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أمام العبارة   (اكتب كلمة ) صواب  :السؤال األول 
أمام العبارات غير الصحيحة فيما  (خطأ) الصحيحة وكلمة 

 :  يلي

مثلت بريطانيا الشريك القوي في اتفاقية الحكم الثنائي  /1
 م1904تأسست مصلحة الخدمات الطبية عام  /2

أسس اللورد كرومر النظام اإلداري االستعماري في  /3
 السودان

م  1906بدأ التعليم األولي في السودان في رفاعة عام  -4
كان معظم أهل السودان خالل فترة الحكم الثنائي من  /5

 طبقة المزارعين 
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م بإنشاء 1934بدأ تدريب المعلمين في السودان عام / 6
 ) معهد بخت الرضا بالقرب من الدويم 

كانت المرحلة الثالثة من السياسة البريطانية بالجنوب / 7
 مرحلة انفصالية

استمرت اإلرساليات تشرف على التعليم في الجنوب  -8 
 م ۔1948حتى عام 

شهد العالم أزمة اقتصادية لم تؤثر على   1929عام /9
 السودان

يعتبر السير هريرت هيلستون حاكما عاما على    -10 
 1947 -1940السودان خالل الفترة من 
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 رتب المعطيات التالية أمام مايناسبها من القائمة أدناه  (ب 
   المعطيات :

قانون ملكية  - لمخابرات ة امصلح -السكرتير المالي 
مدرسة  -اكتمال العمل في خزان سنار -األراضي الزراعية

مدرسة  - التعليم األوسط   - السكرتير اإلداري -العرقاء
إدخال الحكومات المحلية في السودان  -المساعدين الطبيين

 مجلس الحاكم العام -
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  السوريين / ۱

  اإلشراف على المديريات / ۲

  / الشفخانات٣

  / إشراك األهالي في الحكم واإلدارة 4

  بيرناند باشا المالطي  /5

  م ۱۹٣۸ /6

  م ۱۹۲۰ /7

  م ۱۸۹۹ /8

  تدريب المعلمين /9

  / ود مدني 10
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السؤال الثاني: أمأل األماكن الشاغرة بالحقائق التاريخية 
 :المناسبة

/ كان محور السياسة الزراعية البريطانية في السودان  1 
.. وذلك تلبية إلحتياجات ...........هو االهتمام بزراعة ..

 .......... البريطانية................شركات ..

بدأت الحكومة البريطانية في تنفيذ أول خطوة نحو  /2 
اللغة .... فأدخلت منهج ..وحدة السودان وذلك في عام......

العربية في مدارس الجنوب وارسلت بعض طالب الجنوب 
... بدال من جامعة ................. ..........إلى كلية ...

 بيوغندا.
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تتطورت الخدمات الطبية في السودان عندما تأسيس  /3 
م ۱۹۲۱عام .............بعض المعاهد الطبية مثل مدرسة 

باإلضافة إلى كتشنر م ۱۹۲۱ومدرسة ................. عام 
 م. 1924الطبية في عام 

/ توسع التعليم العالي أدى إلى التوسع في التعليم الثانوي 4 
 فتأسست ثالث مدارس ثانوية

 ...................و........................و.................
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 السؤال الثالث : )أ( أرسم دائرة حول أفضل رقم إجابة

الحكومة البريطانية تدريب المعلمين وكان ذلك بدأت  /1 
 في مدرسة :

 العرفاء  -ب       غردون التذكارية  -أ 

معهد تدريب المعلمين بشندي  -د        بخت الرضا  -ج
 كانت أول تجربة لزراعة القطن في السودان بمنطقة: /2

القاش   -د     الذيداب -ج      سنار -ب         الجزيرة -أ 
 الحاكم العام الذي تولى إدارة السودان:  /3

        السير جون مفي  -ب                       السير لي استاك -أ  
السير استوارت سايمز  -د           السير روبرت هاو -ج
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/ كانت سياسة بريطانيا لفصل الجنوب عن الشمال في 4
 الفترة من :

 م1955 -1947ب۔            م1919 -1899 -أ    

 م1924 - 1918 -د         م1947 -1920  -ج   

 / من الوظائف المهمة في فترة الحكم الثنائي:5

 المفتش العام  -ب                           مدير التعليم  -أ   

د. مفتش المركز      وكيل حكومة السودان في مصر  -ج   
/ عقدت اتفاقية السالم الشامل بين الحكومة السودانية 6

 والجنوبيين في نيفاشا وهي ضاحية بدولة:  

 كينيا -د     السودان -ج    أثيوبيا -ب    يوغندا  - أ
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كان أول تجمع للعمال في السودان سببه البنيات  /7 
 األساسية التي شيدتها الحكومة البريطانية مثل:

 النقل الميكانيكي  -السكة حديد ب - أ

 كل اإلجابات صحيحة  -د   النقل النهري -ج 

 أول مدير للتعليم خالل فترة الحكم /8

 مکامايكل  -ب         اللورد كرومر -أ         

 نيوبلد  -د          جيمس كري  -ج         

 وصل الخط الحديدي إلى سواكن في العام /9

 م1909 -ج   م 1908 -د    م 1907  -ب   م1905 -أ 
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من أهم المواد االستهالكية التي تستوردها الحكومة   /10 
 النباتية هي:

 الحبوب الزيتية -د القطن  -ج الدقيق  -ب  الصمغ العربي -أ
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 السؤال الرابع : أجب بإختصار
عدد إيجابيات مشروع الجزيرة في فترة الحكم  -1

 الثنائي:
 ..............................................)أ( 

 )ب( ............................................
 )ج( .............................................

ما هي اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة   -2
 البريطانية لفصل الجنوب عن الشمال 

 )أ( ..............................................

 )ب( ............................................
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 م۱۹۲۸ما هي أهم قرارات مؤتمر الرجاف   -3

 .)أ( .............................................
 )ب( ............................................

 .كيف تطور التعليم األولي في فترة الحكم الثنائي  -4

 .............................................................

 ..................................... 

ما هي عوامل تطور التجارة خالل فترة الحكم   -5
 الثنائي:

 ..............................................)أ( 
 )ب( ............................................
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 )ج( .............................................
 )د( .............................................

ما هي مهام السكرتير المالي في فترة الحكم  -6
 الثنائي

 ..............................................)أ( 
 )ب( ............................................
 )ج( .............................................

ما هي أبرز القوانين التي أصدرتها الحكومة  -7
 بشأن ملكية األرض الزراعية

 .......)أ( .......................................
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 )ب( ............................................
 )ج( .............................................
 )د( .............................................

أذكر أربعة من المديريات في السودان خالل   -8
 فترة الحكم الثنائي:

 ..............................................)أ( 
 )ب( ............................................

 )ج( .............................................   

 )د( .............................................
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ما هي المناطق التي اهتمت فيها بريطانيا  /9
 بالزراعة المطرية: 

..........................................................
......................................... 

 االتيالسؤال الخامس : أكتب مقاال تاريخيا وافيا عن 

 م1899يناير  19اتفاقية الحكم الثنائي 

..................................................................

..................................................................

..................................................................
................................................................. 

 


