
 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة   
 االمتحانات دائرة    

 شھادة الثانویة العامةال امتحانات
 وعلوم الحیاة العلوم العامة اعفر

 ةعادیال ۲۰۰٦سنة  دورة

 التاریخمادة  في مسابقة 
 :االسم ساعة واحدة: المدة

 :الرقم
 

 : تیــةمن األسئلــة اآل سؤالیــنأجب عن  
 
 

وشھدت خالل الحرب العالمیة الثانیة تأزماً  .۱۹۲٦مع وضع الدستور في أیار سنة نشأت الجمھوریة اللبنانیة  : أوالً 
 :، انتھى إلى تحقیق لبنان استقاللھ السیاسي  االنتدابوسلطة  ةالعالقات بین الحكومة اللبنانیـفي 

 
 (ثالث عالمات)     ؟نظام الحكم بموجب الدستور كیف أصبح  -أ   
 ردة فعلوبّین . ۱۹٤۳تشرین الثاني  ۸مضمون التعدیل الدستوري في أذكر -ب  

 عالمات)(ثالث        على ھذا التعدیل . الفرنسیین 
 موقف السلطات الشرعیة اللبنانیة من تدابیر الفرنسیین وكیفیة انتھاءأوضح  -ج  

 (أربع عالمات)         ة.ــاألزم 
 
 

 واستمـرت  ۱۹۲۰دولـة لبنـان الكبیـر في أول أیلـول سنـة  أعلنت - أ  : ثانیاً 
  .۱۹۲٦ ةحتى أیار سن

 
 (ثالث عالمات)     ؟شكل الحكم في ھذه الدولة كیف كان   -  
 (عالمة واحدة )     أبرز التنظیمات المالیة التي عرفتھا .أذكر   -  
 
 السویس التي اشتّد التنافس الدولي على مصر مع طرح مشروع حفر قناة  -ب  

 : طاألحمر بالبحر المتوسالبحـر  تصل
 
 (ثالث عالمات) بّین أسباب رفض بریطانیا لمشروع حفر القناة وكیف سعت لعرقلتھ .  -  
 ؟ وكیــف ۱۸٦۹لماذا تبّدل الموقف البریطاني بعد افتتاح القناة سنة   -  
 (ثالث عالمات)  ؟ . ۱۸۷٥تمكنت من شراء أسھم مصر في شركة القناة سنة       
 
 

  شھد لبنان خالل الحرب العالمیة الثانیة تغّیرات اقتصادیة عالج منھا ما یأتي: -أ   : ثالثاّ 
 
   ۱۹٤۰األوضاع االقتصادیة بعد سقوط فرنسا بّید االلمان بین حزیران    -  

 . وبّین كیف أصبحت ھذه األوضاع بعد دخول الحلفاء ۱۹٤۱ن وحزیرا                    
 (أربع عالمات)      ؟ ۱۹٤۱إلى بالدنا في تموز       
 
 أّدت السیاسة التي اعتمدھا االتحادّیون ( تركیا الفتاة ) في الدولة العثمانیـة -ب  
 رىإلى رّدات فعل عربیة عدیدة بلغت ذروتھا  مع إعالن الثورة العربیة الكب  
 : ۱۹۱٦في حزیران   
 
 (ثالث عالمات)       إشرح أسباب ھذه الثورة .  -  
 (ثالث عالمات)   بّین نتائجھا السیاسیة والعسكریة بالنسبة للعرب وللحلفاء .  -  
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 -الً : أ  أو
 

 –ب      
 
 
 
 

 -ج      

سلطات مشروحة / مبدأ فصل السلطات / صالحیات سلطة االنتــداب (  ۳دیمقراطي / ي برلماني ورنظام جمھ
 تعلیق الدستور ، حل المجلس النیابي ، إقالة رئیس الجمھوریة ، تمثیل لبنان في الخارج ) .

 ل اللغة العربیة لغة رسمیة / نشر التعدیل في الجریدة الرسمیة .إلغاء أو تعدیل المواد المتعلقة االنتداب / جع
ي تعدیل الدستور / سحب الدعوة الموجھة إلى الحكومة لحضور ف: إنكار على اللبنانیین حقھم  ردة الفعل الفرنسیة 

ن أمیل اده تشرین الثاني / االعتقاالت / إصدار قرار بتعلیق الدستور وحل المجلس النیابي / تعیی ۱۱احتفاالت 
 رئیساً للدولة والحكومة معاً . 

 
 إلى المجلس ) / ۷محاولة اإلجتماع في المجلس النیابي / ( وصول  :نیابیاً   -  ۱ : موقف السلطات الشرعیة

رسم العلم اللبناني الحالي / إجتماع بقیة النواب في منزل صائب سالم وتكلیف الوزیرین أبي شھال وإرسالن القیام 
 لطة التنفیذیة المعتقلة بأعمال الس

:  االنتقال إلى بشامون / تشكیل حرس وطني / مذكرات إحتجاج إلى الدول الكبرى والدول العربیة / حكومیاً   -  ۲
إصدار أمرین إلى أمین صندوق الخزینة المركزي ومدیر بنك سوریا ولبنان بعدم صرف أي مبلغ دون إذن من 

 حكومة بشامون .
ي ضاغط خصوصاً بریطاني / وصول كاترو : إجتماع مع رئیسي الجمھوریة ف دولموق إنتھاء األزمة : 

 ۲۲والحكومة ومحاولة الخالف بینھما / إنذار بریطاني /إطالق سراح المعتقلین وإلغاء تدابیر ھللو / االستقالل 
 . ۱۹٤۳تشرین الثاني 

 

۳ 
 
۱ 
۲ 
 

 
 

۳ 
 
 

 
 
 

۱ 

 -أ  ثانیاَ : 
 
 

       
 -ب       

 حكم عسكري فرنسي مباشر / إشراف اسمي لعصبة األمم .   شكل الحكم :
 المفوض السامي / الحاكم والمساعدون/ المجالس التمثیلیة .  مؤسسات الحكم :
 وضع اللیرة / ربطھا بالفرنك / بنك سوریا ولبنان / الضرائب / میزانیة الدولة .  التنظیم  المالي :

 
أسباب المعارضة: ( الخوف على طریق الھند / الخوف من سیطرة  –معارضة بریطانیا   الموقف البریطاني :

 شراعیاً ) . اسطوالً فرنسیة على مصر / إمتالك بریطانیا
رفض كل تطمینات دولیسبس / الضغط على السلطان كي ال یوافق على المشروع / رفض شراء األسھم العرقلـة :  

 / حمالت صحفیة .
 

ف بعد التنفیذ : إختصار المسافات / التقلیل من الوقت وتكالیف الشحن /محاولة تبّدل الموق  الموقف بعد التنفیذ :
بریطانیا شراء األسھم / إغراق الخدیوي بالدیون / عرض بیع األسھم / الضغط البریطاني لشراء األسھم / إتمام 

 الصفقة مع الخدیوي .
 

۳ 
 
۱ 
 
۳ 
 
 
 
 
۳ 
 
 

 -ثالثاً :  أ  
 
 
 
 
 
 

 -ب         

وضاع بسبب تشدید الحصار البحري /إنقطاع العالقات مع الجوار العربي/ األتأزم   سقوط فرنسا : األوضاع بعد
 وقف ضخ النفط / أزمة محروقات / غالء وإحتكار / مظاھرات إحتجاج / نظام إعاشة / نظام المزدوج والمفرد.

 
مع الجوار العربي / دخول لبنان تحسن األوضاع / رفع الحصار / عودة العالقات  األوضاع بعد دخول الحلفاء : 

منطقة الجنیھ االسترلیني / توفر فرص عمل ( مشاریع للحلفاء ) / نظام إعاشة / تطور الصناعة / كثرة العملة 
 المتداولة .

 
رغبة العرب باالستقالل / رفض العرب سیاسة التتریك / رفض العرب سیاسة جمال باشا في لبنان  أسباب الثورة :
 / إختیار الشریف حسین اددامات ) / رغبة الحلفاء بدعم قیام ثورة عربیة إلبطال دعوة الجھوسوریا ( االع

 .لشریف حسین لموقع الحجاز المھم ... ) / الوعود البریطانیة  –( مركزه الدیني 
 

ار قومي بروز القضیة العربیة / االعتراف بالشریف حسین ملكاً على الحجاز / تبلور تی  النتائج بالنسبة للعرب :
 عربي وطرح قضیة وحدة العرب / إحتالل الحجاز / العقبة والمشاركة في دخول دمشق .

تأمین حلیف مسلم قوي أضعف دعوة الجھاد / حمایة البحر األحمر وطریق الھند / عرقلة بالنسبة للحلفاء :  
 .العربیة تحركات الجیش التركي في الجزیرة 

 

۲ 
 
 
۲ 
 
 
 
۳ 
 
 
 
۳ 



 العالمة ة المتوقعـــةــــــــاإلجاب رقم السؤال
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