
 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشھادة الثانویة العامة
   علوم الحیاة  - عامةالعلوم الفروع: 

 نسانیاتاإلداب واآل - قتصاداإلجتماع واإل -

 اإلستثنائیة  اإلكمالیة ۲۰۰۸سنة  دورة

 تاریخالمسابقة في مادة  
 :السما المدة ساعة

 :الرقم
 

 من األسئلـة اآلتیــة : سؤالیــن أجـب عن 
 
 

 منه ٢٦، وانتخب في ١٩٢٦أیار سنة  ٢٣المجلس النیابي اللبناني الدستور في  أقرَّ أوًال :  

 شارل دّباس رئیسًا للجمهوریة اللبنانیة.        
  

  (ثالث عالمات)                لماذا وكیف تّم وضع هذا الدستور؟                             -أ  
  

 بیِّن كیف أصبح نظام الحكم في لبنان في ضوء هذا الدستور،  -ب 
 (ثالث عالمات)   وٕالى أي مدى تحّقق الحكم الوطني المنشود؟                          

 
 عرِّف بالرئیس شارل دباس، واذكر أبرز منجزات عهده، -ج 

 (أربع عالمات)   یة.                               الدستور  ١٩٣٢وتكلم على أزمة 
                          

 تمّتعت متصرفّیة جبل لبنان باستقالل ذاتي بموجب نظام البروتوكول -أ  ثانیًا : 
 : اشرح١٩١٤وحتى اندالع الحرب العالمّیة األولى سنة  ١٨٦١من سنة  

 (أربع عالمات)خالل هذه الحرب للقضاء على هذا االستقالل.     التدابیر التي اّتخذها جمال باشا
 
 مع بریطانیا. ١٩٣٦وّقع المصریون معاهدة سنة   -ب 

 (ست عالمات)  اشرح ظروف وضعها، واذكر ستة من بنودها، وما كان مصیرها.           
 

 مع بدایة بیِّن كیف تطّورت األوضاع السیاسّیة واالقتصادّیة في لبنان -ثالثًا :  أ 
 وحتى سقوط فرنسا بید ١٩٣٩الثانیة في أیلول سنة  الحرب العالمّیة 
 (أربع عالمات)       .  ١٩٤٠األلمان في حزیران سنة  
 

 :١٩١٦بیكو في أیار سنة  -وّقعت بعض الدول األوروبّیة اتفاقّیة سایكس  -ب
 (أربع عالمات)       عرِّف بهذه االتفاقّیة واذكر مضمونها.  -
 (عـالمتـان)                   أوِضح كیف تّم تطبیقها بعد الحرب العالمّیة األولى.  -

 



 التربیة والتعلیم العالي وزارة
 العامة للتربیة المدیریة

 االمتحانات دائرة

 امتحانات الشھادة الثانویة العامة
   علوم الحیاة  - عامةالعلوم الفروع: 
 نسانیاتاإلداب واآل - قتصاداإلجتماع واإل -

 اإلستثنائیة  اإلكمالیة ۲۰۰۸سنة  دورة

 اریخمسابقة في مادة ت مشروع معیار التصحیح
 :االسم المدة ساعة

 :الرقم
 

جزء 
 العالمة التصحیحمعیار  السؤال

 أ -۱

 السوریة الثورة -المادة األولى من صك االنتداب -مطالبة اللبنانیین بحكم وطنيلماذا تم وضع الدستور:  -
 وضع دساتیر في مصر والعراق.  -اقتناع الفرنسیین بضرورة وضع دستور -الكبرى

وضع مسوّدة مستوحاة من دستور الجمھورّیة الثالثة في  -لجنة برئاسة جوزیف بونكورستور: كیف تم وضع الد -
التوجھ باألسئلة إلى أھل الفكر  -وضع مجموعة أسئلة  -دعوة المجلس النیابي لتشكیل لجنة  -فرنسا

    . الفرنسي موافقة المجلس النیابي وإقرارھا بحضور المفوض -وضع صیغة الدستور -والفعالّیات

۳ 

 ب -۱
 -: رئیس جمھورّیة وزراءتنفیذّیة -ثالث سلطات منفصلة -برلماني -جمھوري -دیمقراطيشكل الحكم:  -

العلم فرنسي تتوسطھ أرزة  -العاصمة بیروت -: قضاة ومحاكمقضائّیة -: مجلس نیابي وشیوختشریعّیة
 عصبة األمم.ل رقابة إسمیة -سلطات واسعة للدولة المنتدبة والمندوب السامي -خضراء

۳ 

 ج -۱

 اً أرثوذكسي، تعلّم لدى الیسوعیین، تزوج من فرنسیة، مارس السیاسة والصحافة. كان مدیرشارل دّباس:  -
 للعدلّیة. انتخب أول رئیس للجمھورّیة اللبنانّیة.  

 -إلدارةمحاوالت إلصالح ا -وضع برامج التعلیم الثانوي -وضع النشید الوطني اللبنانيت عھده: اأبرز منجز -
 المباشرة ببناء المتحف الوطني.

ترشح  -تنافس إمیل اده وبشارة الخوري -استحقاق انتخاب رئیس جدید -نھایة والیة شارل دّباس: ۱۹۳۲أزمة  -
 -ظھور معارضة وطنّیة -تمدید والیة الدباس -تعلیق الدستور من قبل المفوض بونسو -الشیخ محمد الجسر

 .    استقالة الدباس

٤ 

 أ -۲
الدیوان  -حل مجلس اإلدارة -عزل المتصّرف المسیحي وتعیین متصرفین غیر مسیحیینتدابیر جمال باشا:  -

 -الضغط على اللبنانیین (السخرة -إلغاء االمتیازات األجنبّیة -الضغط على رجال الدین المسیحیین -العرفي
 الجبل...  إلى إرسال جیش عثماني -المصادرات) -الحصار

٤ 

 ب -۲

تطّور األوضاع الدولیة (وصول األنظمة الدكتاتورّیة إلى  -مطالبة المصریین بمعاھدةوف وضع المعاھدة: ظر -
تشكیل وفد من  -مصطفى النّحاس باشا لرئاسة الحكومة -احتالل الحبشة -ألمانیا) -الحكم في أوروبا: إیطالیا
 إجراء مفاوضات. -جمیع األطراف في مصر

 -آالف جندي في منطقة القناة ۱۰بقاء  -إنھاء االحتالل البریطاني في مصر -اعتراف باالستقاللمضمونھا:  -
عدم عقد أْي فریق معاھدة تضّر  -تبادل دبلوماسي -إلغاء االمتیازات األجنبّیة -دخول مصر عصبة األمم

تقدیم  -السودانإشراف مشترك على  -لسفیر البریطانيلأسبقیة  -تشاور بالسیاسة الخارجّیة -باآلخر
 تسھیالت لالنكلیز في حالة الحرب.

 .  ۱۹٥۱عمل بھا حتى إلغائھا سنة  -وقعھا البرلمان المصري والبریطاني مصیرھا: -

٦ 

 أ -۳
 -تقلیص صالحیات رئیس الجمھورّیة -إقالة الحكومة -حل مجلس النواب -تعلیق الدستور األوضاع السیاسّیة: -

 تدابیر عسكرّیة احترازّیة. -حّل األحزاب -إلذاعةمراقبة الصحف وا -حالة طوارئ
تدابیر الفرنسیین الحازمة  -محاولة التجار االحتكار ورفع األسعار -خوف اللبنانییناألوضاع االقتصادّیة:  -

  اھتمام الناس بالزراعة.     -تقلص التجارة الخارجیة -نظام اإلعاشة -مكافحة االحتكار) -(مراقبة األسعار
٤ 

 ب -۳

حصة  -حصة روسیا -إیطالیا) لتقسیم السلطنة -روسیا -بریطانیا -اتفاقّیة سریة بین أربع دول (فرنسا تعریفھا: - 
 مفاوضات بین مارك سایكس وجورج بیكو. -إیطالیا

 مضمونھا:  -
 المنطقة الزرقاء (الساحل من الناقورة حتى كیلیكیا) لفرنسا. -
 رة) لبریطانیا.المنطقة الحمراء (والیتي بغداد والبص -
 المنطقة السمراء (فلسطین) دولیة حیادیة. -
 إنشاء دولة عربیة (أ) (والیات دمشق وحلب والموصل) وجعلھا منطقة  نفوذ فرنسي غیر مباشر. -
إنشاء دولة عربیة (ب) (تمتد بین المنطقة (أ) ونجد والحجاز) وجعلھا منطقة  نفوذ بریطاني غیر مباشر.  -

 (أربع عالمات)
 حدثت تطورات أدت إلى تعدیل االتفاقیة منھا: طبیقھا:ت -

اتفاق لوید جورج  -بروز مصطفى كمال -إقرار نظام االنتداب -خروج روسیا من الحرب ومن االتفاقیة -
 وكلیمنصو على تعدیل االتفاقیة.

األردن وضع فلسطین وشرقي  -ضم الموصل إلى العراق ووضعھ تحت االنتداب البریطانيأھم التعدیالت:  -
 (عالمتان)لم تنشأ الدولتان العربیتان (أ) و(ب).  -تنازل فرنسا عن كیلیكیا لتركیا -تحت االنتداب البریطاني

٦ 
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