
السبت ١٩ يناير  10٢٠١٩

إشــراف

محمد بهاء الدين

دراسات اجتماعية ..للشهادة اإلعدادية
مراجعة ليلة االمتحان.. وبنك أسئلة متوقع

وصفة سحرية للتفوق ..تؤهلك للحصول على الدرجة النهائية

جغرافيا:ـ
سؤال الخريطة

أمامك خريطة صماء لقارة أمريكا الجنوبية وضح 
مدلول األرقام التالية:ـ

 ١ ــ نهر :....... 
 ٢ ــ جبال :....... 

 ٣ ــ املحيط :....... 
 ٤ ــ أكبر دول القارة سكانًا :....... 

 ٥ ــ املحيط :....... 
 ٦ ــ البحر :....... 

 ٧ ــ دائرة  عرض :....... 
 ٨ ــ هضبة :....... 

 ٩ ــ نهر :....... 
 ١٠ ــ اقليم مناخ :....... 

أمامك خريطة لقارة آسيا اكتب مدلول األرقام 
التالية:ـ

 ١ ــ دائرة عرض :....... 
 ٢ ــ اقليم مناخ :....... 

 ٣ ـ املحيط :....... 
 ٤ ــ بحر :....... 
 ٥ ــ نهر :....... 

 ٦ ــ اقليم مناخ :....... 
 ٧ ــ جبال :....... 
 ٨ ــ جزر :....... 

 ٩ ــ سهول :....... 
 ١٠ ــ منطقة يقل بها السكان :....... 

السؤال األول:ــ
 ١ ــ تعرف هضبة التبت بسقف العالم . 

 ٢ ــ تنوع الحياة النباتية فى اقليم املناخ الجبلي . 
 ٣ ــ يضم شعب الواليات املتحدة سالالت مختلفة . 

 ٤ ــ تركز سكان العالم فى السهول الساحلية . 
 ٥ ــ معدل الزيادة الطبيعية فى قارة أوروبا صفر . 

 ٦ ــ كثرة املوانيء الطبيعية على سواحل قارة أوروبا . 
 ٧ ــ ازدحام منطقة البحيرات العظمى األمريكية 

بالسكان . 
 ٨ ــ ضيق السهول الساحلية لقارة أفريقيا بصفة 

عامة . 
 ٩ ــ تتميز حشائش السافانا بالتدرج فى أطوالها 

والتنوع فى حيواناتها . 
 ١٠ ــ تركز السكان فى اوغندا وكينيا رغم انهما 

دولتان مداريتان . 
 ١١ ــ تسمية الغابات النفضية بهذا االسم . 
 ١٢ ــ وصول زنوج أفريقيا إلى األمريكتني . 

 ١٣ ــ يقل السكان فى استراليا فى الداخل والغرب . 
 ١٤ ــ انخفاض كثافة السكان شمال آسيا . 

 ١٥ ــ ارتفاع معدل املواليد فى قارة أفريقيا . 
 ١٦ ــ فئة صغار السن تكلف الدولة ميزانية ضخمة . 

 ١٧ ــ ارتفاع نسبة املتعلمني بمصر لنحو  ٦٤ ٪   من 
جملة السكان . 

 ١٨ ــــ تعتبر جزيرة جــاوة من أكثر مناطق العالم 
ازدحامًا   بالسكان . 

 ١٩ ــ أهمية هضبتى الحبشة والبحيرات االستوائية 
ملصر . 

 ٢٠ ــ تركز السكان فى املدن الكبري . 

السؤال الثاني:ــ
اكتب ما تشير إليه كل عبارة:ـ

 ١ ــ األرض التى يجرى فيها النهر واحد روافد أو 
تنحدر مياهه إليه . 

٢ ــ علم دراسة السكان ويدرس نمو وتوزيع و تركيب 
السكان . 

٣ ــ موقع املكان بالنسبة لألماكن األخرى من بحار 

٢-  سياسة كليبر ومنيو من حيث البقاء والرحيل

إجابة السؤال الرابع
 ١-  ترتب على ذلك

 <  امتداد النفوذ املصرى إلى جنوب السودان
 <  إنشاء العاصمة الخرطوم

 <  اكتشاف منابع النيل
 ٢-  ترتب على ذلــك التعرف على التاريخ املصرى 

القديم
 ٣-  ترتب على ذلك حصار األسطول البريطانى شواطئ 

مصر الشمالية
وأدى ذلك إلي : 

 <  القضاء على آمال فرنسا فى السيطرة على سواحل 
البحر املتوسط . 

 <  حرمان الحملة فى مصر من إمدادات فرنسا لها . 
 <  شعور الجنود الفرنسيون بأنهم محاصرون داخل 

مصر . 
 <  توقفت حركة التجارة الخارجية باملصر . 

 ٤-  تخلى فرنسا عن مساندة مصطفى كامل . 
 ٥-  أثبت املصريون كــفــاءة باالنتظام فــى التدريب 
ــى ميداين القتال  وإطــاعــة األوامـــر العسكرية وف

الخارجية
ــات مالية وتــدهــور   ٦-  تــعــرض دولـــة املماليك ألزمـ

اقتصادي
 ٧-  ترتب على ذلك : 

 <  اهتزاز مكانة األزهر العلمية ولم يعد هناك اهتمام 
بالعلوم العقلية أو الرياضية أو الطبيعية ولكن كان 

هناك اهتمام بالعلوم الشرعية
 <  انتشار الدجل والشعوذة والخرافات وشاع الجهل

 ٨-  اضطر امللك فؤاد إلى الرضوخ ملطالب األمة وإعادة 
دستور  ١٩٢٣ م

 ٩-  تحطم األسطول اململوكى وتعرض الدولة اململوكية 
ألزمات مالية وتدهور اقتصادي

 ١٠-  ترتب على الثورة ما يلي : 
 <  إعدام كثير من األهالى والثوار

 <  فرض   غرامات مالية
 ١١-  اضطر الخديو أن يــوافــق على مطالب األمــة 

والجيش وأسند إلى شريف باشا أمر بتشكيل الوزارة
 ١٢-  تقديم املندوب السامى البريطانى اللورد اللنبى 
إنذاره للحكومة املصرية فى  ٢٢  نوفمبر  ١٩٢٤ م وترتب 
عليه استقالة وزارة سعد زغلول باشا وفى اليوم التالى 
ــور باشا رئيس مجلس  تم تأليف وزارة برئاسة زي

الشيوخ
 ١٣-  تمكن بعدها محمد على من االنفراد تماما بحكم 
البالد والتى أرادها ببعد نظره وطموحه فى مصاف 

الدول األوروبية الحديثة
 ١٤- <  تدمير الفرنسيون حى بوالق

 <  اشتد كليبر فى فرض املزيد من الضرائب ومصادرة 
األموال

تل كليبر على يد سليمان 
ُ

 <  بعد أن هدأت األوضــاع ق
الحلبى وتولى مينو أمر الحملة

ــذار البريطانى وعـــرض على  ــ  ١٥-  قبل املــلــك اإلن
مصطفى النحاس باشا رئيس حــزب الوفد تأليف 

الوزارة فقبل ذلك
 ١٦-  من أهم نتائجها : <  هزيمة الحملة فى رشيد وحماد

 <  جالء الحملة مقابل اإلفراج عن األسري
 <  دخول محمد على اإلسكندرية منتصرا

 ١٧-  أدى ذلــك إلــى رفــض الحكومة املصرية لطلب 
الشركة بعد نجاح محمد فريد بتأييد من الرأى العام 
فى إجبال الحكومة على دعوة مجلس شورى القوانني 

والجمعية العمومية ملناقشة طلب شركة قناة السويس
 ١٨-  ترتب على ذلك : <  أعلن امللك فؤاد نفسه ملكا على 

مصر مارس  ١٩٢٢ م
 <  أعيدت وزارة عبدالخالق ثروت باشا لجنة من ثالثني 

عضوا إلعداد الدستور الذى ُعرف بدستور  ١٩٢٣ م
 ١٩- <  جاهر محمد على باالنضمام إلــى العلماء 
واملشايخ واختلط باألهالى الساخطني وتعهد للعلماء 
بأن يبذل قصارى جهده لرفع الضريبة عن الناس 
واقتراح تعيني خورشيد باشا واليا على مصر وترتب 

على ذلك كسب محمد على عطف الشعب وثقة زعمائه
 ٢٠-  شجع ذلك الخديو إسماعيل على إقصاء الوزيرين 
ــوزارة وإصـــدار مرسوم فى أبريل  األجنبيني عن الـ
 ١٨٧٩ م بتسوية الديون طبقا ملا قررته الالئحة الوطنية 
مما أدى إلى تدخل الحكومتني البريطانية والفرنسية 
والضغط على السلطان بإصدار فرمان بخلع الخديو 

إسماعيل . 

 ١٩ ــ حيث تنبع منهما روافد النيل . 
٢٠ ــ حيث فرص العمل ووفرة الخدمات واملناطق 

الصناعية . 

إجابة السؤال الثاني:ــ
 ١ ــ حوض النهر . 

٢- الديموجرافيا . 
٣ ــ املوقع الجغرافي . 

٤ ــ قوة العمل . 
 ٥ ــ الدول الجزرية . 

٦ ــ اقليم مناخي . 
٧ ــ التركيب العمري . 

٨-  الزيادة الطبيعية للسكان . 

إجابة السؤال الثالث:ــ
 ١ ــ ال يوجد فى الوقت الحاضر ما يعرف بالساللة 

النقية . 
 ٢ ــ اصبح معدل الزيادة الطبيعية صفر بمعنى أن 

عدد السكان ثابت . 
 ٣ ــ ترتب على ذلك مشكالت عديدة أهمها:ــ

 <  نقص الغذاء         <  قلة نصيب الفرد من الدخل 
القومي . 

 <  انخفاض مستوى املعيشة . 
 <    وجود هجرات   غير شرعية تتجه فى معظمها إلى 

الدول املتقدمة مثل دول أوروبا . 

إجابة السؤال الرابع : 
 قارن بني

 ١-  الغابات النفضية والغابات املخروطية : 

 ٢-  قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية

إجابة السؤال الخامس : 
 ١-  قــارة آسيا  ٢-  ليبيا  ٣-  استراليا  ٤-  الزنجية 
 ٥-  النشاط الــزراعــي  ٦-  الصفراء  " املغولية"   ٧- 
ــاوة  ٨-  مونتريال  ٩-  نهر األمـــزون  ١٠-  الــزان   ج
 ١١-  املديموجرافيا  ١٢-  القوقازية  ١٣-  املوسمية 

 ١٤-  أرافورا  ١٥-  لبرادور 

ثانيًا   التاريخ : 
إجابة السؤال األول 

  ملن تنسب األعمال
 ١-  محمد بك أبوالدهب  ٢-  سعيد باشا  ٣-  نوبار 
باشا  ٤-  محمد فريد  ٥-  على بك الكبير  ٦-  أحمد 
باشا الــجــزار  ٧-  الخديو إسماعيل  ٨-  الخديو 
إسماعيل  ٩-  كيرزون  ١٠-  سليم األول  ١١-  الزعيم 

محمد فريد  ١٢-  محمود سامى البارودي
 ١٣-  عباس باشا األول  ١٤-  سعيد باشا  ١٥-  سعد 
زغلول  ١٦-  مصطفى النحاس  ١٧-  مصطفى كامل 

 ١٨-  نابليون بونابرت
 ١٩-  مصطفى النحاس  ٢٠-  املستر كيف  ٢١-  امللك 

فؤاد األول

إجابة السؤال الثالث قارن بني
 ١-  املذكرة املشتركة األولى واملذكرة املشتركة الثانية

السؤال الثاني:ــ
قارن بني

١ ــــ     املذكرة املشتركة األولــى واملذكرة املشتركة 
الثانية . 

٢ ــ سياسة كليبر وسياسة مينو من حيث البقاء أو 
الرحيل من مصر . 

السؤال الثالث:ـ
ما النتائج املترتبة علي:ــ

 ١ ــ ضم محمد على للسودان . 
 ٢ ــ العثور على حجر رشيد . 

 ٣ ــ تحطيم االسطول الفرنسى فى معركة أبى قير 
البحرية . 

 ٤ ــ عقد الوفاق الودى عام  ١٩٠٤ م . 
ـــ استعانة محمد على باملصريني فــى تكوين   ٥ ـ

الجيش . 
 ٦ ــ اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى نهاية 

القرن الخامس عشر . 
ـــ اهــمــال الــدولــة العثمانية للحياة الفكرية   ٧ ـ

والثقافية فى مصر . 
 ٨ ــ معارضة الشعب املصرى دستور  ١٩٣٠ م . 

 ٩ ـ معركة ديو البحرية عام  ١٥٠٩ م . 
 ١٠ ــ ثورة القاهرة األولى ضد الفرنسيني فى أكتوبر 

 ١٧٩٨ م . 
 ١١ ــ مظاهرة عابدين  ٩  سبتمبر  ١٨٨١ م . 

 ١٢ ــ اغتيال السيرلى ستال فى نوفمبر  ١٩٢٤ م . 
 ١٣ ــ مذبحة القلعة مارس  ١٨١١ م . 

 ١٤ ــ ثورة القاهرة الثانية مارس  ١٨٠٠ م . 
 ١٥ ــ    حادث ٤  فبراير  ١٩٤٢ م . 

 ١٦ ــ حملة فريزر على مصر فى مارس  ١٨٠٧ م . 
 ١٧ ــ    معارضة محمد فريد مشروع مد امتياز قناة 

السويس . 
 ١٨ ــ صدور تصريح  ٢٨  فبراير  ١٩٢٢ م . 

 ١٩ ــ ثورة الشعب املصرى فى مارس  ١٨٠٤ م . 
 ٢٠ ــ توجيه الحركة الوطنية فى مصر االنتقادات 

للوزارة املختلطة . 

اإلجابات
 :  الجغرافيا:ـ

ً
أوال

إجابة الخرائط:ـ
 )١(  خريطة قارة أمريكا الجنوبية:ـ

 ١ ــ نهر األمزون . 
 ٢ ــ جبال األنديز . 

 ٣ ــ املحيط األطلنطي . 
 ٤ ــ البرازيل . 

 ٥ ــ املحيط الهادي . 
 ٦ ــ الكاريبي

 ٧ ــ خط االستواء . 
 ٨ ــ بتاجونيا . 

 ٩ ــ نهر البالتا . 
 ١٠ ــ   غرب أوروبا . 

 )٢(  خريطة قارة آسيا
 ١ ــ مدار السرطان . 

 ٢ ــ املعتدل البارد  ) اللورانسي (. 
 ٣ ــ املحيط الهندي . 

 ٤ ــ بحر قزوين . 
 ٥ ــ نهر اليانجتسي . 

 ٦ ــ االقليم املوسمي . 
 ٧ ــ جبال الهيمااليا . 

 ٨ ــ جزر اليابان . 
 ٩ ــ سهول سيبريا . 

 ١٠ ــ شبه الجزيرة العربية . 

إجابة السؤال األول:ـ
 ١ ــ الرتفاعها عن قمم الجبال . 

 ٢ ــ طبقا الرتفاع السطح وكمية املطر . 
 ٣ ــ حيث شعبها يضم الساللة السوداء وهم الزنوج 
والصفراء وهم الهنود الحمر  ) السكان األصليون ( 
 ثم القوقازيون وهم السكان البيض القادمون من 

أوروبا . 
 ٤ ــ حيث املناخ املعتدل والنشاط السياحي . 

 ٥ ــ ألن عدد املواليد يتساوى مع عدد الوفيات . 
 ٦ ــ ألن سواحلها تتميز بالتعرج وكثرة الجزر . 

 ٧ ــ ألنها منطقة ذات موارد اقتصادية ضخمة . 
 ٨ ــ القتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل . 

 ٩ ــ التدرج فى اطوالها حسب كمية املطر وتعتبر 
حديقة حيوان طبيعية حيث تعيش بها الحيوانات 

آكلة العشب وآكلة اللحوم . 
 ١٠ ــ حيث يعتدل املناخ بسبب ارتفاع السطح . 
 ١١ ــ النها تنفض أوراقها خالل فصل الشتاء . 

 ١٢ ــ للعمل فى مزارع القطن وقصب السكر والتبغ  
 التى أنشأها األوروبيون  ) نتيجة الهجرات االجبارية 

ضمن تجارة العبيد (. 
 ١٣ ــ بسبب سيادة الظروف الصحراوية . 

 ١٤ ــــ للبرودة الشديدة بسبب قربها من املحيط 
القطبى الشمالي . 

 ١٥ ــــ بسبب:ــ  <  انتشار األمية والفقر فى معظم 
دولها . 

 <  االعتماد على الزراعة البدائية والرعي . 
 <  انتشار بعض العادات والتقاليد السلبية مثل 
الرغبة فى انجاب أكبر عدد من االبناء والــزواج 

املبكر لالناث . 
 ١٦ ــ حيث هذه الفئة تكلف الدولة ميزانية ضخمة 
من أجل توفير الغذاء وامللبس والرعاية الصحية 

والتعليم . 
 ١٨ ــ ألنها من الجزر ذات التربة الجيدة . 

ومحيطات ودول مجاورة . 
٤ ــــ عــدد األفــراد فى سن العمل والقادرين على 

العمل . 
٥- الدول التى تتكون من جزيرة أو أكثر أو قد تكون 

جزءًا   من جزيرة . 
٦- منطقة محددة على سطح األرض لها خصائص 

مناخية معينة من حيث الحرارة والرياح واألمطار . 
ـــ دراســة عــدد ونسبة كل مجموعة من سكان   ٧ ـ

املنطقة وفقا لفئات عمرية محددة . 
٨- ناتج الــفــرق بــني مــعــدالت املواليد ومعدالت 

الوفيات . 

السؤال الثالث:ــ
ما النتائج املترتبة علي:ــ

 ١ ــ انصهار السالالت واختالط الصفات الطبيعية . 
 ٢ ــ تساوى معدالت املواليد مع معدالت الوفيات فى 

قارة أوروبا . 
 ٣ ــ زيادة عدد السكان فى معظم دول قارة آسيا . 

السؤال الرابع:ــ
قارن بني:ــ

 ١ ــ الغابات النفضية والغابات املخروطية من حيث 
االقليم املناخى الــذى تنمو فيه كل منهما وأهم 

االشجار . 
 ٢ ــ قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية 

من حيث مناطق قلة السكان . 

السؤال الخامس:ــ
صوب ما تحته    خط فيما يلي:ــ

 ١ ــ أكبر قارات العالم سكانًا   هى قارة   أوروبا . 
ـــ تنتشر الــســهــول الــصــحــراويــة الرملية فى   ٢ ـ

الصحراء الكبرى ومنها سهل كلنشو في   تونس . 
 ٣ ــ من الجزر التابعة لقارة   أمريكا الجنوبية   جزيرة 

تسمانيا . 
 ٤ ــ تنتمى قبائل البوشمن إلى الساللة   القوقازية . 

 ٥ ــ يسود الدول ذات الدخل االقتصادى املنخفض 
النشاط   التجاري . 

 ٦ ــ ينتمى الهنود الحمر فى األمريكتني إلى الساللة  
 الزنجية . 

ـــ تمثل جــزيــرة   ســيــالن   أكــبــر مناطق العالم   ٧ ـ
ازدحامًا   بالسكان . 

 ٨ ــ يتركز سكان كندا فى املدن الكبرى مثل مدينة  
 واشنطن . 

ــع سهول فيضية فــى العالم سهول نهر   ـــ اوس  ٩ ـ
 النيجر . 

ــار الــغــابــات النفضية أشــجــار   ــج ــن أش ـــ م  ١٠ ــ
 املاهوجني . 

 ١١ ــ علم يهتم بدراسة السكان ونموهم وتوزيعهم 
هو علم   الجيولوجيا . 

ــا  ـــ ينتمى سكان املجموعة األلبية فى أوروب  ١٢ ـ
الساللة   املغولية . 

 ١٣ ــ أشجار جوز الهند من األشجار   املدارية . 
ـــ يفصل استراليا عــن جــزر اندونيسيا فى   ١٤ ـ

الشمال   بحر تيمور . 
 ١٥ ــ تقع هضبة   املكسيك   فى الشمال الشرقى لقارة 

أمريكا الشمالية . 

ثانيا:ــ التاريخ
السؤال األول:ــ

ملن تنسب األعمال:ــ
 ١ ــ انحاز للسلطان العثمانى وكان سببًا   فى فشل 

حركة على بك الكبير . 
 ٢ ــ اصدر الالئحة السعيدية فى اغسطس  ١٨٥٨ م . 

 ٣ ــ تولى رئاسة الوزارة املختلطة . 
 ٤ ــ طالب بإنشاء نقابات للعمال . 

 ٥ ــ تحالف مع الشيخ ظاهر العمر واخضع الحجاز 
لنفوذه . 

 ٦ ــ قاد كفاح أهل عكا ضد الحملة الفرنسية . 
 ٧ ــ انشأ دار الكتب املصرية . 

 ٨ ــ استطاع مد النفوذ املصرى إلى ساحل البحر 
األحمر بأكمله عام  ١٨٧٥ م . 

 ٩ ــ وزير خارجية بريطانيا تفاوض مع عدلى يكن 
فى مارس  ١٩٢١ م . 

 ١٠ ــــ هزم الصفويني فى معركة جالديران عام 
 ١٥١٤ م . 

 ١١ ـ انشا نقابات للعمال والدعوة إلى إنشاء مدارس 
الشعب الليلية . 

 ١٢ ــ شكل وزارة الثورة فبراير  ١٨٨٢ م . 
 ١٣ ــ شرع فى إنشاء أول خط حديدى بني القاهرة 

واإلسكندرية  ١٨٥٢ م . 
ـــ اتــم إنــشــاء الخط الحديدى بــني القاهرة   ١٤ ـ

واإلسكندرية . 
 ١٥ ــ كان رئيسًا   للوفد املصرى ملقابلة السير ونجت 
للمطالبة بإلغاء الحماية البريطانية واستقالل 

مصر . 
 ١٦ ــ أعلن إلغاء معاهدة  ١٩٣٦ م عام  ١٩٥١ م . 

ـــ استغل حادثة دنشواى للتنديد باالحتالل   ١٧ ـ
البريطاني . 

 ١٨ ــ انشأ الديوان العام ودواوين االقاليم وديوان 
القاهرة . 

 ١٩ ــ وقع معاهدة  ١٩٣٦ م مع اإلنجليز . 
 ٢٠ ــ رئيس البعثة التى ارسلتها الحكومة البريطانية 

لعالج االزمة املالية . 
 ٢١ ــ أول من لقب بلقب ملكًا   على مصر . 

فتح الله محمد على

أسرة
 الدراسات

االجتماعية

حسن ريان

الغابات املخرطويةالغابات النفضيةوجه املقارنة 

اإلقليم 
املناخي

أهم األشجار

إقليم مناخ   غرب 
أوروبا

الزان

إقــلــيــم املــنــاخ 
املــعــتــدل الــبــارد 
ــارات   ــق شـــرق ال

" اللورانسي " 

الـــصـــنـــوبـــر  - 
 الشربني

قارة أمريكا الجنوبيةقارة أمريكا الشماليةوجه املقارنة 

مــنــاطــق قلة 
السكان

 <  يقل السكان 
فى دول البرزخ 
مثل هــنــدوراس 
ــا  ــك ــاري ــت ــوس وك
ــك الــجــزر  ــذل وك
ــرة  ــ ــي ــ ــغ ــ ــص ــ ال

األخري

ــدد  ــل عـ ــقـ  <  يـ
الـــســـكـــان فــى 
سهول األمــزون 
االستوائية وعلى 
ــال   ــب ــج ــم ال ــم ق
) جبال األنديز ( 
 وفــــــى هــضــبــة 
ــا فى  ــي ــون ــاج ــت ب

الجنوب . 

املذكرة املشتركة الثانيةاملذكرة املشتركة األولي

مايو  ١٨٨٢ م
 <  تــدخــلــت بريطانيا 
ــرة ثانية  ــا مـ ــس ــرن وف
ملساندة الخديو أمام 
العسكريني فأرسلت 
قطعا مــن أسطولهما 
إلــى اإلسكندرية كما 
أرســـلـــت الـــدولـــتـــان 
املـــذكـــرة املــشــتــركــة 
الثانية تطالبان فيها 
بإقالة البارودى وإبعاد 
عرابى وزمالئه خارج 

البالد . 

يناير  ١٨٨٢ م
 <  أرادت بريطانيا 
وفرنسا تقوية مركز 
الــخــديــو فــى مواجهة 
ــة  ــي الـــحـــركـــة الــوطــن
ــتــا فـــى يناير  فــأرســل
ــرة  ــ ــذك ــ  ١٨٨٢ م امل
املـــشـــتـــركـــة الـــتـــى 
أبــدتــا فيها رغبتهما 
الــــصــــريــــحــــة فــى 
ــواب  ــن حـــل مــجــلــس ال

وتأييدهما التام ملوقف

سياسة مينوسياسة كليبر

كـــان كــلــيــبــر من 

ــالء  ــج أنـــصـــار ال

ــن مـــصـــر ألن  ــ ع

ــار تــهــدد  ــطـ األخـ

الحملة الفرنسية 

ــب  ــان ــل ج ــ ــن ك ــ م

ــص  ــاق ــن ــيـــث ت حـ

ــش  ــي ــج عــــــدد ال

الفرنسى بسبب 

املعارك والحروب 

ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ

ــة  ــ ــي ــ ــارج ــ ــخ ــ وال

وإرســــال الــدولــة 

العثمانية حملة 

ــى  ــ أخـــــــــــرى إلـ

العريش ودمياط 

ــودة املماليك  وعـ

للمقاومة

ــان مينو ينوى  كـ
ــى  اإلقــــــامــــــة ف
مــصــر وتحويلها 
ــى مــســتــعــمــرة  ــ إل
فــرنــســيــة كــبــرى 
وتحقيقا لذلك 
ــام بــوضــع خطة  ق
ــة فــى  ــيـ ــالحـ إصـ
مجاالت الزراعة 
ــة  ــ ــاع ــ ــن ــ ــص ــ وال
والتجارة والصحة 
والنظام القضائي


