
 التعليم العاليالتربية ووزارة 

 المديرية العامة للتربية

 الرسمية دائرة االمتحانات

 امتحان شهادة الثانوية العامة

  -آداب وإنسانيات -الفروع: علوم عامة

  اجتماع واقتصاد

 نائيةـثتساال 6102ام ـدورة الع

 6102 آب 8 االثنين

 مسابقة في مادة التاريخ 

 المدة: ساعة واحدة

 االسم:

 الرقم:

 من المجموعات الثالث: مجموعتين أجب عن

 المجموعة االولى:
انتهت مع دخول الحلفاء وفرض ، خالل الحرب العالمية االولى أزمة اقتصادية خانقةان عرف لبن

عالن   :0291سنة  "دولة لبنان الكبير"االنتداب، وا 
محاولتينلمعالجتها.وبّينأّدتالىهذهاالزمة، سبابأأربعة اشرح -أ

 
 

 المات(ـع )ثالث
 عالمات( عــأرب)    .ستةمنبنودهواذكرصكاالنتداب،ف رّ ع  - ب
،"دولةلبنانالكبير"التدابيرالقانونيةالتياتخذهاالجنرالغوروتمهيدًاإلعالنأوضح   -ج    

.كيفيةإعالنهاواشرح
 

 عالمات( ثالث)
 

 الثانية: المجموعة
حملة عسكرية الحتالل ، 0290حرار(، في حزيران سنة الحلفاء )االنكليز والفرنسيون األوّجه  -أ

 :0290لبنان وسوريا، انتهت بتوقيع اتفاقية عكا في تموز سنة 
 لىهذهالحملة.إأربعةظروفأّدتأوضح  -
 أربعةبنودمنمضموناتفاقيةعكا. ذكرأ -


فعل عربية وتدخالت أجنبية،  إلى رّداتانتهج االتحاديون االتراك "سياسة التتريك"، التي أّدت  - ب
 :0201لى قيام الثورة العربية الكبرى سنة إوصواًل 

  .أربعةمنمظاهر"سياسةالتتريك"أوضح  -
 . "بيروتاالصالحية"و"العربيةالفتاة"الفعلالعربيةمنخاللجمعيتيرّدات اشرح -
.العربيةسببيندفعاباالنكليزالختيارالشريفحسينحليفًالهملقيادةالثورةبّين  -

 
 
 )عالمتـــــــــــــــان(
 )عالمتـــــــــــــــان(

 
 

 ()عالمتــــــــــــــان
 )ثالث عالمات(
 )عالمة واحدة(

 

 المجموعة الثالثة:
 استقاللهم السياسي فيأوصل اتفاق اللبنانيين فيما بينهم الى تحقيق  - أ

  :0291تشرين الثاني  99
 .اثنينمنمضمونهذكراوالميثاقالوطني،عّرف  -

 
 

 (عالمتــــــــــــــــان)
 .خطواتاستقالليةانتهجتهاحكومةرياضالصلحأربعأوضح  -


 (عالمتـــــــــــــــــان)

 
 السورية: –توقيع مجموعة من المعاهدات، من بينها المعاهدة الفرنسية  0211سنة  تعرف  - ب

قليميةمحلية،ثالثةظروف) أوضح - .لىوضعهذهالمعاهدةإودولية(،أّدت،وا 
 

 المات(ـع ثالث)
 المات(ـع ثالث)  .بنودمنمضمونها،وبّينمصيرهاأربعةأذكر  -





 1 

 وزارة التربية والتعليم العالي

 ةــة للتربيـــة العامـــالمديري

 ةـــدائرة االمتحانات الرسمي

 امتحان شهادة الثانوية العامة

 اجتماع واقتصاد -آداب وإنسانيات -عامةعلوم  :الفروع

 ستثاائيةاال 6102ام ــدورة العـ

 6102 بآ 8 اإلثاين

 في مادة التاريخ مسابقة مشروع معيار التصحيح

 المدة: ساعة واحدة

 

 

المجموعة 
 العالمة التصحيحمشروع معيار  االولى

 أ -1

وصول  -الحصار البحري الذي فرضه الحلفاء -الحصار البّري -ضيق مساحة المتصرفية األسباب:
  العملة الورقية.  -السياسة العثمانية -الجراد

 -دور البطريركية المارونية -جنبية األالجمعيات  التبرعات من -مساعدات المغتربين محاوالت المعالجة:
  نظام اإلعاشة.

3 

 
 
 

 ب -1

لتنظيم  2211بة األمم سنة هو وثيقة دولية صدرت عن المجلس األعلى لعص :االنتدابتعريف صك  
 في لبنان وسورية. عمل االنتداب

الحق بإبقاء جيشها  -سنوات )بند إلزامي( 3دستورًا خالل تضع الدولة المنتدبة  :صك االنتداببنود 
 -االشراف على العالقات الدولية -الحق باستخدام وسائل النقل -والعمل على تنظيم قوى امن محلية

لغاء االمتيازات االجنبية ووضع نظام إوجوب  -حافظة على اراضي البالد والدفاع عن حدودهالما
تقرير سنوي  -العربية والفرنسية(لغتان رسميتان) -وصيانتها ثاراتباآلاالهتمام  -احترام الحريات -قضائي

 الى عصبة االمم.

4 

 
 

 
 ج -1

 –ربعة عن والية دمشق) حاصبيا فصل األقضية األ:2211آب  3 قرار :بير القانونية للجنرال غورواالتد
من والية ضم القسم االكبر  -: حل والية بيروت2211آب  32 اتقرار  /(الغربي البقاع -بعلبك -راشيا

ربعة واالقضية األ قضاء عكار -طرابلسسنجق  /مرجعيون –صور  –صيدا   -مناطق بيروت: بيروت
 .الى جبل لبنان

)بحضور كبار الشخصيات  2211يلول أ 2 حتفال قصر الصنوبر فيإ كيفية إعالن دولة لبنان الكبير:
 لمعارضي االنتداب.تهديد ضمني  -عالن الرسمي لقيام الدولةاإل -خطاب غورو-اللبنانية(

3 

 المجموعة الثانية
 

 أ -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-(ريا )تريث االنكليزحملة عسكرية للسيطرة على لبنان وسو  إلعداد لحاح ديغول إ :ظروف حملة الحلفاء
 -في شرقي المتوسطوآبار النفط وتهديد القواعد البريطانية  2292احتالل االلمان لمنطقة البلقان في ايار 

ثورة رشيد عالي الكيالني بعد  -قناة السويس وتهديدمن ليبيا باتجاه مصر  2292في ربيع  تقدم االلمان 
 استخدام مطارات لبنان وسوريا.

القوات  نسحابا -أسلحة الفيشيين الثقيلة تسليم  -احتالل القوات الحليفة للبنان وسوريا بنود معاهدة عكا:
ماكن محددة النسحابهم أين في تجمع الفيشي -لغامألا تسليم خرائط -الفردية باألسلحةواالحتفاظ  الفيشية
المتعاونين مع الفيشيين من جراءات بحق إية أتبادل االسرى وعدم اتخاذ  -لإلنكليزيم مواقعهم وتسل

تسليم  -االنضمام الى الحلفاءو أترك الحرية للفرنسيين الفيشيين للعودة الى فرنسا  –السوريين واللبنانيين 
 فرق الشرق الخاصة المشّكلة من اللبنانيين والسوريين.

2 
 
 
 
 
2 
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 ب -2

تطبيق نظام  -تعزيز اللغة التركية على حساب اللغة العربية -تمجيد العنصرية التركية :سياسة التتريك
 نتائج االنتخابات...(تالعب في  -حل جمعيات -عزل ضباط -قالة موظفينإاضطهاد العرب ) -مركزي

انتقلت  -2222سنة  أنشاها طالب في فرنسا -جمعية سرية الجمعية العربية الفتاة: ردة الفعل العربية:
حافظت على سريتها حتى نهاية الحرب  -هدفها االستقالل التام للعرب -الى بيروت ومن ثم الى دمشق

 العالمية االولى.
طرحت برنامجا  -جمعية علنية -في بيروت 2221أواخر سنة تأسست  جمعية بيروت االصالحية:

 -..(-تنظيم الخدمة العسكرية للشباب العرب -اللغة العربية رسمية -بندًا )الالمركزية 21صالحيا من إ
 حّلت وأقفلت مراكزها.

جاز حموقع ال -ونسبه النبوي مكانته الدينية الختيار الشريف حسين: باإلنكليزاالسباب التي دفعت 
 رغبة الشريف حسين باالستقالل. -بالنسبة لمصر والبحر االحمر ياالستراتيج

2 
 
 
3 
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 لمجموعة الثالثةا

 أ -3

انبثق من الخطاب الرئاسي  -( تفاق شفهي غير مكتوب )بين المسحيين والمسلمينإ الميثاق الوطني:
 والبيان الوزاري.

لبنان  -لبنان ذو وجه عربي وجزء من العالم العربي -لبنان دولة جمهورية ذات سيادة مضمون الميثاق:
 توزيع المراكز والوظائف توزيعا عادال. -على اختالف طوائفهم نموطن الحريات لجميع اللبنانيي
 عداد البيان الوزاري بمعزل عن سلطات االنتداب كما جرتإ الصلح:رياض الخطوات االستقاللية لحكومة 

 -الدوائر الرسميةاعتماد اللغة عربية لغة رسمية في  -عدم القيام بالزيارة التقليدية للمفوض السامي -العادة
 تعديل الدستور - المطالبة باسترداد المصالح

 
2 
 
 
 
2 

 

 ب -3

بينهم العالقة مطالبة السوريين بتوقيع معاهدة تحدد  المحلية:السورية:  –ظروف المعاهدة الفرنسية 
 الدولية: -2231ع مصر سنة مو  2231نة وقيع بريطانيا مع العراق معاهدة ست قليمية:اإل -فرنسا وبين

بروز خطر الفاشية والنازية  -المستعمراتشعوب حكومة اليسار الفرنسية التي كانت أكثر تفهما مع 
 احتالل موسوليني للحبشة. -ومحاولة فرنسا للتقرب من مستعمراتها

التنسيق في العالقات  -سنوات 3دخالها عصبة االمم بعد وا  االعتراف باستقالل سوريا  بنود المعاهدة:
 -تأمين سوريا تسهيالت عسكرية لفرنسا -تعهد فرنسا بالدفاع عن سوريا في حال االعتداء -الخارجية

 تقديم فرنسا مساعدات عسكرية ومساعدة سوريا على انشاء -استعانة سوريا بخبراء عسكريين فرنسيين
 .احتفاظ فرنسا بقاعدتين عسكريتين سوريتين -سنة 11مدة المعاهد  -جيش خاص بها

برامها إعدم  -توقيعها من قبل المفوض السامي داميان دو مارتيل والبرلمان السوريمصير المعاهدة: 
 لها. والجيش بسبب معارضة حكومة اليمين

 
3 

 
 
 
3 
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