
  
  وزارة التربية والتعليم العالي

  المديرية العامة للتربية
 دائرة االمتحانات الرسمّية

  امتحانات الشھادة الثانوية العامة
  فروع اآلداب واإلنسانيات واالجتماع

  واالقتصاد وعلوم الحياة

 االستثنائية ٢٠١٧عام ـدورة ال
٢٠١٧آب  ٣ فـي الخميس

  تاريخالمسابقة في مادة  
واحدة ساعة :المدة

 :االسم
 :الرقم

  
  

  من المجموعات الثالث اآلتية:مجموعتين أجب عن 
  المجموعة االولى:

  ة:تطورات سياسية وعسكرية مهمّ  ١٩٤٣وتشرين الثاني  ١٩٣٩عرف لبنان بين أيلول 
  عسكريين عرفها لبنان عند بداية الحرب العالمية الثانية  ينجراءإسياسية, وجراءات إ ربعة أ ذكرأُ  - أ

  وقبل سقوط فرنسا.   
   موقفو ،وضع مدينة بيروت خاللها نبيّ و ,سباب لحملة الحلفاء على لبنان وسورياأثالثة  اشرح - ب

  من هذه الحملة.اللبنانيين      
  الحكومة ورفاقهما في رئيس و   موقف اللبنانيين الرسمي من اعتقال رئيس الجمهورية أوضح - ج

  .١٩٤٣ تشرين الثاني    
  

  المجموعة الثانية:
   ١٩٣٢ ، وعرفت حتى أيار١٩٢٦إقرار الدستور في أيار  نشأت الجمهورية اللبنانية بعد  -أ

  ة:تطورات سياسية مهمّ    
    ,ذين عرفهما الدستور اللبناني في عهد الرئيس شارل دباساللّ  التعديلين مضمون أذكر - 
  .نتائجهاالدستورية و ١٩٣٢ سنةزمة أسباب أ نبيّ و  
 

   ،ةت الى قيام ثورات استقاللية عدّ قت فرنسا في الجزائر سياستها االستعمارية التي أدّ طبّ  -ب
  :١٩٥٤سنة أبرزها الثورة الجزائرية الكبرى      

  مظاهر هذه السياسة. أوضح - 
  من نتائجها.الثًا ث اذكرثالثة أسباب لهذه الثورة, و بّين - 
 

  المجموعة الثالثة:
  محّلية: عدة حكومات، ١٩١٨بعد االنسحاب العثماني في خريف نشأت في لبنان وسوريا   -أ

  .العربية في دمشقحكومة العالقتها ب نوبيّ  ,الحكومات في بيروت والجبلهذه كيف تشكلت  شرحإ   - 
  مستقبل بالدهم.والية بيروت من المتصرفية وسكان موقف كل من سكان  حأوضِ    - 
  

  :١٩٣٢سنة م المملكة العربية السعودية علن عبد العزيز بن سعود قياأ -ب
  .لت المملكة العربية السعوديةساسية التي شكّ ألالمناطق ا مّ وس ,بالملك عبد العزيز بن سعودف رّ ع   - 
  .الخارجي الصعيد على  همنجزاتمن  اً ثالثو ,على الصعيد الداخلي همنجزاتثالثًا من  دحدّ    - 
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جزء 
  السؤال

  العالمة  
  
  

  السياسية:  الجراءاتا  أ  -١
دون صالحيات يعاونه مجلس رئيساً االبقاء على اميل اده  –إقالة الحكومة -المجلس النيابي حلّ  - تعليق الدستور

مراقبة الصحف  -حل االحزاب -إعالن االحكام العرفية -زيادة صالحيات المفوض السامي - مديرين
  والمطبوعات
  فتح باب التطوع...    -إقامة التحصينات -حراسة الشواطىء - خنق االنوار: العسكرية االجراءات

٣  

ثورة رشيد عالي الكيالني  - الحاح ديغول الستعادة اراضي لبنان وسوريا وتريث االنكليزاسباب حملة الحلفاء :   ـ ب١
تقدم   –مان البلقاناللبعد احتالل ا لى نفط الشرق االوسط االنكليز عخوف  –واستخدام مطارات سوريا ولبنان 

   .على قناة السويس وطريق الھند ھا خطراً القوات االلمانية من ليبيا باتجاه مصر وتشكيل
  

ارتفاع  -نزوح االھالي الى الجبل –استھداف مناطق عسكرية ومدنية  -قصف جوي ومدفعيوضع بيروت:
رات ومطالبة الرئيس النقاش تقديم مذكرة تظاھ  -خنق االنوار –اقفال المدارس  -اسعار النقل والمواد الغذائية

–جه الطلب بالرفض  بسبب ضغوطات اللجنة االلمانية وُ  -ووقف القتال خطية باعالن بيروت مدينة مفتوحة
  . االيطالية

٣  

  ردة فعل اللبنانيين الرسمية:   ـ ج١
 تم اخراجھم -م اللبنانيرسم العل -نواب ةلم يستطع الوصول سوى سبع -في المجلس تداعي النواب الى عقد جلسة

(حبيب ابي شھال  تكليف الوزيرين غير المعتقلين القيام باعمال الحكومة تمّ  - الى منزل صائب سالمفانتقلو بالقوة
إتخاذ مقررات:  - وانضمام رئيس مجلس النواب اليھما الى بشامون ھمانتقالا -  الثقةوإعطائھا  ومجيد ارسالن)

صرف أية أموال إال بقرار من الحكومة  منع -مفتوحالضراب ن الى االدعوة اللبنانيي - حرس وطني إنشاء
عية ممثلة في إعتبار الشر - مذكرات احتجاج الى الدول رفع -أمر مدير التأمين بتأمين الحاجيات - الشرعية

  عدم تمكن اميل اده من تشكيل حكومة...  - المعتقلين في راشيا
 

  
  
٤  
  

  أ-٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ ب٢

  : ية التعديالت الدستور
تعزيز صالحيات رئيس الجمھورية و ١٩٢٩ سنة -إلغاء مجلس الشيوخ ودمجه بمجلس النواب ١٩٢٧سنة 

  غير قابلة للتجديد أو التمديد.                                               ست سنوات الرئاسةمدة وجعل 
  : ١٩٣٢أزمة 

ميل  -ح الشيخ محمد الجسرترشّ  -ده وبشاره الخوريبين إميل ا تنافس على منصب رئيس الجمھورية : االسباب
  بعض النواب الى انتخابه.

الدباس تمديد والية  -تعليق الدستور -حل مجلس النواب -تدخل المفوض السامي والغاء االنتخابات النتائج :
  وتكليفه بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.. رئيساً لمدة سنة ومن ثم التجديد له سنة ثانية

  
  اھر السياسة الفرنسية :مظ

الحاقھا بوزارة  –تقسيمھا الى ثالث محافظات  –تشجيع الفرنسيين للسكن والتملك في الجزائر  فرنسة االرض :
  السيطرة على االقتصاد والثروات الوطنية...  –مصادرة االراضي الزراعية الخصبة  –الداخلية الفرنسية 
التمييز بين  - فرض الجنسية الفرنسية -معالم الھوية الجزائريةطمس  –فرض اللغة الفرنسية فرنسة الشعب : 

  الجزائريين مواطنين ورعايا...
  

الوعي الوطني  -رفض السياسية االستعمارية الفرنسية بكافة أشكالھاأسباب):  ةأسباب الثورة الجزائرية (ثالث
اكتساب خبرات عسكرية وقتالية  - عالميةالتأثر بحركات المقاومة واالستقالل العربية وال - والقومي عند الجزائرين
مجازر الفرنسيين في الجزائر، أبرزھا مجزرة  - نالفرنسيين في الحربين العالميتي لمشاركة الجزائريين مع

الدعم العربي  - تشكيل جبھة التحرير الوطني الجزائرية والتفاف الجزائريين حولھا -)١٩٤٥قسنطينة (أيار 
   والدولي...

  
وصول ديغول لرئاسة  -انقسام الرأي العام الفرنسي - عاطف عربي ودولي مع الجزائريين: تنتائج الثورة

مفاوضات فرنسية مع جبھة  - واعترافه بحق الجزائريين بتقرير مصيرھم١٩٥٨سنة الجمھورية الفرنسية 
كدولة مستقلة دخول الجزائر  -)١٩٦٢الجزائر واعالن الجمھورية (تموز  استقالل - ايفيانتوقيع اتفاقية  -التحرير

  خسائر بشرية ومادية للطرفين..  -إلى المنظمات االقليمية والدولية

  
  
٣  
  
  
  
  
  
٣  



  كيفية قيام الحكومات العربية:  ـ أ٣
 - (عمر الداعوق تشكيل حكومة مؤقتة - انسحاب الوالي العثماني وتسليمه الحكم لرئيس البلدية حكومة بيروت:

  ..)ادارة شؤون المدينة
االميرين مالك شھاب وعادل انتخاب  -فياضحبيب  تسليم المتصرف الحكم لرئيس البلدية ن:حكومات جبل لبنا

                                                                                  الحويك.  موافقة البطريركب ارسالن
ارسال  - ية برئاسة الركابيفيصل حكومة عسكراالميرتشكيل  - حل حكومة سعيد الجزائريحكومة دمشق: 

 - رفع العلم العربي فوق سراي بيروت -تثبيت الداعوق في بيروت - (شكري االيوبي)  مندوب عن حكومة دمشق
  .رفع العلم العربي فوق سراي بعبدا -تعيين حبيب باشا السعد رئيساً لحكومة جبل لبنان

استقالل لبنان الذاتي ضمن الوحدة مع  :لمينسكان بيروت (أھل الوالية) ومعظمھم من المسموقف اللبنانيين: 
  سوريا.

: من خالل الوفود الى فرنسا المطالبة باالستقالل التام واستعادة سكان أھل الجبل ومعظمھم من المسيحيين
  .االراضي المسلوخة عن الجبل

  
٣  
  
  
  
  
  
  
  
١  

قوي  - ھرباً من آل الرشيد نشأ في الكويت -١٨٨٠ياض سنة ولد في الرالتعريف بعبد العزيز بن سعود:   ـ ب٣
  .استرد الملك في نجد من ال الرشيد - الشخصية صلب االرادة

  .شّمر  - الحجاز  - عسير  - االحساء  - نجد المناطق االساسية:
 -أنشأ المناطق الحضرية - فرض االمن والنظام -توحيد القبائل وتوطين البدونجزات على الصعيد الداخلي:  الم

 -االھتمام باستصالح اراضي زراعية والتنقيب عن المياه الجوفية - لشركات أجنبية فط قيب عن الننمنح حق الت
  الحج.. تنظيم
ترسيم الحدود مع العراق  - : تعيين الحدود مع اليمن من خالل اتفاقية الطائفنجزات على الصعيد الخارجيالم

عقد معاھدات صداقة مع عديد  - مادخال المملكة الى عصبة االم -عضو مؤسس لجامعة الدول العربية -واالردن
    االتحاد السوفياتي...) - من الدول (ھولندا

  
٣  
  
  
  
٣  
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