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 مادة التاریخ في مسابقة 
 :االسم ساعة واحدة: المدة

 :الرقم
 

 من األسئلـة اآلتیــة : سـؤالیــن نأجـب ع       
 

 ۱۹۳۹سنة  أیلولالجمھوریة اللبنانیة ، منذ إندالع الحرب العالمیة الثانیة في  عرفت أوالً :
 . ـارزة، تطورات ب ۱۹٤۳شرین الثاني سنة وحتى تحقیق اإلستقالل السیاسي في ت 
 
 عالج منھا ما یلي : 
 
 حرب العالمّیة الثانیة وقبل سقوط فرنساالوضع السیاسي في لبنان عند بدایة ال - 

 (أربع عالمات)  . اإللمان ( من خالل التدابیر التي اتخذھا المفوض السامي بیو ) بید
 
 )(أربع عالمات .وأھمیتھ وموقف اللبنانیین منھ)  ۱۹٤۱تشرین الثاني سنة  ۲٦استقالل كاترو(  - 
 
  (عالمتــان )    . ۱۹٤۳ظروف عودة الحیاة الدستوریة في آذار سنة  - 
 
 

 ول ــــام البروتوكـذاتي بموجب نظ اللاستقبمتصرفّیة جبل لبنان  تمتعت -أ   : ثانیاً 
 : ۱۹۱٤سنة ى نشوب الحرب العالمیة األولى وحت ۱۸٦۱ من سنة

 
 إشرح التدابیر التي اتخذھا جمال باشا في الحرب العالمیة األولى للقضاء على  

 (أربع عالمات)        . ھذا االستقالل 
 
 ) نموذجاً لحركـــات ۱۹٦۲ – ۱۹٥٤الثورة الجزائریة الكبرى (  شكلت -ب  
 التحّرر في العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة  :  
 
 اع السیاسّیة في فرنسـاـأذكر أربعة من أسبابھا ، بّین تأثیرھا على األوض  
 (ست عالمات)        وأوضح كیف انتھت .  
 

 : ۱۹۲٦نشأ الحكم الوطني في لبنان بعد وضع الدستور في أیار سنة  -  أ ثالثاً :
 
 (أربع عالمات) . أوضح أسباب وضع ھذا الدستور ، وبّین كیف أصبح نظام الحكم بموجبھ   
 
 عقد الحلفـــاء ۱۹۲۰رداً على مقرّرات المؤتمر السوري العام في آذار  -ب  

 :مؤتمر سان ریمو في نیسان من تلك السنة 
 
  يـأبرز مقرّرات ھذا المؤتمر واشرح كیف تّم فرض اإلنتداب الفرنس أذكر  

  (ست عالمات)         . یـاسور على
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  مشروع معیار التصحیح في مادة التاریخ  

 
 

صالحیات إضافیة  –حكومة مدیرین  –إبقاء أمیل اده رئیساً دون سلطة  –حل المجلس النیابي  –لیق الدستور تع - الوضع السیاسي :  أوالً :
حّل بعض األحزاب وإعتقال عدد من زعمائھا ... تدابیر  –مراقبة الصحف وإغالق بعضھا  –مراقبة الشخصیات  –للمفوض السامي 

 عسكریة ... 
 

إعالن استقالل لبنان مع وجوب وضع  –احتفال في السراي الصغیر  –مطالبة لبنانیة بتنفیذ الوعود  –ترو جولة كا  -:  كاترواستقالل         
 المطالبة بإعادة الدستور وبانتخابات نیابیة ورئاسیة  . – اً قیام معارضة باعتبار االستقال ل شكلی –معاھدة ورفض الرئیس نقاش 

 
) وتعیین ودول عربیة راف الدول الكبرى ( بریطانیا والوالیات المتحدة واالتحاد السیوفیاتي اعت – عصبة األمم:  إبالغ أھمیتـھ         

 .إنشاء وزارتي دفاع وخارجیة  –سفراء لھما في بیروت 
 

ار الحلفاء تغییر ظروف بعد إنتص -ظروف الحرب تمنع موافقة الحلفاء  –مطالبة لبنانیة بإعادة الدستور  –  عودة الحیاة الدستوریة :        
خالف مع الفرد نقاش وإقالتھ  – ۱۹۳۹مطالبة لبنانیة ودعم إنكلیزي ورفض اقتراح كاترو إعادة مجلس نواب  سنة  –في شمال أفریقیا 

 قرار بأعادة الدستور والدعوة إلى انتخابات جدیدة . –وتعیین ایوب تابت رئیساُ 
 
 

تعیین  –إقالة المتصرف المسیحي أوھانس باشا  -إلغاء االمتیازات   - إلى جبل لبنان إدخال الجیش  - تدابیر جمال باشا :  -  أ  ثانیا : 
إجبار البطریرك  –مصادرة أمالك الدول األجنبیة المشتركة في الحرب ضد تركیا  –حل مجلس اإلدارة  -متصرفین أتراك غیر مسیحیین 

 إضطھاد الوطنیین واإلعدامات ...  –التجنید اإلجباري  –الدیوان العرفي  –والمطارنة على طلب فرمان التعیین من السلطان العثماني 
 
ضعف الدول  –التأثر بحركات التحّرر  –دور المثقفین  –الوعي الوطني والقومي  –سیاسة فرنسا ( الفرنسة )   األسباب : – ب 

 وسطیف . ۱۹٤٥مجزرة قسنطینة  –االستعماریة بعد الحرب العالمیة الثانیة 
 

عرض القضیة على  –فرنسا دولیاً عزلة  –عجز الحكومات عن إیجاد حل  –خالفات بین القوى السیاسیة في فرنسا  تأثیرھا :                
 وقیام الجمھوریة الخامسة . ۱۹٥۸عودة الجنرال دیغول إلى الحكم  –األمم المتحدة 

 
 –قمع تمرد الجیش  –صدامھ مع المستوطینین والیمین  –تقالل الجزائر إعالن دیغول عن عدم معارضتھ اس -كیف انتھت :               

 استفتاء واستقالل الجزائر . – ۱۹٦۲التوصل إلى اتفاق في آذار  –ان یالدخول في مفاوضات سریة مع جبھة التحریر الجزائریة في ایف
 
 

 . ۱۹۲٥الثورة في سوریة  –اإلنتداب المادة األولى من صك  –مطالبة اللبنانیین  -األسبــاب :   -أ     ثالثا :
 

 –العاصمة والعلم  –تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة  –سلطات منفصلة  ۳ –برلماني دیمقراطي  جمھوري  -نظام الحكم  :                
 واللغة الفرنسیة .الجیش الفرنسي  –صالحیات واسعة للمفوض السامي

 
 –االنتداب البریطاني على العراق وفلسطین وشرقي اإلردن  –الفرنسي على لبنان وسوریة  االنتداب مقررات سان ریمو :   -ب         
 ..../. من نفط العراق لفرنسا ۲٥ -بوعد بلفور الحلفاءوإلتزام 

 
تأخر  –مظاھرات شعبیة  –حكومة جدیدة في سوریا  –انذار غورو  –رفض السوریین لمقررات سان ریمو  -فرض اإلنتداب :               

 وفرض االنتداب . –دخول دمشق ومغادرة فیصل   - ۱۹۲۰تموز  ۲٤الزحف الفرنسي ومعركة میسلون  –الرد السوري 
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