكغي٠ بً ٞيهل الى الٗغا١ ٖغف إلؾىاص بهجلترا مهضث 2

 - . ؤلاهجلحي مً بة ٗاػ البيٗت

ىيت الخغ٦ت وجمؿ٨ذ لإلهجلحي البالص فى الٗليا اليض ْلذ 3  بد٣ها الٗغا١ فى الَى

 - . الاؾخ٣ال٫ فى

 الاؾخ٣ال٫ الى الاهخضاب مً الٗغا١
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غاٝ  . وبغيُاهيا الٗغا١ بحن : الَا

 ؟ اإلاٗاَضة ٣ٖض ْغوٝ ما ؽ

ىحرة الخغ٦غة خاولغث 1  - مٗاَغصة ٣ٗٞغصث الاهترصاب مغن  الغبالص جسلغيو الَى

 الخغ٦غعة زُغواث ؤو٫  ٩ٞاهغث 1922

ىيت  . الَى

 ؤَمها مٗاَضة مً ؤ٦ثر ٣ٗٞضث الٗليا اليض دهجلترا اب٣ذ اإلاٗاَضة ل٨ً 2

 . 1930 - مٗاَضة

 ؟ الٗغا٢يت 1930 مٗاَضة ههىم ما : ؽ

 خ٣ي٣يا اؾخ٣الد الٗغا٢يت 1930 مٗاَضة جاص لم صخت ؤيض ؽ

 - الامم ٖهبت فى ًٖىا صزىلها مً بضؤ الٗغا١ اؾخ٣ال٫ 1

 - اإلاىا٢٘ بٌٗ فى بغيُاهيت ٢ىاث وظىص 2

 - الجىيت زانت البريُاهيت اإلاىانالث زُىٍ خمايت 3

 ؟ الٗغا١ فى 1930 مٗاَضة : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 ؟ 1936 الٗغا١ فى نضقى ب٨غ ب٣ياصة ٖؿ٨غر  به٣الب و٢ٕى جٟؿغ بم ؽ

ىيت الخغ٦ت ؾاعث )ؤ  -: بؿبب وطل٪ ببِء الٗغا١ فى الَى

 - اإلاسخيحن ) اليؿاَغة ( الاقىعيحن خغ٦ت مشل الُاثٟيت الهغاٖاث 1

 - الخ٨م ٖلى الاخؼاب بحن الخىاخغ 2

٘ فى الٗكاثغ جضزل 3  - ازغي  واؾ٣اٍ وػاعة ٞع

 نضقى ب٨غ ب٣ياصة ٖؿ٨غي  اه٣الب و٢ٕى الى ؤصث الضازليت الايُغاباث جل٪ )ب

 ؤن يلبض لم ول٨ً 1936 الٗغا١ فى

اصث ٢خل  الشاهيت الٗاإلايت الخغب و٢ٗذ ختى ٖليه ٧اهذ ما الى الامىع  ٖو
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 ؟ الشاهيت الٗاإلايت الخغب مىظ الٗغا١ اؾخ٣ال٫ مغاخل وضر

 : ال٨يالوى ٖالى عقيض زىعة ؤود

 ؟ الٗغا١ فى ال٨يالوى ٖالى عقيض زىعة ٢يام : جٟؿغ بم : ؽ

 ٞاٖتريذ الٗغا١ فى ٢ىاتها ج٣ىي  ؤن بهجلترا خاولذ الخغب و٢ٗذ ٖىضما 1

 - . طل٪ ٖلى ؾليمان خ٨مذ خ٨ىمت

خ٣اصَم ؤلاهجلحي ل٣خا٫ الٗغا٢يحن الًباٍ جدمـ 2  ؾتهب ؤإلااهيا ؤن ٖد

 - . الخغب ؾخسؿغ بهجلترا وان لىجضتهم

 الؿياس ى الؿٗيض وهىعي الٗغا١ ٖغف ٖلى الىص ى ٖبضالاله ألامحر ٧ان 3

 - . طل٪ ٚحر  ٗخ٣ضان

 الٗغا٢يحن يض ألاعصن مً و٢ىاث البهغة مً بهجلحييت ٢ىاث جدغ٦ذ - 4

ؼمتهم  . 1941 مايى فى َو

 بىعحؿمىر مٗاَضة زاهيا

غاٝ  واهجلترا الٗغا١ بحن الَا

 ؟ بىعحؿمىر مٗاَضة ٣ٖض ) اؾباب ( جٟؿغ بم ؽ

ىيت الخغ٦ت ٖاصث الشاهيت الٗاإلايت الخغب اهتهاء بٗض 1  للمُالبت الَى

 - . بادؾخ٣ال٫

 مٗاَضة ب٣ٗض اهتهذ الاهجلحي م٘ مٟاوياث فى الىػعاء عثيـ ظبر نالر صزل 2

 - . بىعحؿمىر

 ؟ بىعحؿمىر مٗاَضة هخاثج ما ؽ

 الٗغا١ فى ظىيت ب٣ىاٖض الاخخٟاّ فى الخ٤ لإلهجلحي اؾخمغ - 1

 ٞكلذ ختى يضَا الٗغاقى الكٗب و٠٢ - 2
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 الٗغا٢يت 1958 يىليى زىعة زالشا

 ؟ بٛضاص خل٠ الٗغا١ صزى٫  : جٟؿغ بم : ؽ

 مً للٗغا١ ؤًٞل الاهجلحي م٘ الخٟاَم ؤن )الؿٗيض وهىعي الاله ٖبض( اٖخ٣اص

 م 1955 ٖغام الٗغعا١ ٞاهًغمذ الثروعة

 . بٛضاص خل٠ بلى

 ؟ 1955 بٛضاص خل٠ الٗغا١ صزى٫  ٖلى اإلاترجبه الىخاثج ما ؽ

 ؟ الٗغا١ فى 1958 يىليى زىعة ٢يام جٟؿغ بم ؽ

 الخ٨م لىٓام اإلاٗاعيت خغ٦ت صٖم فى بٛضاص خل٠ الى الٗغا١ اهًمام اؾهم 1

 - . الٗغا١ فى

 الىٓام وا٢امذ اإلال٩ى الىٓام انهذ التى 1958 - يىليى زىعة ل٣يام طل٪ مهض 2

 . الجمهىعي

ٌ هديجت الشىعة ٢يام 3  ؤي الى الاهًمام الىانغ ٖبض ظما٫ ايام مهغ لٞغ

 - الخحراص ؾياؾغة وجبنى ٖؿ٨غيت ؤخالٝ

ضم ٘ و٧اهذ الاهدياػ ٖو  الاؾخٗماع مً الخدغع  قٗاع جٞغ

 )وجغ٦يا وبا٦ؿخان وايغان واهجلترا الٗغا١( مً ٦ال يًم بٛضاص خل٠ ؤ٦مل
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ً فى الاوعوبى الاؾخٗماع ؾياؾت ما  ( 1939  1918 ( الخغبحن بحن الٗغبى الَى

 ؟ الخغبحن بحن الٗغبيه ال٣ىميه ديٗاٝ الاوعبى الاؾخٗماع وؾاثل ما: ؽ

ً ٢ؿم ( 1  خغيت ٖلى ٣ٞط ى الجمغ٦يه الخىاظؼ وا٢ام اظؼاء الى الٗغبى الَى

 الٗغب بحن الاهخ٣ا٫

 الٗغبيت وال٣ىميت الىخضة ٨ٞغة ٖلى لي٣ط ى وطل٪ املخليه الىٗغاث ؤزاع ( 2

مل الٗغبيت الجيؿيت مً مخٗضصة ظيؿياث زل٤ ( 3  بٌٗ بزغاط ٖلى ٖو

 . الٗغبيت ال٣ىميت اَاع ًٖ الٗغبيت الكٗىب

 واإلاظاَب الاصيان بحن الُاثٟى الٗضاء عوح الاؾخٗماع ؤزاع ( 4

 وال٣ىاهحن والا٢خهاصيت الؿياؾيت الىٓم حٗضص ٖلى الاؾخٗماع ٖمل ( 5

 الٗغبيت الش٣اٞت ديٗاٝ الخٗليم الاؾخٗماع سخغ ( 6

ميت بٗغوف وقٛلها الخ٨م فى ؤَمإ طاث ؤؾغاث زل٤ ( 7  ؤوظض مما َو

اث  . الٗغبيت الىخضة ج٨ٟ٪ الى وؤصي الاؾغيت الجٖي

ً فى املخليت الىٗغاث الاؾخٗماع ؤزاع باألصلت ؤيض : ؽ  ؟ الٗغبى الَى

ت ؤزاع 1 ىهيت الجٖي ت 2 - . مهغ فى الٟٖغ  - . لبىان فى الٟييي٣يت الجٖي

 - – – ) لبىاهيىن  ؾىعيىن  ٖغا٢يىن  ( . بالصَم بإؾماء الٗغب ؾمى 3

 بَاع ًٖ الٗغبيت الكٗىب بٌٗ بزغاط ٖلى الاؾخٗماع ٖمل باألصلت ؤيض

 ؟ الٗغبيت ال٣ىميت

ً مً ظؼء انها واصعى الجؼاثغ ٞغوؿت ٖلى ٖمل 1  - الٟغوس ى الَى

 الخلىيذ َغي٤ ًٖ الٟغوؿيت الجيؿيت ا٦دؿاب ٖلى الجؼاثغيحن شج٘ 2

 - والُب٣يت الاظخماٖيت بادمخياػاث

 ؟ واإلاظاَب الاصيان بحن الُاثٟى الٗضاء عوح الاؾخٗماع ازاع باألصلت ؤيض : ؽ
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ًال
 : بحن الخٟغ٢ت ؤود

 - )مهغ( فى وألا٢باٍ اإلاؿلمحن 2 - )لبىان( فى واإلاىاعهت الضعوػ 1

 - اليمً فى والؿييت الؼيضيت 4 - الٗغا١ فى والؿىت الكيٗت 3

 البربغ ؤن اصعى : خيض الٗىهغيت ال٣ًايا بٌٗ إلزباث ٖلماٍئ سخغ : زاهيا

 )الغومان( الىهضا٫ مً وانهم ٖغبا ليؿىا

 . الاٞغهج الهليبيحن وؿل مً اللبىاهيىن  و

 والا٢خهاصيت الؿياؾيت الىٓم حٗضص ٖلى الاؾخٗماع ٖمل باألصلت ايض ؽ

 ؟ وال٣ىاهحن

 . ولبىان ؾىعيا فى الجمهىعي الىٓام  1

 . والاعصن ومهغ الٗغا١ فى اإلال٩ى الىٓام  2

ىا دجساطَا اليهىص لهجغة ٞلؿُحن ابىاب ٞخدىا  3  . لهم ٢ىميا َو

 ؟ الٗغبيت الش٣اٞت ديٗاٝ الخٗليم الاؾخٗماع سخغ بادصلت ايض : ؽ

 الخضيض ال٨ٟغ جياع ًٖ الٗغب ؤبٗض )الاهجلحيي ( الاؾخٗماع - 1

 اللٛت ويٟٗذ الخٗليم لٛت هى الٟغوؿيت اللٛت ظٗل )الٟغوس ى(الاؾخٗماع - 2

 لٛتهم الٗغب ووس ى الٗغبيت

 والش٣اٞت الايُاليت اللٛت ٞغى ليبيا فى )الايُالى( الاؾخٗماع ؾاص خيض - 3

 الايُاليت

 ؟ الٗغبيت ال٣ىميت ٖلى دزىٝ جٟؿغ بم : ؽ

 . الٗغب ا٢ُاع بحن جغبِ التى )الٗغبيت اللٛت( َىا٥ ماصامذ ( 1

م وظضانهم بحن يغبِ الظي الٗغبى الخاعيش ( 2  . ومهحَر

 . وامؼظتهم ٖىاَٟهم بحن جغبِ التى الٗغبيت الش٣اٞت ( 3
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 ال٣ىميىت باَميىت الٗجرب قىٗىع  النى اصث الخنى الخاعيسيت الخخميت جٟؿغ بم

  اخيائهىا ووظىىب الٗغبيىت
ًال
 ال٣ٗىض مجن ابدىضاءا

 ؟ الٗكغيً ال٣غن  مً الغاب٘

اثغاث ؾياعاث مً اإلاىانالث وؾاثل ج٣ضم ( 1  .َو

 . والاطاٖت والصخاٞت ٧الُباٖت ال٨ٟغي  الاجها٫ وؾاثل ج٣ضم ( 2

 بغيً الخ٣غاعب ٖىامغ٫  مغن  يغصٍ وال٣ترا٫ بادؾغحٗماع اإلاكتر٦ت املخىت ( 3

 وؤَغصاٞهم مهغالخهم وببغعاػ الٗغعب

م اإلاكتر٦ت  .الىاخض ومهحَر

 الٗغبيت البالص فى وحٗميمه ووؾاثله الخٗليم وؾاثل ج٣ضم ( 4
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 ؟ الخغبحن بحن ٞيما الٗغبيت الكٗىب بحن الخ٣اعب ؤق٩ا٫ وضر : ؽ

 جهٟيت ق٩ل اود الٗغبيت البالص بحن الخ٣اعب ؤق٩ا٫ اجسظث بادصلت ايض

 ؟ الخالٞاث

 جد٣ي٤ ٖلى وههذ واليمً الؿٗىصيت بحن الُاث٠ مٗاَضة ٣ٖضث 1934 ( 1

حن بحن الخٗاون   الٗغبيت الامت وخضة وجىميت الُٞغ

 ههذ والتى والؿٗىصيت الٗغا١ بحن وجدال٠ ازاء مٗاَضة ٣ٖضث 1936 ( 2

 والٗؿ٨غيت الش٣اٞيت البٗشاث جباص٫ ٖلى

 ٖام اليمً اليها واهًمذ والؿٗىصيت الهاقميت الاؾغة بحن للٗضاء خض ووي٘

 . م 1937
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يها والؿٗىصيت مهغ بحن مٗاَضة ٣ٖضث م 1936 مايى ) 3  الخالٞاث ؾىيذ ٞو

ابيه ٖلى دمحم خغوب الى جغظ٘ والتى  .الَى

 الجهىص لخيؿي٤ بلىصان فى الٗغبى الٟلؿُينى اإلااجمغ او٣ٗض م 1937 ( 4

 .الههيىهيت إلا٩اٞدت

 ويم ٞلؿُحن مك٩لت لبدض اإلاؿخضيغة اإلااثضة ماجمغ لىضن فى ٣ٖض 1939 فى ) 5

 . اإلاؿخ٣لت الٗغبيت الضو٫  ممشلى

 و 1937 الٗغبى الُبى اإلااجمغ او٣ٗض ٞا الٗغبيت الكٗىب بحن ج٣اعب خضر ) 6

 ماجمغ و 1944 الٗغب املخامحن ماجمغ

 م 1945 الٗغب اإلاهىضؾحن

 : الٗغبيت الضو٫  ظامٗت واوكاء مهغ   ًال ًال ًال : ا عاب٘

 مهغ فى الخجاعب ؤق٩ا٫ مً ٦ك٩ل الٗغبيت الجامٗت ٨ٞغة ولضث ا٦مل

 ؟ الشاهيت الٗاإلايت الخغب ازىاء الىخضة جد٣ي٤ هدى الٗغب اججاٍ جٟؿغ بم : ؽ

تها التى الاؾخٗماعيت الؿيُغة مً للخسلو ٞغنتهم ٞيها الٗغب وظض ) 1  ا٦َغ

 ظمل ود ها٢ت ٞيها لها ج٨ً لم خغب ٖلى

 بها ؾمدذ التى اليهىصيت الهجغة بؿبب تهضصَم التى املخاَغ الى هبهتهم ) 2

 . ٞلؿُحن الى بغيُاهيا

 مً والخسلو الههيىوى الخُغ إلاىاظهت الهٟىٝ ظم٘ ؤَميت الٗغب اصع٥ ) 3

 . الاظىبيت الؿيُغة

 الشاهيت؟ الٗاإلايت الخغب ؤزىاء الٗغبيت الىخضة مً بغيُاهيا مى٠٢ ماَى : ؽ

 1941 مغايى 29 فى )ايضن مؿتر( زاعظيتها وػيغ لؿان ٖلى بغيُاهيا ؤٖلىذ

 الىخغصة اججغاٍ ٞغي  ٖمغ٫  بغؤي جغخيبهغا
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 . الٗغبيت

 الشاهيت؟ الٗاإلايت الخغب ؤزىاء الٗغبيت بالىخضة بغيُاهيا جغخيب : جٟؿغ بم : ؽ

 .الضاثغة الخغب مدىت فى لها مؿاٖضتهم لخًمً للٗغب اعياء اود

 الٗغبيت الضو٫  ان اؾاؽ ٖلى الاؾخٗماع مهالر وعاء الٗغبيت للضو٫  ج٨خيال زاهيا

 . هٟىطٍ مى٣ُت

 : بؿبب الٗغبيت اإلاى٣ُت اَميت الشاهيت الٗاإلايت الخغب اْهغث زالشا

 ؤعاييه به جؼزغ الظي البترو٫ )ؤ

 الاؾتراجيجيت ألَميتها بادياٞت البترو٫ لى٣ل البالٛت الؿىيـ ٢ىاة اَميت )ب

 )م 1941 مايى فى ايضن مؿتر جهغيداث(البريُاوي الخىظيه مً الٗغب مى٠٢ ما

الن َظا الٗغب اَمل 1 ىا دنهم الٖا  - ومغاميه اَضاٞه ٖٞغ

 ان ( ٞحٍر ظاء م 1943 - ٞبرايغ فى ازغ جهغيدا ايضن مؿتر انضع لظل٪ 2

 خغ٦غة اي جايغص الجاللغة نغاخبت خ٨ىمغة

 ظاهب مً الاولى الخُىة جاحى ان بكٍغ بينهم الىخضة لخٗؼيؼ الٗغب بها ي٣ىم

 .) ؤهٟؿهم الٗغب

 ؟ م 1943 ٞبرايغ في ايضن مؿتر جهغيداث ٖلى اإلاترجبت الىخاثج هى ما

 البريُاوي للىضاء مهغ اؾخجابذ ) 1

 الىخغصة مىيغوٕ ٞغر  مكغاوعاث إلظغعاء الٗغبحرة الخ٨ىمغاث مهغ صٖذ )2

 ٞغر  بياهٍغ الىدىاؽ مهىُٟي ؤل٣غي  و

 م 1943 ماعؽ في الكيىر مجلـ

 الٗغبيت الخ٨ىماث وعئؾاء الىداؽ بحن ال٣اَغة في الشىاثيت اإلاباخشاث بضؤث ) 3

 وخضة ٢يام خى٫  الٗغبي اإلاكغ١  في
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 ؤلاؾ٨ىضعيت ببروجى٦ى٫  الامغ واهخهى الٗغبيت الضو٫  بحن اجداص او ٖغبيت

 : م 1944 ؤ٦خىبغ 7 ؤلاؾ٨ىضعيت بغوجى٦ى٫ 

 ؟ 1944 ا٦خىبغ فى ؤلاؾ٨ىضعيت بغوجى٦ى٫  ههىم وضر : ؽ

ب التى اإلاؿخ٣لت الضو٫  مً الٗغبيت الضو٫  ظامٗت بوكاء ) 1  الاهًمام في جٚغ

اثٟه وؤَم الجامٗت مجلـ  ؿمي مجلـ للجامٗت )2  : ْو

 الضوعيت الاظخماٖاث ٣ٖض )ب . الاجٟا٢ياث جىٟيظ ٖلى ؤلاقغاٝ ) ؤ

 الٗغبيت البالص اؾخ٣ال٫ ٖلى املخاٞٓت )ص . الؿياؾيت الخُِ جيؿي٤ )ط

 . ي٣بلها إلاً ملؼمت ج٨ىن  املجلـ ٢غاعاث ) 3

اث لٌٟ لل٣ىة الالخجاء يجىػ  د ) 4  . الجامٗت صو٫  بحن اإلاىاٖػ

 . الجامٗت بؿياؾت جًغ زاعظيت ؾياؾت اجبإ ٖضم ) 5

تراٝ ) 6  . آلان ال٣اثمت وخضوصَا الجامٗت صو٫  باؾخ٣ال٫ الٖا
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 : م 1945 : ماعؽ 22 في الٗغبيت الضو٫  ظامٗت ميشا١

 م 1945 : ماعؽ 22 فى الجامٗت ميشا١ ٖىه بضد ونضع ؤلاؾ٨ىضعيت اجٟا١ ٖض٫

 مهغ هى ٖغبيت صو٫  ؾب٘ وو٢ٗخه

 ل٣بى٫  مٟخىخا الباب وجغ٥ واليمً والؿٗىصيت والاعصن والٗغا١ ولبىان وؾىعيا

 اؾخ٣اللها جىا٫ ٖغبيت صو٫  اي

ا صولت ) 22 ( آلان الجامٗت صو٫  ٖضص انبذ : ؤ٦مل بض ال٣اَغة وم٣َغ  الغخمً ٖو

 لها امحن او٫  ٖؼام
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 : الٗغبيت الضو٫  ظامٗت ميشا١ ي٠ٗ ٖىامل

 ؟ الٗغبيت الضو٫  ظامٗت ميشا١ ي٠ٗ : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ الاؾ٨ىضعيت بغوجى٦ى٫  مً ؤي٠ٗ الجامٗت ميشا١ ظاء : جٟؿغ بم : ؽ

 - : ٖاملحن الى طل٪ ويغظ٘ اإلاىضوبحن مٗٓم ابضاَا التى الخدٟٓاث ٦ثرة

 مً به  ؿمذ ما إلاضي مدض مسُِ الاؾخٗماعيت الضو٫  لضي ٧ان الاؾخٗماع اود

 . الٗغب بحن وخضة

 اي٠ٗ مما الخا٦مت والاؾغاث اإلالى٥ بحن والُاثٟيت الاؾغيت اإلاىاٞؿاث زاهيا

 . الٗغب اعاصة

 قٗىب اجداص وليؿذ خ٨ىماث اجداص الٗغبيت الضو٫  ظامٗت ٧اهذ جٟؿغ بم ؽ

 ؟

 : ........... ٖلى هو اإلايشا١ دن

 فى اإلاكتر٦ت الضو٫  لجمي٘ ملؼمت ج٨ىن  ختى )بادظمإ( ال٣غاعاث ج٨ىن  1

 - الجامٗت

لبيت يخ٣غع  ما 2 ظا ج٣بله التى الضو٫  ٖلى الا  ؿغي  ٞال باٚد  ال٠ًٗ او٫  َو

 - . ٢غاعتها ُٖل الظي

 للخٗاون  ؤؾاؾا ههىم ٖضة الٗغبيت الضو٫  ظامٗت إلايشا١ ٧ان صخت ازبذ : ؽ

 ؟ الٗغبيت البالص بحن الُيب

 ٞيها اإلاكتر٦ت الضو٫  بحن الهالث جىزي٤ ) 1

 الجامٗت صو٫  ؾياصة واؾخ٣ال٫ نياهت ) 2

 الٗغبيت البالص قئىن  فى الىٓغ ) 3
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ًاء الضو٫  حٗاون  ) 4  والصخيت والاظخماٖيت الا٢خهاصيت املجادث ظمي٘ فى الٖا

 واإلاىانالث

 ٖليه هو مما ؤوز٤ حٗاون  فى بينها ٞيما الغاٚبت الجامٗت صو٫  خ٤ مً ظٗلذ ) 5

 اجٟا٢حراث ح٣ٗغص ؤن اإلايشا١ فى

 . بينهما ٞيما

اث لٌٟ لل٣ىة اللجىء يجىػ  د ) 6  مً ؤ٦ثر ؤو صولخحن بحن ج٣ىم التى اإلاىاٖػ

م الجامٗت ؤًٖاء  يبرصو ممغا وبالٚغ

 الٗغبيت ال٣ًايا فى بىهيب ؤؾهمذ انها الى ي٠ٗ مً اإلايشا١ فى

 : ٞلؿُحن ومدىت الجامٗت ميشا١

 ؟ ٞلؿُحن مدىت فى الٗغبيت الضو٫  ظامٗت ميشا١ ه٣و ْهغ : بادصلت ايض : ؽ

 . الخغبيت بالٗملياث ج٣ىم ٖؿ٨غيت ٢ىة بوكاء ًٖ اإلايشا١ عجؼ ) 1

 1948 ٞلؿُحن خغب فى الٗغبيت الجبهت فى الؿياس ى الخ٨ٟ٪ مضي ؤْهغث ) 2

 الخًٕى مً الٗغب الخ٩ام بٌٗ اإلايشا١ فى اإلاىظىصة الشٛغاث م٨ىذ ) 3

 . الٛغبيت الضو٫  لًِٛ

 ( 1950 ( الجماعى الًمان ميشا١

 ؟ )اإلاكتر٥ الضٞإ مٗاَضة( ) 1950 ( الجماعى الًمان ميشا١ ٣ٖض : جٟؿغ بم

 . 1948 ٞلؿُحن خغب فى الٗغب َؼيمت ( 1

 الًمان ميشا١ ٣ٗٞضث صولها بحن ٖؿ٨غيت وخضة ج٣يم ان الجامٗت مداولت ( 2

 )اإلاكتر٥ الضٞإ مٗاَضة( الجماعى

 ؟ الجماعى الًمان ميشا١ ههىم وضر : ؽ
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 اٖخضاء  ٗخبر ٖغبيت صولت ؤي ٖلى ي٣٘ مؿلر اٖخضاء ؤي حٗخبر اإلاخٗا٢ضة الضو٫ 

 الغصٞإ بدغ١  ٖمغد لغطل٪ ا ظميٗغ ٖليهما

 بإن ٖليها اإلاٗخضي الضولت مٗىهت الى جباصع بإن جلؼم الجماعى او الٟغصي الكغعى

 الالػمت الخضابحر الٟىع  ٖلى جخسظ

 والؿالم الامً واٖاصة الٗضوان لغص

 ؟ الجماعى الًمان ميشا١ جىٟيظ جم : اطا ماطايدضر : ؽ

 - . خ٣ي٣ت الى الىخضة فى الٗغب خلم جدى٫  1

 - . الٗغبيت الضو٫  بحن والٗؿ٨غي  الؿياس ى الخٗاون  جىزي٤ 2

 ؟ الجماعى الًمان ميشا١ ههىم جىٟيظ ٖضم جٟؿغ بم : ؽ

 الجامٗت منها جخإل٠ التى الخ٨ىماث بحن الاه٣ؿام - 1

 الؿياس ى الخٗاون  جىزي٤ بهضٝ زىاثيت بمٗاَضاث طل٪ مهغ اؾدبضلذ - 2

 الضو٫  وبحن بينها والا٢خهاصي والٗؿ٨غي 

بت الٗغبيت  . طل٪ فى الٚغ
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 : الٗغبيت البالص اؾخ٣ال٫ فى مهغ صوع  : زالشا

 ؟ الٗغبيت الكٗىب مؿاٖضة فى صوع  إلاهغ ٧ان : بادصلت ايض : ؽ

 : م 1952 يىليى 23 زىعة ٢بل )ؤ(

 . اإلاخدضة الامم فى ٞلؿُحن ٖغوبت ؤيضث ) 2 . ولبىان ؾىعيا اؾخ٣ال٫ ؤيضث ) 1

 . اٞغي٣يا قما٫ فى الخدغع  ٢ًايا ٖغى ٖىض باعػ  بضوع  ٢امذ ) 3
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 . ليبيا ووخضة اؾخ٣ال٫ ٖلى ؾاٖضث ) 4

 : م 1952 يىليى 23 زىعة ٢يام بٗض )ب(

 والجىىب الٗغبى الخليج فى البريُاوى الاؾخٗماع يض الخدغع  خغ٧اث صٖمذ ) 1

 . الٗغبى

م ج٣غيغ خ٤ الؿىصاهيحن مىدذ )2 م مهحَر  البريُاوي الاؾخٗماع مً وجدغيَغ

 م٘ م 1953 ٖام الؿىصان اجٟا٢يت بٗض

 ظالء بٗض 1956 ٖنها اٖلً الظي والخغيت لالؾخ٣ال٫ بيضٍ ازظث ٣ٞض بغيُاهيا

 بغيُاهيا

 هالذ ختى والؿالح باإلاا٫ وؾاٖضتهم الجؼاثغ زىعة ظاهب الى و٢ٟذ ) 3

 . 1962 ٖام اؾخ٣اللها

 الخدضياث إلاىاظهت الٗغبيت الضو٫  ظامٗت صوع  لخٟٗيل م٣ترخاج٪ وضر ؽ

 ؟ الٗاإلايت

لبيت ال٣غاعاث ج٨ىن  ان - 1  الاظمإ مً بضد باٚد

 الجامٗت باؾم جداعب ٖؿ٨غيت ٢ىة اوكاء - 2

 اإلاكتر٦ت الٗغبيت الؿى١  اجٟا٢ياث جىٟيظ فى الاؾغإ - 3

 اإلايشا١ فى اإلاىظىصٍ الشٛغاث واػالت الٗغبيت البالص بحن الخالٞاث حؿىيت - 4

 01226802573 الخاعيش مضعؽ نبخي دمحم /ؤ
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 الشاوي الجؼء
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 ؤلاؾغاثيلي الٗغبي الهغإ

 بؾغاثيل صولت ٢يام ختى ) 19 ( ال٣غن  مىظ الٟلؿُيييت ال٣ًيت جُىع 

 ؟ الههيىهيت الخغ٦ت بضؤث ٦ي٠ : ؽ

ى ٞلؿُحن الى للٗىصة يخُلٗىن  الٗالم فى مكدخىن  اليهىص ٧ان ( 1  ْل ؤمال َو

 مغن  ؤ٦ثر وبٗض البابلى الؿبى مىظ ٖال٤

 20 وا٫ 19 ا٫ ال٣غن  بإؾلىب ول٨ً الاما٫ ججضصث ٖام ؤل٠

ٗذ ؤوعوبا فى ال٨ٟغيت النهًت ( 2  مهاعاتهم دؾدشماع لليهىص ال٨ٟغي  اإلاؿخىي  ٞع

 وخحرر ٦بحرعة زغعواث ج٨غويً ٞغي 

 ٖلغي  الخٟاّ ٖلى  ٗملىن  اليهىص ٧ان ٣ٞض الؿاثضة هى ال٣ىميت الىٓغيت ان

 ( ٞغي   ٗيكغون ٞهغم اليهىصيغة م٣ىمغاتهم

 بهم زام ) ظيخى

 ؤنها اٖخباع ٖلى ٞلؿُحن بلى للهجغة الىؾاثل يلخمؿىن  واليهىص ) 19 ( ال٣غن  ) 3

ض التي اإلايٗاص اعى هي  بهغا هللا ٖو

 . الٗالم قٗىب بحن اإلادكدخحن اليهىص ؾخجم٘ التي ألاعى وؤنها املخخاع قٗبه

يه اليهىصيت اإلاؿإلت لبدض : م 1897 ٖام ألاو٫  اليهىصر اإلااجمغ ) 4  جدضصث ٞو

ً ب٢امت ٨ٞغة  . لليهىص ٢ىمي َو

يه : م 1905 ٖام ماجمغ ) 5 ً لخ٨ىن  بالظاث ٞلؿُحن جدضصث ٞو  ال٣ىمي الَى

 ٞلؿُحن بلى الٗىصة قٗاع وجدذ

 ؟ الههيىهيت الخغ٦ت بضايت 1905 ٖام ماجمغ  ٗخبر جٟؿغ بم : ؽ

 الهجغة ٖملياث لخمىيل الههيىوي والهىضو١  الههيىهيت اإلاىٓمت بوكاء بؿبب

 لليهىص الاعاض ى وقغاء لٟلؿُحن
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 ؟ الاولى الٗاإلايت الخغب ؤزىاء 1917 هىٞمبر بلٟىع  جهغيذ نضوع  : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ الاولى الٗاإلايت الخغب ازىاء لليهىص اهجلترا اهدياػ جٟؿغ بم ؽ

 الههيىهيت بمهالر بغيُاهيا مهالر اعجباٍ ) 1

ً بوكاء فى لليهىص بغيُاهيا جإييض ) 2  لهم ٢ىمي َو

بت ) 3  اهتهاء بٗض البريُاهيت الامبراَىعيت لهالر اليهىص ٦ؿب فى اهجلترا ٚع

 .الخغب

ض ا٦مل  عوحكيلض واؾمه بغيُاهيا فى اليهىصيه الُاثٟه لغثيـ مىظه بلٟىع  ٖو

 ؟ 1917 بلٟىع  جهغيذ : ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

ً بوكاء ٖلى الخهغيذ هو ( 1  ٞلؿُحن ٧ل وليـ ٞلؿُحن فى لليهىص ٢ىمي َو

ىا يهبذ  . لهم ٢ىميا َو

 جدضر ٖىضما الا وظىصَم  ٟٛل ي٩اص بل ٞلؿُحن ٖغب الى الىو  كغ لم ( 2

غطا) يهىصيغة ٚحرع َىاثٝغ( ٖلى الىو  َو

 . ٞلؿُحن ٖغوبت ٖلى ال٣ًاء جىىي  بغيُاهيا ان ٖلى يض٫

 عاي ازغط صون  دحؿغجد٣ه لُاثٍٟغ دجمل٨ٍغ ا٢ليمغا مىدذ بغيُاهيا ان ( 3

 واٖخبرعتهم الٗغعب مغن  لؿغ٧اهه اإلاُل٣غة الٛالبحرة

 . َاثٟت مجغص

 :م 1919 ؾىت بباعيـ الهلر ماجمغ فى اليهىص ومُالب الٗغب مُالب

 
ًال
 1919 باعيـ فى الهلر ماجمغ فى الٗغب مُالب :اود

 ٧ل باؾخ٣ال٫ م 1919 / 1 / 29 مظ٦غجه فى خؿحن الكغي٠ بً ٞيهل َالب

 . ٞلؿُحن ٞيها بما الٗغبيت البالص

 1919 باعيـ فى الهلر ماجمغ فى اليهىص مُالب  ًال :زاهيا
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 ؟ 1919 / 2 / 3 فى الههيىهيت اإلاظ٦غة فى اليهىص مُالب وضر : ؽ

تراٝ ( 1  . بٟلؿُحن لليهىص الخاعيسيت بالخ٣ى١  الٖا

ً ب٢امت فى اليهىص خ٤ ( 2  : الخالى الىدى ٖلى َىا٥ لهم ٢ىمي َو

 . البريُاوي الاهخضاب جدذ ٞلؿُحن وي٘ ) ؤ

 بلٟىع  جهغيذ جىٟيظ ٖلى الٗمل )ب

 .ٞلؿُحن ليهىص جمشيلى مجلـ ب٢امت )ط

هبت ٞغوؿا مامى٠٢ : ؽ  ؟ الههيىهيت اإلاظ٦غة مً الامم ٖو

 ؟ ألاولى الٗاإلايت الخغب بٗض ؤَضاٞها ًٖ ألامم ٖهبت جسلى جٟؿغ بم : ؽ

 الاهجلحيي  الاهخضاب جدذ ٞلؿُحن ج٨ىن  ان ٖلى ٞغوؿا م٘ اهجلترا اج٣ٟذ ( 1

غى  . الامم ٖهبت ٖلى اإلاكغوٕ ٖو

ض بدىٟيظ بغيُاهيا جلتيم ان ٖلى الامم ٖهبت وا٣ٞذ ( 2  اقغاعة صون  بلٟىع  ٖو

 ٚالبحرة يمشلغون انهغم مٕغ الٗغعب بلغي 

 . ٞلؿُحن ؾ٩ان

ى اَضاٞها اَم ًٖ جسلذ ٢ض ج٨ىن  بظل٪ ( 3  ان ٖلى الكٗىب مؿاٖضة َو

 هٟؿها جد٨م
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 : ٞلؿُحن فى البريُاوي الاهخضاب ؾياؾت

 ؟ ٞلؿُحن فى البريُاوى الاهخضاب ؾياؾت وضر : ؽ
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 َاب٘ طاث اصاعة وق٩لذ بغيُاهيا ؾاميا مىضوبا نمىيل َغبغث ٖييذ 1

 - نهيىوى

 الاهخ٣ا٫ وحؿهل لليهىص للٗغب اإلاملى٦ت ألاعاض ي جى٣ل التى ال٣ىاهحن ؤنضعث 2

 - لليهىص الٗغب ؤيض مً الخىاػ٫  او بالكغاء

 بؿٗغ ولى باج٘ ؤي َلباث لخُٛيت مؿخٗضة الههيىهيت الامىا٫ عئوؽ ٧اهذ - 3

 الاعى ٖلى الاؾخدىاػ اإلاهم مغجٟ٘

ٌ جٟؿغ بم : ؽ  ؟ 1922 ألاو٫  ألابيٌ ال٨خاب الٗغب ٞع

 :ٖلى هو خيض ٞلؿُحن لٗغب باليؿبت الاوؿان خ٣ى١  ؤٟٚل ال٨خاب دن

 ؤن مشل يهىصيت ؾخهبذ ٧لها ٞلؿُحن ؤن جخهىع  د الجاللت ناخبت خ٨ىمت 1

 - اهجلحييت اهجلترا

ىا وان للخٛيحر ٢ابل ٚحر بلٟىع  جهغيذ -2  . ٞلؿُحن فى لليهىص ؾياؾـ ٢ىميا َو

 - . ٞلؿُحن بلى الهجغة بؼياصة اليهىصيت الُاثٟت ٖضص ػياصة 3

  جهبذ ختى بٟلؿُحن الاعج٣اء 4
ًال
 - .اليهىصي للكباب مغ٦ؼا

 ؟ 1922 الاو٫  الابيٌ ال٨خاب نضوع  هخاثج ما : ؽ

ٌ )ؤ  خ٣هم ؤٟٚل دهه الابيٌ ال٨خاب الٗغب ٞع

 - : خيض جىٟيظ فى ؾاعث بغيُاهيا )ب

 اليهىصي الكباب الخا١ ) 2 . ٞلؿُحن بلى اليهىص امام الهجغة باب ٞخذ ) 1

 . الؼعاٖيت بادعاض ى

 ختى بالًغاثب الٗغبى اإلاىاًَ جدميل ) 4 . اليهىص بلى الٗغب اعاض ى اهخ٣ا٫ ) 3

 . اعيه لبي٘ يًُغ



 

 
191 

 اإلاب٩ى خاصر 1929 واليهىص الٗغب بحن الاولى ال٨بري  الهضاماث بحن مً ٧ان )ط

 خغ١  ٖلغي  اليهغوص حٗغصي هديجت

ى البرا١ خاثِ فى الٗغب  اليهغوص ويٗخبرعٍ الا٢هغي  اإلاؿغظض مغن  ظؼء َو

 و اإلاب٨غي  ٖلحٍر ويُل٣غون م٣ضؾغا

 مٗاملت بد اليهىص حٗامل ولم اإلاى٠٢ ٖلى وؾيُغث الٗغب يض بغيُاهيا جضزلذ

 ع٢ي٣ت

 م 1930 الابيٌ ال٨خاب

 م؟ 1930 الشاوى الابيٌ ال٨خاب فى وعص ٦ما ٞلؿُحن فى اهجلترا ؾياؾت وضر ؽ

 . بلٟىع  جهغيذ جىٟيظ ٖلى الخإ٦يض ( 1

2 ) ٌ  جهبذ ان فى يدىافى طل٪ دن صيمى٢غاَيه صؾخىعيت خ٨ىمت ب٢امت ٞع

 . يهىصيت ٞلؿُحن

 . واليهىص الٗغب مً حكغيعى مجلـ حك٨يل ( 3

 لظل٪ الىؾاثل جً٘ ان صون  الهجغة ٖلى ٢يىص بٟغى ؤونذ ( 4

 جً٘ ولم مكغوٖت ٚحر بُغي٣ت ٞلؿُحن بلى اليهىص مً اٖضاص حؿلل اهخ٣ضث ( 5

 . الدؿلل َظا جمى٘ التى الاظغاءاث

 ؟ م 1930 الشاوى الابيٌ ال٨خاب ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ماهى : ؽ

 ؟ 1930 الشاوى ألابيٌ ال٨خاب مً اليهىص مى٠٢ : ؽ

ً باوكاء التيامها ًٖ بغيُاهيا مً جسليا اٖخبروٍ اليهىص - 1  .ال٣ىمى الَى

 مغا ٦غ٫  ٞحٍر ؤلٛغث بياهغا انغصعث ختري  البريُاهحرة الخ٨ىمت وعاء ْلىا - 2

 ج٨غون بغؤن ملخُُغاتهم مؿاؾغا لليهغوص ٞحٍر وظغص

 . ٣ِٞ لليهىص ٞلؿُحن
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 ؟ ٖنهم بغيُاهيا مً جسليا الشاوى ألابيٌ ال٨خاب اليهىص اٖخباع جٟؿغ بم : ؽ

 : ٖلى هو ال٨خاب ألن

 - .واليهىص الٗغب مً حكغيعى مجلـ حك٨يل 1

 - . الهجغة ٖلى ٢يىص بٟغى ؤوص ى 2

 - . مكغوٖت ٚحر بُغي٣ت ٞلؿُحن بلى اليهىص مً اٖضاص حؿلل اهخ٣ض 3

 ؟ 1935 الٗليا الٗغبيت اللجىت حك٨يل جٟؿغ بم : ؽ

 و٧اهذ يضَم وخ٨مه َخلغ ايُهاص بؿبب ٞلؿُحن ٖلى اليهىص جض٤ٞ ) 1

 . الاإلاان اليهىص لضي اإلاًٟلت الجهت هى ٞلؿُحن

 اإلاؿاٖضاث ٧اٞت ج٣ضم ٧اهذ اليهىصيت والى٧الت الاهجلحييت الخ٨ىمت ) 2

 . اهخاجى بك٩ل ٞلؿُحن فى  ؿخ٣غوا ل٩ى للمهاظغيً

 بغيُاهيا ؾياؾت الا ماَى لليهىص ٞلؿُحن جملي٪ ان الاهجلحيي  البرإلاان ؤ٦ض ) 3

 عاسخت

 ؟ 1935 الٗليا الٗغبيت اللجىت مامُالب : ؽ

 . هيابيت خ٨ىمت حك٨يل - 1

يت اليهىصيت الهجغة و٠٢ 2 يت والٛحر الكٖغ  - .قٖغ

 - خ٤ له ليـ مً ديضٖها ختى ٞلؿُينى مىاًَ ل٩ل شخهيت بُا٢ت انضاع 3

 .الخمؿت الاٞضهت ٢اهىن  بانضاع اليهىص بلى الٗغب مً ألاعاض ي اهخ٣ا٫ مى٘ - 4
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 1936 ال٨بري  الٗغبيت الشىعة
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 ؟ م 1936 ٞلؿُحن فى ال٨بري  الٗغبيت الشىعة : جٟؿغ بم : ؽ

1 ( ٌ  . بمى٢ٟها وجمؿ٨ها الٗغب مُالب البريُاهيت الخ٨ىمت ٞع

 . لهم مؿاٖضاث الاهجلحي ومىذ ٞلؿُحن الى اليهىص جض٤ٞ ) 2

 ؟ 1936 ٞلؿُحن فى ال٨بري  الٗغبيت الشىعة ٢يام ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

ضم بالُاثغاث ٢ه٠ مً البُل ؤهىإ ؤقض يضَا اهجلترا اؾخسضمذ ) 1  َو

 . املجاَضيً بيىث

 . الشىعة اؾخمغث طل٪ وم٘ ال٣غي  ٖلى الجماعى ال٣ٗاب جُبي٤ ) 2

 ًٖ بالخى٠٢ الشىاع ليىصخىا والؿٗىصيت الٗغا١ ملى٥ بلى اهجلترا لجإث ) 3

 . بيل لجىت م٘ والخباخض الشىعة

 وانضاع اإلاؿخضيغة اإلااثضة ماجمغ ل٣ٗض بغيُاهيا لجإث الشىعة اؾخمغاع م٘ ) 4

 . 1939 الشالض الابيٌ ال٨خاب

 ؟ 1937 بيل لجىت اهجلترا اعؾا٫ جٟؿغ بم : ؽ

 . 1936 ٞلؿُحن فى الٗغبيت الشىعة اهضٕد ) 1

 . ٞلؿُحن ٖغب زىعة اؾخمغاع ) 3 . الشاهيت الٗاإلايت الخغب بىاصع ا٢تراب ) 2

 ؟ 1937 بيل لجىت اعؾا٫ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 . يهىصيت وؤزغي  ٖغبيت صو٫  بلى ٞلؿُحن لخ٣ؿيم مكغوٕ ؤو٫  ؤنضعث ) 1

 ب٨غ٫  الٗمغ٫  ٞغنغة ؾيُٗيهم اهه اٖخباع ٖلى الخ٣ؿيم ٖلى اليهىص وا٤ٞ ) 2

 هغواٍ لخ٨غون لهغم جابٗغة ؤعى ٖلغي  خغيغة

 . اؾغاثيل لضولت

3 ( ٌ  ............ : بؿبب وطل٪ بالشىعة و٢امىا الخ٣ؿيم َظا الٗغب ٞع

 م؟ 1937 بيل لجىت م٘ الخباخض بٗض ٞلؿُحن فى الٗغب زىعة جٟؿغ بم : ؽ
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  ٗيل قٗب لخ٣ى١  له مشيل د اهتها٧ا  ٗخبر ٞلؿُحن مً ظؼء ؤي ا٢خُإ ) 1

 . ؤعيه ٖلى

 . ؤعاى مً ٞلؿُحن فى ما ؤخؿً ٧ان لليهىص زهو ما ) 2

  الاعى وناخب مال٪ بلى اليهىصي الالجئ يخدى٫  ٨َظا حؿاءلىا ) 3
ًال
 منها مُغوصا

 ٣ٞحرة ٖغبيت صوله فى ليٗيل

 م 1939 الابيٌ وال٨خاب اإلاؿخضيٍغ اإلااثضة ماجمغ

 ؟ اإلاؿخضيغة اإلااثضة ماجمغ ٣ٖض جٟؿغ بم : ؽ

حن ظم٘ بغيُاهيا مداولت ( 1  . م٣بى٫  خل بلى للخىنل والههيىوى الٗغبى الُٞغ

 . الشاهيت الٗاإلايت الخغب ا٢تراب ( 2

 م؟ 1939 اإلاؿخضيغة اإلااثضة ماجمغ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 . اجٟا١ بلى الخىنل ًٖ اإلاؿخضيغة اإلااثضة خى٫  املجخمٗىن  عجؼ ( 1

 : ٖلى هو الظر 1939 الشالض الابيٌ ال٨خاب فى ؾياؾتها بغيُاهيا خضصث ( 2

 اليهىصيت الهجغة حؿهيل )ب . بلٟىع  جهغيذ بىو الخمؿ٪ ) ؤ

يت الٛحر الهجغة مى٘ )ص . اإلاهاظغيً ٖضص جدضيض )ط  .قٖغ

  واليهىص الٗغب ٞيه  كاع٥ طاحى خ٨م )ٌ
ًال
 .ٞلؿُحن صولت ل٣يام جمهيضا

اث٠ اؾىاص )و  الؿ٩ان وؿبت اؾاؽ ٖلى واليهىص الٗغب بلى الغثيؿيت الْى

 . اليهىص بلى الٗغب مً ألاعاض ي اهخ٣ا٫ ٖلى ٢يىص وي٘ )ػ

 ؟ م 1939 الابيٌ ال٨خاب ٢غاعاث جىٟيظ ٖضم جٟؿغ بم : ؽ

 . الشاهيت الٗاإلايت الخغب وكىب ( 1

 .الٟلؿُيييت الشىعة ازماص فى الٗؿ٨غيت ال٣ىة اهجلترا اؾخسضام ( 2

 . الههيىهيت لهالر يخٛحر والخاعجى الضازلى اإلاى٠٢ ازظ ( 3
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 اإلاخدضة الىدياث صوع 

 ؟ الههايىت ظاهب بلى اإلاخدضة الىدياث جٟؿغاهدياػ بم : ؽ

 . الىاػيت اإلااهيا جدُيم فى واؾٗت زضماث اإلاخدضة للىدياث ٢ضمىا اليهىص دن ( 1

 لها باليؿبت ٢هىي  اَميت له الظر الكغ١  فى اإلاخدضة الىدياث مهالر صٖم ( 2

 ؤن الامغي٨يت البترو٫ قغ٧اث ازبدذ خيض

 الكغ١  ٖلى  ؿيُغ مً )وب البترو٫ مً بدحرة ٖلى حٗىم الٗغبى الخليج مى٣ُت

 الٗالم ٖلى الؿيُغة  ؿخُي٘ الاوؾِ

 بلخيمىع  ماجمغ

 1953 الى 1945 مً اإلاخدضة للىدياث عثيؿا ؾيهبذ الظي جغومان َاعي  خًٍغ

 ؟ وإلااطا ؟ الٗغبيت اإلاهالر ٖلى الخٟاٞا بلخيمىع  ماجمغ ظاء َل ؽ

 وهى الههيىهيت إلاهالر مد٣٣ه ٢غاعاجه دن الٗغب مهالر ٖلى ؤلخٟاٞا وٗم

........................................ 
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 مهالر م٘ الامغي٨يت اإلاهالر الخ٣اء بلخيمىع  ماجمغ ؤ٦ض بادصلت ايض ؽ

 ؟ الههيىهيت

 ؟ الههيىهيت إلاهالر مد٣٣ت بلخيمىع  ماجمغ ٢غاعاث ظاءث : بادصلت ايض : ؽ

 . يهىصيت صولت بوكاء ) 1

 بغان جإ٦حرصا الخغام ٖلمهغا جدذ جداعب يهىصيت ٖؿ٨غيت ٢ىة حك٨يل ) 2

 الامغم بهيئرة الالخدغا١ ٞغي  الخغ١  لهغم اليهغوص
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 الخغب بٗض ا٢امتها اإلاؼم٘

 . بال٢يىص اإلاُل٣ت للهجغة ٞلؿُحن ؤبىاب ٞخذ ) 3

  ٞلؿُحن صازل اصاعيت خ٣ى٢ا اليهىصيت الى٧الت مىذ ) 4
ًال
 الخ٨م دؾخالم جمهيضا

 . ٞلؿُحن فى والاصاعة

 . م 1939 الشالض الابيٌ ال٨خاب الٛاء ) 5

 ٣ٖب دؾغاثيل صٖما الضو٫  ؤ٦ثر اإلاخدضة الىدياث ؤنبدذ باألصلت ايض : ؽ

 ؟ الشاهيت الٗاإلايت الخغب

 الخغب بٗض اليهىص مؿاٖضة فى الامغي٩ى للضوع  البريُاوى اإلاى٠٢ حٛحر إلااط ؽ

 ؟ الشاهيت الٗاإلايت

 ٞلؿُحن بلى اإلااهيا مً الالىٝ ٖكغاث اليهىصيت الى٧الت شخىذ الخغب بٗض ( 1

 اليهىصيت الهجغة ؤمام ٞلؿُحن ؤبىاب ٞخذ ٖلى بغيُاهيا خ٨ىمت اٖتريذ ( 2

 . واخضة صٞٗت ال٠ ماثت بلٛذ التى

 ؤن اهجلترا مً َلبذ التى اإلاخدضة الىدياث بلى الههيىهيت اإلاىٓماث لجإث ( 3

 . للمهاظغيً ٞلؿُحن ؤبىاب جٟخذ

 التى لليهىص الا٢ىي  الخلي٠ اإلاخدضة الىدياث مٗاعيت اهجلترا حؿخُ٘ لم ( 4

 . بإإلااهيا الهؼيمت هؼلذ إلاا لىدَا

 اهجلترا ٧اهذ يهىصيت صولت ل٣يام ألاو٫  اإلاايض اإلاخدضة الىدياث ؤنبدذ بيىما ( 5

 فى الاؾخمغاع دحؿخُي٘ انها جغي 

 . ٞلؿُحن ٖلى الاهخضاب

 انغبدذ وانهغا اهتهغي  ٢ض يهىصيت صولت ل٣يام اهجلترا صوع  ؤن الههايىت عؤي ( 6

 ال٣حراصي والغصوع  الشاهحرة الضعظغة مغن  صولغة
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 . اإلاخدضة للىدياث ؤنبذ

 ؟ م 1946 الامغي٨يه الاهجلحييت اللجىت حك٨يل : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ اإلاخدضة لالمم وجغ٦ها ٞلؿُحن مك٩لت ًٖ اهجلترا جسلى : جٟؿغ بم

ابيت اظهؼتها الههيىهيت اإلاىٓماث اؾخسضام ) 1  اهجلترا ٖلى الًِٛ فى الاَع

 - : خيض

ابيىن  ٢ام )ؤ  )مىيً اللىعص (الاهجلحيي  الخمىيً وػيغ ب٣خل اليهىص الاَع

 م 1946 هؼدء مً ٞيه بما ال٣ضؽ فى صاوص اإلال٪ ٞىض١ وؿٟىا )ب

 ؟ صاووص اإلال٪ ٞىض١ ووؿ٠ مىيً اللىعص م٣خل هخاثج ما ؽ

 للمك٩لت خل ديجاص اإلاخدض الىدياث م٘ الاقترا٥ بلى اهجلترا صٞ٘ 1

 - الٟلؿُيييت

 الاَضاٝ لهالر حك٨يلها مجغص و٧ان الامغي٨يت الاهجلحييت اللجىت حك٩لذ 2

 - : الخالى الىدى ٖلى ٢غاعاتها و الههيىهيت

 . يهىصيت صولت ؾخ٨ىن  ٞلؿُحن ) ؤ

 . اليهىصيت الهجغة باب ٞخذ )ب

 اليهىص بلى الٗغب مً ألاعاض ي اهخ٣ا٫ خغيت )ط

ًىا اليهىص ان الا لىضن فى ماجمغ ب٣ٗض خل بلى الىنى٫  بغيُاهيا خاولذ ) 3  ٞع

 ٖلغي  بغيُاهحرا وا٣ٞذ اطا الا خًىعٍ

 ٞلؿُحن فى يهىصيت صولت ٢يام

 .ٞلؿُحن لٗغب اليهىص اباصة مسُِ ًٖ و٦كٟىا الٗغب خًٍغ ) 4

٘ بغيُاهيا اٖلىذ بالٟكل اإلااجمغ اهخهى إلاا ) 5  بلى وعٞٗها اإلاك٩لت ًٖ يضيها ٞع

 . اإلاخدضة الامم
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 : م 1947 اإلاخدضة الامم فى الخ٣ؿيم ٢غاع

 الٗامت الجمٗيت ٖلى الٟلؿُيييت ال٣ًيت ٖغى ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ماهى : ؽ

 ؟ 1947 ٖام اإلاخدضة لالمم

 وصولت يهىصيت صولت( واليهىص الٗغب بحن ٞلؿُحن بخ٣ؿيم ٢غاعا ؤنضعث ( 1

 ) ٖغبيت

 مايى 15 ٚايخه ميٗاص فى ٞلؿُحن مً ؾخيسخب ؤنها بغيُاهيا خ٨ىمت ؤٖلىذ ) 2

 اليهىص لهالر الخُىعاث َظٍ و٧ان 1948

 زال٫ ج٣اجل ٧اهذ التى اليهىصيت الٗؿ٨غيت الٗىانغ ٞلؿُحن ٖلى جض٣ٞذ ) 3

 .ٖؿ٨غيت ٖاليت زبرة ٖلى و٧اهىا الخغب

 ؟ اليهىص لهالر 1948 ٞلؿُحن مً بغيُاهيا اوسخاب ٧ان جٟؿغ بم : ؽ

لى الضولى والضٖم ال٨شيٟت والامىا٫ اإلاضعبت ال٣ىاث يمخل٨ىن  اليهىص ) 1  عؤؾه ٖو

 الؿىٞيتى والاجداص اإلاخدضة الىدياث

ا بخدغيغع  مكٛىلت ٞلؿُحن فى الٗغبى الخ٤ جضٖم التى الٗغبيت البالص ) 2  هٟؿَغ

 ٖغعب و٢غواث الاظىبري  الاخغجال٫ مغن 

 الدك٨يل بضاثيت ٞلؿُحن
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 الشالض الجؼء

 ؤلاؾغاثيلى الٗغبى والهغإ مهغ

 م 1948 ٞلؿُحن خغب )ؤ
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 ؟ م 1948 ٞلؿُحن خغب جٟؿغ بم : ؽ

 . اؾغاثيل صولت ٢يام اليهىص بٖالن ( 1

 .اؾغاثيل بضولت )ؾاب٣ا( الؿىٞيتى والاجداص اإلاخدضة الىدياث اٖتراٝ ( 2

اصة الٗغبيت الجيىف صزى٫  ( 3  ٖلى ججغي  التى ٞلؿُحن بلى والؿ٨يىت الامً ٖد

  الٗغب صماء اعيها
ًال
 . ؤنهاعا

 . ياؾحن صيغ مظبدت مشل ٞلؿُحن فى اليهىص اعج٨بها التى اإلاظابذ ( 4

 ؟ م 1948 ٞلؿُحن خغب فى الٗغب َؼيمت جٟؿغ بم : ؽ

 مضعبت ج٨ً لم ول٨نها )والؿىعيت والٗغا٢يت والاعصهيت اإلاهغيت( ال٣ىاث صزلذ

حر حر مؿخٗضة ٚو  .الخُت ؤو ال٨ٟغ مخدضة ٚو

 ؟ م 1948 ٞلؿُحن خغب ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 مما ؤ٦ثر ؤعاض ى ٖلى ٞلؿُحن خغب بٗض بؾغاثيل اؾخىلذ باألصلت ؤيض : ؽ

 ؟ 1947 الخ٣ؿيم ٢غاع فى لها زهو

لذ ) 1  . ٞلؿُحن وظىىب قما٫ اؾغاثيل جٚى

 . ايالث ميىاء وا٢امذ ال٣ٗبت بلى وونلذ الى٣ب ٖلى اؾخىلذ ( 1

 وال٣ضؽ الاعصن ٚغب ومى٣ُت ٚؼة ٢ُإ ماٖضا ٞلؿُحن ٧ل ٖلى اؾخىلذ ( 2

 ال٣ضيمت

 اجٟا٢ياث ٣ٖض بلى )ولبىان وؾىعيا والاعصن مهغ( الٗغبيت الضو٫  ايُغث ( 3

 . م 1949 عوصؽ َضهت

غوؿا واهجلترا اإلاخدضة الىدياث اٖلىذ ( 4  بًمان الشالسى البيان م 1950 ٖام ٞو

 . اؾغاثيل خضوص

نهم مً ٞغوا ٞلؿُينى دجئ مليىن  خىالى قغصث ( 5  . لليهىص وجغ٦ٍى َو
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 : اؾغاثيل صولت ٢يام مً الٗغب مى٠٢

ًذ تراٝ الٗغبيت الضو٫  ٞع  ال٣ًيت انبدذ زم ومً اؾغاثيل بضولت الٖا

 . دزغ و٢ذ مً وجىٟجغ باؾخمغاع ؾازىت

 : م 1956 ا٦خىبغ 29 الشالسى الٗضوان )ب

 ؟ مهغ ٖلى الشالسى الٗضوان فى اإلاكتر٦ت الضو٫  ما ؽ

غوؿا اهجلترا  واؾغاثيل ٞو

 ؟ 1956 ا٦خىبغ فى مهغ ٖلى الشالسى الٗضوان جٟؿغ بم : ؽ

 ألنها وطل٪ الٗغبيت البالص لبٌٗ باليؿبت مُمئىت اؾغاثيل ٖاقذ ( 1

 . خضوصَا ًٖ بٗيضة )ؤ

ها )ب  . دؾغاثيل اإلاىاليت الضولت هٟىط جدذ و٢ٖى

 . لها الخهضي ٖلى الٗؿ٨غيت ٢ضعتها ٖضم )ط

 َغي٤ فى الخ٣ي٣يت ال٣ٗبت هى انبدذ مهغ فى م 1952 يىليى 23 زىعة بٗض ( 2

 . اَماٖها

 ٖىضما مغة لشاوى الٛغبى الاؾخٗماع م٣انض م٘ اؾغاثيل م٣انض جال٢ذ ( 3

 الؿىيـ ٢ىاة قغ٦ت الشىعة خ٨ىمت ؤممذ

 ؟ الشالسى الٗضوان زُت وضر ؽ

 . 1956 ا٦خىبغ 29 فى اإلاهغيت الخضوص بمهاظمت الاؾغاثيليت ال٣ىاث ٢امذ ( 1

غوؿا اهجلترا ٢امذ ( 2  ٞيه جُلبان واؾغاثيل مهغ مً ٧ل بلى اهظاع باعؾا٫ ٞو

 منها ٧ل ٢ىاث ج٠٣ ان ٖلى ال٣خا٫ و٠٢

 . الؿىيـ ٢ىاة ظاهبى مً ٢ليلت اميا٫ بٗض ٖلى



 

 
201 

ًذ ( 3  مى٣ُت بمهاظمت والٟغوؿيت الاهجلحييت ال٣ىاث ٣ٞامذ الاهظاع مهغ ٞع

 وخهاٍع اإلاهغي  الجيل لخُىي٤ ال٣ىاة

 . ؾيىاء فى

 مما ؾيىاء مً ٢ىاتها وسخبذ الٟغنت َظٍ ٖليهم ٞىجذ اإلاهغيت ال٣ياصة ( 4

 . دخخاللها الاؾغاثيليت لل٣ىاث الٟغنت ؤُٖى

 ؟ 1956 الشالسى الٗضوان ٖلى اإلاترجبت ماالىخاثج : ؽ

 اإلاٗخضيت ال٣ىاث واوسخبذ الٗضوان ٞكل ( 1

 الخضوص ٖلى صوليت َىاعت  ٢ىة بىظىص اإلاخدضة الامم ٢غاع ٖلى مهغ وا٣ٞذ ) 2

 ٖلغي  الكيش قغم وفى اؾغاثيل م٘

 الامم مى٠٢ ( . ال٣ٗبت زليج فى اإلاالخت مً اؾغاثيل م٨ً مما ال٣ٗبت زليج

 ) الٗضوان مً اإلاخدضة

 ؟ 1956 مهغ ٖلى الشالسى الٗضوان ٞكل جٟؿغ بم ؽ

 بىع  فى الاؾخٗماعيت ال٣ىاث ٢خا٫ فى والكٗب الجيل مً الٟضاثيحن اؾخمغاع 1

 - . ؾٗيض

 ( . بادوسخاب اإلاٗخضيً ومُالبتها بالٗضوان وجىضيضَا اإلاخدضة الامم جضزل 2

 - ) الٗضوان مً اإلاخدضة الامم مى٠٢ جاب٘

غوؿا اهجلترا ٖلى اإلاخدضة الىدياث يِٛ 3  - . ٞو

 - - . اإلاٗخضيت للضو٫  الؿىٞيتى الاجداص تهضيض 4

غوؿا اهجلترا فى اإلاخُٗلحن الٗما٫ زىعة 5  له حٗغيىا ما بؿبب خ٨ىمتهم يض ٞو

 - بُاله مً
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 : )م 1967 يىهيى 5 ( الاؾغاثليى الٗضوان )ط

 (؟ 1967 يىهيى 5 ( الاؾغاثيلى الٗضوان جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ 7196 خغب فى الاؾخٗماع م٘ الههيىهيت جل٣ى مغة لشالض : بادصلت ايض : ؽ

 الٟغاث بلى الىيل مً الامخضاص فى الخىؾٗيت مسُُاتها لها الههيىهيت ( 1

 - : ٫ وطل٪ 1967 خغب فى للههيىهيت اإلاخدضة الىدياث اهدياػ قضة ( 2

يت الخغ٦ت ٖلى ال٣ًاء )ؤ  الؿيُغة لها جخم ختى الٗغبيت اإلاى٣ُت فى الكيٖى

 . الٗاإلايت

 . الجىىب مً )ؾاب٣ا( الؿىٞيتى الاجداص جُىي٤ )ب

 . البترو٫ وزانت اإلاى٣ُت زغواث اخخ٩اع يمان )ط

 الجمغاعى الًغمان اجٟا٢حرة بم٣خًغي  اجٟا٢هغا لخىٟحرط مهغ َبذ ( 3

 اٖترصاء ؤي ؤن مهغع  واٖلجرث اإلاكغجغ٥ والغصٞإ

 مهغ ٖلى اٖخضاء َى ؾىعيا ٖلى

 ؤلاؾغاثيليت اإلاالخت وظت فى ال٣ٗبت زليج ٚل٤ مهغ اٖالن ( 4

 م؟ 1967 يىهيى خغب فى الاؾغاثيلى الٗضوان ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 : اإلاهغيت الجهت فى : ؤود

 ٚؼة ٢ُإ ٖلى اؾخىلذ ) 2 ؾيىاء ٖلى والبريت الجىيت ٢ىاتها ؤٚاعث ( 1

 . الؿىيـ ل٣ىاة الكغ٢يت الًٟت ختى ػخٟها وانلذ ) 3

 : الؿىعيت الجهت فى : زاهيا

 - . الجىدن ًَبت ٖلى واؾخىلذ اؾغاثيل اهضٞٗذ 1
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 - الاعصن لنهغ الٛغبيت والًٟت الٛغبيت ال٣ضؽ مضيىت ٖلى اؾغاثيل اؾخىلذ 2

 مً مىا٤َ ٖلى اؾخىلذ بل ٧لها ٞلؿُحن ٖلى بادؾديالء اؾغاثيل ج٨خ٠ لم 3

 - والاعصهيت والؿىعيت اإلاهغيت ألاعاض ي

ىم فى الٗغبى ال٣مت ماجمغ ٣ٖض جٟؿغ بم : ؽ  ؟ 1967 الخَغ

 الٗغبيت البالص ظمي٘ يهضص الاؾغاثيلى الخُغ ؤن زانت اإلاىاظهت صو٫  لخضٖيم

ىم فى الٗغبيت ال٣مت ماجمغ ٣ٖض هخاثج ما : ؽ  ؟ 1967 الخَغ

 . الاؾغاثيلى الٗضوان يض الٗغب ج٩اج٠ يغوعة ٢غع   1

 . ) والاعصن وؾىعيا إلاهغ (اإلاالى الضٖم الٛىيت الٗغبيت الضو٫  ج٣ضيم  2

 ) الضولى اإلاى٠٢( 242 ع٢م الامً : مجلـ ٢غاع

 ؟ 1967 لؿىت 242 ع٢م الامً : مجلـ ٢غاع ههىم وضر : ؽ

 الٗغبيت ألاعاض ي مً اؾغاثيل اوسخاب ( 1

 . الخغب خالت الضو٫  ٧ل جىهى ان ( 2

 فى ؾالم فى الٗيل فى وخ٣ها اإلاى٣ُت فى صولت ٧ل واؾخ٣ال٫ ؾياصة اخترام ( 3

 . آمىت خضوص

 . الالظئحن مك٩لت حؿىيت ) 5 .الضوليت اإلامغاث فى اإلاالخت خغيت ( 4

لب الؿالح مجيوٖت مىا٤َ بوكاء ) 6  لالمم الٗام الؿ٨غجحر مً ال٣غاع َو

 دظغاء زام ممشل حٗيحن اإلاخدضة

 ٢غاع الى للىنى٫  اإلاٗىيت الضو٫  م٘ الاجهادث

 ؟ 1967 لؿىت 242 ألامً : مجلـ ٢غاع مً اؾغاثيل مى٠٢ وضر : ؽ

 ألاعاض ي مً الاوسخاب لخد٣ي٤ الضوليت الجهىص ظمي٘ ٞكل ٖلى ٖملذ ( 1

 . الٟلؿُيييت
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ىاث ب٢امت فى جماصث ( 2  املخخلت الٗغبيت ألاعاض ي فى اليهىصيت اإلاؿخَى

لى لالعصن الٛغبيت الًٟت تهىيض خاولذ ( 3  الاؾخجياٝ خغب بضؤث َظا ٖو

 خغب ٢امذ ان الى الاؾغاثيليت لل٣ىاث

 )ٌ 1393 عمًان 10 ) 1973 ا٦خىبغ

 : م 1967 خغب ا٣ٖبذ التى الٟترة فى مهغ جدغ٧اث

ذ بادصلت ايض : ؽ  ؟ 1967 َؼيمت بٗض اإلاهغيت الؿياؾت اججاَاث جىٖى

 مخ٩املحن اججاَحن فى 1967 ٖام ا٣ٖبذ التى الٟترة فى مهغ جدغ٦ذ بادصلت ايض

 ؟

 
ًال
 اإلاٛخهبت اعيهم جدغيغ فى الٗغب بد٤ الٗالم صو٫  با٢ىإ الجهىص ج٨شي٠ : ؤود

 مك٩لخه خل فى الٟلؿُينى الكٗب وخ٤

 : َغي٤ ًٖ للخغب الضولت بٖضاص : زاهيا

 والغظا٫ والؿالح بادمىا٫ اإلاؿلخت ال٣ىاث صٖم ) 1

 وا٢غاع الضازليت الجبهت جىخيض ٖلى )الؿاصاث( الغاخل الغثيـ ٖمل ) 2

 . م 1971 ٖام إلاهغ الضاثم الضؾخىع 

 الٗغب مىاعص دؾخسضام الٗغبى اله٠ وجىخيض الٗغبيت الخالٞاث جهٟيت ) 3

 . اإلاٗغ٦ت اظل مً

 . ؾىعيا م٘ مكتر٦ت ٖؿ٨غيت زُت ٖمل )4
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 الاؾخجياٝ خغب
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 ؟ 1967 خغب فى الٗغبيت البالص َؼيمت جٟؿغ بم ؽ

 يض اإلااامغاث بٌٗ وجضبحر الضازل فى الٗؿ٨غيت الازُاء بٌٗ خضور بؿبب

 جدذ ؾيىاء ٞى٢ٗذ الخاعط فى مهغ

 الاؾغاثيلى الاخخال٫

ؼيمتها اعاصتها مهغ ج٣ٟض لم بادصلت ايض : ؽ  اعيها دؾخٗاصة وجهميمها ٖو

 ؟ 1967 خغب بٗض اإلاؿلىبت

 ؟ 1973 ا٦خىبغ خغب بلى 1967 يىهيى خغب مىظ الؿياؾيت مهغ اخىا٫ وضر

 اهٟؿهم فى للجىىص الش٣ت واٖاصة اإلاؿلخت ال٣ىاث بىاء باٖاصة مهغ ٢امذ 1

 - و٢اصتهم

غو  الاؾغججياٝ خغعب زايذ 2  الىانغع  ٖبرص ظمغا٫ ؤَل٣غة الغطي الخٗبحرع َو

 - مهغع  بغيً الٗؿغ٦غيت الٗملحراث ٖلغي 

 .الؿىيـ ٢ىاة قغ١  واؾغاثيل

 خاثِ وبىاء اإلاؿلخت ال٣ىاث لبىاء مخىانل ٖمل فى اإلاهغيت ال٣ياصة اؾخمغث 3

 - الهىاعيش

 1973 ا٦خىبغ خغب

 ؟ اؾغاثيل فى ػلؼا٫ ا٦خىبغ خغب جٟؿغحٗخبر بم : ؽ

 . ابىائها ٣ٖى٫  وزبراث ا٩ٞاع ٖلى مهغ اٖخمضث ( 1

 الٟغي٤ ب٣ياصة الاجداصيت ال٣ياصة اقغاٝ جدذ الؿىعيت ال٣ىاث م٘ الخيؿي٤ ( 2

 .) اؾماٖيل اخمض(

 ٖلى الهجىميت الخدًحراث ًٖ الٗضو ؤهٓاع لهٝغ زضإ زُت عؾم ( 3

 جٟاظغؤ اؾغعاثيل ججٗغ٫  مما الجبهخحن
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 الؿىعي اإلاهغي  بالهجىم

 ؟ 1973 ا٦خىبغ خغب جٟؿغ بم : ؽ

ا اؾغاثيل حٗىذ 1  1967 - ٖام اخخلتها التى الااعض ى ب٩ل الاخخٟاّ ٖلى وانغاَع

 - اإلاخدضة الامم َغي٤ ًٖ ؾلمى خل الى للخىنل الؿياؾيت الجهىص ٧ل ٞكل 2

 ؟ 1973 ا٦خىبغ خغب فى مً ٦ال صوع  وضر

 اؾماٖيل ؤخمض اإلاكحر اود

 ومضيغ 1973 - ا٦خىبغ خغب ؤبان اإلاؿلخت ال٣ىاث و٢اثض الخغبيت وػيغ 1

 1971 املخابغاث

 الخيؿي٤ جم خيض الٗؿ٨غيت الاوؾمت ؤٖلى ؾيىاء هجمت وؾماء ٖلى خهل 2

 - لهٝغ والؿىعيت اإلاهغيت الجبهخحن ٖلى

 اؾغاثيل اهٓاع

 الكاطلى الضيً ؾٗض الٟغي٤ زاهيا

يخه بؿبب الؿاصث مً بخ٩لي٠ اإلاؿلخت ال٣ىلذ خغب ؤع٧ان عثاؾت جىلى 1  خٞغ

 - الٗاليت

 وجدُيم الؿىيـ ٢ىاة لٗبىع  الٗاليت اإلاإطن ؤؾماَا التى زُخه بىي٘ ٢ام 2

 1973 - ا٦خىبغ خغب فى وهٟظَا باعلي٠ زِ

 2012 - ٖام ج٨غيمه وجم باعلي٠ زِ ٖلى للهجىم اإلاضبغ الغؤؽ بإهت يىن٠ 3

 باُٖغاء ا٦خىبغ لخغب 39 الظ٦غي  فى

 الٗٓمى الىيل ٢الصة اؾمه

 الجمس ي الٛنى ٖبض دمحم اإلاكحر زالشا
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 عثيـ زم لىاء بغجبت و٧ان 1972 - اإلاؿلخت ال٣ىاث ٖملياث َيئت عثيـ قٛل 1

 1973 اإلاؿلخت ال٣ىاث خغب ؤع٧ان

 الخى٢يتراث دوؿغب صعاؾغة باٖغصاص اإلاؿغلخت ال٣غواث ٖملياث َيئت ٢امذ 2

 - اإلاهغعي الغعثيـ ؤمغا لخىيٕغ بغالهجىم لل٣حرام

 الجمس ى ب٨ك٨ى٫  وؾميذ الاؾض خاٞٔ الؿىعي والغثيـ الؿاصاث

 م 1973 ا٦خىبغ خغب ٖملياث مغاخل

 : مغاخل اعبٗت ٖلى الخىٟيظ جم

 زمـ بلى واه٣ؿمذ اإلاؿلخت لل٣ىاث الاؾاؾيت اإلاهمت جد٣ي٤ : الاولى اإلاغخلت

 : مغاخل

 : الكاملت الجىيت الًغبت )ؤ

 مً وزغظذ الؿىيـ بٗبىع٢ىاة مهغيت َاثغة 220 ٢امذ الشاهيت الؿاٖت فى ) ؤ

 . ظىيت ٢اٖضة 20

 . مباع٥ خؿنى دمحم َياع اللىاء ٢اثضَا الجىيت الًغبت اَضاٝ خضص )ب

 ؟ الجىيت الًغبت اَضاٝ وضر : ؽ

 الهىاعيش ومىا٢٘ الجىيت و٢ىاٖضٍ ومُاعاجه الٗضو ٢ياصة مغا٦ؼ جضمحر . 1

 . الاصاعيت الكئىن  ومىا٤َ

 .بىعؾٗيض مضيىت قغ١  باعلي٠ زِ خهىن  اخض ) بىصابؿذ( خهً جضمحر . 2

 ؟ الاولى الجىيت الًغبت ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 . ام٩اهاجه وقل للٗضو الغثيس ى ال٣ياصة مغ٦ؼ جضمحر ) 1

 . للٗضو الجىيت الؿيُغة مغا٦ؼ قل ) 2
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 : الىحراوى الخمهيض

 الىحراوى بالخمهيض بالبضؤ َاون  مضٞ٘ 2000 بضؤ ص٢اث٤ وزمـ الشاهيت الؿاٖت

 ؟ 1973 ا٦خىبغ خغب فى الىحراوى الخمهيض ٦شاٞت ٖلى اإلاترجبت الىخاثج هى ما

 - . الاؾغاثيليت الاَضاٝ فى الخؿاثغ ا٦بر الخا١ 1

 اإلاهغيت ال٣ىاث ٖبىع  ؾهل مما باإلاالجئ الاخخماء ٖلى الٗضو ٢ىاث اظباع 2

 - . لل٣ىاة

 - . باعلي٠ زِ خهىن  خهاع 3

 : الىحراوى الخمهيض بٗض الؿىيـ ٢ىاة ا٢خدام

 صباباث لخضمحر مُاَيت ب٣ىاعب ال٣ىاة ٖبىع  الضباباث ٢ىانت ٞغ١  بضؤث  ؤ

 . الٗضو

 مًاصة ونىاعيش للضباباث مًاصة بإؾلخت مضٖمت اإلاكاة ٞغ١  ٖبىع  زم  ب

 . الترابى الؿاجغ لدؿل٤ وؾاللم للُاثغاث

ٗذ ص٢ي٣ت وزالزحن وزمـ الشاهيت الؿاٖت  ط الم ٢ىاجىا ٞع م اإلاهغيت الٖا  َو

 )ا٦بر هللا( يهخٟىن 

 ججظب َلمباث باؾخسضام الترابى الؿاجغ فى ٞخدت 60 لٗمل اإلاهىضؾىن  ٖبر  ص

 . الترابى الؿاجغ ججاٍ ال٣ىاة مً اإلاياٍ

 الضباباث ٖليها ومغث ٞخدذ التى الشٛغاث ؤمام ال٨باعي  جغ٦يب جم  ٌ

 ٖلغي  هجماتهغا مغ٦غػة الٗبروع  مغن  ٢ىاججرا لخمجٕر الٗغصو َاثغاث ْهغث  و

 ٢ىاججرا لهغا وجهغصث واإلاٗغصاث ال٨براعي 
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 . الجىيت

 فى خاؾما اهخهاعا مهغ خ٣٣ذ ؾاٖت 18 ًٖ جؼيض د ٞترة زال٫ باألصلت ؤيض

 ؟ 1973 ؤ٦خىبغ خغب

 . الٗالم فى ماجى ماو٘ ؤنٗب ٢ىاجىا ٖبرث ) 1

 ب٩امل لل٣ىاة الكغ٢يت الًٟت ٖلى ا٢ضامها وزبدذ باعلي٠ زِ ا٢خدمذ ) 2

 .ومٗضاتها اؾلختها

 اإلاهغي  الهجىم لهض مجهؼة ٧اهذ التى الاؾغاثيليت ال٣ىاث جضمحر )3

 . قغ٢ا ٦م 4  3 مؿاٞت اإلاهغيت ال٣ىاث ج٣ضمذ ) 4

 إلاهاظمت ؾيىاء ٖم٤ فى الها٣ٖت ٞغ١  اهؼا٫ مً الهلي٨ىبتر َاثغجىا هجخذ ) 5

ت الاخخياَيت ال٣ىاث  للٗضو اإلاضٖع

 . الاؾغاثيلى

 : اإلاًاصة ؤلاؾغاثيليت الهجماث نض

 ا٦خىبغ؟ 7 يىم اؾغاثيل مى٠٢ ما : ؽ

 . والجىىص والضباباث اإلاغ٦باث مً آلادٝ بؾغاثيل خغ٦ذ  1

 الهىاعيش ٢ىاٖض ٖلى هجماث حكً ؤلاؾغاثيليت الجىيت ال٣ىاث بضؤث 2

 - . الجىي  الضٞإ ومىا٢٘ اإلاهغيت

 ؟ ؤ٦خىبغ 7 يىم ؤلاؾغاثيلى الهجىم هخاثج ما : ؽ

كغاث الُاثغاث فى زؿاثغ بؾغاثيل ج٨بضث  ؤلاؾغاثليحن الجىىص ٖو

 ؟ ؤ٦خىبغ 8 يىم بؾغاثيل مى٠٢ ما : ؽ

 وقما٫ الؿىيـ ٢ىاة قغ١  ال٨باعي  عئوؽ ٖلى هجماث بكً ٢امذ

 . ؤلاؾماٖيليت
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 ؟ ا٦خىبغ 8 يىم اإلاًاص الاؾغاثيلى الهجىم هخاثج ما : ؽ

 . ال٣ىاث لهظٍ مهيضة ٖمل فى ٢ىاجىا هجخذ  1

لى والاؾغي  ال٣خلى مً مئاث بلٛذ زؿاثغ ٦بضتها 2  ٖؿاٝ( ال٣ٗيض عؤؾهم ٖو

 - الضباباث ٦خاثب اخضي ٢اثض )ياظىعي

 : اإلاؿلخت لل٣ىاث الاؾاؾيت اإلاهمت جد٣ي٤ اؾخ٨ما٫

 ؟ اإلاهغيت لل٣ىاث باليؿبت هاجخا ا٦خىبغ 8 الازىحن يىم ٧ان باألصلت ؤيض : ؽ

الم ٖليها وعٞٗذ قغ١  ال٣ىُغة مضيىت جدغيغ ) 1  . اإلاهغيت الٖا

 الىدياث مً الىجضة َلب بلى اؾغاثيل وػعاء عثيؿت ماثحر ظىلضا صٖذ ) 2

 ألاؾلخت مً ظىي  بجؿغ ٞإمضتها اإلاخدضة

ت ظىي  ظؿغ ؤ٦بر  ٗض  . الخاعيش ٖٞغ

 . بالٟكل باءث ول٨ً اإلاهغيت الضٞاٖاث ازترا١ اؾغاثيل خاولذ ) 3

 . بىصابؿذ خهً ماٖض باعلي٠ زِ خهىن  اؾغاثيل ٣ٞضث ) 4

 . قغ٢ا ٦م 15  12 زِ بلى الىنى٫  فى اإلاهغيت ال٣ىاث هجخذ ) 5

 م 1973 ٦خىبغ ا 14 يىم قغ٢ا الهجىم جُىيغ : الشاهيت اإلاغخلت

 ا٦خىبغ؟ 14 يىم الهجىم مهغ جُىيغ جٟؿغ بم : ؽ

 . الجىدن فى اهخهاعاث ؾىعيا جد٣ي٤ ) 1

 . الؿىعيت الجبهت ٖلى هجماتها اؾغاثيل جغ٦حي ) 2

 ٖلى الًِٛ وجسٟي٠ اإلاهغيت الجبهت ججاة الاؾغاثيليت ال٣ىاث ظظب ) 3

 ؾىعيا
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 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 14 فى قغ٢ا الهجىم وجُىيغ ؾىعيا ٖلى الًِٛ جسٟي٠ فى مهغ هجخذ ٦ي٠

 ؟ م 1973 ا٦خىبغ

 - . ؾيىاء فى الٗضو اَضاٝ ٖلى مغ٦ؼة ظىيت يغباث جىظيت 1

 . الاؾغثيليت اإلاىا٢٘ ٖلى باإلاضٞٗيت يغباث جىظيه  2

 ؟ اإلاهغيت الجىيت ال٣ىاث ؤيام امجض مً ا٦خىبغ 14 يىم  ٗخبر باألصلت ؤيض : ؽ

 . الضلخا ؾماء ٞى١  الجىيت اإلاٗاع٥ اقغؽ اليىم َظا فى صاعث ) 1

 لها ٞخهضث اإلاهغيت اإلاُاعاث لتهاظم َاثغة 80 بلى 70 بىدى الٗضو صٞ٘ ) 2

 . َاثغجىا

 حؿ٘ م٣ابل ٞاهخىم َغاػ مً اؾغاثيليت َاثغة ٖكغ زمـ اؾ٣اٍ جم ) 3

 ميج َغاػ مً مهغيت َاثغاث

 ا٦خىبغ 17  15 ال٣ىاة قغ١  اإلاًاص الاؾغثيلى الهجىم نض : الشالشت اإلاغخلت

 ؟ الضٞغػواع سٛغة خضور : جٟؿغ بم : ؽ

ت ٢ىاث اإلاهغيت الجبهت ججاة بؾغاثيل خكضث ) 1  و٢ىاث مكاة و٢ىاث مضٖع

 . ومضٞٗيت ظىيت

 ٢ىاجىا واؾخُاٖذ اإلاهغيت الجبهت مىخه٠ ا٦خىبغ 15 يىم نباح َاظمذ ) 2

 . الهجىم جدبِ ؤن

 الضٞاٖاث بحن سٛغة اخضار مً جم٨ً ختى ٢ىاجه صٞ٘ فى الٗضو ؤؾخمغ ) 3

 الاؾماٖيليت ظىىب الضٞغؾىاع مى٣ُت ٖىض اإلاهغيت

 ا٦خىبغ 24 بلى 18 ال٣ىاة ٚغب الٗضو ل٣ىاث الخهضي : الغابٗت اإلاغخلت

 الضٞغػواع؟ سٛغة اؾغاثيل اخضار هخاثج ما : ؽ
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 . الشٛغة مً ال٣ىاة ٚغب بلى ٦بحرة ٢ىة صٞ٘ فى اؾغاثيل هجخذ ) 1

 . بدغيت حٗمل ان َاثغتها حؿخُي٘ ختى الجىي  الضٞإ مىا٢٘ تهاظم بضؤث ) 2

 مجلـ ؤن لٗلمها ال٣ىاة ٚغب اؾتراجيجى َضٝ ؤي ٖلى الاؾديالء خاولذ ) 3

 بى٢ٝغ ٢غعاع انضاع وق٪ ٖلى الامً

 . الىاع اَال١

 ب٣ىاتها ٞاججهذ ٞكلذ ول٨نها الاؾماٖيليت ٖلى لالؾديالء قماد ج٣ضمذ ) 4

 . الؿىيـ هدى ظىىبا

 ؟ الؿىيـ مضيىت ٖلى الاؾديالء بؾغاثيل مداولت جٟؿغ بم : ؽ

 . ال٣ىاة ٚغب فى وعَت فى انها اصع٦ذ بؾغاثيل  1

 . الىاع اَال١ و٠٢ بسغ١  ٣ٞامذ اإلاهغيت بال٣ىاث مدانغة  2

 الؿىيـ؟ ٖلى الاؾغاثيلى الهجىم ٞكل جٟؿغ بم ؽ

 الؿىيـ صازل الكٗبيت واإلا٣اومت اإلاهغيت لل٣ىاث الباؾلت اإلا٣اومت بؿبب

 ؟ : الؿىيـ مضيىت ٖلى الهجىم هخاثج ماهى : ؽ

 ؤلاؾغاثيليت والُاثغاث الضباباث وصمغث اإلاهغيت ال٣ىاث لها جهضث ) 1

 بضازلها جاع٦ت الؿىيـ خى٫  ٢ىاتها ووكغ الاوسخاب ٖلى بؾغاثيل ؤظبرث ) 2

 . مدتر٢ت صباباث

 اَال١ و٠٢ باخترام ي٣ط ى ا٦خىبغ 25 و 23 يىمى ٢غاع ألامً مجلـ انضع ) 3

 الىاع

 الضوليت لل٣غاعاث اهتها٧اتها جماعؽ ْلذ ول٨نها بال٣بى٫  اؾغاثيل جٓاَغث ) 4

 اإلا٣اومت امام الهجىم وجدُم ا٦خىبغ 28 يىم ازغي  مغة الؿىيـ َاظمذ )5

 الباؾلت
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 جد٣ي٤ اإلاهغيت ال٣ىاث اؾخُاٖذ ال٣خا٫ مً يىم 23 بٗض بادصلت ايض : ؽ

 ؟ 1973 ا٦خىبغ خغب فى ٖؿ٨غيت معجؼة

 .ٖؿ٨غيت معجؼة ونى٘ الؿىيـ ٢ىاة ا٢خدام فى اإلاهغيت ال٣ىاث هجخذ ) 1

ت والٗغباث الضباباث ومئاث باعلي٠ زِ جضمحر ) 2  ؤلاؾغاثيليت اإلاضٖع

 . ٦م 15 بٗم٤ الكغ٢يت الًٟت ٖلى الاؾديالء ) 3

خان ٞغ٢خان جضٖمها مكاة ٞغ١  5 ٖلى الاؾديالء ) 4  . مضٖع

 ٢ىاتهغا مً ٦بحر ظؼء لخىاظض َكا مى٢ٟا الاؾغثيليت ال٣ىاث حٗاوى ٧اهذ ) 5

 ٞغي  الاعى مغن  يغي٣ت قغعيدت ٖلغي 

 اؾخٗضاص ٖلى اإلاهغي  الجيل مً ضخمت ٢ىاث بها وجديِ ال٣ىاة ٚغب

ا  . ٖليها وال٣ًاء لخضمحَر

 : وهخاثجها ا٦خىبغ خغب مً اإلاؿخٟاصة الضعوؽ

 الهغإ جاعيش فى جدى٫  وه٣ُت ٞغيضا خضزا ا٦خىبغ خغب ٧اهذ بادصلت ايض : ؽ

 ؟ الاؾغاثيلى الٗغبى

 ؟ م 1973 ا٦خىبغ خغب فى للمٟاظإة اؾغاثيل حٗغى هخاثج ما ؽ

 ظهاػ ا٢ضع ؤهه يضعى الظر مسابغاتها وظهاػ ظيكها فى الش٣ت اؾغاثيل ٣ٞض ) 1

 . الٗالم فى مسابغاث

 جىاػنها ج٣ٟض والؿىعيت اإلاهغيت الجبهخحن ٖلى الاؾغثيليت ال٣ىاث ظٗل ) 2

 . الاماميت مىا٢ٗها مً وجيسخب

 املخابغاث زضإ ٖلى وؾىعيا مهغ ٢ضعة مً الٗالم الضَكت انابذ ) 3

غم والامغي٨حرة الاؾغاثيليت  مغن  لغصيهم مغا ٚع

 . مخُىعة اؾخُإل وؾاثل
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 ال٣ٗيضة ؤؾـ وانهياع ج٣ىيٌ مً اإلاهغيت ال٣ىاث جم٨ىذ جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ الاؾغثيليت لل٣ىاث ال٣خاليت

 . ممحياتها ؤَم وهى اإلاىاوعة ٖلى وال٣ضعة الخغ٦ت زٟت بؾغاثيل ٣ٞضث ) 1

 . اإلاٗغ٦ت ميضان ٖلى الجىيت الؿياصة جد٣ي٤ اؾغاثيل حؿخُ٘ لم ) 2

 ؟ 1973 ا٦خىبغ خغب فى الخهيىت الضٞاٖاث ٞكل جٟؿغ بم

 بطا الخضيثرعة الجحرعوف ؤمغعام ٣ٖبرعة ج٣غعٝ ؤن ديم٨نهغعا الغعصٞاٖاث دن

 والاعاصة واإلاٗغعصاث الاؾغعلخت اخغعصر جمخلغع٥ ٧اهغعث

 . ال٣خا٫ ٖلى والخهميم

 ؟ الاوؾِ الكغ١  فى ال٣ىة مىاػيً ؤ٦خىبغ خغب ٢لبذ جٟؿغ بم

 وٛمت وهى م 1967 خغب بٗض اؾغاثيل جغصصَا ٧اهذ التى الىٛمت ؾ٣ىٍ ) 1

 . الاؾغاثيلى للٟغص الىىعى الخٟى١ 

 محية مً ي٣لل مما الخضيشت الخ٨ىىلىظيا اؾخسضام ٖلى ؤلاؾغاثيلى ٢ضعة ) 2

 . للٗغب الٗضصي الخٟى١ 

 ؟ الٗغبى اإلا٣اجل ٦ٟاءة ؤ٦خىبغ خغب ؤْهغث : جٟؿغ بم : ؽ

 . ح٣ٗيضا واقضَا الاؾلخت اخضر اؾخسضام ٖلى ٢ضعجه الٗغبى اإلا٣اجل ازبذ  1

 - . ال٣خا٫ ميضان فى ٦ٟاءجه الٗغبى واإلا٣اجل وال٣اثض املخُِ ؤزبذ 2

يت ال٣ضعة الٗغب امخل٪  3  يجٗل ؾىٝ مما الٗضصي ال٨م ظاهب بلى الىٖى

 . اإلاؿخ٣بل فى نغإ اي فى الغابدت هى ٦ٟتهم
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 مً الخض فى اإلاهغي  الجىي  الضٞإ ٢ضعة ؤ٦خىبغ خغب ؤزبدذ : جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ الاؾغاثيلى الجىي  الخٟى١ 

ا اإلاهغي  الجىي  الضٞإ خ٣٣ها التى للىخاثج ٧ان  الضواثغ حٗيض ؤن فى ؤزَغ

 الجىي  صٞاٖها اهٓمت فى الٛغبيت الٗؿ٨غيت

 ٣ٞض للُاثغاث اإلاًاصة والهىاعيش اإلا٣اجلت الُاثغاث بحن بالخىاػن  يسخو ٞيما

 اإلاًاصة الهىاعيش ؤَميت ؤزبذ

 ) اإلاهغي  الجىي  الؿالح مً اإلاؿخٟاصة الضعوؽ ( للُاثغاث

 ؟ الخغب مباصت ؤَم مً الخكض مبضؤ جد٣ي٤ جٟؿغ بم : ؽ

 ؟ 1973 ا٦خىبغ خغب فى الخكض مبضؤ جُبي٤ هخاثج ما : ؽ

 بلى ؤصث والتى الجىيت الًغبت هجاح بلى الخغب مباصت ؤَم الخكض مبضؤ ؤصي ) 1

 للٗغصو الجىيغة الؿيُغة مغا٦ؼ قل

 .بدغيت حٗمل ؤن اإلاهغيت للُاثغاث الٟغنت واجاح

 لضيها ي٨ىن  ؤن خغبيت نىاٖيت ٢اٖضة دجمل٪ التى الىاميت للضو٫  يلؼم ) 2

 اإلاٗغ٦ت إلاىانلت الؿالح مً ٧اٝ مسؼون

 .ال٨بري  الضو٫  دجخد٨م ختى

 إلاهغ؟ باليؿبت م 1973 ا٦خىبغ لخغب الاؾتراجيجيت الىخاثج ما : ؽ

ى الغثيس ى الهضٝ جد٣ي٤ ) 1 ا ألن والالخغب الالؾلم خالت انهاء َو  اؾخمغاَع

 . مهغ انهياع  ٗنى ٧ان

مذ ) 2  الٗغبى للجيإ خل ديجاص الخضزل الٗٓمخحن ال٣ىجحن الخغب اٚع

 الغ٦ىص خالت وانهاء الاؾغاثيلى

 ؟ الاٞغي٣ى اإلاؿخىي  ٖلى ؤ٦خىبغ خغب هخاثج ما : ؽ
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 . اؾغاثيل م٘ ٖال٢اتها ب٣ُ٘ اٞغي٣يت صولت 22 ٢امذ ) 1

 اؾغاثيل م٘ ٖال٢تها و٢ُٗذ ؾب٣ذ ٢ض ٧اهذ ازغي  صو٫  زماوى بلى بادياٞت ) 2

 . 1967 خغب بٗض

 اؾغاثيل لٗؼ٫  ظضيضة واياٞت اإلاهغيت للؿياؾت هجاح بمخابت الخُىة َظٍ ) 3

 الخُغ مىاظهه فى الٗغبى الخًامً اَميت ا٦خىبغ خغب اْهغث باألصلت ؤيض : ؽ

 ؟ الاؾغثيلى

غر  الٗؿغ٦غي  الغعصٖم بخ٣غصيم صو٫  حؿٕغ ٢حرام ) 1  الجؼاثغعع الٗغعا١ ( َو

 – – – – – – الؿغعٖىصيت اإلاٛغعب الاعصن ليبحرا

 - – ) جىوـ ال٨ىيذ الؿىصان

 اإلااصي الضٖم ج٣ضيم والؿٗىصيت الخليج صو٫  ٢غعث ) 2

 ؟ ؤلا٢خهاصيت الىاخيت مً ؤ٦خىبغ خغب هخاثج ما : ؽ

 م 1973 ا٦خىبغ خغب فى ٞٗا٫ ٦ؿالح البترو٫ صوع  جإ٦ض بادصلت ايض

 . اهخاظت بخسٟيٌ اظغاءاث للبترو٫ اإلاىخجت الٗغبيت الضو٫  اجسظث ) 1

 . الامغي٨يت اإلاخدضة للىدياث جهضيغة ٖلى ال٩امل الخٓغ جُبي٤ ) 2

 امغي٩ا ٖلى جًِٛ وظٗلها واليابان اوعوبا صو٫  ٖلى البترو٫ خٓغ ازغ ) 3

 . الٗغبى للخ٤ لالؾخجابت

اصة الٗالم ؤمام البترو٫ ؾالح اعجبِ ) 4  يىهيى 5 ٢بل ما خضوص بلى بؾغاثيل إٖل

لى خغب هخاثج ما : ؽ  ؟ الؿياس ى اإلاؿخىي  ا٦خىبٖغ

لىُى خل٠ ؤنيب ) 1  مى٠٢ مً اًٖاثه لًٛب هديجت ٦بحر بكغر الَا

 . اإلاخدضة الىدياث
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 الدؿهيالث َظٍ ج٣ضيم ٖلى مىا٣ٞتها ٖضم ًٖ الضو٫  َظٍ بٌٗ اٖخظعث ) 2

 . اإلاخدضة للىدياث

 ظؼع  فى ٣ِٞ واخض مُاع اؾخسضام مً الا الامغي٨يت الُاثغاث جخم٨ً لم )3

لىُى املخيِ فى آلاػوع  للبرحٛا٫ والخابٗت الَا

لىُى خل٠ انيب : جٟؿغ بم : ؽ  ؟ ٦بحر بكغر الَا

 والتيوص َاثغاتها لهبىٍ حؿهيالث ج٣ضيم اإلاخدضة الىدياث منهم َلبذ خيض

 ب٢امغة مغن  لترجم٨ً مُغاعاتهم فى بالى٢ىص

 . طل٪ وعًٞىا الُىيل الجىي  الجؿغ
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ًب بم : ؽ  ؟ الاوعبيحن خلٟائها مى٠٢ مً ألامغي٨يت ؤلاصاعة جٟؿٚغ

ًهم 1  - . اإلاخدضة للىدياث حؿهيالث ب٢امت ٞع

ًهم اٖخبرث 2  فى الىىويت مٓلتها ان باٖخباع للجميل وه٨غان جخىص بمشابت ٞع

 - جدمغي  التري  َغي  الٛغبحرة ؤوعبا

 .الؿىٞيتى الىىوي الخُغ مً الضو٫  َظٍ

ٌ جٟؿغ بم  ؟ اإلاخدضة للىدياث حؿهيالث ج٣ضيم ألاوعوبيت الضو٫  بٌٗ ٞع

 لها الٗغب امضاص ٖضم و يضَا الٗغب ًٚب ازاعة ٖضم ٖلى خغنا ) 1

 . بالبترو٫

 . الٗغبيت ال٣ًيت بٗضالت بًٗها ديمان ) 2

 الاؾغاثيلى الٗغبى الجيإ بنهاء فى الؿلميت مهغ ظهىص
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 1977 هىٞمبر 19 فى الؿالم مباصعة )ؤ

 ؤلاؾغاثيلى؟ الٗغبى الجيإ خل ؤظل مً الؿاصاث اجسظَا التى الخُىاث ماهى

 : بلى وصٖا 1977 هىٞمبر 19 فى بؾغاثيل بؼياعة الؿاصاث ٢ام ) 1

اص٫ صاثم ؾالم ب٢امت ؤ  - . الاوؾِ الكغ١  فى ٖو

 - . الخغب ويالث ال٣اصمت الاظيا٫ ججىب ب

تراٝ ) 2  الٟلؿُينى للكٗب اإلاكغوٖت بالخ٣ى١  الٖا

 : م 1978 ؾبخمبر 17 بلى 5 مً صيٟيض ٧امب ماجمغ )ب

  : اًٖاءٍ

 ؤهىع  (اإلاهغي  الغثيـ و اإلاخدضة الىدياث عثيـ )٧اعجغ ظيمى( الغثيـ

 عثغيـ )بييجً مىىاخم(و )الؿاصاث

 .اؾغاثيل وػعاء

 صيٟيض؟ ٧امب ماجمغ ؤليها اهخهى التى ألاؾـ ما : ؽ

 صيٟيض؟ ٧امب ماجمغ هخاثج ما : ؽ

 . ؾيىاء مً ال٩امل الاوسخاب ) 1

 . واؾغاثيل مهغ بحن الٗال٢اث جُبي٘ ) 2

يت الخ٣ى١  جد٣ي٤ ) 3  : َغي٤ ًٖ الٟلؿُينى للكٗب الكٖغ

 و٢ُإ الٛغبيت الًٟت مؿخ٣بل جدضيض فى ٞلؿُحن وممشلى الاعصن اقترا٥ )ؤ

 .ٚؼة

 ال٩امل الظاحى الخ٨م وا٢امت الاؾغاثيلى الٗؿ٨غي  الخ٨م انهاء )ب

 الؿالم مٗاَضة )ط

 ؟ واؾغاثيل مهغ بحن م 1979 : ماعؽ 26 الؿالم مٗاَضة ههىم اَم ما ؽ
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 . الؿلميت بالُغ١  اإلاكا٧ل وخل الخغب خالت انهاء ( 1

 . ؾيىاء ظؼيغة قبه مً الخام الاؾغاثيلى الاوسخاب ( 2

تراٝ ( 3  اعيه ٖلى الجيإ اَغاٝ مً َٝغ ٧ل بؿياصة الٖا

 . وز٣اٞيت وب٢خهاصيت ؾياؾيت َبيٗيت ٖال٢اث ب٢امت ( 4

 .ؾيىاء فى ا٦ثر وبٗم٤ الخضوص ظاهبى ٖلى الؿالح مدضوصة مىا٤َ ب٢امت ( 5

 مً قهغ بٗض ٚؼة و٢ُإ الٛغبيت للًٟت الظاحى الخ٨م مٟاوياث بضء ( 6

 . اإلاٗاَضة َظٍ ٖلى الخهضي٤

 ال٣غاع َى الؿالم ومٗاَضة صيٟيض ٧امب اجٟا٢يت ٖليه ٢امذ الظي ألاؾاؽ ( 7

 بلغي  يغصٖى والظي 1967 الهاصع 242

 . املخخلت البالص مً بؾغاثيل واوسخاب الخغب بنهاء

 ؟ واؾغاثيل مهغ بحن الؿالم مٗاَضة ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما : ؽ

 . م 1982 ابغيل 25 فى ؾيىاء ظؼيغة قبه مً ال٩امل الجالء ( 1

 بد٨غم واؾغعاثيل مهغع  بغيً الخغصوص ٖالماث بٌٗ ٖلى الخالٝ اهخهى ( 2

 بإخ٣حرة م 1989 الضولحرة الخد٨غيم َيئرة

ا َابا مضيىت فى مهغ حَر  .الخضوص ه٣اٍ مً ٚو

 ؟ للٟلؿُيييحن اإلاكغوٖت الخ٣ى١  لخد٣ي٤ جمذ التي الخُىاث ما : ؽ

 لخ٣ى١  مىاؾبت نيٛت بلى للىنى٫  وبؾغاثيل الٗغب بحن الخىاع بضؤ ) 1

 .الٟلؿُيني الكٗب

 )ؤوؾلى( في وبؾغاثيل الٟلؿُيييحن بحن جغجيباث خضور بلى ألامغ اهخهى ) 2

 . بالجرويج

 بإؾباهيا )مضعيض( في اؾغاثيل م٘ ٖغبيت ؤَغاٝ ٖضة بحن خىاع خضر ( 3
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ىيت ؾلُت ٢يام ؤٖلً ؤزحرا ( 4  حٗبر ل٩ى )وؤعيدا ٚؼة( ٢ُإ في ٞلؿُيييت َو

 . الٟلؿُيني الكٗب ؤماوي ًٖ

 الكغ١  في ونهاجي صاثم ؾالم اجٟا٢ياث بلى للخىنل َىيال الُغي٤ يؼا٫ د ( 5

 . ألاوؾِ
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 الشامً الٟهل

 م 2013 يىهيى 30 و م 2011 يىايغ 25 زىعجا

 م 2011 يىايغ 25 زىعٍ م٣ضماث

 ؟ م 2011 يىايغ 25 زىعة ٢بل مهغ في الؿياؾيت اإلاٗاعيت اق٩ا٫ / وضر) ؽ

 في جمشل جىٓيمي ق٩ل جإزظ الؿياؾيت اإلاٗاعيت بضؤث م 2004 - ٖام زال٫

ت  مً للخسلو الكباب حؿخ٣ُب خغ٧اث مجمٖى

ني الخؼب ؾيُغة  الخ٨م ٖلي الَى

 ؟ 2011 يىايغ 25 زىعة ٢يام جٟؿغ بم ؽ

 لهالر بال٩امل م 2010 - هىٞمبر فى ظغث التى الكٗب مجلـ اهخساباث جؼويغ 1

نى الخؼب  الَى

 - الا٢خهاصيت الاخىا٫ ؾىء 2

 - وججضيضٍ الُىاعيء ب٣اهىن  الٗمل اؾخمغاع 3

 م 2011 يىايغ 25 زىعٍ و٢اج٘

 ؟ 2011 يىايغ زىعة اخضار وضر ؽ
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 ٖىانم فى اإلاياصيً وؾاثغ بال٣اَغة الخدغيغ ميضان بلى الشىاع زغط - 1

خٟىا م 2011 يىايغ 25 ْهغ املخاٞٓاث  َو

 الاظخماٖيت والٗضالت بالخغيت

ذ - 2  اؾخضعاع خاو٫  بياها وانضع الب٣اء ٖلى مباع٥ وؤنغ الاخضار حؿاٖع

 باؾ٣اَه اإلاُالب وجهاٖضث ٖليه ال٠ُٗ

 ًٖ مباع٥ ،جىخى )م 2011 ( ٞبرايغ 11 مؿاء بيان فى ) ؾليمان ٖمغ( بٖالن . - 3

 الشىعة مً يىم 18 بٗض الخ٨م

 ،جىخى )م 2011 ( ٞبرايغ 11 مؿاء بيان فى ) ؾليمان ٖمغ( بٖالن هخاثج ما ؽ

 ؟ الخ٨م ًٖ مباع٥

 ًٖ مباع٥ عخيل وهى ؤد الشىعة اَضاٝ خ٤٣ وبإهه بادعجياح الكٗب قٗغ - 1

 الخ٨م

لى املجلـ ؤٖلً - 2  يدمى ؤهه َىُاوي  دمحم اإلاكحر بغثاؾت اإلاؿلخت لل٣ىاث ألٖا

 دؾخ٨ما٫ مٗها وؤهه الشىعة

 الاَضاٝ

 .م 2011 ٞبرايغ 13 فى والكىعي الكٗب مجلس ى بدل باصع - 3

 خ٨ىماث ٖىىان جدذ ظاءث التي الؿغيٗت الىػاعيت الخٛحراث صدلت ما ؽ

ما٫ لدؿيحر اهخ٣اليت  2011 يىايغ زىعة بٗض الٖا

 الاؾخ٣غاع ٖضم مً بدالت جمغ ٧اهذ البالص ؤن ٖلى جض٫

 الخياع باليؿبت والكىعي الكٗب مجلس ى اهخساباث/ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما )ؽ

 ؟ م 2011 يىايغ 25 ؤزىاء الاؾالمي

ت بإٚلبيه الاؾالميىن  ٞاػ 1  - . ملخْى
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 - . الازىان ظماٖت مً ؤًٖاء املجلؿحن مً ٧ل عؤؽ 2

 - الجمهىعيت عثيـ مىهب لكٛل الترشر 3

 يىايغ 25 زىعة بٗض مهغ فى عثاؾيت اهخساباث ؤو٫  / ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما )ؽ

 م؟ 2011

 مً ٦بحر ٖضص ج٣ضم و الجمهىعيت عثيـ مىهب لكٛل الترشر باب ٞخذ جم 1

 - ؾياؾيت جياعاث مً اإلاىهب لكٛل ألاشخام

 مغشخا، 13 ٖضصَم بلٜ مسخلٟت وجىظهاث وؤ٩ٞاع

اصة الاهخساباث مً الاولى الجىلت اهتهذ 2  ؤٖلى ٖلى خهال ازىحن بحن باٖد

ما ألانىاث  - قٟي٤ ؤخمض مغس ى دمحم َو

اصة اهخساباث 3  .الانىاث اظمالى مً % 51 - بيؿبت مغس ى دمحم بٟىػ  اهتهذ الٖا

 الخ٨م فى مغس ي دمحم

 ؟ مهغ خ٨م مغس ي دمحم جىلي ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما )ؽ

 به جماعؽ ٧اهذ الظي الاؾلىب بىٟـ الؿلُت الخا٦م الخؼب ماعؽ 1

ى آد ؾلُاتها الؿاب٣ت الخ٨ىماث  - خمايت َو

 والاؾخصىاثيت ال٣اهىهيت الىؾاثل بمسخل٠ ٖنها حٗبر التى اإلاهالر

 2012 هىٞمبر 21 - ( صؾخىعيا اٖالها وانضع بالخ٨م مغس ي دمحم الغثيـ اهٟغاص 2

 الغثيـ نالخياث مً  ٗؼػ  )م

 الضولت واصاعاث َيئاث ٧ل في والٗضالت الخغيت خؼب ٖىانغ وي٘ ٖلي الٗمل 3

 - املخلي الخ٨م ٢ياصاث ٞيها بما

 واإلاضن ال٣غر  في

 . زانت بهٟت الا٢خهاص و ٖامت بهٟت البالص قئىن  اصاٍع ؾىء - 4
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 الاؾٗاع واعجٟإ الخطخم مٗض٫ وػياصة الخاعظيه مهغ صيىن  اعجٟإ - 5

79 

 الشاهىي  ر الشا٫ اله٠ الخاعيش فى الٟاعؽ

 01226802573 نبخى دمحم /ؤ

 م 2013 يىهيه 30 زىعة

 ؟ م 2013 يىهيت 30 ٢يام / جٟؿغ بم

 الكٗب بضؤ ختي مهغ في الازىان ظماٖه خ٨م ٖلي َىيل و٢ذ يمٌ لم 1

 - للمك٨الث خلى٫  ار ي٣ضمىا لم انهم يضع٥

 الغثيؿيت

 - . والٗضاله وال٨غامه الخغيه في الكٗب مُالب مً ؤر جخد٤٣ لم 2

 - يىايغ زىعٍ اؾخٗاص اظل مً الازىان خ٨م يض ازغر  مٍغ الشىعٍ هظع ججمٗذ 3

 . الصخيذ الُغي٤ في وويٗها م 2011

 م 2013 يىهيه 30 زىعٍ م٣ضماث

 دمحم الغثيـ مً الش٣ه لسخب الضٖىاث جهاٖضث م 2013 ابغيل 26 - فى 1

 مغس ي

  ؿخجب لم . يىهيه 30 - في اإلاهله جيخهي ان ٖلي مب٨ٍغ عثاؾيه اهخساباث بظغاء 2

 اإلاُلب لهظا مغس ي )الاؾب٤( الغثيـ

 . الكغعي الغثيـ اهه واٖلً

 م؟ 2013 يىهيه 30 زىعة مً اإلاؿلخت ال٣ىاث مى٠٢ وضر )ؽ

 م 2013 يىهيه 23 - يىم بياها الضٞإ وػيغ الؿيس ي الٟخاح ٖبض الٟغي٤ انضع 1

 الٟتٍر زال٫ ججىبذ اإلاؿلخه ال٣ىاث ان اٖلً
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ىيه مؿئىلياتها ان الا الؿياس ي اإلاٗتر٥ في الضزى٫  الؿاب٣ه  والازال٢يه الَى

 مهغ اهؼد١ إلاى٘ الخضزل جدخم الكٗب ججاٍ

 ماؾؿاث وانهياع الُاثٟيه والٟخىه الجاعر  والا٢خخا٫ الهغإ مً مٓلم ه٤ٟ في

 . الضوله

 زال٫ وقٗبها مهغ لخمايه خ٣ي٣يه ومهالخه جٟاَم نيٛه ايجاص الي صٖا 2

 ) يىهيه 30 - في ييخهي ار ( اؾبٕى

 23 يىم بياها الضٞإ وػيغ الؿيس ي الٟخاح ٖبض الٟغي٤ انضاع جٟؿغ بم ؽ

 ؟ م 2013 يىهيه

 الُاثٟيه والٟخىه الجاعر  والا٢خخا٫ الهغإ مً مٓلم ه٤ٟ في مهغ اهؼد١ إلاى٘

 . الضوله ماؾؿاث وانهياع

 م 2013 يىهيه 30 زىعة مً اإلاؿلخت ال٣ىاث مى٠٢/ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما ؽ

 الٗضويه عابٗه مسجض ميضان في يخجمٗىن  اإلاؿلمحن الازىان ظماٖه اههاع بضؤ

 - امام النهًه ميضان في و ههغ مضيىه في

 م 2013 يىهيه 28 يىم مً ابخضاء ال٣اٍَغ ظامٗه

 ؟ النهًت وميضان عابٗت في الازىان اٖخهام جٟؿغ بم ؽ

 مب٨ٍغ عثاؾيه اهخساباث دظغاء يىهيه 30 بيىم املخضصٍ اإلاهله دهتهاء جدؿبا

 واضر بك٩ل اإلاى٣ُخحن في الىاؽ خياٍ وحُٗلذ

 ؟ 2013 يىهيت زىعة ؤخضار وضر ؽ

 ول٨ىه مغس ي دمحم مً الش٣ت لسخب الضٖىاث جهاٖضاث 2013 يىهيى 29 يىم - 1

ٌ  مب٨غة اهخساباث اظغاء ٞع
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ًذ - 2  والكىإع اإلاياصيً بلي بالٟٗل الكٗب وزغط للخىاع صٖىجه اإلاٗاعيه ٞع

 . ظضيضٍ زىعٍ في يىهيه 30 يىم

 الغابٗه الؿاٖه في بياها اإلاؿلخه لل٣ىاث الٗامه ال٣ياصٍ ؤنضعث يىليى او٫  في 3

 - قٗب لخغوط ٞيه اقاعث ٖهغا

 . الكٗب مُالب لخلبيه ؾاٖه 48 الجمي٘ وامهلذ اإلآاَغاث في الٗٓيم مهغ

 اليىم في الؿلُه حؿليم و م 2013 - يىليى مً الشالض اليىم في مغس ي ٖؼ٫  جم 4

 الضعؾخىعيه املخ٨مه لغثيـ يىليى 4 الخالي

 , مب٨ٍغ عثاؾيه اهخساباث اظغاء ختي )مىهىع  ٖضلي اإلاؿدكاع(

ه جىٟيظ ٖلي الٗمل و م 2012 - صؾخىع  حٗضيل 5  حُٗيل واولها الُغي٤ زاَع

 لهالر نضع والظر م 2012 بضؾخىع  الٗمل

 الازىان ظماٖه

 ؟ اإلاؿلمحن الازىان خ٨م اهتهاء /ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ما )ؽ

 يىايغ 15 - 14 يىمي ٖليه الاؾخٟخاء بٗض م 2014 - يىايغ في ظضيض صؾخىع  نضع 1

. 

 مايى 28 - 26 - مً ايام زالزه مضر ٖلي الغثاؾه اهخساباث ظغث ٖليه وبىاء 2

ما ٣ِٞ ازىحن مغشخحن بحن م 2014  َو

 والؿيض , الضٞإ وػاٍع مً اؾخ٣الخه ٢ضم ان بٗض الؿيس ي الٟخاح ٖبض اإلاكحر

 – الؿياؾحن اليكُاء اخض نباحي خمضيً

 ظضيضة نٟدت مهغ وبضؤث بالغثاؾت الؿيس ي الٟخاح ٖبض ٞىػ  بٗضَا اٖلً 3

 - َغي٤ ٖلى وويٗذ الخضيض الخاعيش فى

اَيت والىماء الخ٣ضم وجد٣ي٤ الكٗب مهالر وحٛليب الضيم٣غاَيت  __والٞغ


