13

دراسات اجتماعية ..للشهادةاإلعدادية
الجمعة  ١٧يناير ٢٠٢٠

مراجعة ليلة االمتحان..وبنك ألهم األسئلة املتوقعة يف التاريخ

جتميع مثالي ألسئلة التاريخ املتوقعة يف االمتحان بنسبة ٪100

أسرة
الدراسات
االجتماعية

فتح الله محمد على

حسن ريان

التاريخ
س:1ــ ملن تنسب هذه االعمال.
-١أطلق الحرية للشعب للنضال املسلح ضدالقوات
البريطانيةوأعلن إلغاء معاهدة١٩٣٦م.
-٢قام بتشكيل الوزارة في يونيو١٩٣٠م وقام بإلغاء
دستور١٩٢٣م ووضع دستور١٩٣٠م.
-٣اضطر إلي الرضوخ ملطالب الشعب واالمة
واعادة دستور١٩٢٣م.
-٤قام بتقديم استقالته عقب تقديم اللورد اللنبي
انذاره للحكومة املصرية فى فبراير١٩٢٢م.
-٥اعلن نفسه ملكا علي البالد بعد تصريح٢٨
فبراير١٩٢٢م.
-٦شكلت وزارته لجنة من ثالثني عضوا لوضع
دستور١٩٢٣م.
-٧استقال من الوزارة عقب فشل مفاوضاته مع
كيرزون وزير خارجية بريطانيا.
-٨وزير املستعمرات البريطانية ارسلته الحكومة
البريطانية القناع الشعب املصري بقبول
الحمايةالبريطانية.
-٩الرئيس االمريكي الذي اعلن مبادئه االربعة
عشرة ومنها حق الشعوب في تقرير املصير.
-١٠رئيس الوفد املصري الذي قدم مطالب الشعب
للمندوب السامي في مصر السير ونجت عقب
انتهاء الحرب العاملية األولي.
-١١رفض مد امتياز قناة السويس أربعني عاما.
-١٢دعا إلي انشاء مدارس الشعب الليلية لتعليم
العمال والفقراء مجانا وجعل التعليم باملجان.
-١٣الدعوة إلي رفض اتفاقية الحكم الثنائي في
السودان يناير١٨٩٩م.
-١٤استغالل حادثة دنشواي١٩٠٦م للتنديد
باالحتالل البريطاني.
-١٥أنشأ جريدة اللواء عام١٩٠٠م والحزب
الوطني عام١٩٠٧م وانشاء الجامعة املصرية
١٩٠٨م.
-١٦قاد الحركة الوطنية في اواخر القرن التاسع
عشر.
-١٧خطيب الثورة العرابية الذي لم يعتقل.
-١٨أصدر اعالنا بعصيان عرابي كان سببا في
فشل الثورة العرابية.
-١٩ضابط مصري صمد بقواته أمام القوات
البريطانية واستشهد هوومعظم رجاله.
-٢٠رغم تأكيده بحيادية القناة إالأن السفن
البريطانية اجتاحت القناة.
-٢١رئيس الوزراء الذي سميت وزارته بوزارة الثورة
في فبراير١٨٨٢م.
-٢٢رئيس الوزارة عقب مظاهرة عابدين٩
سبتمبر١٨٨١م الذي رفض مناقشة مجلس النواب
للميزانية.
-٢٣وضع نفسه تحت حماية انجلترا وفرنسا بإسناد
الوزارة إلي رياض باشا.
-٢٤رئيس الوزارة املختلطة اغسطس١٨٧٨م.
-٢٥رئيس البعثة التي ارسلتها بريطانيا في ديسمبر
١٨٧٥لدراسة اسباب سوءاالوضاع املالية في مصر.
-٢٦أسس مجلس شوري النواب عام١٨٦٦الذي
يعد بداية تاريخ املؤسسات النيابية في مصر.
-٢٧مد الخطوط التلغرافية بني مختلف املحافظات
وانشاء مصلحة البريد.
-٢٨اعاد فتح ديوان املدارس وانشاء دار الكتب ودار
الرصد بالعباسية والجمعية الجغرافية١٨٧٥م.
-٢٩حفر ترعة االبراهيمية وانشأ قناطر علي النيل.
-٣٠منح ديليسبس عقد االمتياز االول والثاني لحفر
قناة السويس.
-٣١عقد أول قرض مع البنوك البريطانية عام
١٨٦٢م وأصدر الالئحة السعيدية في١٨٥٨م
التي اصلحت أحوال الفالحني وعني بتطهير ترعة
املحمودية لتفي بحاجة الري والزراعة.
-٣٢انشأ الخطوط التلغرافية علي الطريقة الحديثة
بني القاهرة واالسكندرية والسويس وأتم الخط
الحديدي بني القاهرة واالسكندرية.
-٣٣شرع في انشاء أول خط حديدي بني القاهرة
واالسكندرية في عام١٨٥٢وتوقفت في عهده حركة
النهضة التي ظهرت في عهد محمد علي حيث أغلق
املدارس واملصانع.
-٣٤انشأ مجلس املشورة وأصدرالالئحة الجديدة
عام١٨٣٧م العادة تنظيم االدارة إلي سبعة
دواوين.
اإلجابة


١ــ مصطفي النحاس باشا.
٢ــ اسماعيل صدقي.
٣ــ امللك فؤاد.
٤ــ سعد زغلول.
٥ــ امللك فؤاد.
٦ــ عبدالخالق ثروت.
٧ــ عدلي يكن.
٨ــ اللورد ملنر.
٩ــ ولسن.
١٠ــ سعد زغلول.
١١ــ محمد فريد.
١٢ــ محمد فريد.
١٣ــ مصطفي كامل.
١٤ــ مصطفي كامل.

١٥ــ مصطفي كامل.
١٦ــ مصطفي كامل.
١٧ــ عبدالله النديم.
١٨ــ السلطان العثماني.
١٩ــ محمد عبيد.
٢٠ــ ديليسبس.
٢١ــ محمود سامي البارودي.
٢٢ــ شريف باشا.
٢٣ــ الخديو توفيق.
٢٤ــ نوبار باشا.
٢٥ــ املستر كييف.
٢٦ــ الخديو إسماعيل.
٢٧ــ الخديو إسماعيل.
٢٨ــ الخديو إسماعيل.
٢٩ــ الخديو إسماعيل.
٣٠ــ سعيد باشا.
٣١ــ سعيد باشا.
٣٢ــ سعيد باشا.
٣٣ــ عباس باشا.
٣٤ــ محمد علي.

قبلت املطالب البريطانية ومنها سحب الجيش
املصري من السودان.
١٥ــ إلغاء مصطفي النحاس ملعاهدة١٩٣٦م.
>اطلق الحرية للشعب للنضال املسلح ضد القوات
البريطانية.
>مهاجمة الفدائيني للمعسكرات البريطانية.
>زيادة اعداد الشرطة ملساعدة الفدائيني.
>معركة اإلسماعيلية.

>ادعاء انجلترا وحلفائها انها تحارب من أجل
حرية الشعوب.
١٣ــ فشل الثورة العرابية:
>لعدم تكافؤ القوة العسكرية.
>تواطؤ ديليسبس مع الجيش البريطاني.
>اعالن السلطان العثماني عصيان عرابي.
>الظروف الدولية لم تكن في صالح الحركات
الوطنية.
>عدم ادراك عرابي ألهمية التعبئة الشعبية.

س: ٣ــ اكتب ما تشير إليه كل عبارة:ــ
١ــ محاكم اقامها الخديو إسماعيل عام١٨٧٥م
س:٥ــ برهن علي صحة العبارة التالية:ــ
للفصل في القضايا املدنية واملنازعات العقارية.
٢ــ اتخذ محمد علي عدة أساليب للتخلص من
٢ــ خضوع مصر املطلق لالحتالل البريطاني.
املماليك:
٣ــ أمر سلطاني من السلطان العثماني واجب
ــ حيث قام بـ:
التنفيذ.
>حرمانهم من تولي املناصب الرفيعة في الدولة
الزراعية
األرض
جعل
العثمانيون
طبقه
نظام
٤ــ
مثل شيخ البلد.
ملكًاللدولة ويتم تكليف الفالح بزراعتها وليس له
>مطاردتهم في كل مكان.
حق التصرف
>مذبحة القلعة مارس١٨١١م.
٥ــ رفض الشعوب لالحتالل ومظاهره ودفعه عن
٣ــ يعتبر يوم١٣مايو١٨٠٥م انتصارًاالرادة
البالد بمختلف الوسائل.
الشعب املصري:
٦ــ رحيل قوات االحتالل عن البلد املحتل.
>حيث اجتمع زعماء الشعب من العلماء ونقباء
٧ــ نظام تقوم فيه الحكومة ممثلة في محمد علي
الطوائف بدار الحكمة وقرروا عزل خورشيد وتعيني
ً
بتحديد نوع الغالت التي تزرع ونوع املصنوعات التي محمد علي بدالمنه.
تنتج وتحديد اثمان شرائها وأثمان بيعها في السوق .>وكانت هذه أول مرة يعزل فيها والى ويعني آخر
٨ــ االستيالء علي أرض الغير بالقوة.
بإرادة الشعب.
س:٢ــ ما النتائج املترتبة علي.
٩ــ اليوم الذي حاصرت فيه الدبابات قصر عابدين ٤ــ قام علماء الحملة الفرنسية بعدد من األعمال
١ــ حروب محمد علي في اليونان.
وهددت بخلع امللك فاروق عن العرش.
بمصر
ــ ادت إلي ضم جزيرة كريت لوالية مصر.
العثمانية
الدولة
١٠ــ قاد املماليك في حربهم ضد
>دراسة شق قناة تربط البحر األحمر واملتوسط.
ــ علو مكانة مصر دوليًانتيجة تفاوض محمد علي
في معركة مرج دابق عام١٥١٦م.
>انشاء املجمع العلمي املصري.
مع الدول األوروبية.
١١ــ سافر إلي فرنسا سرًاأثناء معركة أبي قير
>تأليف كتاب وصف مصر.
٢ــ حروب محمد علي في الشام.
ــ وصول القوات املصرية إلي الشام وأعالي الفرات .البرية يوليو١٨٩٩م.
>اكتشاف حجر رشيد.
٥ــ تضمنت معاهدة١٩٣٦م عدة نتائج:
ــ امتداد النفوذ املصري في بالد الشام.
اإلجابة:ـ
>انتهاء احتالل مصر عسكريًا.
٣ــ حروب محمد علي في السودان.
١ــ املحاكم املختلط ة.
>انضمام مصر إلي عضوية عصبة األمم.
ــ امتداد النفوذ املصري إلي جنوب السودان.
ــ إنشاء العاصمة الخرطوم واكتشاف منابع النيل .٢ــ الحماية البريطانية.
>الغاء االمتيازات األجنبية وفقا ملؤتمر مونتو
٣ــ الفرمان.
١٩٣٧م.
٤ــ انتقادات الحركة الوطنية للوزارة املختلطة في
٤ــ حق االنتفاع.
>تقوية الجيش املصري للدفاع عن قناة السويس
عهد إسماعيل.
٥ــ مقاومة.
بمفرده.
ــ شجع ذلك إسماعيل علي اقصاء الوزيرين
٦ــ جالء.
>حرية مصر في عقد املعاهدات السياسية.
األجنبيني.

.
ر

االحتكا
ــ اصدار مرسوم بتسوية الديون في ابريل١٨٧٩م .٧ــ نظام
>عودة الجيش املصري للسودان.
٨ــ احتالل.
٦ــ تعرض التعليم لالنهيار في زمن االحتالل
ــ تدخل انجلترا وفرنسا والضغط علي السلطان
٩ــ يوم٤فبراي ر1942م.
البريطاني.
لعزل إسماعيل وتولية ابنه توفيق.
١٠ــ قنصوة الغوري.
ــ حيث تم اهمال التعليم وجعله بمصروفات عالية
٥ــ حملة فريزر مارس١٨٠٧م.
١١ــ نابليون بونابرت.
وحصره في فئة قليلة بهدف تخريج موظفني للعمل
ــ هزيمة الحملة في رشيد وحماد.
في اإلدارات واملصالح الحكومية.
ــ جالء الحملة مقابل اإلفراج عن األسري.
س ٤بم نفسر.
س 6ــ ما أهم مطالب كال من:
ــ دخول محمد علي اإلسكندرية منتصرًا.
١ــ منحت الدولة العثمانية رعايا الدول األوروبية (1)لجنة التحقيق العليا األوروبية يناير١٨٧٨م.
٦ــ ثورة القاهرة األولي أكتوبر١٧٩٨م.
العديد من االمتيازات األجنبية.
ــ تنازل الخديو عن سلطته املطلقة لوزارة مسئول.
ــ فرضغرامات مالية علي التجار والعلماء.
ــ تشجيعًالهم علي االقامة والتجارة مع تعهد الدولة ــ التنازل عن أطيانه وأطيان أسرته ووضعها تحت
ــ شروع القوات الفرنسية في تحصني مدينة
العثمانية باملحافظة علي أموالهم وأرواحهم.
الرقابة الدولية مقابل مخصصات مالية.
القاهرة.
٢ــ وجه الخديو إسماعيل عدة حمالت حربية
(2)مطالب واقتراحات بعثة كيف البريطانية.
٧ــ ثورة القاهرة الثانية مارس١٨٠٠م.
لألقاليم االستوائية في أفريقيا.
ــ انشاء إدارة مراقبة مالية يرأسها موظف
ــ دمر الفرنسيون حي بوالق.
ــ ملنع تجارة الرقيق والتوسع في الجنوب والسيطرة انجليزي.
ــ اشتد كليبر في فرض املزيد من الضرائب
علي مياه النيل.
ــ ال يعقد الخديوي قرض ما لم توافق عليه إدارة
ومصادرة األموال.
٣ــ ارسال انجلترا (بريطانيا)حملة فريزر١٨٠٧م .الرقابة املالية.
٨ــ اتسمت الحياة الفكرية والثقافية خالل فترة
ــ الحتالل مصر وخلع محمد علي وتثبيت محمد بك (3)انجلترا وفرنسا في املذكرة املشتركة الثانية.
الحكم العثماني بالجمود والتخلف.
األلفي.
ــ اقالة البارودي وابعاد عرابي وزمالئه خارج
ــ ترتب علي ذلك:اهتزاز مكانة األزهر العلمية
٤ــ الحملة الفرنسية علي الشام.
البالد.
ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية ولكن هناك
>تحالفت الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا
(4)مطالب عرابي في مظاهرة عابدين٩سبتمبر
اهتمام بالعلوم الشرعية.
إلخراج الفرنسيني من مصر بالقوة العسكرية.
١٨٨١م
ــ تدهور الحياة األدبية.
>إعداد حملتني لغزو مصر األولي بحرية من
ــ اسقاط حكومة رياض املستبدة
ــ انتشار الدجل والشعوذة والخرافات.
جزيرة ردوس والثانية برية من الشرق عن طريق
ــ تشكيل مجلس نواب علي النسق االوربي
٩ــ حصار األسطول البريطاني لشواطيء مصر
الشام.
ــ زيادة الجيش إلي١٨٠٠٠جندي
الشمالية.
٥ــ اتسمت الحياة الفكرية والثقافية خالل فترة
(5)خطب ومقاالت مصطفي كامل
ــ القضاء علي آمال فرنسا في السيطرة علي
الحكم العثماني بالجمود والتخلف.
ــ التمسك بالوحدة الوطنية واالخالص ملصر
سواحل مصر.
ــ حرمان الحملة في مصر من امدادات فرنسا لها .>بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون علي البالد .ــ محاربة اليأس واستثارة روح الكرامة
ــ شعور الجنود الفرنسيون بانهم محاصرون داخل ٦ــ حمل نظام العثماني في ثناياه عوامل ضعفه .( )٦مطالب سعد زغلول وزمالئه من املندوب
>بسبب:قصر مدة الحكم الوالي.
السامي البريطاني السير ونجت
مصر.
>زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية.
ــ الغاء االحكام العرفية
ــ توقفت حركة التجارة الخارجية بالنسبة ملصر.
٧ــ تعرضت دولة املماليك الزمات سياسية بسبب .ــ الغاء الحماية البريطانية
١٠ــ املحاكم املختلطة١٨٧٥م.
>اضطراب األمن.
ــ الغاء الرقابة علي الصحف واملطبوعات
ــ رئاسة األجانب لها ادت إلي تدخلهم في سلطة
>الصراع املستمر علي السلطة وكثرة الفنت
ــ املطالبة باالستقالل مع السماح لهم بالسفر إلي
القضاء التشريعي وانحيازهم لألجانب.
والثورات.
باريس لعرض املطالب الوطنية علي مؤتمر الصلح.
١١ــ ثورة١٩١٩م.
٨ــ اخفقت القوات الفرنسية في اخضاع أهالي
س7ــ ما السياسة التي اتخذها الخديوي توفيق
>تعيني الجنرال اللنبي مندوبًاساميًافي مصر.
الصعيد.
لزيادة التدخل االجنبي
>االفراج عن سعد زغلول والسماح لهم بالتوجه
التي
املتفرقة
واملعارك
املناوشات
حرب
التباعهم
إلي باريس لعرض قضية استقالل مصر علي مؤتمر >
>اعادة نظام املراقبة الثنائية
انهكت قوة الفرنسيني نظرًالطول الوادي.
>رفض الالئحة االساسية والدستور
الصلح.
٩ــ كان كليبر من انصار الجالء عن مصر ألن
>اسند الوزارة إلي رياض باشا.
١٢ــ فشل مفاوضات عدلي ــ كيرزون مارس
االخطار تهدد الحملة الفرنسية من كل جانب
١٩٢١م.
حيث:
س  8أــ اختر اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني
>استقالة عدلي يكن باشا.
>تناقص عدد الجنود بسبب املعارك والحروب.
١ــ اصبح الحاكم الفعلي ملصر عام١٧٦٨م ه و ........
>رفض رجال السياسة تشكيل حكومة.
>ارسال الدولة العثمانية حملة العريش ودمياط.
(علي بك الكبير ــ طومان باي ــ سليم األول ــ محمد
>القبض علي سعد زغلول ونفيه للمرة الثانية إلي
>عودة املماليك للمقاومة وتجدد ثورات املصريني
بك أبوالدهب).
جزيرة سيشل.
في الشرقية.
٢ــ انتصر العثمانيون علي الصفويني في معرك ة ......
>تجدد الثورة.
١٠ــ استقالة اللورد كرومر عام١٩٠٦م.
(جالديران ــ ديو البحرية ــ مرج دابق ــ الريدانية).
>مقاطعة املصريني البضائع اإلنجليزية.
>الستغالل مصطفي كامل حادثة دنشواي للتنديد ٣ــ كان الفالحني في مصر أثناء الحكم العثماني
١٣ــ تصريح٢٨فبراير١٩٢٢م.
باالحتالل البريطاني.
ينتمون إلي الطبق ة ......
>اعلن امللك فؤاد نفسه ملكًاعلي البالد (مصر)
١١ــ كان لتصريح٢٨فبراير عدة فوائد ملصر
(الوسطي ــ الحاكمة ــ الدنيا ــ االرستقراطية).
مارس١٩٢٢م.
حيث:
........٤ــ قتل سليمان الحلبي القائد الفرنسى
>اعيدت وزارة الخارجية املصرية.
>اعلنت بريطانيا انهاء حمايتها علي البالد.
(مينو ــ كليبر ــ نابليون ــ نلسون).
>تشكيل وزارة عبدالخالق ثروت لجنة من ثالثني
>اعترفت بريطانيا ان مصر دولة مستقلة.
٥ــ حاول السلطان العثماني تقل محمد علي خارج
عضوًالوضع الدستور (١٩٢٣م).
>الغت بريطانيا االحكام العرفية.
ن .....
مصر عام١٨٠٦م بضغط م 
١٤ــ اغتيال القائد العام للجيش املصري والحاكم
١٢ــ تجمعت عوامل عديدة اسهمت في اشتعال
(فرنسا ــ روسيا ــ بريطانيا ــ املماليك).
العام للسودان "السيرلي ستاك".
ثورة١٩١٩م
ن ........في مذبحة القلعة
٦ــ تخلص محمد علي م 
>تقديم اللورد اللنبي انذار للحكومة املصرية في
بسبب:
عام ١٨١١م.
نوفمبر١٩٢٤م.
.

ي

الوطن
الوعي
نمو
ازدياد
>
(املماليك ــ الجنود األلبان ــ االتراك ــ الزعامة
>استقالة وزارة سعد زغلول.
>تعيني وزارة زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ التي >اجراءات انجلترا العنيفة.
الشعبية).
>اعالن مباديء الرئيس األمريكي ولسن.
٧ــ ارسلت بريطانيا حملة فريزر عام١٨٠٧م

ني ......
الحتالل مصر وخلع محمد علي وتعي 
(محمد بك األلفي ــ مراد بك ــ علي بك الكبير ــ
خورشيد باشا).
٨ــ تم حفر ترعة اإلبراهيمية في عه د ......
(محمد علي ــ سعيد باشا ــ إسماعيل ــ توفيق).
٩ــ تم افتتاح قناة السويس للمالحة في عه د ........
(الخديو توفيق ــ الخديو إسماعيل ــ عباس األول ــ
سعيد باشا).
١١ــ دخل اإلنجليز القاهرة بعد معرك ة ........
(التل الكبير ــ كفر الدوار ــ القصاصني ــ
اإلسكندرية).
ب ــ ضع كلم ة (صح)أمام العبارة الصحيحة وكلمة
(خطأ)أمام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ:ـ
١ــ انشأ الخديو إسماعيل مجلس شوري النواب عام
 ١٨٦٦م ( ).
٢ــ من عوامل قيام الثورة العرابية ازدياد الوعي
 ( ).القومي املصرى
٣ــ أدي تنديد محمد فريد بحادثة دنشواي إلي
استقالة اللورد كروم ر ( ).
٤ــ اعاد الخديو توفيق املراقية الثنائي ة ( ).
٥ــ قاد سليمان الفرنساوي الحملة اإلنجليزية علي
مصر عام ١٨٠٧م ( ).
٦ــ تولي سعيد باشا حكم مصر في الفترة من
١٨٥٤م ــ ١ ٨٦٣م ( ).
٧ــ كان حفر ترعة للمياه العذبة شرطًامن شروط
س ( ).
حفر قناة السوي 
٨ــ تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام
 ١٨٩٤م ( ).
٩ــ كسدت التجارة الخارجية في مصر بسبب
ح ( ).
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصال 
١٠ــ تكونت طبقة الحكام في مصر أثناء الحكم
العثماني من الفالحني والصنا ع ( ).
اإلجابة
ن
٢ــ جالديرا 

٣ــ

 (أ) ١ــ علي بك الكبي ر
الدنيا
٦ــ املماليك
٤ــ كليب ر ٥ــ بريطاني ا
٧ــ محمد بك األلفى ٨ــ إسماعي ل ٩ــ
إسماعيل
١٠ــ التل الكبير
٣ــ خطأ ــ مصطفي
ح
ح ٢ــ ص 
(ب) ١ــ ص 
كامل
٦ــ صح
٥ــ خطأ فريز ر
ح
٤ــ ص 
٨ــ خطأ ــ عام١٤٩٨م
ح
٧ــ ص 
١٠ــ خطأ ــ من االتراك واملماليك
ح
٩ــ ص 
)١قارن بني معركة جالديران عام1514م ومعركة
مرج دابق عام1516م من حيث أطراف الصراع ــ
النتائج لكل منهما.

وجه املقارنة

معركة جالديران م ــع ــرك ــة م ــرج
دابق عام 6151م
عا م 4151م

أطراف الصراع

ال ــع ــث ــم ــان ــي ــن ــــ
الصفويني

الــعــثــمــانــيــن ــ
املماليك

النتائج

هزيمة الصفويني
ودخــــول السلطان
ســــلــــيــــم األول
عاصمتهم تبريز

هزيمة املماليك
وأصبحت بالد
الــــشــــام واليــــة
عثمانية

)٢قارن بني ثورة القاهرة األولى وثورة القاهرة
الثانية من حيث ــ قائد الحملة الفرنسية ــ النتائج
ومركز كل منهما.

وجه املقارنة

قائد الحملة
الفرنسية
النتائج

مركز الثورة

ثــــــورة ال ــق ــاه ــرة ث ـ ــورة الــقــاهــرة
األولى أكتوبر  1798الثانية عام 1800
نابليون
قام الفرنسيون
بإعدام الكثير من
األهالى والثوار
وفرضغرامات
مالية على التجار
والعلماء ــ الشروع
فى تحصني
القاهرة
حى األزهر

كليبر
أخمدت القوات
الفرنسية
الثورة ودمرت
حى بوالق
واشتد كليبر فى
فرض املزيد
من الضرائب
ومصادرة
األموال
حى بوالق

)٣قارن بني حادثة قصر النيليناير1881م ــ
مظاهرة عابدين سبتمبر1881م من حيث النتائج.
وجه املقارنة

النتائج

حادثة قصر النيل مظاهرة عابدين
سبتمبر 1881م
يناير 1881م
اســتــجــابــة الخديو
تــوفــيــق ملطلبهم
فعزل عثمان رفض
وعني محمود سامى
الـــبـــارودى نــاظــرًا
ً
بدالمنه
للجهادية 

وافــق الخديو توفيق
مضطرًاعلى مطالب
األمــــة والــجــيــش ــ
اسند الخديو توفيق
ال ــوزارة إلــى شريف
بـــاشـــا ب ــع ــد ع ــزل
رياض باشا

