
 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشھادة الثانویة العامة
 عامة وعلوم الحیاة العلوم ال  افرع

 العادیة ۲۰۰۸ سنةدورة 

 تاریخالمسابقة في مادة  
 :االسم واحدة المدة ساعة

 :الرقم
 
 

 األسئلة اآلتیة: سؤالین من أجب عن
 

 أعلن الجنرال غورو قیام دولة لبنان الكبیر،  ۱۹۲۰في أواخر صیف سنة   : أوالً 
 . ۱۹۲٦وصدرت قرارات تنظیمھا تباعاً واستمر العمل بنظامھا حتى سنة  
 عالج ما یأتي: 

 (أربع عالمات)                   ظروف وكیفیة قیام ھذه الدولة.   - أ
 

 (ثالث عالمات)                     نظام الحكم فیھا.    -ب
 
 (ثالث عالمات)                 كیفیة تنظیمھا على الصعیدین المالي واإلداري.     -ج

 
 وبدأ العمل بھ ۱۹۲۲صدر "صك االنتداب" المتعلق بسوریا ولبنان في تموز سنة  - أ  ثانیاً  :

  : ۱۹۲۳في أیلول سنة  
 عّرف بھذا الصك، واذكر مضمون أربعة من بنوده. -

 (أربع عالمات)                   وبّین كیف حقق اللبنانیون إلغاء العمل بأحكامھ.  
 

 لصدیقھ ۱۸٥٤منح والي مصر محمد سعید باشا في تشرین الثاني سنة   -ب
 فردیناند دي لیسبس امتیاز شق قناة للمالحة البحریة تصل بین البحرین

 : المتوسط واألحمر 
 اشرح الموقف االنكلیزي من ھذا المشروع قبل وخالل وبعد التنفیذ  -  

 (ست عالمات)          .۱۸۷٥وحتى قیام بریطانیا بشراء حصة مصر فیھ سنة      
 

 : ، بقیت جیوش أجنبیة ترابط على أراضي لبنان۱۹٤۳بالرغم من إنجاز االستقالل سنة  - ثالثاً  : أ
 أربع عالمات)(                إلى تحقیق جالء ھذه الجیوش. ۱۹٤٦أوضح كیف توصل لبنان سنة  -

 
 : الثورة ضد األتراك العثمانیین ۱۹۱٦أعلن الشریف حسین بن علي في حزیران   -ب  

 اذكر األسباب التي أدت إلى قیام ھذه الثورة، وبّین نتائجھا بالنسبة  -
 (ست عالمات)                         إلى كل من العرب والحلفاء.  

 
 
 



 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشھادة الثانویة العامة
 وعلوم الحیاة   علوم عامةال فرعا 

 العادیة ۲۰۰۸دورة سنة 

 تاریخال  مسابقة في مادة مشروع معیار التصحیح
 :االسم واحدة المدة ساعة

 :الرقم
 

جزء 
 العالمة التصحیح السؤال

 أ -۱

 ظروف وكیفیة قیام دولة لبنان الكبیر.    -
التقاء  –سیاسة فرنسا في سوریا بعد معركة میسلون  –المطالبة اللبنانیة  –الوعود الفرنسیة (رسالتا كلیمنصو ومللیران)  الظروف: * 

 المطالب اللبنانیة مع المصلحة والسیاسة الفرنسیة.
بضم مناطق من والیة بیروت في  ۱۹۲۰آب  ۳۱قرار  –فصل أقضیة البقاع عن والیة سوریا  –إلغاء والیة بیروت  الكیفیة: * 

 أیلول في قصر الصنوبر. ۱احتفال  –الشمال والجنوب مع أقضیة البقاع إلى المتصرفیة في دولة "لبنان الكبیر" 

٤ 

 ب -۱
 نظام الحكم فیھا.  -

مرتبط  –مطلق الصالحیات في جمیع المیادین  –السامي: ضابط فرنسي كبیر قوام السلطة: المفوض  –انتداب فرنسي مباشر   *   
دور محدود واستشاري للمجالس التمثیلیة  –بفرنسا یساعده الحاكم یختاره المفوض وھو ضابط فرنسي یترأس السلطة التنفیذیة 

 إشراف رمزي لعصبة األمم (التقریر السنوي). –اللبنانیة 

۳ 

 ج -۱

 عیدین المالي واإلداري. تنظیمھا على الص -
أربع محافظات: الشمال (زغرتا)، البقاع (زحلة)، جبل لبنان (بعبدا)، والجنوب (صیدا)، یتبع كل منھا  على الصعید اإلداري: *   

 أقضیة وفي المدن الكبرى بلدیات وفي القرى مخاتیر.
تصدر عن بنك إصدار مركزه في فرنسا (بنك سوریا ولبنان)  عملة جدیدة موحدة لسوریا ولبنان وحدتھا اللیرة على الصعید المالي: * 

موازنة مشتركة مع سوریا ثم موازنة مستقلة لكل من  –أنظمة وقوانین للجمارك وللضرائب  –ترتبط قیمتھا بالفرنك الفرنسي 
 البلدین.

۳ 

 أ -۲

 حكامھ.التعریف بصك االنتداب ومضمون أبرز بنوده وكیف حقق اللبنانیون إلغاء العمل بأ -
 وثیقة قانونیة صدرت عن لجنة دولیة مكلفة من عصبة األمم یحدد مھام وواجبات فرنسا في سوریا ولبنان وھو بمثابة دستور. التعریف: * 
ضمان الحریات  –المحافظة والتفتیش عن اآلثار  –قوى أمن من األھالي  –سنوات  ۳وضع دستور خالل  مضمون أبرز بنوده: * 

العربیة والفرنسیة  –رفع تقریر سنوي إلى عصبة األمم  –حمایة الحدود من أي اعتداء  –ة على األراضي المحافظ –العامة 
 المساواة أمام القضاء... –بقاء الجیش الفرنسي خالل العمل بھ  –رسمیتان 

دور عصبة األمم والدولة المنتدبة أعدت الحكومة مشروع قانون لتعدیل الدستور یتضمن إلغاء المواد المتعلقة ب إلغاء العمل بأحكامھ: * 
 ۱۹٤۳٫تشرین الثاني  ۸وصالحیات المفوض السامي وأقر مجلس النواب ھذا القانون في 

٤ 

 ب -۲

 الموقف اإلنكلیزي قبل وأثناء وبعد تنفیذ مشروع قناة السویس.  -
 ي ألن مصر من أمالكھ.االمتیاز منحھ والي مصر إلى فردیناند دي لیسبس ویجب أن یوافق علیھ السلطان العثمان

عارضت بریطانیا المشروع وحرضت السلطان على عدم الموافقة علیھ ألن المشروع سیقوي  ۱۸٥۹حتى  الموقف قبل التنفیذ: *  
سبس في إقناع رجال االقتصاد ورجال السیاسة في بریطانیا فشل دي لی –مركز فرنسا في مصر وسیؤدي إلى وضع الید علیھا 

 بأھمیة المشروع في المالحة العالمیة.
دعمت  –استغلت أسالیب العمل وسوق العمال إلى مركز العمل وتسخیرھم  –استمرت المعارضة البریطانیة  الموقف خالل التنفیذ: *  

 ول بالتحكیم ونتائجھ بعد موافقة السلطان العثماني علیھ.، ثم اضطرت للقب۱۸٦۳الخدیوي إسماعیل ضد المشروع سنة 
وضع مالیة مصر تحت  –قدمت قروضاً مالیة بفوائد عالیة إلى مصر وأغرقتھا بالدیون حتى أفلست الخزینة  الموقف بعد التنفیذ: * 

ضھم بیع حصة مصر من المسارعة إلى الدخول في مفاوضات مع المصریین بعد عر –اإلشراف الدولي الفرنسي والبریطاني 
دخول بریطانیا عضواً في مجلس إدارة القناة وتخطیطھا بعد ذلك لالستیالء على  –أسھم قناة السویس واالتفاق معھم على صفقة 

 القناة وعلى مصر.

٦ 

 أ -۳

 . ۱۹٤٦كیفیة تحقیق الجالء العسكري األجنبي عن لبنان سنة  -
المطالبة بالجالء ومماطلة كل من فرنسا  –اء الجیوش البریطانیة والفرنسیة في لبنان انتھاء الحرب العالمیة الثانیة واستمرار بق

 –تنسیق مشترك لبناني سوري وتقدیم شكوى إلى مجلس األمن الدولي  –وبریطانیا  ومطالبة فرنسا بعقد معاھدة ودعم بریطاني لفرنسا 
مفاوضات  –الفیتو السوفییتي  –ول األربع على أساس االنسحاب) بحث الشكوى والتصویت على االقتراح األمیركي (مفاوضات بین الد

 – ۱۹٤٦كانون األول  ۳۱بدء االنسحاب وانتھاء مراحلھ في  –خارج إطار مجلس األمن مع بریطانیا وفرنسا والتوصل إلى اتفاق 
  لوحة نھر الكلب.

٤ 

 ب -۳

 ). ۱۹۱٦أسباب ونتائج الثورة العربیة ضد األتراك (حزیرن   -
استیاء العرب من سیاسة التتریك وسعي  –الخالفات العربیة التركیة منذ أیام عبد الحمید وتفاقمھا بعد سیطرة االتحادیین األسباب: *  

سیاسة جمال باشا في لبنان وسوریا وتصاعد النقمة  –مراسالت الحسین مكماھون ووعود الحلفاء للعرب  –العرب إلى االستقالل 
 للجھاد. العادیةتأمین حلیف مسلم والحد من االستجابة  -ر الحلفاء إلى حلیف مسلمحاجة معسك –ضد األتراك 

  النتائج: *  
جمدت خطط الجیش  –أمنت المالحة في البحر األحمر  –أمنت طریق الحج للرعایا المسلمین تحت حكم الحلفاء  بالنسبة للحلفاء: -    

 نقلت المبادرة في الھجوم من العثمانیین إلى الحلفاء. –العثماني في احتالل عدن والسیطرة على باب المندب 
 –أسھمت في نمو وعي وطني عربي وسعي إلى االستقالل  –نقلت القضیة العربیة إلى المحافل الدولیة  بالنسبة للعرب:  -

وفیصل إلى  –ألردن أمنت الحقاً وصول عبد هللا إلى إمارة شرق ا –اعتراف الحلفاء بدولة الحجاز ضمن معسكر الدول الحلیفة 
 عرش سوریا وبعد إسقاطھ وصولھ إلى عرش العراق.

٦ 
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