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 السؤال األول : 

 أوكلمة خط  الصحيحةواب امام العبارة صكلمة  اكتب )أ(
 طأ .امام العبارة الخ

 من مرتكزات فكر المهدي  احياء سنة الجهاد وادابه / 1

)    ( 

علي  1948نص قانون الجمعيه العموميه التشريعيه / 2
 )    (استبدال مجلس الحاكم العام بمجلس تشريعي  

في احتالل حاميتي طوكر وسواكن في نجح عثمان دقنة / 3
 )    (1884فبراير 
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اختلف المجلس االستشاري عن الجمعيه التشريعية   / 4
 )    (حيث ضم في تكوينه كل السودانيين 

 )    (بيت المالزمين ياتي من ارض الجزيره  كل دخل /5

من اول المنابر السياسية في السودان هو نادي خريجي  /6
 )    (م1918المدارس 

 )    (تميزت حملة هكس باشا بتناسق قياداتها  /7

ظهرت الحركه الوطنيه الحديثة في السودان بعد   /8
 )    (الحرب العالمية الثانيه 

شهد االمام محمد احمد المهدي اول خلوة لتعليم القران  / 9
 )    (الكريم في منطقة الجزيره ابا 
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اول مقاومه دينيه واجهت الحكم الثنائي كانت   / 10
في منطقة الحالويين  مقاومة عبد القادر ود حبوبه 

 )    (بالجزيره 

تاخرت حملة انغاذ غردون في القاهرة بسبب  /11
 الخالفات بين مجلس الوزراء ومجلس العموم البريطاني

 )    ( 

اول من ادعي العيسويه في عهد الحكم الثنائي هو  / 12
 )    ( علي عبد الكريم في ام درمان 
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رتب المعطيات التالية أمام ما يناسبها من القائمة  :  ب() 
 .  أدناه

 المعطيات : 

م  1926  –معركة توشكي  –المقاومة الدينيه للحكم الثنائي 
الزاكي  –توفيق صالح جبريل  –ستيورات   –م  1933 –

 –خالوي كرانج  –المقاومه القبليه للحكم الثنائي  –طمل 
 –المقاومه االقليميه للحكم الثنائي   –م 1926  –م 1925

االمير   –دينكر واديو  –يونس الدكيم   –خالوي الغبش 
 صالح عبد القادر -يعقوب 
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  النور عنقره   / 1

  جمعية االتحاد السوداني    / 2

  السير جوت مغي / 3

  علي دينار   / 4

  مقتل يوحنا  / 5

  مقاومه النوير / 6

  السير قرانفيل    / 7

  محمد ادم الدنقالوي   / 8

  القالبات / 9

  الملك عجبنا   / 10

  السير جفري ارثر  / 11

  جمعية اللواء االبيض   /12
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 السؤال الثاني 

 اكمل ما يلي : (أ)
/ نصت المادة .....................من اتفاقية الحكم  1

الثنائي علي منع تطبيق القوانين المصرية في السودان  
 اال بعد موافقة الحاكم العام .

/ من نتائج السياسة البريطانيه في جنوب السودان 2

 ...................................م 1947-م 1920

/ افتتحت اول مدرسة ثانويه لتعليم البنات في 3

 السودان في مدينة ..........................
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/اول منطقه لتجربة زراعة القطن في السودان هي 4

................... 
برزت الطبقه العمالية في فترة الحكم الثنائي في / 5

ات التحتية التي انشاتها الحكومه السودان بسبب البني
 البريطانيه مثل ....................................

 19/11/1924/ تازم الموقف السياسي في السودان  6

 بسبب .......................
/ من نتائج معركة شيكان استيالء المهدي علي اقليم  7

......................... 
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 / انتصرت حملة انقاذ غردون علي االمير...........8

 في معركة ابو طليح 
/ سلكت حملة هكس باشا طريق .................رغم 9

 طوله  
/ كان الخليفة اثناء فترة حكمه مسؤوال عن سلطة 10

............................ 
ف ارسل نائبه / بعد مقادرة الحكمدار محمد رؤو 11

 ...................حملة القضاء علي المهدي في قدير 
/ جيش الكثره في الدولة المهديه كان يتكون من 12

............................ 
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 ارسم دائره حول افضل رقم اجابه صحيحه   ( ب )
 / كان دخل بيت مال الترسانه من 1

 ( ايرادات المراكب والمشاريع 2ارباح ريش النعام        (1

 ( فائض اموال بيوت العماالت4( مبيعات سن الفيل       3

 جدد المهدي انتسابة للطريقه السمانيه بواسطة الشيخ  /  2

 ( محمد شريف نور الدائم 2القرشي ود الزين       (1

 ( االمين الصويلح 4(  محمد الخير عبد هللا   3
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/  تمكنت قوات المهدية من االستيالء علي بحر الغزال 3

 بواسطة االمير 

 ( عبد الرحمن النجومي 2محمد خالد زقل      (1

 ( عثمان دقنة 4( كرم هللا الكركساوي  3 

/  قائد قوات حصار الخرطوم الذي لقبه المهدي بأمير 4

 البرين والبحرين هو 
 ( عبد الرحمن النجومي  2يونس الدكيم       (1

 ( محمد عثمان ابو قرجه 4(  محمد ارباب    3
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 / من عوامل تدهور االحوال االقتصاديه في فترة الخليفه 5

 ( الحروب المتصلة 2        سنين القحط (1
 ( كل ما ذكر4         ( االوبئه3 

 / تجمعت حملة هكس باشا في اواخر يوليو في منطقة :6

 ( الجزيره ابا 4( الرهد   3( الدويم    2االبيض   (1

 / تكونت اتفاقية الحكم الثنائي من 7

 بنود  6( 4بندا    12( 3بندا   24( 2بنود  10 (1
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اصدر الزعماء الدينيون الثالثة صحيفة حضارة / 8

 السودان التي يترأس تحريرها 

 ( حسين شريف 2عبيد حاج االمين     (1

 ( علي عبد اللطيف 4(  عرفات محمد عبد هللا   3

 م هو  1947- 1940/ الحاكم العام الذي استمرت فترته 9

 ( السير هربرت هدلستون 2السير روبرت هاو    (1
 ( السير لي ستاك 4(  السير ستيورات سايمز   3
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/ اول من حدد اهداف السياسة التعليمية االستعماريه في 10

 السودان هو :

 كتشنر باشا( 3( دي الور  2عباس التجاني   (1
 ( جيمس كري 4 

 / اول مدرسة ثانويه للبنات هي مدرسة :11

 ( الفتح المبين الثانويه بنات 2علي السيد بنات      (1
 ( الخرطوم النموذجية بنات4  (  ام درمان الثانويه بنات 3
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 اجب بإختصار : السؤال الثالث 
 ما هي النتائج التي ترتبت علي تحرير المهدي لالبيض ؟  -1

1................................................ 

2............................................ 

 اذكر اثنين من المشاكل الداخلية التي واجهت الخليفه  -2

     1.............................................. 

    2.............................................. 
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حتي اثنين من االعمال التي قام بها عبد القادر   اذكر -3

 1882بعد  وصوله الخرطوم 

     1.............................................. 

    2.............................................. 

 1920ما هي اهم نشاطات جمعية االتحاد السوداني   -4

     1.............................................. 

    2.............................................. 
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لماذا انتجت بريطانيا سياسة جديدة تجاه الجنوب عام  -5

1947 

     1.............................................. 

    2.............................................. 

اذكر اثنين من المؤثرات الداخليه  علي نمو وقوة  -6

 الحركه الوطنيه الحديثه 

     1.............................................. 

    2.............................................. 
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اكتب مقاال تاريخيا قصيرا في المواضيع   :السؤال الرابع
 :االتيه 

 أ/ اسباب فشل غردون في مهمة اخالء السودان 

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

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

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

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

................................................................ 
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 الطبيه في فترة الحكم الثنائي   ب/ الخدمات

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

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

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

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

 مشروع الجزيرة اهدافه وايجابياته وسلبياته -ج

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

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

................................................................
................................................................ 
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اكتب مقاال وافيا في الموضوعات  :السؤال الخامس
 االتية:

 تحرير مدينة االبيض  - أ

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

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

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

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

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


