علوم الحياة  -إقتصاد وإجتماع

أجب عن األسئلة التالية :

السؤال األول  :شهد لبنان  ،بين سنة  3414وسنة  ، 3491متغيرات سياسية وعسكرية وإقتصادية ساعدته على تحقيق
إستقالله .
أ -تحدث عن األوضاع السياسية والعسكرية واإلقتصادية في لبنان مع بداية الحرب العالمية الثانية في أيلول  9191وقبل
(أربع عالمات)
سقوط فرنسا بيد اإللمان في حزيران . 9191
ب -بعد دخول الحلفاء ( اإلنكليز والفرنسيين األحرار ) إلى بالدنا  ،أعلن الجنرال كاترو إستقالل لبنان في  62تشرين التاني
( عالمتان )
 - : 9199أوضح ظروف هذا اإلعالن .
 -بيّن مكاسب لبنان من هذا اإلعالن وما كان موقف اللبنانيين منه .

( ثالث عالمات )

السؤال الثاني  :ت ّم إعالن دولة لبنان الكبير في  0أيلول  0291وإستمرت حتى قيام الجمهورية اللبنانية مع وضع الدستور
في أيار سنة : 0291
أ -أوضح أسباب وكيفية قيام دولة لبنان الكبير .

(ثالث عالمات)

ب -أوضح أسباب وضع الدستور اللبناني في أيار  ، 0291وبيّن كيف أصبح نظام الحكم في لبنان بموجب هذا الدستور .
( أربع عالمات)
ج -شهد عهد الرئيس شارل دباس في لبنان (  ، ) 0291 -0291إنجازات وأحداث سياسية بارزة .
 -أذكر أبرز منجزات عهده  ،وتكلم على األزمة السياسية سنة  0299وبيّن كيف إنتهت .

(أربع عالمات )

وزارة التربية والتعليم العالي
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أسس التصحيح إلمتحان الفصل األول لمادة التاريخ لصف علوم الحياة  -إقتصاد وإجتماع :
السؤال األول :

أ  -األوضاع السياسيّة :تعليق الدستور -حل مجلس النواب -إقالة الحكومة -تقليص صالحيات رئيس الجمهوريّة -حالة طوارئ -مراقبة
الصحف واإلذاعة -ح ّل األحزاب -تدابير عسكريّة احترازيّة( .عالمتان  :أربع أفكار )
 األوضاع االقتصاديّة :خوف اللبنانيين -محاولة التجار االحتكار ورفع األسعار -تدابير الفرنسيين الحازمة (مراقبة األسعار -مكافحةاالحتكار) -نظام اإلعاشة -تقلص التجارة الخارجية -اهتمام الناس بالزراعة( .عالمتان  :أربع أفكار )
ب  -استقالل كاترو  :الظــروف  -وعد فرنسي باالستقالل – انتهاء المعارك وسيطرة الحلفاء – المطالبة بتنفيذ الوعد – زيارة ديغول – تحديد
يوم  91ت 0210 9موعدا ً لإلعالن – إحتفال في السراي– كلمة كاترو : :االستقالل  ،إبقاء النقاش رئيسا ً  ،رغبة فرنسية بمعاهدة  -ر ّد النقاش
 :شكر فرنسا – ربط المعاهدة بحكومة تمثل الشعب  ( .أربع أفكار عالمتان )
مكاسب لبنان  :إبالغ عصبة األمم – االعتراف باالستقالل – إرسال بعض الدول سفراء لها – حق لبنان بإنشاء قوى عسكرية وتمثيل خارجي .
(فكرتين عالمة )
موقف اللبنانيين منه  :معارضة اللبنانيين بسبب بقاء الدستور معلقا" والرئيس معينا"  -حفاظ المفوض السامي على صالحياته – إعتبار
األستقالل مزيفا" – عقد مؤتمر في بكركي – قيام جبهة معارضة بزعامة بشارة الخوري ورياض الصلح – المطالبة بإعادة الدستور – إجراء
إنتخابات نيابية ورئاسية ( .أربع أفكار عالمتان )
السؤال الثاني  :أ -أسباب قيام دولة لبنان الكبير  :مطالبة اللبنانيين – تجاوب الفرنسيين – إعالن المملكة السورية (.......عالمة لسببين)
كيفية قيامها  :صدور القرارات (آب  )0291واإلعالن (أول أيلول ( )0291عالمتان)
ب -أسباب وضع الدستور ( :المطلوب سببين متنوعين  :لكل سبب نصف عالمة )
 داخليا" :مطالبة اللبنانيين – المادة األولى من صك اإلنتداب  -الثورة السورية الكبرى .نظام الحكم في ضوء الدستور  :جمهوري برلماني ديموقراطي – ثالث سلطات منفصلة – اللغتان العربية والفرنسية – العلم الفرنسي تتوسطه
األرزة (.ثالث عالمات)  -صالحيات المفوض السامي  :تعليق الدستور – حل المجلس النيابي – إقالة رئيس الجمهورية – تمثيل لبنان في
الخارج ( .عالمة لفكرتين  :لكل فكرة نصف عالمة )

ج - -أبرز منجزات عهده :وضع النشيد الوطني اللبناني -وضع برامج التعليم الثانوي -محاوالت إلصالح اإلدارة -المباشرة ببناء المتحف
الوطني ( .عالمة لفكرتين )
 أزمة  :2391نهاية والية شارل دبّاس -استحقاق انتخاب رئيس جديد -تنافس إميل اده وبشارة الخوري -ترشح الشيخ دمحم الجسر -تعليقالدستور من قبل المفوض بونسو -تمديد والية الدباس -ظهور معارضة وطنيّة -استقالة الدباس – تعيين حبيب باشا السعد رئيسا" للجمهورية
( عالمتين ألربع أفكار  :لكل فكرة نصف عالمة )

