
 التعليم العاليالتربية ووزارة 

 المديرية العامة للتربية

 الرسمية دائرة االمتحانات

 شهادة الثانوية العامةال اتامتحان

 تقتااداالتجتماع واالو ةعامالعلوم الع: وفر

 ناانياتاإلدا  واآلو

 ةالعادي   6102ام ـدورة الع

 6102حزيران 01 ربعا األ

 ماابقة في مادة التاريخ 

 ة واحدةالمدة: ساع

 االسم:

 الرتقم:

 من المجموعات الثالث: مجموعتين أجب عن

 المجموعة االولى:
 أحداثًا مهمة ساهمت في إعالن االستقالل: 1491وسنة  1491عرف لبنان بين سنة 

 ، 1491تشرينالثاني62األسبابالتيدفعتكاتروإلىإعالناالستقاللفيأوضح  -أ
.علىهذااإلعالنسميةوالشعبية(والخارجية)الرالفعلالداخليةودردوبّين 

 
 
 )أربـع عـالمات(

 )ثالث عالمات( مضمونهذاالتعديل.، واذكر 1491تشرينالثاني8تعديلالدستورفي)كيفية(آليةاشرح   - ب
تشرين66كيفانتهتاألزمةفي، وأوضح ردةفعلالفرنسيينعلىتعديلالدستوربّين   -ج    

.1491انيالث
 
 )ثالث عالمات(

 
 المجموعة الثانية:

عالن دولة لبنان الكبير في 1411شهد لبنان بعد انسحاب العثمانيين في أيلول  -أ , وا 
 رات جغرافية وسياسية مهمة:, تغيّ 1491أيلول 

كيفيةقيامالحكوماتالمحليةفيبيروتوجبللبنان,بعدرحيلالجيشالعثماني.اشرح  -

 
 
 )عالمتــــــــــــــان(

 )عالمتــــــــــــــان(التنظيماتالماليةواإلداريةالتيعرفتهادولةلبنانالكبير.أوضح  -
ية التي عقدت خالل الحرب بيكو من أهم االتفاقيات السرّ  -تعتبر اتفاقية سايكس  - ب

 العالمية األولى :
العربية.مضمونهابالنسبةللمناطقوبّين  هذهاالتفاقية,عّرف  -

 
 
 )أربع عالمات ونصف(

 )عالمة ونصف( .أهمالتعديالتالتيعرفتهاهذهاالتفاقيةعندتطبيقهافيالعالمالعربيأوضح  -
 

 المجموعة الثالثة:
 مع إقرار الدستور: 1491قامت الجمهورية اللبنانية سنة  - أ

ثالثةاسبابساهمتفيوضعهذاالدستور.ذكر أ -
 
 )عالمة ونصف(

 لصالحياتالتياحتفظبهاالمفوضالساميالفرنسيبعدوضعالدستور,ان بيّ  -
. 1416سنةكيفاستعملهافيعهدشارلدباسوأوضح 

 
 )عالمتان ونصف(

    تعتبر السياسة الفرنسية في الجزائر من األسباب التي أدت الى قيام الثورة الجزائرية   - ب
 :1491سنة 

تالىقيامهذهالثورة.أربعةاسبابأد واذكر  مظهرينمنمظاهرهذهالسياسة, أوضح -

 
 
 )أربـع عـالمات(

 )عالمتــــــــــــــان( . نهاءهذهالثورةدورالجنرالديغولفيإبّين  -
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 وزارة التربية والتعليم العالي

 ةــة للتربيـــة العامـــالمديري

 ةـــدائرة االمتحانات الرسمي

 شهادة الثانوية العامةال اتامتحان

 اجتماع واقتصاد – ةعامعلوم الالع: وفر

 آداب وإنسانيات

 العاديّة 6102ام ــدورة العـ

 6102حزيران 01 ربعا األ

 مادة التاريخ مسابقة في مشروع معيار التصحيح

 المدة: ساعة واحدة

 

 

المجموعة 
 العالمة التصحيح االولى

 أ -1

مطالبة  –انتصار الحلفاء في شمال افريقيا  –تشجيع انكليزي للبنانيين  -حزيران 8وعد  :سباب اإلعالنأ
 .اللبنانيين

 –يغول عصبة االمم بالغ دإ –رسمية وشعبية  : شكر من قبل الرئيس الفرد نقاش  ردة الفعل الداخلية :
رفض الكتلة الدستورية هذا االستقالل  –معاهدة قبل تحقيق االستقالل التام  ةتوقيع أي نرفض اللبنانيي
  0 1491كانون االول  52مؤتمر بكركي  – ا  باعتباره مزيف

 .رسال ممثلين عنها الى لبنانإ –عتراف الدول الكبرى باالستقالل إ ردة الفعل الخارجية :

4 

 
 
 

 ب -1

إلى المجلس النيابي  مشروع التعديل تشرين الثاني وتحويل 2اجتماع الحكومة في لية تعديل الدستور :آ
قطع الطرقات  –)محاوطة مبنى البرلمان  محاولة الفرنسيين منع انعقاد الجلسة –تشرين الثاني  8في 

لرغم من بعض االقتراحات انعقاد الجلسة با -نشر قوات ضخمة من الجيش الفرنسي ...( –المؤدية اليه 
توقيع رئيس الجمهورية  -إقرار التعديل  – محاولة البعض التغيب لتعطيل النصاب القانوني –لتأجيلها 

دراجه في ملحق الجريدة الرسمية في   .1491تشرين الثاني  4على التعديل وا 
اللغة جعل  -(لباب الخامستداب وبعصبة االمم )الغاء كل المواد التي لها عالقة باالنإ مضمون التعديل :
  ة رسمية.العربية وحدها لغ

3 

 
 

 ج -1

عالن إ –حل مجلس النواب  –لغاء كل تعديالته إ -تعليق الدستور -ت العتقاالا :الفعل الفرنسيةردة 
 .لى اميل ادهالسلطة إسناد إ –االحكام العرفية 

-كاترو بعد اقالة جان هللو من منصبه مجيئ الجنرال –اإلنذار البريطاني لفرنسا كيفية انتهاء االزمة :
ذهاب  –مع المعتقلين  الضات إمفاو  موقف واحد ال –تصال كاترو بالسياسيين والبطريرك الماروني إ

االفراج  –تأكده من تماسك اللبنانيين  -كاترو الى راشيا واجتماعه بكل من بشارة الخوري ورياض الصلح
 .1491تشرين الثاني  55عن المعتقلين في 
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 المجموعة الثانية
 
 
 
 

 أ -2
 
 
 

 

 : قيام الحكومات في بيروت وجبل لبنان
ل يشكت - تسليمه الحكم الى رئيس البلدية عمر الداعوق - انسحاب الوالي العثمانيحكومة بيروت :

 .بحكومة دمشق االعتراف - حكومة  رفعت العلم العربي
 –حبيب فياضبلدية بعبدا  الحكم الى رئيس تسليمه - انسحاب الوالي العثماني حكومة جبل لبنان :

  .انتخاب االميرين مالك شهاب وعادل ارسالن إلدارة حكومة جبل لبنان بموافقة البطريرك الماروني
نشاء بنك سوريا إ –صدار عملة جديدة اساسها الليرة  مرتبطة بالفرنك الفرنسي إ التنظيمات المالية :

 تنظيم الضرائب ... –ة لموازناصدار إ –ولبنان إلصدار هذه العملة 
قضية ثم مدن وقرى تقسيم المحافظات إلى أ - ربع محافظاتتقسيم لبنان الى أ التنظيمات االدارية :

 دارة ...اإلتنظيم  –وضع قوانين الدرك والمخاتير   - نبيروت وطرابلس مدينتان ممتازتا -وبلدات

 
 
2 
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 ب -2

 .تفاقية سايكس بيكو إ
العربية  رنسي على تقاسم النفوذ في المناطقة بين المندوبين االنكليزي والفسري   ةتفاقيإ يفها:ر تع -

 التابعة للسلطنة العثمانية .
 .(حكم فرنسي مباشر ورةقليكية حتى النايالمنطقة الزرقاء )من كمضمونها : -

 .حكم بريطاني مباشر المنطقة الحمراء )واليتي بغداد والبصرة ( -
 عصبة االمم.بإشراف منطقة دولية حيادية )فلسطين(  المنطقة السمراء -
 .داخل لبنان وسوريا( حكم عربي لفرنسا مركز ممتاز المنطقة أ ) -
 .)جنوب المنطقة أ حتى حدود نجد ( حكم عربي لبريطانيا مركز ممتاز بالمنطقة  -

اطق العربية )لم يميز من قبل الحلفاء لجميع المن ،بعد تطبيق االنتداب ،حكم مباشركيفية تطبيقها : -
 –تنازل فرنسا عن الموصل لصالح بريطانيا  -(الحلفاء بين منطقة نفوذ مباشر ومنطقة نفوذ غير مباشر

 .(بلفورخضوع فلسطين للنفوذ البريطاني المباشر )التحضير لتنفيذ وعد 

1 
 
 

303 
 
 
 
153 

 لمجموعة الثالثةا

 أ -3

الثورة السورية الكبرى  –صك االنتداب لمادة األولى من ا -مطالبة اللبنانيينأسباب وضع الدستور : -
 في فرنسا. لى الحكماليسار إوصول  –

تمثيل لبنان في  –ن رئيس الجمهورية وعزله يتعيصالحيات المفوض السامي بموجب الدستور : -
منح  –حل الحكومة  –حل المجلس النيابي  –تعليق الدستور  –الخارج ولدى عصبة االمم 

 االشراف على ادارة البالد وسيادتها –للشركات االجنبية  تاالمتيازا
تعليق الدستور في ايار بعد الخالف على  -: 1332استعمال الصالحيات في عهد شارل دباس  -

 تمديد والية شارل دباس لسنة قابلة للتجديد   –انتخاب رئيس الجمهورية 

153 
 
153 
 
 
1 

 

 ب -3

 السياسة الفرنسية في الجزائر  
وضع قوانين جعلت من الفرنسيين -رتشجيع الهجرة الفرنسية الى الجزائة االرض )فرنس   -: مظهران -

امتالك الفرنسيين أكثر من  -مالك الدولة واألوقاف ...وتوزيعهاأمصادرة  –ن أسياد البالد الفعليي
 .(افضل االراضي الزراعية في البالد% من 00

اعتبار  –محاربة اللغة العربية  –لمدارس الفرنسية )إغالق المدارس الوطنية وفتح ا ة السكانفرنس   -
اصدار تشريع فرنسي اعتبر بموجبه كل جزائري  –اللغة الفرنسية وحدها لغة رسمية في البالد 

 .(1450مواطن فرنسي سنة 
بروز الوعي القومي  –تذويبها  الشخصية الجزائرية رغم محاولة السياسة الفرنسية استمراراألسباب :  -

الثمن  هي واعتبار  دماء الشهداءمشاركة الجزائر في الحرب العالمية الثانية  -ي الجزائروالفكري ف
في  1492حادثة ايار  –ظاهرة تحرر المستعمرات بعد الحرب العالمية الثانية  – لالستقالل الحقيقي

  .ذكرى انتصار الحلفاء على المانيا
-حق الجزائر في تقرير مصيرها 1428نة لى الحكم سبعد عودته إ هعالنإ -:دور الجنرال ديغول  -

  .1405تموز  1عالن الجمهورية الجزائرية في إ –مفاوضات ايفيان 
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