
 

   المادة : تاريخ                                                0200 -0202: الدراسي العام  

                                   (جميع الفروع )الثانوي الثالث الصف : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

على سؤالين من االسئلة التالية : جبأ  

  

أوالً :   حدثت سنة 3491 تطورات سياسية بارزة في لبنان حقق اللبنانيون بنتيجتها استقاللهم السياسي الناجز ، عالج ما يلي 

: 

)ثالث عالمات( الميثاق الوطني وأبرز مبادئه؟ -أ  

عالمات(6)؟ وردة فعل سلطات االنتداب على ذلك؟   3491تشرين الثاني سنة  8مضمون التعديل الدستوري في  -ب  

عالمات( 6)موقف اللبنانيين من تدابير الفرنسيين على الصعيد الرسمي وكيفية انتهاء األزمة ؟ -ج  

 ثانيا" : 

 احداث سياسية هامة :  شهد لبنان  3491وتشرين الثاني  3493بين تشرين الثاني سنة   -أ

ن وما المكاسب لبنان من هذا اإلعن ؟ وبي  3493تشرين الثاني سنة  66إعالن الجنرال كاترو استقالل لبنان في  تحدث عن

 عالمات( 6 ) كان موقف اللبنانيين منه؟

 خالل الحرب العالمية األولى جرت مراسالت بين بريطانيا عبر مندوبها في مصر ) هنري مكماهون (  -ب

ف بهذه المراسالت ، واذكر (كةشريف م )والشريف حسين        األسباب التي أدت الى إجرائها ، :    عر 

 عالمات(  4) البريطاني الذي تم التوصل إليه؟ –وما كان مضمون اإلتفاق العربي       

بالرغم من ظروف الحرب العالمية الثانية ، حقق اللبنانيون خطوات بارزة على صعيد انجاز استقاللهم السياسي  ثالثاً:

 واإلقتصادي والعسكري . 

 كيف استعادتها الحكومة اللبناينة من الفرنسيين ؟  وأوضحالمصالح اإلقتصادية  عرف -أ

 (عالمات 6)  في تثبيت سيادة لبنان ؟ 0491وما أهمية تاريخ أول أب سنة 

 يعتبر مصطفى كمال) أتاتورك ( مؤسس الجمهورية التركية الحديثة :  -ب

  عالمات( 4)  صالحاته في تنطيم هذه الجمهورية بالتفصيل ؟عن ا تحدثو عّرف به؟ -

 عمال" موفقاً                                                                                                        

 

 

 



 

 

 

 

المادة  :  تاريخ                                  6233-6232العام الدراسي    

 جميع الشعب والفروع                                  –: الثانوي الثالث  الصف

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : الميثاق الوطني -أ " :أوال

هذا الميثاق الخوري والبيان الوزاري لرياض الصلح وقد أكد مضمون هو حصيلة ما تضمنه الخطاب الرئاسي لبشارة  - أ

 غير المكتوب على مبادئ وطنية أبرزها : 

 .لبنان دولة مستقلة ذات سيادة يرفض الوصاية األجنبية من أية جهة كانت

 لبنان ذو وجه عربي ، وهو جزء من العالم العربي .

 لبنان وطن الحرية والمساواة في ظل الدستور . 

 لبنان بلد لجميع أبنائه على أختالف انتماءاتهم الدينية . 

ع الوظائف بشكل عادل على مختلف الطوائف اللبنانية مع مراعاة مبدأ      األختصاص .  توز 

 يتخلى المسيحيون عن طلب الحماية األجنبية ، لقاء تخلي المسلمين عن مطالب الوحدة مع الدول العربية . -

 ستور:مضمون تعديل الد -ب

 تعديل وإلغاء المواد المتعلقة باألنتداب وبعصبة األمم  -

 اللغة العربية وحدها لغة رسمية .  -

ة  -  فعل سلطات االنتداب :رد 

 إلغاء التعديل الدستوري -

 تعليق الدستور  -

 حل مجلس النواب  -

 تكليف إميل إده برئاسة الدولة  -

 االعتقاالت لمعظم المسؤولين. -

 

 :رّدة فعل اللبنانيين ونهاية األزمة -ج     

 : جلسة لسبعة نوان داخل المجلس )مذكرة والعلم اللبناني(.مجلس النواب  -



 

 لحكومة الوزيرين.اجتماع في منزل صائب سالم وإعطاء الثقة  -

 حكومة بشامون : -

 حرس وطني  -مستشارون –مذكرات احتجاج 

 تعليمات إدارية ومالية .

إلغاء تدابير  –وصول كاترو وفشل مفاوضاته مع الزعماء اللبنانيين  –اإلنذار البريطاني  –احتجاج  دولي  -انتهاء األزمة : 

 هللو وإطالق سراح المعتقلين.

 استقالل كاترو وموقف اللبنانيين منه: -أثانياً:

 -وعود الحلفاء  

ب منهم  مطالبة اللبنانيين ومحاولة فرنسا التقر 

 ر وإعالن استقالل لبنان وربطه بمعاهدة. احتفال في السراي الصغي

 مكاسب لبنان: 

 إبالغ عصبة األمم به وأعتراف الدول الكبرى به وإرسال سفراء 

 حق لبنان بالتمثيل الخارجي وإنشاء قوة عسكرية .

 بنانيين :لموقف ال

 رفض الرئيس الفرد نقاش توقيع أية معاهدة 

 جبهة معارضة )أستقالل ناقص (

  - لمطالبة بانتخابات نيابية ورئاسية .مؤتمربكركي وا

 تعربف المراسالت : مجموعة رسائل سرية تم تبادلها بين الشريف حسين ) الديار المقدسة( وممثال" لكل العرب  -ب

 وبين السير مكماهون المندوب السامي لمصر والسودان ممثال" لبريطانيا       

 ميثاق دمشق  (         –راسالتها مع الشريف حسين  ،أهدافها بالنسبة للعرب أسبابها : ) أهداف بريطانيا من وراء م -     

  .من الناحية السياسية (   –مضمونها : ) من الناحية العسكرية  -    

 المصالح -ا ثالثاً:

 مؤسسات إقتصادية ذات نفع عام ، المصالح نوعين  خاصة: مياه ، كهرباء ، هاتف .... -التعريف: 

 ....كر الجما -األثار –سكك الحديد  –المرافئ  –نقد مشتركة : ال



 

توافق  –: مطالبة حكومة رياض الصلح عند تشيكلهابتسليم المصالح ودعوة فرنسية لألتفاق مع سوريا كيفية استعادتها  -*

تبعه من توقف البحث بسبب تعديل الدستور وما  –سورية بالغم من اتفاق الحكومتين  –وتشكيل لجنة مشتركة  لبنانية 

تطورات . استئناف المطالبة بعد خروج السلطة المعتقلة ومفاوضات مع كاترو انتهت الى توقيع بروكول ألستالمها في 

سورية إلدارة المصالح  –ولجنة مشتركة لبنانية  3499المباشرة بأستالمها في كانون الثاني  – 3491كانون األول 

 المشتركة.

 أسيس الجيش اللبناني وتعيين فؤادت –للبنانية فرق اللبنانيين في جيش الشرق الفرنسي الحكومة ا: استعادة 3491اول أب 

 شهاب قائداً... )عيد الجيش(.

 

 مصطفى كمال )اتاتورك(:2ب

هو ضبابط في الجيش التركي ، مال الى السياسة ، انخرط في الجمعيات السرية ، شارك في الحرب العالمية  التعريف به: 

ر البالد .األولى ، أشرف ع  لى انسحاب الجيش التركي إلى األناضول ، عارض التدخل األجنبي ، قاد المقاومة ، حر 

 إلغاء السلطنة العثمانية  - أعماله:

 قيام الجمهورية  -

 ضع الدستورو -

 جعل الدولة العثمانية دولة  علمانية  -

 الغاء الخالفة  –فصل السلطات  –

 نظام حزب واحد   –

 رة العاصمة انق -

 زواج مدني  –

 حقوق المرأة  –

 اللباس الغربي –

 التوقيت الغربي -

 

 


