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كاًد ذجارج اسثاًيا هع الصيي ذرن عي طزيق   (1)
أمرٌكب انشمبنٍت )أ( 

أمرٌكب اندىىبٍت )ة( 

أمرٌكب انىسطى )ج( 

 مبوٍال )د( 

ذقع هٌطقح الشزق األقصً في   (2)
 )أ( شمبل انقبرة األسٍىٌت  

 )ة( خىىة انقبرة األسٍىٌت  

 )ج( شرق انقبرة األسٍىٌت  

  انقبرة األسٍىٌت غرةد( )  

حصلد الدول األوروتيح علً اهرياساخ في الصيي ًريجح ل   (3)
ضعف انصٍه )أ( 

اوقسبو انصٍه نصٍه شرقٍت وصٍه غربٍت )ة( 

انمعبهذاث انتً عقذتهب انصٍه مع انذول األوروبٍت )ج( 

 تطىر انعالقبث انصٍىٍت االوروبٍت )د( 

ى في الثحار عي طزيق لثزذغاليىح اتقزصٌ الصيٌيىىعلن   (4)
حكبو كبوتىن  )أ( 

حكبو انمالٌى )ة( 

حكبو مهقب )ج( 

 حكبو تشىوح تشى )د( 

الوٌطقح الري اذخذ هٌها الثزذغاليىى قاعدج لحزكح ذجارذهن في الصيي هي   (5) 
كبوتىن )أ( 

مكبو )ة( 

انمالٌى )ج( 

 مهقب )د( 

هً يح الري اسرطاعد السيطزج علً الصييكاًد ثاًي القىي الثحز  (6)
انبرتغبل )أ( 

اسببوٍب )ة( 

اودهترا )ج( 

 فروسب )د( 

الوٌطقح الري اذخذ هٌها االًجليش  قاعدج لحزكح ذجارذهن في الصيي هي  (7)
كبوتىن )أ( 

مكبو )ة( 

انمالٌى )ج( 

مهقب )د( 

لصيي عي طزيق ا فيتزيطاًيا علً حزكح الرجارج  سيطزخ  (8)
شركت انهىذ انشمبنٍت انبرٌطبوٍت )أ( 

شركت انهىذ اندىىبٍت انبرٌطبوٍت )ة( 

انبرٌطبوٍت انشرقٍتشركت انهىذ  )ج( 

انبرٌطبوٍت انغربٍتشركت انهىذ  )د( 
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شارك اإلًجليش في حزب األفيىى الثاًيح   (9)
انىالٌبث انمتحذة )أ( 

فروسب )ة( 

أنمبوٍب )ج( 

 انىمسب )د( 

هي ًرائج حزب األفيىى الثاًيح ًجاح اإلًجليش في السيطزج علً  (11)
كبوتىن )أ( 

مكبو )ة( 

خىا )ج( 

 انمالٌى )د( 

عقدخ الصيي هعاهدج ذياى ذسي هع  (11)
انىالٌبث انمتحذة )أ( 

انٍبببن )ة( 

كىرٌب )ج( 

 انذول األوروبٍت )د( 

األولً في تدأخ حزب األفيىى (12) 
انربع األول مه انقرن انسببع عشر )أ( 

انربع األول مه انقرن انثبمه عشر )ة( 

انربع األول مه انقرن انتبسع عشر )ج( 

انربع األول مه انقرن انعشرٌه )د( 

عقدخ هعاهدج ًاًكٌج عام   (13)
و3833 )أ( 

و3832 )ة( 

و3831 )ج( 

 و3833 )د( 

فيىى الثاًيح عام قاهد حزب األ  (14)
و3811 )أ( 

و3811 )ة( 

و3811 )ج( 

 و3818 )د( 

عقد هعاهدج  األولًهي ًرائج حزب األفيىى  (15) 
وبوكٍىح )أ( 

كبوتىن )ة( 

األرمبدا )ج( 

 نىذن )د( 

تيي روسيا والصيي هي هعاهدج هعاهدج م1858عقد في عام   (16)
اٌدىن )أ( 

بكٍه )ة( 

رمبدااأل )ج( 

 كبوتىن )د( 
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فزضد تزيطاًيا ذجارج األفيىى علً الصيي عي طزيق  (17)
انطرق انرسمٍت )أ( 

انتببدل انتدبري بٍه انتدبر انصٍىٍٍه واالودهٍس )ة( 

انقرصىت )ج( 

 استخذمهب نهقىة انعسكرٌت )د( 

قاهد الياتاى تاحرالل اًدوًيسيا تسثة  (18)
ٍسٍب فً مىطقت انشرق األقصىزٌبدة وفىر اوذوو )أ( 

تهذٌذ اوذووٍسٍب نهٍبببن )ة( 

تطىر انٍبببن االقتصبدي فً انقرن انتبسع عشر وبحثهب عه أسىاق نهسهع انٍبببوٍت )ج( 

 رغبت انٍبببن فً االوطالق مه اوذووٍسٍب نهسٍطرة عهى كىرٌب )د( 

ياتاًي الصيٌي حىلم  تسثة الصزاع ال1894قاهد الحزب الصيٌيح الياتاًيح  (19)
فٍتىبو )أ( 

كىرٌب )ة( 

هىوح كىوح )ج( 

 اوذووسٍب )د( 

م تاًرصار الياتاى في هىقعح 1895اًرهد الحزب الصيٌيح الياتاًيح  (21) 
فرمىزا )أ( 

ٌبنى انبحرٌت)ة( 

األرمبدا )ج( 

 بكٍه )د( 


