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 الهيئة األكاديميّة المشتركة

 قسم : االجتماعيّات

 التاريخ الماّدة:

  الثانوية العامةالشهادة: 

 /اجتماع واقتصاد/ علوم الحياة الفروع: 
 علوم عامة / آداب وانسانيات           

 -6- نموذج رقم

   ساعة واحدةالمّدة : 

 (المطورة وحتى صدور المناهج  6102-6106للعام الدراسي )يراعي تعليق الدروس والتوصيف المعّدل  نموذج مسابقة

 

 أجب عن مجموعتين من المجموعات الثالث:

 المجموعة األولى:

بين المفوض السامي الفرنسي  ( أزمات متنوعة0291واالستقالل ) (0266) بين والدة الجمهورية اللبنانية الممتدةتخلل الفترة 

 عظم رؤساء الجمهورية:وم

 ألزمة وكيفية انتهائها في عهد كل من:د أسباب احد   -1

 (عالمات 1)        1391الرئيس شارل دباس سنة   -أ

 عالمات( 1)      .1391الرئيس حبيب باشا السعد سنة  -ب

 ،1399تشرين الثاني  8أذكر أهم ما تناوله تعديل الدستور في جلسة  -1

 عالمات( 9)      هذا التعديل. ىوبيِّن ردَّة فعل الفرنسيين عل

 

 جموعة الثانية:الم

 ، بحملة عسكرية على لبنان وسوريا الستردادهما من الفيشيين:0291فرنسيون األحرار( في حزيران قام الحلفاء )االنكليز وال

 أوضح أهم أسباب هذه الحملة وبيِّن كيف أصبح الوضع االقتصادي في لبنان -1

 عالمات( 9)         بعد دخول الحلفاء.

 األولى الجمعيات والحركات المطالبة بحقوق العربنشطت قبل الحرب العالمية  -6

 :ومنها "الجمعية العربية الفتاة" و"جمعية بيروت اإلصالحية داخل السلطنة العثمانية

 )عالمتــــــان(      .ف بالجمعيتين واذكر أهداف كل منهماعرِّ  -أ

 ،1319أوضح ثالثة أسباب أدت إلى انعقاد المؤتمر العربي في باريس سنة  -ب

 عالمات( 9)        ذكر أهم مقرراته.وا   

 

 المجموعة الثالثة:

 :0202الصلح في باريس سنة  إلى مؤتمر ترأس البطريرك الياس الحويك الوفد الثاني الذي حمل مطالب مجلس االدارة -0

 عالمات( 9)  .أهم أسباب سفر هذا الوفد والمطالب التي حملها والنتيجة التي توصل إليهاأوضح   -

 :0261رة في العراق ضد االنكليز سنة اندلعت الثو -6

 عالمات( 6)    .أبرز األسباب التي أدت إلى قيامها، وبيِّن أهم نتائجهاإشرح  -



1 

 

 الهيئة األكاديميّة المشتركة

 قسم : االجتماعيّات

 التاريخ الماّدة:

  الثانوية العامةالشهادة: 

 /اجتماع واقتصاد/ علوم الحياة الفروع: 
 م عامة / آداب وانسانياتعلو           

 -6- نموذج رقم

   ساعة واحدةالمّدة : 

 
 وحتّى صدور المناهج المطّورة( 6102-6106أسس التّصحيح )تراعي تعليق الّدروس والتّوصيف المعّدل للعام الّدراسي 

 

 المالحظات العالمة مضمون اإلجابة السؤال
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 المجموعة األولى:

 زمة عهد شارل دباس:أ -أ - 0

 انقسام المجلس  –ح إميل إدة وبشارة الخوري ترش   –نتهاء مدة رئاسته ا

ل تدخ   –ميل بعض النواب النتخاب الشيخ محمد الجسر  –النيابي 

تمديد والية  –حل مجلس النواب  –تعليق الدستور  –المفوض السامي 

استياء اللبنانيين من تصرف المفوض  –شارل دباس سنة قابلة للتجديد 

استبدال المفوض السامي  –مطالبتهم بعودة الحياة الدستورية  -السامي

استقالة شارل دباس وتعيين حبيب  –هنري بونسو بدميان دو مارتيل 

 باشا السعد رئيسا للجمهورية.

 عالمات( 1)
عالمة لكّل ¼ 

 فكرة

 

 أزمة عهد حبيب باشا السعد: -ب – 1

لتنباك الفرنسية منحت السلطات الفرنسية امتيازا لشركة حصر التبغ وا

قامت  –احتج اللبنانيون وعلى رأسهم البطريركية المارونية  –)الريجي( 

طالب اللبنانيون بعودة الدستور  –إضرابات ومظاهرات في معظم المدن 

ا تجاوب المفوض السامي جزئي     -( والحكم الوطني 1391ق منذ سنة )المعلَّ 

ا كل ترشح مجدد   -لجمهورية للمطالب وسمح للمجلس النيابي بانتخاب رئيس ل

 12فاز إميل إدة بفارق صوت واحد في  –من إميل إدة وبشارة الخوري 

   .1391كانون الثاني 

 عالمات( 1)
عالمة لكّل ¼ 

 فكرة

 

 :1399تشرين الثاني  8تعديالت الدستور في  -1

لغة إلغاء المواد المتعلقة باالنتداب وبعصبة األمم وبالدولة المنتدبة...  جعل ال

 العربية وحدها لغة رسمية.

 عالمات( 9)

 عالمة واحدة

عالمة لكّل ½ 

 تعديل

 :ردة فعل الفرنسيين

اعتقال رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس مجلس الوزراء رياض 

الصلح والوزراء كميل شمعون وسليم تقال وعادل عسيران ونائب طرابلس 

إصدار قرار يقضي بإبطال  –عبد الحميد كرامي ونقلهم إلى قلعة راشيا 

 –إقالة الحكومة  –حل مجلس النواب  -تعديالت الدستور وتعليق العمل به 

 يف إميل إدة برئاسة  الدولة.تكل

 عالمات 1

عالمة لكّل ½ 

 فكرة
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 المجموعة الثانية:

 أهم أسباب حملة الحلفاء: -أ -1

وصول اإللمان إلى البلقان وتقدمهم من ليبيا  –توسيع رقعة نفوذ فرنسا الحرة 

قيام ثورة  –خوف اإلنكليز على قناة السويس وطريق الهند  –باتجاه مصر 

خوف اإلنكليز على نفط الشرق  –العراق ومساعدة اإللمان له  الكيالني في

 األوسط...

 عالمة( 0)½
عالمة لكّل ½ 

 سبب



9 

 المالحظات العالمة مضمون اإلجابة السؤال

 

 الوضع االقتصادي بعد دخول الحلفاء: -ب -1

عودة السلع  –دخول لبنان منطقة االسترليني  –ن االوضاع االقتصادية تحس  

ام الحلفاء بالزراعة اهتم –التجارية إلى األسواق واستعادة التجارة نشاطها 

زيادة مجاالت العمل )بناء، شق طرقات،  –والصناعة لتلبية حاجات جيوشهم 

 كثرة العملة المتداولة.  –عودة ضخ النفط  –مد خط حديد الساحل ...( 

 (ةعالم 6)½ 
عالمة لكّل ½ 

 فكرة

 

 :الجمعيتان العربيتان -أ -1

 1311في باريس سنة  ية أسسها العربجمعية العربية الفتاة: جمعية سر   -

 –نقلت نشاطها إلى بيروت ثم إلى دمشق  -تميزت بدقة التنظيم –

أبرز أهدافها: استقالل العرب  –حافظت على سريتها حتى نهاية الحرب 

 )عالمتان( التام والناجز.

 عالمة واحدة 

عالمة لكّل ¼ 

 فكرة

 أهم –ة جمعية علني   – 1311جمعية بيروت اإلصالحية: تأسست سنة  -

مطالبها: الالمركزية، اللغة العربية لغة رسمية، تنظيم الخدمة العسكرية 

أضربت بيروت  -ا بحلهاأصدر االتحاديون قرار   –للشبان العرب 

 وصدرت صحفها مجللة بالسواد.

 عالمة واحدة 

عالمة لكّل ¼ 

 فكرة

 

 (:1319المؤتمر العربي في باريس ) -ب -1

عدم استجابة  –ى سياسة التتريك عل العرب ردة فعل أسباب انعقاده:

حل االتحاديين جمعية بيروت االصالحية  –االتحاديين للمطالب العربية 

 ب فرنسا من المعارضة العربية...تقر   –
 عالمات( 9)

 عالمة ونصف 

عالمة لكّل ½ 

 سبب

تمثيل العرب  –اعتماد اللغة العربية في الواليات العربية  أبرز مقرراته:

تعيين  –وزيادة عدد النواب العرب في مجلس المبعوثين بثالثة وزراء

اعتماد الالمركزية اإلدارية  –خمسة والة عرب على الواليات العربية 

 حصر الخدمة العسكرية للشبان العرب في المناطق العربية.  –

عالمتان 

½ ونصف 

عالمة لكّل 

 مقّرر
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 المجموعة الثالثة:

 (1313الوفد الثاني إلى مؤتمر الصلح ) -1

اشتداد مطالبة األمير فيصل بضم  –فشل الوفد األول أسباب السفر:  -

قيام  –كراين  إلى الشرق لتقصي الحقائق -مجيء لجنة كينغ –لبنان 

 مؤيدي فيصل في البقاع الغربي بأعمال شغب.

 عالمات( 9)

عالمة ونصف 

عالمة لكّل ½ 

 سبب

ه الطبيعية استعادة لبنان حدود –تحقيق استقالل لبنان  المطالب: -

معاقبة مقترفي الفظائع خالل الحرب من أتراك وإلمان  –والتاريخية 

طلب مساعدة فرنسا لتحقيق هذه  –وإعطاء لبنان التعويضات المناسبة 

 األماني.

عالمة ونصف 

عالمة لكّل ½ 

 مطلب

رسالة من كليمنصو إلى البطريرك تحمل وعدا فرنسيا بتحقيق  النتيجة: -

 لكن بعد أن تُكلف فرنسا االنتداب على لبنان وسوريا. أماني اللبنانيين،
 عالمة واحدة

 

 الثورة العراقية: -1

الوعي  –رفض العراقيين السياسة العراقية )تهنيد العراق(  أبرز أسبابها:

دعوة  رجال الدين إلى الجهاد المقدس ضد اإلنكليز  –القومي في العراق 

 – 1312لملكية في سوريا وقيام ا 1313تأثر العراقيين بثورة مصر  –

حادثة الرميتة واعتقال  –رفض العراقيين لمقررات مؤتمر سان ريمو 

 أحد زعماء العشائر األمر الذي فجر الثورة.

 عالمات( 6)

 عالمات  1

عالمة لكّل ½ 

 سبب
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 المالحظات العالمة مضمون اإلجابة السؤال

رأت السياسة اإلنكليزية أن التفاوض مع العراقيين ينهي  أهم نتائجها:

اتباع بريطانيا سياسة  –( 1311هرة )آذار انعقاد مؤتمر القا –الثورة 

تسليم حكم العراق إلى  –جديدة: المحافظة على مصالحها دون مشاكل 

آب  11تنصيب فيصل بن الحسين ملكا على العراق في  –حكومة عربية 

1311. 

 عالمات 1

عالمة واحدة 

 لكّل نتيجة

 


