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ط :1هُف بذأث الثىسة العشابُت؟
ط :2ما دوس الجِؾ فى الثىسة العشابُت ؟
ط :3ما سد الخذًىي على طلباث الثىسة؟
ط :4بم سد عشابى على الخذًىي ؟
ط :5هُف اجفم الخذًىي مع ؤلاهجليز؟
ط :6هُف هفز الخذًىي وعذه لإلهجليز؟
ط :7ما مىكف عشابى مً طشب ألاظطىٌ فى ؤلاظىىذسٍت ؟
ط :8ما مىكف الؽعب اإلاصشي مً عشابي؟
ط :9ما هدُجت الحشب بين عشابي وؤلاهجليز؟
ط :11مً اللائذ الزي حمل ساًت الىفاح بعذ أحمذ عشابي؟
ط :11مارا حعشف عً مصطفي وامل؟
ط:12ما الىظائل التي اعخمذ عليها مصطفي وامل في حهاده طذ الاظخعماس؟
ط :13هل اكخصش حهاد مصطفي وامل علي هاجين الىظُلخين فلط؟
ط :14إلاارا كام مصطفي وامل ببث سوح الىطىُت وحب اإلاجذ والشفعت؟
ط :15ما الخطىاث التي كام بها مصطفي وامل لخحلُم الاظخلالٌ؟
ط :16ما ؼعاس مصطفى وامل فى محاسبت الُأط والاظدعالم؟
ط:17هل اكخصشث حهىد مصطفى وامل فى وؽش دعىجه فى مصش فلط؟
ط :18مارا فعل مصطفى وامل فى فشوعا ليؽش إظخغازخه طذ الاحخالٌ ؤلاهجليزي؟
ط :19هل وان لهزا العمل حذوي فى اللظُت اإلاصشٍت؟
ط :21أًً وان مصطفى وامل حُىما وكعذ حادزت دوؽىاي؟
ط :21مارا حعشف عً حادزت دوؽىاي؟
ط :22مارا فعل مصطفى وامل عىذما علم بما حذر فى دوؽىاي؟
ط :23ما الطلب الزي طلبه مصطفي وامل بعذ هزه الحادزت؟
ط :24ما أزش ملاالث مصطفي وامل في أوسوبا؟
ط  :25ما أزش ملاالث مصطفي وامل علي الىخاب ؤلاهجليز والعُاظُين ؤلاهجليز؟
ط :26هل اظخمش مصطفي وامل في فشوعا بعذ حادزت دوؽىاي؟
ط :27مارا فعلذ إهجلترا حتى تهذأ مً زىسة اإلاصشٍين بعذ حادزت دوؽىاي؟
ط :28مً الزي حمل لىاء الىفاح بعذ مصطفي وامل ؟
ط :29وضح أظالُب محمذ فشٍذ في ملاومخه طذ الاحخالٌ؟

( )8سعد سغلول وثورة 9191م

ط :1متى رهب ظعذ صغلىٌ لبِذ اإلاىذوب العامي؟ وإلاارا؟
ط :2ما هدُجت للاء ظعذ صغلىٌ وسفاكه باإلاىذوب العامي؟ ومارا أدسن ظعذ؟
ط :3ما الزي ما الزي عضم علُه ظعذ صغلىٌ بعذ للائه باإلاىذوب؟ ( أو مارا كشس ظعذ وسفاكه؟)
ط :4ما أوٌ ش يء اهخم به ظعذ صغلىٌ في حهاده ؤلاهجليز؟
ط :5إلاارا اهخم ظعذ صغلىٌ بالىحذة بين عىصشي الؽعب (اإلاعلم واإلاعُحي)؟
ط :6صف مظاهش الىحذة الىطىُت التي أكامها ظعذ صغلىٌ بين عىصشي ألامت.
ط :7ما أزش الىحذة الىطىُت على ؤلاهجليز؟ (إلاارا جم هفي ظعذ وسفاكه إلى مالطت؟)
ط :8ما أزش هفي ظعذ وسفاكه إلى مالطت على الؽعب اإلاصشي؟ (هُف بذأث الثىسة؟)
ط :9ما دوس اإلاشأة في زىسة 1919م؟
ط :11هُف واحهذ بشٍطاهُا زىسة 1919م؟
ط :11ما أزش صمىد الؽعب اإلاصشي على ؤلاهجليز؟
ط :12ما أوٌ عمل لععذ وسفاكه بعذ إطالق ظشاحهم مً اإلاىفى؟ (إلى أًً جىحهىا؟)
ط :13جحذر عً لجىت ملنر.
ط :14بم وصف ظعذ صغلىٌ لجىت ملنر؟ وإلاارا؟
ط :15إلاارا ججذدث اإلاظاهشاث طذ ؤلاهجليز؟ وهُف واحه ؤلاهجليز هزه اإلاظاهشاث؟
ط :16ما هدُجت هفي ظعذ وسفاكه لجضٍشة ظِؽل؟
ط :17ما هدُجت اظخمشاس الثىسة اإلاصشٍت طذ ؤلاهجليز؟

( )1أما هلذا الليل من فجز؟

ط1إلاارا لم حعخمخع مصش باالظخلالٌ إال بمظهشه الخاسجي فلط؟
ط 2وضح أحىاٌ ألاحضاب اإلاصشٍت بعذ إلغاء الحماًت البرًطاهُت  ,وما هدُجت رلً؟
ط 3إلاارا دخل الجبؾ اإلاصشي مع الجُىػ العشبُت أسض فلعطين؟ وفي أي عام؟
ط 4جحذر عً دوس الجِؾ اإلاصشي في حشب فلعطين.
ط 5مارا حعشف عً كصت ألاظلحت الفاظذة؟ ومً الزًً صودوا الجِؾ اإلاصشي بها؟
ط 6ومع هزه الظشوف العصِبت وكف حىىد مصش وكفت مؽشفت وكفىا ًذافعىن ال بأظلحتهم الفاظذة بل وكفىا ًجاهذون
بصبرهم وٍىاطلىن بئًمانهم
أ ـ ما الظشوف الصعبت التي حعشض لها حىىد مصش؟
ب ـ اطشب مثاال للمىاكف اإلاؽشفت التي وكفها الجِؾ اإلاصشي في فلعطين.
حـ ـ واهىا همً ًحاوٌ أن ًلبع على الهىاء أو ًىخب علي صفحاث اإلااء .عالم ًذٌ هزا الخعبير؟
ط 7أما هزا الفعاد في الذاخل وألاحذار اإلاخعاكبت في الخاسج فلذ خُل لليهىد معها أن أكذامهم في الؽشق كذ زبدذ وخُل
للمعخعمش أن ؼعلت الحشٍت واإلاجذ في البالد كذ اهطفأث
أـ ما اإلالصىد بالفعاد في الذاخل وألاحذار اإلاخعافبت في الخاسج؟
•ط 8أما لهزا الظلم مً آخش أما لهزا اللُل مً فجش؟
مً صاحب هزا الهخاف؟ وماالغشض مً الاظخفهام؟
ط 9مً أعذاء الؽعب؟
ط 11ما الزي وعُه اليهىد واإلالً واإلاعخعمش ؟
ط11إن جحذ الشماد ومُع هاس جىؼً أن حؽخعل " عالم ًذٌ هزا الخعبير؟
ط 12واهىا ًشكبىن الفشصت لُظشبىا الظشبت الصحُحت التي ال ٌعتريها خلل أو خطأ و في الىكذ اإلاىاظب .....
مً هؤالء الزًً ًخحذر عنهم الياجب؟ ومتى كامىا بظشبتهم؟

( )91يوم جالء اإلجنليش عن مصز

ط 1عالم جىص معاهذة الجالء؟ ومتي جم حالء الاهجليز عً مصش؟
ط 2إلاارا ظمُذ مصش بالىىاهت؟
ط" 3إهني أظشح بخىاطشي في هزه اللحظت اإلاجُذة عبر أظىاس الحُاة إلي الزًً حاهذوا مً أحل هزا الُىم ولم ًمخذ بهم
العمش لُعِؽىه  ,إهني أججه بللب ؼعب وأججه بىفاء حُل إلي الضعماء الزًً وافحىا والي الؽباب الزًً باعىا أسواحهم للفذاء
علي ول بلعت مً زشي الىطً أججه إليهم وأكىٌ  :ظىف همض ي علي الطشٍم لً هظعف ولً هخزٌ ولً هيس ى ألاماهت التي
حملىاها وال الىاحب الىطني"
أـ مً كائل العباسة العابلت؟ وما اإلاىاظبت؟
ب ـ مً الضعماء الزًً حاهذوا مً أحل هزا الُىم ولم ًمخذ بهم العمش لُعِؽىه؟
حـ ـ ما اإلاؽشوع العمالق الزي هفزجه الثىسة ؟ وما أزشه علي الضساعت والصىاعت؟
 -2طمان صساعت ظبعمائت ألف فذان مً ألاسص ول عام ألامش الزي ًجعلىا مً أهبر الذوٌ اإلاصذسة لألسص وبهزا ال حعخمذ البالد
علي اللطً وحذه"
د ـ أيهما أحمل؟ وإلاارا؟ ( باعىا أسواحهم للفذاء ـ حاسبىا في ظبُل وطنهم)
ط 4ما اإلالصىد بالفجش الجذًذ والبعث الجذًذ؟
ط 5ما الفشق بين الحشٍت الياربت والحشٍت الحلُلُت؟
ط 6واهذ الثىسة عمالكأ خشج مً مىمىه فمارا أعلىذ ؟

ط 1ما اإلالصىد بخأمُم اللىاة؟
ط2إلاارا حشصذ مصش علي جأمُم كىاة العىَغ؟وما أزش رلً علي الؽعب اإلاصشي؟
ط 3ما أزش رلً علي أوسبا؟ ومارا كشسوا؟
ط 4مارا فعل اإلاعخعمش عىذما فؽل أمام مىطم الحم والعذٌ؟
ط 5هُف اظخلبل أبىاء ؼعب مصش هخائب ألاعذاء؟ أو هخائب الؽاطين الحمش؟
ط 6ما ظش اهخصاس الؽعب؟
ط 7جحذر في اًجاص عً كصت الؽاوَؾ محمذ.
ط 8إلاارا صمم العذو الفشوس ى والاهجليزي علي الاظدُالء علي مىخب البرق ببىس ظعُذ؟
ط 9ما الحُلت التي لجأ إليها العذو لالظدُالء علي مىخب البرق بعذ هفاح الفخُاث ألاسبع؟
ط 11جحذر في إًجاص عً بطىلت الظابطين البحشٍين حالٌ الذظىقي وعلي صالح.
طً 11ا أخي  :اظمي حىاد حعني طالب في ولُت الحلىق فىحئذ بالغشباء ًلزفىن أسض ي باللىابل فنهذ لىصشة الىطً
وؼفُذ غلُلي  ,أها آلان اجحمل ول وظائل الخعزًب لِغ مهما أن أعِؾ إهما اإلاهم أن أسي الىصش
أـ هُف وصلخىا كصت هزا البطل؟ ومارا حعشف عىه؟
ً
ط" 12ظأطشب مصش بال هىادة أو ؼفلت حتي جلع رلُلت وجللع عً هبرًائها " مً اللائل؟
ط13أيهما أحمل وإلاارا؟( البطل الر بالصمذ ـ البطل ظىذ ولم ًخيلم(
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ط 1متى احخلذ اظشائُل ظِىاء؟ وإلاارا وان الهجىم مفاحأة؟
ط 2ما الزي أعلىه الؽعب اإلاصشي ًىمي ً 1109ىهُه؟
ط 3مارا فعلذ مصش لخعُذ بىاء حِؽها؟
ط 4ظهشث بىادس العضم والصمىد للؽعب في مظهشًٍ .فما هما؟
ط5ما أسوع ألاعماٌ التي كامذ بها مصش في مشحلت الصمىد؟
ط 6هُف ججلى الصمىد اإلاصشي في ؼذوان ؟ وإلازا اخخاسها العذو للهجىم عليها؟
ط 7على عاجم هزه اإلاجمىعت الصغيرة مً الشحاٌ وكع عبء سد هزا الغضو فىكف سحالها البىاظل ًلاجلىن العذو وظلذ
ط8ما اإلالصىد بمشحلت الشدع؟ ومامظاهش هزا الشدع؟
ط 9هُف حطم الفذائُىن اإلاصشٍىن هظشٍت ألامً ؤلاظشائُلُت؟
ط 11وضح دوس الظفادع اإلاصشٍت في جذمير مُىاء إًالث.
ط" 11ال حعخطُع اظشائُل أن جلذم علي غضو عبر كىاة العىَغ وإال ظخذخل في اإلالبرة التي كظذ علي غضواث هثيرة عبر
الخاسٍخ" إلاً هزه العباسة؟
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ط1إلاارا أوؽأ العذو ؤلاظشائُلي خط باسلُف؟ ومارا حعشف عىه؟
ط 2هُف أصبحذ كىاة العىَغ في هظش سحاٌ العُاظت والحشب مً أصعب اإلاىاوع اإلاائُت؟
ط 3ما الزي ظىخه إظشائُل بعذ هزه الاظخعذاداث؟
ط 4ما سأي سحاٌ العُاظت والحشب في هزه الخحصِىاث؟
ط 5هُف اظخعذث مصش إلاالكاة طائشاث العذو ؤلاظشائُلي؟
ط 6وضح دوس الطيران اإلاصشي في حشب أهخىبش؟.
ط7ما دوس ظالح اإلاهىذظين الععىشٍين اإلاصشٍين في هزه الحشب؟
ط 8اهخب ما حعشفه عً دوس( الصاعلت ـ الطيران ـ الذباباث) في جحلُم هصش أهخىبش.
ط 9ججلذ الشوح الفذائُت في حشب أهخىبش  .اطشب أمثلت جؤٍذ رلً.
ط 11ما ظش اهخصاسها علي العذو في هزه الحشب؟
ً
ط 11مً كاٌ لىم هزه ألاوهام والخشفاث ,إهىم واهمىن والجلىلىن ؤلا صوسا
ً
أـ مامعنى(خشافاث) ـ (صوسا)
ً
ً
•خشافاث :الخُاٌ الزي ال أظاط له مً الصحت  ,صوسا :هزبا
ب ـ في أي مىاظبت كُلذ هزه العباسة؟
حـ ـ ما الزي أدسهه الطبِب ألاظير؟ وبم أحاب علي طابط اإلاخابشاث ؤلاظشائُلُت؟
دـ ما الزي جصىسه طابط اإلاخابشاث ؤلاظشائُلي حُيئز؟ وما الزي فاجه؟

