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صواب أمام العبارة الصحيحة ة السؤال األول : أكتب كلم
  وكلمة )خطا( أمام العبارة الخطا فيما يلي

/مؤسس حزب وادي النيل هو الدرديري محمد عثمان 1
بدأت فكرة مؤتمر الخريجين من خالل مقال خضر حمد /2

 في صحيفة السودان 

 عدم تعاونها مع مصر ۱۹۲٤/من جوانب ضعف ثورة  3

في مدينة  ۱۹۲۰أول نشاط سياسي في السودان بدا عام /4
 ام درمان

   1952الحزب الوطني االتحادي نشأ في أواخر /5



2 
 

من اول المنابر السياسية في السودان هو نادي خريجي  /6
 ۱۹۱۸المدارس 

اسفر مؤتمر الخريجين عن وجهة السياسي في أبريل /7
1942 

 أعلن استقالل السودان من داخل البرلمان في يوم/ 8

1/1/1956 

ظهرت الحركة الوطنية الحديثة بعد الحرب العالمية  / 9
 الثانية مباشرة 

بدأت الحركة الطالبية في السودان بتنظيم مؤتمر /10
  1949الطلبة  
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ها الحكومة البريطانية هي نقابة اول نقابة اعترفت ب/11
 1949عمال السكه حديد 

استشهاد علي عبد اللطيف في المستشفى العسكري /12
 ممسكا بمدفعه

 رتب المعطيات التالية أمام ما يناسبها من القائمة ادناه  (ب 
صالح عبدالقادر  -مصطفى النحاس -هدلستون -المعطيات:

حزب القسوهيون   -حزب االحرار االتحاديين حستو -
هيئة  -حزب االتحاديين -صالح عبد القادر  -طائفة الختمية

ابراهيم بدري الصديق  -شئون عمال السكة حديد 
 عبدالرحمن المهدي 

 القائمة 
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  عبد هللا مير غني  -1

  1936إلغاء معاهدة  -2

  عبدالرحيم شداد   -3

  جمعية االتحاد السوداني  -4

  حزب الشعب الديمقراطي -5

  الحزب الشيوعي  -6

  عبد الفضيل الماظ   -7

  محمد احمد المحجوب  -8

  حزب األمة    -9
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  المنظمات الفئوية  -10

  عبدهللا ميرغني   -11

  جمعية اللواء األبيض -12

  

  السؤال الثاني :۔ اكمل ما يلي

 ................أصدر الزعماء الدينيين الثالثه صحيفة /1

 التي يرأس تحريرها حسين شريف 

اتفقت بريطانيا ومصر أن الهدف  1936في معاهدة /2
ألهله .  .............األساسي من حكم السودان هو تحقيق 

 من أكبر االحزاب االتحادية شعبية..........يعتبر حزب /3
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هو قائد ومفكر جمعية االتحاد السوداني /  /................4
الحزب االستقاللي الذي نادى بوضع السودان تحت  / 5

االنتداب البريطاني واتحاد مصر بعد انتهاء فترة االنتداب 
 .............................هو حزب 

على تنشيط  /عمل .....................و..................6
 كة المزارعين حر

في أوائل الخمسينات انقسم حزب األشقاء إلى جناحين  /7
. أحدهما بزعامة اسماعيل األزهري والثاني بزعامة

................ 
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ارسلت جمعية اللواء األبيض وفدا إلى مصر حمل /8
للزعيم سعد زغلول تتكون من  عريضة مؤازرة

 .................................و................

 / يعتبر حزب ..................رائدا لالحزاب االستغاللية 9
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 ب( ارسم دائرة حول افضل رقم إجابة 

الحزب الذي نال أغلبية وشكل أول حكومة سودانية بعد  /1
 االستقالل هو حزب :۔

 الجمهوري االشتراكي  . 2        الحزب األمة .1

 القوميون   . 4   الوطني االتحادي . 3       

نصت اتفاقية الحكم الذاتي على منح السودان استقالله  / 2

 بعد فترة انتقالية لمدة :

 خمسة أعوام  . 4 عامان  . 3    أعوام 4 .  2  أعوام 3 .1

 مؤسس جريدة الفجر هو:۔  /3

 عرفات محمد عبدهللا. 2 الحسين شريف  .1      
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 عبيد حاج األمين . 4 توفيق صالح جبريل .3          

لتأكيد ذاتية السودان المستقلة عن مصر قامت بريطانيا  /4
 بتأكيد شعار :۔ 

 وحدة وادي النيل .2    الوحدة والسالم .1      

 كل ما ذكر صحيح   .4 السودان للسودانيين  .3      

اتخذت بريطانيا عدة خطوات البعاد النفوذ المصري من /5
 ودان من بينها :الس

تعيين بعض السودانيين في الخرطوم وبورتسودان   .1

 في مجلسين استشاريين 
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 .دعم االقتصاد السوداني  2

ارسلت خريجي كلية غردون الي بيروت  1922.عام 3

 بدل القاهره

 .كل ما ذكر صحيح4
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 : اجب عن األسئلة التالية ( ج 

الداخلية والخارجية لنمو وقوة اذكر اثنين من المؤثرات / ۱ 
 الحركة الوطنية

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

 اذكر اثنين من مطالب مذكرة مؤتمر الخريجين/۲

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

ماهي أسباب تدهور العالقة بين بريطانيا ومؤتمر / ۳
 الخريجين 

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

............................................................ 
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 فيما تمثل نشاط جمعية االتحاد السوداني/ 4

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

 من هم ابرز مؤسسي حزب االتحاديين/5

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

ذ ماهي الخطوات التي اتخذتها بريطانيا البعاد النفو / 6
 المصري من السودان

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

 اذكر اثنين من أعضاء جمعية اللواء األبيض /7

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



13 
 

 اكتب مقال قصير في المواضيع االتيه السؤال الرابع 

 م 1953اتفاقية الحكم الذاتي فبراير  -1

 جمعية االتحاد السوداني   -2

 دور العمال والطالب في الحركة الوطنية   -3

 السؤال الخامس  اكتب مقاال وافيا :

 جمعية اللواء االبيض في الحركة الوطنية  -1

 االحزاب االتحادية -2


