
 
 

 وزارة التربیة والتعلیم العالي
 المدیریة العامة للتربیة

 دائرة االمتحانات

 امتحانات شھادة الثانویة العامة
 فرعا العلوم العامة وعلوم الحیاة

 العادیة ۲۰۰٥دورة سنة 

 مسابقة في التاریـخ 
 االسم: : ساعة واحدة المدة 

 الرقم:
 
 
 

 :من األسئلــة اآلتیـــة  سؤالیـن أجب عن 
  
 

 بعد ھزیمة العثمانیین في الحرب العالمیة األولى وانسحابھم من شرقي المتوسط ، :  أوالً 
 دخلت المنطقة تحت سیطرة الحلفاء وعرفت بالدنا تطّورات سیاسیة مھمـــة  

        
 عالج منھا ما یأتي :

 ، وأبـرز المتغیـرات۱۹۲۰ظروف وكیفیة قیام دولة لبنان الكبیر سنة  -
 (أربع عالمات)  .)االقتصادّیة التي عرفتھا ( بالمقارنة مع متصرفیة جبل لبنان –ة الجغرافیّ 

 (عالمتــان )     أھم التنظیمات اإلداریة والمالیة في ھذه الدولة .  -      
 (أربع عالمات)      صك االنتداب ومضمون أبرز بنوده .  -    
 
 

 قامت فیھا حكومة برئاسة ۱۹٤۰حزیران بعد استسالم فرنسا لأللمان في  -  أ : ثانیاً 
 :مدینة فیشي مقراً لھامن المارشال بیتان اتخذت   
 تحّدث عن األوضاع السیاسیة واالقتصادیة في لبنان خالَل فترة خضوعـھ         

 (أربع عالمات)    ) . ۱۹٤۱تموز  -۱۹٤۰لھذه الحكومة ( حزیران                 
 
 یعتبر مصطفى كمال مؤسس الجمھوریة التركیة : -ب  
 (ست عالمات)   عـّرف بـھ وتكلم على أبرز أعمالھ في تنظیم ھذه الجمھوریة .  
 
 

 إلى تحقیـق جـالء الجیــوش ۱۹٤٦بّین كیف تّوصل اللبنانیون سنة  -أ   ثالثا: 
 (أربع عالمات)        األجنبیة عن بالدھم .  
 
 ،۱۹۰۹ة الحكم في السلطنة العثمانیـة سن بعد تولیھم ،یوناعتمد االتحاد -ب  
    سیاسة قومّیة عرفت بسیاسة التتریك .  

 عالج ما یأتي : 
 (عالمتــان )       مبادئ ھذه السیاسة .أبرز   -
 اوبومـدى تجـ ۱۹۱۳مؤتمر باریس سنة  في منھاالعرب  موقف  -

 بع عالمات)رأ(      الحكومة العثمانیة مع مقرراتھ .    
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التعــاون مع السوریین رفض  –نانیة ( الوفود والوعود ... ) المطالبة اللب - ظروف قیامھا :     السؤال األول :
 ۲/۱(التجاوب مع مطالب اللبنانیین .  –السیاسة الفرنسیة : تقسیم سوریا  –فرنسا ( معركة میسلون 

 عالمة)۱
 

قیام  –فصل األقضیة األربعة  –حّل والیة بیروت  –قرارات آب ( غورو )  - كیفیة :
 ( عالمة ونصف ).  ۱۹۲۰عالن في أول ایلول إلا  -دولة لبنان الكبیر 

 
 ( عالمة )اآلثار .  –المرافئ  –السھول  –المساحة  االقتصادیة : -المتغیرات الجغرافیة 

 
بیروت وطرابلس  –بلدیات )  -قرى  –نواح  –أربع محافظات ( أقضیة    التنظیمات اإلداریة :

 (عالمة ) .قوانین إداریة .  -مدینتان ممتازتان
 –میزانیة الدولة  –ضرائب  –بنك سوریا ولبنان  –العملة ( اللیرة ... )   - لتنظیمات المالیة :ا

 (عالمة ) .الجمارك . 
 

 ( عالمة ) .  وثیقة دولیة ...  :التعریف بھ   صك االنتداب : 
ن من قوى أم –الفرنسیة والعربیة لغتان رسمیتان  –وضع الدستور  : مضمون الصك                  

حمایة  –رفع تقریر إلى عصبة األمم  –األحوال الشخصیة  –الحریات  –القضاء  –اآلثار  –األھالي 
 عالمات) . ۳(  –بنود على األقل )  ٦بقاء الجیش الفرنسي ... (  –األراضي 

 
 
 

وعد بالحیاد  – إرسال دنتز –تردد بیو ثم إلتزام بحكومة فیشي   -  األوضاع السیاسیة :  -:  أ   السؤال الثاني
 بقاء الدستور معلقاً ... –االتصال باعداء االنكلیز  –المانیة مشتركة  –ارسال لجنة ایطالیة  –

 ( عالمتان ) .تعیین الفرد نقاش ...  –استقالة امیل اده  
 
انقطاع  –وقف النفط  –اشتداد األزمة : حصار انكلیزي  -األوضاع االقتصادیة :                    

 احتجاج لبناني ( مظاھرات ... ) تدابیر فرنسیة : –االحتكار  -الغالء  –القات مع الجوار العربي الع
 (عالمتان )   سیارات ) ... إعاشة وتقنین ( مزدوج ومفرد لل 
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 1 



 
 مصطفى كمال  وتنظیم الدولة   -ب        

 السریة انخرط في الجمعیات – مال إلى السیاسة - ضابط في الجیش التركي   -   التعریف بھ :      
عارض  –أشرف على انسحاب الجیش التركي إلى األناضول  –شارك في الحرب العالمیة األولى  –

 عالمة ) .حّرر البالد ... لقب بأتاتورك . (  –قاد المقاومة  –التدخل األجنبي 

فصل السلطات  –دولة علمانیة  –دستور  –قیام الجمھوریة  –إلغاء السلطنة  ۰    أعمالــھ  :      
التوقیت  –الزي  –حقوق المرأة  –زواج مدني  –العاصمة انقره  –نظام حزب واحد  –إلغاء الخالفة 

تطویر  –االھتمام بالتعلیم  –تشجیع الفنون والموسیقى  –ن واآلذان ترجمة القرآ –... الحرف الالتیني 
 ( خمس عالمات ) .االقتصاد ... 

 

مماطلة فرنسیة  –مطالبة لبنانیة باالنسحاب  –بقاء جیوش أجنبیة  - الجالء العسكري :   -أ    السؤال الثالث :
 –تنسیق لبناني  –ط على لبنان محاوالت فرنسیة للضغ –ومطالبة بمعاھدة مع دعم بریطاني لفرنسا 

 –بحث الشكوى  –تشكیل وفد لبناني برئاسة حمید فرنجیة  –تقدیم شكوى إلى مجلس األمن  –سوري 
)  ۱۹٤٦مفاوضات باریس واالتفاق على وثیقـة الجــالء ( آذار  –االقتراح األمیركي والنقض الروسي 

( أربع عالمات لوحـة الجـالء ...   – ۱۹٤٦  ۱ك ۳۱بـدء االنسحــاب وانتــھاء مراحـل الجــالء في  –
. ( 

تطبیق نظام حكم  –تعزیز اللغة التركیة  –تمجید القومیة الطورانیة   -   سیاسة التتریك :   -ب                  
 (عالمتان) استبعاد غیر االتراك عن مراكز السلطة والقرار.   -مركزي 

ومستقلین في المناطق العربیة  –مشاركة ممثلین عن جمعیات عربیة  -   : مؤتمر باریس  -                    
  -  مقرراتھ :ساد التیار المعتدل وأبرز  –محاولة تركیة لمنع انعقاده ثم مشاركتھا بمراقب  –واالغتراب 

التجنید  –)   والة ...  -مشاركـة العـرب في إدارة السلطنـة ( وزراء  –وضرورة  اإلصالح واجب
إدارة ال مركزیة في   -في الوالیات العربیة ة ـاللغة العربیة لغة رسمی –اري في الوالیات العربیة اإلجب

 عالمات )  ۳(دعم مالیة متصرفیة جبل لبنان .  –الوالیات العربیة 

صدور  –تجاوب من وزیر الداخلیة  –وفد حمل المقررات  - مدى تجاوب السلطنة :  -                    
على بعض المطالب مع اختزال البعض اآلخر ... نشوب الحرب وتنكّر االتراك ویأس  الموافقة فرمان ب

                                                                               (عالمة ).العرب وسعیھم إلى الثورة . 
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