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 سئلــة التالیــة :من األ سؤالیــنأجـب عن  
 

 وحتـى دخــول الحلفــاء ( االنكلیز  ١٩٤٠في حزیران سنة  األلمان دبیّ منذ سقوط فرنسا  عرف لبنان أوًال :
 ، تطورات سیاسّیة وعسكرّیة مهمة .  ١٩٤١والفرنسیون األحرار ) إلى لبنان في تموز سنة 

 
 وحزیران  ١٩٤٠سنة  السیاسّیة في لبنان بین حزیراناألوضاع كیف تطوّرت  - أ 
 )(ثالث عالمات         ؟ ١٩٤١سنة  

 (ثالث عالمات)     ما أسباب حملة الحلفاء على لبنان وسوریا ؟ -ب 
 (أربع عالمات) تحّدث بإیجاز عن محاور القتال وبّین موقف اللبنانیین أثناء سیر الحملة . -ج  

 
 ة) أزمة اقتصادیّ  ١٩١٨ – ١٩١٤ه لبنان خالل الحرب العالمیة األولى ( واج - أ   ثانیًا :

 :خانقة   
 (أربع عالمات)   وبّین أبرز نتائجها . األزمةأوضح ظروف وأسباب هذه    -

 اأهم المعاهدات التي تّم توقیعهـ من المصریة -اعتبرت المعاهدة البریطانیة  -ب  
 وكل من بریطانیا وفرنسا . بین بعض البلدان العربیة ١٩٣٦سنة   
 ) (عالمتــان      أوضح ظروف هذه المعاهدة . -  
 (ثالث عالمات)      أذكر مضمون ستة من بنودها . -  
 (عالمة واحدة)        بّین نتیجتها .  -  
 

 إلى تحقیق جالء الجیوش األجنبیـة ١٩٤٦سنة  اللبنانیونّصل بّین كیف تو  -أ   ثالثًا :
 (أربع عالمات)         م .عن بالده  
 واختارته ١٩٢٠أسقطت فرنسا نظام الملك فیصل في سوریا في تموز سنة  -ب  
 : ١٩٢١سنة آب بریطانیا ملكًا على العراق في   
 ح ملكـــاً ـأوجز كیف انتهى حكم فیصل في سوریا وبّین كیف أصب  -  
 (ست عالمات)        على العـراق .             
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 مةالعال األجابــــة  المتوقعـــــة  رقم السؤال
 -أ   أوالً :

 
 
 

 –ب        
 

        
 -ج         

 
 

 -ارسال لجنة إیطالیة –تعیین دانتز  –قیام حكومتین ( فیشي ودیغول )  –سقوط فرنسا األوضاع السیاسیة :  
استقالة امیل اده وتعیین  –تردي األوضاع االقتصادیة  –استمرار تعلیق الدستور  –سیاسة اللجنة  –إلمانیة 

 د نقاش .الفر
 

الحرب في البلقان  -تبّدل الموقف البریطاني بسبب :  –مطالبة دیغول وترّیث بریطانیا ظروف الحملة :  
 والحرب في شمالي أفریقیا والثورة في العراق ومساعدة األلمان لھا .

 
 ثالثة محاور : :ومواقف اللبنانیین محاور القتال 

 محور الساحل باتجاه بیروت .  -
 . لنبطیة جزین والبقاعامرجعیون لوسط باتجاه محور ا  -
 محور الشرق من درعا باتجاه دمشق .  -
 محور ثانوي قوات بریطانیة من العراق إلى سوریا .  -
 دور  –تظاھرات  –توقف المدارس  – عتیمنظام الت –االبتعاد عن مناطق القتال  –تأثر اللبنانیین بالحرب   -

 كرة تطالب بإعالن بیروت مدینة مفتوحة ... ).الرئیس الفرد نقاش  ( مذ    
 

۳ 
 
 
 
۳ 
 
 
٤ 
 

 -أ  ثانیًا : 
 
 
 

 -ب        
 

       

 –االحتكار  –النقد الورقي  –الحصار البري  –الحصار البحري  –الجراد  –ضیق المساحة   أسباب األزمة :
  المصادرة ... –السخرة 

 
 توقف المدارس والجامعات . –لھجرة من لبنان وإلیھ ا –األمراض واألوبئة  –المجاعة النتائــج :  

 
   المصریة : -المعاھدة البریطانیة 

 حبشة .إیطالیا للأخطار الحرب واحتالل  –تجاوب بریطاني  –المطالبة المصریة   -  الظروف :  -
دخول مصر  –االبقاء على عشرة آالف جندي في قناة السویس  –إنھاء االحتالل البریطاني  -المضمون :   -

اشراف مشترك على  –تسھیالت في حالة الحرب  –عدم عقد معاھدة تضّر بالطرف اآلخر   -عصبة األمم 
 مدتھا عشرین سنة . –اسبقیة للسفیر البریطاني  –السودان 

 ألغاھا مصطفى النحاس باشا . –طبقت  –أبرمھا الطرفان   -  نتیجتھا :  -

۳ 
 
 
۱ 
 
 
۲ 
۳ 
 
۱ 

 -أ   ثالثاً :
 
 
 
 
 

 -ب        

مماطلة فرنسیة ومطالبة بمعاھدة مع دعم  –مطالبة لبنانیة باإلنسحاب  –بقاء جیوش أجنبیة   الجالء العسكري :
تقدیم شكوى إلى مجلس  –سوري  –تنسیق لبناني  –محاوالت فرنسیة للضغط على لبنان  –بریطاني لفرنسا 

 –االقتراح األمیركي والنقض الروسي  –شكوى بحث ال –تشكیل وفد لبناني برئاسة حمید فرنجیھ  –األمن 
 ۳۱بدء االنسحاب وانتھاء مراحل الجالء في   -)  ۱۹٤٦مفاوضات باریس واالتفاق على وثیقة الجالء ( أذار 

 لوحة الجالء ... – ۱۹٤٦كانون األول 
 

ذار غورو إن –حكومة جدیدة  –رفض السوریین مقررات مؤتمر سان ریمو  - نھایة حكم فیصل في سوریا : 
مغادرة فیصل  –دخول الفرنسیین دمشق   -میسلون  عركةم –تردد الحكومة السوریة والرفض الشعبي  –

 وفرض االنتداب .
 

 –مؤتمر القاھرة قّرر جعل العراق مملكة  – ۱۹۲۰الثورة العراقیة سنة بدایة حكم فیصل في العراق :   
 تنصیبھ ملكاً على العراق . –ي جاء لمصلحتھ استفتاء شعب –اختیار فیصل بن الحسین لعرش العراق 
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