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 التاريخ مسابقة في  

 ساعة واحدة: المدة 
 :االسم

 :الرقم

 

 :من األسئلة اآلتيــة  سؤاليــن أجب عن
 

  1491و  1491شهد لبنان خالل الحرب العالمية الثانية بين سنتي  : أولا 
 :تطورات هامة ؛   عالج منها ما يأتي  
 

 تشرين الثاني 62االستقالل الذي أعلنه الجنرال كاترو في  - 
 (أربع عالمات)    .؛ أهميته وموقف اللبنانيين منه  1491سنة   
 

 ، 1491الثاني سنة تشرين  8مضمون التعديل الدستوري في  - 
 (ثالث عالمات)    .وردة فعل سلطات االنتداب على هذا التعديل   
 

 موقف اللبنانيين الرسمي من التدابير الفرنسية وكيفية انتهاء - 
 (ثالث عالمات)        .األزمــة   

 
 

 .داب  ــعرف  باالنت 1414ة ـد سنـم دولي جديانظ عـُوض- أ   :ثانياا 
 ون أبرز مواد صكـان مضمـتّوصل إليه ، وما كف تّم الــكي  

 (أربع عالمات)       .الخاص بلبنان وسوريااالنتداب 
 

 تشرين الثاني 11ة في ـة الدوليـويس للمالحـتحْت قناة السإفتُ - ب
 . 1824سنة   

 وكيف أوضح أسباب معارضة بريطانيا لمشروع القنـاة،- 
 (تثالث عالما)       .حاولت عرقلة تنفيذه 

 
 ها ، وكيف تمّكنـت ـا موقفـاذا غّيرت بريطانيـبّين لم  - 
 (ثالث عالمات)   . 1811من شراء أسهم مصر في شركة القناة سنة    
 
 

 : 1462وضع الدستور اللبناني في أيار سنة - أ   : ثالثا  
 

 (عالمتــان)     لماذا وكيف تّم وضع هذا الدستور ؟  - 
 

 دى ـوإلى أي م ،ه الحكم بموجب يف أصبح نظامـبّين ك  - 
 (عالمتــان)      .تحقق الحكم الوطني المنشود 

 
 ن الحجاز ضد العثمانييـنـرى مـة الكبـانطلقت الثورة العربي -ب   

 : 1412سنة  
 

 دى ـإلى أي م ا وعن أبرز نتائجها ، وأوضحهـتحّدث عن أسباب
  (عالماتست )       .بالنسبة للعرب وللحلفاء  احققت أهدافه



 مشروع معيار تصحيح مسابقة مادة التاريخ 
 العلوم العامة وعلوم الحياة –العادية  4002دورة العام 

 -----
 :إستقالل كاترو وأهميته وموقف اللبنانيين منه   :أولا 

يت النقاش في تثب –اعتراف فرنسا باستقالل لبنان  – 1491تشرين الثاني  62الدعوة إلى احتفال في السراي الصغير في  
 . 1412المطالبة بعقد معاهدة على غرار معاهدة  –استعداد فرنسا لتقديم مساعدات  –الرئاسة 

حق لبنان بالتمثيل الخارجي  –اعتراف الدول الكبرى به وإرسال ممثلين على بيروت  –إبالغ عصبة األمم به  :أهميته   -
 .وإنشاء قوة عسكرية 

الشعبي انتقدته جبهة المعارضة   -بر عنه النقاش شكر فرنسا واعتذر عن عقد معاهدة الرسمي ع :موقف اللبنانيين   -

 .مؤتمر بكركي وموافقه  -واعتبرته ناقصاً ومشوهاً 
 : مضمون التعديل وردة فعل الفرنسيين  -
 .اللغة العربية وحدها الرسمية  –إلغاء ما يتعلق باالنتداب وبعصبة األمم  –المضمون  
حل  –إلغاء التعديالت الدستورية وتعليق الدستور  –تشرين الثاني 11إلغاء احتفاالت ذكرى الهدنة  :ردة الفعل  

اعتقال رئيس الجمهورية بشاره الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح والوزراء  –تكليف اميل اده برئاسة الدولة  –المجلس النيابي 
 .لحميد كرامي عادل عسيران، كميل شمعون وسليم تقال والنائب عبد ا

 .موقف اللبنانيين الرسمي من التدابير الفرنسية وكيفية انتهاء الزمة   -
نواب إلى مجلس النيابي، رسائل احتجاج  1وصول : عبر عنه النواب وحكومة الوزيرين ، نيابياً :  الموقف الرسمي  

: االنتقال إلى بشامون  -لين حبيب ابي شهال ومجيد ارسالن وعلم جديد، االنتقال إلى بيت صائب سالم ومنح الثقة للوزيرين غير المعتق
 –ومدير بنك سوريا ولبنان  –أوامر إلى أمين الخزينة المركزي  –تشكيل حرس وطني ومذكرات احتجاج والدعوة إلى االضراب العام 

 .اعتبار الشرعية ممثلة في المعتقلين في راشيا
مقابلة كاترو لبشاره الخوري ولرياض  –الموقف االنكليزي  الحازم  –ه عودة كاترو واتصاالت: كيفية انتهاء األزمة  -

تشرين الثاني  66اعتبار . عودة الحكومة الشرعية إلى ممارسة صالحياتها  –وإطالق سراح المعتقلين  –إلغاء تدابير هيللو  –الصلح 
 عيداً لآلستقالل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :نظــام النتداب   -أ :  ثانياا 

الخالف بين موقف الواليات المتحدة األميركية وموقف كل من فرنسا وبريطانيا حول مصير المناطق : كيف تم التوصل إليه؟  
وافقة ويلسون ثم فرنسا وبريطانيا على هذا االقتراح اقتراح الجنرال سمطس وم –التي كانت تحت سيطرة االمبراطوريات المهزومة 

 .كحل وسط بين االستعمار واالستقالل 
 .وجوب ذكر مضمون ست مواد من الصك على أن تكون المادة األولى ملزمة  : مضمون أبرز مواد صك النتداب   - 
 

 أسباب معارضة بريطانيا لمشروع قناة السويس   -ب        
تأثير المشروع على  –اعتبار بريطانيا المشروع تهديداً لطريقها إلى الهند  –التنافس الفرنسي البريطاني أهمية موقع مصر و 

 .السويس الممنوح لبريطانيا  –القاهرة  –امتياز خط سكة حديد االسكندرية 
الضغط على  –الشركة عدم شراء أسهم في  –رفض توضيحات واقتراحات دي ليسبس بشأن حياد القناة : محاولة عرقلة تنفيذه 

حملة صحفية على دي ليسبس بسب نظام السخرة المعتمد : السلطان العثماني لعدم الموافقة على االمتياز ، ومع مباشرة العمل 
 .توسط نابليون الثالث واستئناف العمل في المشروع  –تحريض الخديوي اسماعيل وتوقف العمل في المشروع  –في العمل 

إغراق  –( توفير الوقت والمال –مواصالتها مع الهند والشرق األقصى )مشروع حيوي لبريطانيا : اني تغير الموقف البريط
 –على كل من فرنسا وبريطانيا %( 94)عرض مصر لبيـع أسهمهـا في القناة  –إشراف الدولة على اإلفالس  –مصر بالديون 

بدأت تتدخل  –ا أكبر مساهم في مجلس اإلدارة بعد فرنسا أصبحت بريطاني –تردد فرنسا ومسارعة ديزرانيلي إلتمام الصفقة 
 .في شؤون مصر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وضع الدستور اللبناني  -أ     :ثالثا 

  1461تأثير الثورة السورية  –مطالب اللبنانيين  –نص المادة األولى من صك االنتداب : أسباب وضع الدستور 
 –تحّوله إلى مجلس تأسيسي  –المفوض دي جوفنيل يكلف المجلس التمثيلي بوضع دستور : كيفية وضع الدستور  

االستعانة بمسودة دستور وضعته لجنة حقوقية فرنسية  –استشارة الشخصيات الدينية والسياسية  –تشكيل لجنة برلمانية 
  1462أيار  61أصبح نافذ المفعول في  –وقيعه من المفوض السامي ت –مناقشته في المجلس التمثيلي واقراره  –( بونكور)
 ثالث سلطات منفصلة  –ديمقراطي  –برلماني  –جمهوري : كيف أصبح نظام الحكم بموجب الدستور؟  
دور لمجلس  -تنافس سياسي داخلي  –تم انتخاب رئيس جمهورية لبناني : إلى أي مدى تحّقـق الحكم الوطني المنشود  

اللغة  –ب وللحكومة مقّيد بسلطات االنتداب وصالحيات المفوض السامي ودور المستشارين والوجود العسكري الفرنسي النوا
 .العلم اللبناني هو العلم الفرنسي داخل بياضه ارزه  –الفرنسية لغة رسمية 

 
 9191أسباب الثورة العربية ضد التراك سنة  :ب  



خالفات الحسين مع الوالي التركي  –نشاط الجمعيات العربية  –ك واستياء العرب سياسة االتحاديين واعتمادهم التتري 
حاجة بريطانيا بعد إعالن  –مظالم األتراك بحق العرب وسياسة جمال باشا في سورية  –رغبة الحسين بقيام دولة برلمانية  –

 وعود االنكليز للحسين  –العثمانيين للجهاد إلى حليف مسلم 
 :لعربية نتائج الثورة ا 
خط )عرقلة مواصالت األتراك  –تأمين المالحة في البحر األحمر لصالح الحلفاء وإغالقها في وجه العثمانيين  

تخفيف  –دخول قوات الثورة العربية إلى األردن ومدن في سوريا  –محاصرة الحاميات التركية وشل حركتها  –( الحجاز
 .الضغط عن القوات البريطانية في فلسطين 

 :ائج الثورة بالنسبة للحلفاء نت 
ولتطبيق اتفاقهم على اقتسام منطقة شرق  –سهلت احتاللهم للمنطقة العربية  –استفادوا من األعمال العسكرية للثورة  

 بيكو  –المتوسط وفقاً التفاقية سايكس 
 :نتائج الثورة بالنسبة للعرب  
ات ينقلها من إطار المنتد –بروز القضية العربية  –كاً للعرب اعتراف الحلفاء بالحسين ملكاً على الحجاز فقط وليس مل 

 .عة المستقلة بسبب نكث الحلفاء بوعودهم فشل العرب في تحقيق الدولة العربية الموسّ  –إلى إطار المحافل الدولية 

 

 


