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 السؤال األول :

أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ(   (واكتب كلمة )صواب 
 أمام العبارات غير الصحيحة فيما يلي:

أختلف المجلس االستشاري لشمال السودان عن  /1 
 (    الجمعية التشريعية بأنه مثل كل أهل السودان ) 

 (   ) أفتحت أول مدرسة ثانوية للبنات في مدينة رفاعة  /2

اول من حدد أهداف السياسية التعليمية االستعمارية في  /3
 (   ) السودان هو الحاكم العام  

رية الزراعية في السودان هي محور السياسة االستعما /4
 (   ) زراعة القطن 
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قاطعت األحزاب االستقاللية قانون المجلس االستشاري  /5
 (   )  لشمال السودان

كانت الحكومة البريطانية ملزمة بتنفيذ قرارات المجلس / 6
 (   ) االستشاري الشمال السودان 

م قانونا يمنحها ۱۹۱۲أصدرت الحكومة البريطانية عام  /7
الحق في االستيالء علي أي أرض يمكن أن تحتاج إليها  

 (    ) للصالح العام 

م أنشات الحكومة البريطانية كبري النيل ۱۹۰۹عام  /8
 (   ) زرق ليربط الخرطوم بالخرطوم بحري األ
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بدأت الحكومة في تدريب المعلمين بإنشاء معهد بخت / 9
 (   )   م 1934الرضا عام 

األطباء العسكريون الذين وفدوا مع الجيش الغازي  /10
كانت مهمتهم األشراف علي الشفخانات في المدن الصغيرة 

 (   ) والقرى 

من اكبر الطبقات االجتماعية في السودان خالل فترة /11
 (   ) الحكم الثنائي هي طبقة المزارعين 

المشاريع الخصوصية لم تكن لها ملكية خاصة  /12
 (   ) سوق الرأسمالية العالمية وراتبطت بال
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)ب( رتب المعطيات التالية أمام ما يناسبها من القائمة  
 : أدناه: المعطيات 

 -األقمشة  -النحاس باشا  -الحاكم العام   -الثروة الحيوانية  
وصول  -مؤتمر إدارة السودان  -عبد هللا خليل  -الرعاه 

افتتاح  -تطوير إنتاج الذرة  -الخط الحديدي إلى ود مدني 
مصلحة الخدمات الطبية   -مدرسة القانون في كلية غردون  

 السير جورج ستوارت سايمز .  -

  م1904/ 1

  الجمعية التشريعية/ 2
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  تمن الصادرا  / 3

  م1936 /4

  القضارف و جنوب كردفان /5

  إنشاء جمعية تشريعية / 6

  من الواردات  / 7

  1936الغاء معاهدة / 8

  المجلس االستشاري  / 9

  السياسة التعليمية /10

  أكبر طبقة إجتماعية  / 11

  م1909/ 12
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  الثاني : أرسم دائرة حول أفضل رقم إجابة السؤال

 جد المجلس االستشاري ترحيبا كبيرا من جماعة:أ/ 

  3، 2األجابتان  /4  الحاكم العام  /3األنصار  /2ختمية  /1

م ۱۹۰۷تقلت ورشة السكة حديد إلى مدينة عطبرة ب/ ان
 من مدينة 

 سواكن  /4 حلفا / 3كوستی  /2هرة / القا 1

لت مصر على نصيب األسد من مياه النيل بعد ج/ تحص
 توقيع اتفاقية مياه النيل في عام :

 1 /1902  2 /1904   3 /1914   4 /1929 
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الحكومة البريطانية عدة مؤسسات تعليمية ومعاهد  فتحت د/
 تدريب لتطوير الخدمات الطبية مثل :  

 مدرسة المساحين والمهندسين  /2  غردون /طبية1

 كل ذكر صحيح   / 4 المساعدين الطبيين /مدرسة3

 المجلس االستشاري لشمال السودان من :  هـ/

 عضو4/300عضو  3/18عضوا  28/ 2عضو  11/ 1
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 : الثالث: أمأل األماكن الشاغرة فيما يلي لالسؤا 

 .............................المجلس التنفيذي محل / 1

 من أهم المؤسسات التعليمية الطبية الحديثة مدرسة /2

....................1924 . 

ألن  ............................ لم تنشا في السودان طبقة/ 3
 الحكومة سيطرت علي األراضي عن طريق االستئجار. 

كانت صادرات السودان خالل فترة الحكم الثنائي أساسا / 4
وهي القطن الصمغ .................من من المواد الخام  
 ........................والحبوب الزيتية و
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افتتحت الحكومة عدة مدارس متوسطة لتعليم البنات في  /5
 .......................و................و...............مدينة . 

ظهرت الطبقة العمالية بسبب بروز بعض البنيات  /6
 .............و.............و..........التحتية األساسية مثل .

 أول رئيس الجمعية التشريعية . ......................يعتبر  /7

 

 

 

 

 



10 
 

 ب( اجب باختصار: 

ما هي أسباب ترحيب السيد عبد الرحمن المهدي  /1
  واألنصار بالمجلس االستشاري لشمال السودان

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

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

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

م  1946لماذا فشلت المفاوضات بين صدقي وبيفن عام  /2
 بشان السودان

..................................................................
.......................................................... 
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 ؟ مشروع الجزيرةما هي أهم سلبيات  /3

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

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

/ ما هي األسباب التي دفعت بريطانيا إلى سياسة إشراك 4
 السودانيين في الحكم  

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

 ؟  ما هي أهم إيجابيات مشروع الجزيرة  /5

..................................................................
........................................................... 
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كري أهداف السياسة التعليمية  كيف هدد جيمس /6
 ؟ االستعمارية في السودان 

..................................................................
........................................................... 
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السؤال األول : اكتب مقاة تاريخية وافية في الموضوعات  
  التالية :

 المجلس االستشاري الشمال السودان /1

 لسودان / التطورات االقتصادية في ا 2

 / التعليم خالل فترة الحكم الثنائي 3

 / الخدمات الطبية  4

 / التركيبة االجتماعية 5

 

 

 


