
 

0200-0202-العام الدراسي   

    (اداب وانسانيات- )للفروع اقتصادالثالث ثانوي الصف:

تاريخ                         المادة:   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تالية : عن سؤالين من األسئلة ال أجب  

أوال:  أ- وجه الحلفاء ) اإلنكليز والفرنسيون األحرار ( في حزيران سنة 0490 حملة عسكرية إلحتالل لبنان 

ما يأتي: وسوريا، عالج  

 عالمات( 5ظروف هذه الحملة ؟)  -

 سير الحملة؟ وإنعكاس العمليات العسكرية على مدينة بيروت، وموقف لبنان الرسمي منها؟  -
 عالمات( 6)

 عالمات( 9ة اإلقتصادية في لبنان بعد دخول الحلفاء ؟ )الحال -

 

ُ  ثانياً: أ- بالرغم من إنجاز األستقالل سنة 0491، بقيت جيوش أجنبية ترابط على أراضى لبنان:   

عالمات( 6إلى تحقيق جالء هذه الجيوش ؟ ) 0496أوضح كيف توصل لبنان سنة  -  

نان وسوريا: معاهدتين مع كل من لب 0416وقعت فرنسا سنة  -ب   

 الفرنسية ؟ -إشرح الظروف التي أدت الى توقيع المعاهدة السورية  -
 عالمات( 4الفرنسية ؟ وبّين مصيرها ؟) –أذكر مضمون بنود المعاهذة السورية  -

ثالثاً : أ- تحدث عن األوضاع السياسية و اإلقتصادية في لبنان إثر نشوب الحرب العالمية الثانية بين أيلول سنة 

عالمات( 6؟)  0492حزيران و -0414  

لصديقه فرديناند دي ليسبس أمتياز شق قناة  0559منح والي مصر محمد سعيد باشا في تشرين الثاني سنة  -ب

  تصل بين البحرين المتوسط واألحمر:السويس للمالحة البحرية 

يا بشراء حصة مصر فيه إشرح الموقف اإلنكليزي من هذا المشروع قبل وخالل وبعد التنفيذ وحتى قيام بريطان -

عالمات( 4؟) 0585سنة   

 

 

 



 

0200-0202-إمتحان أخر السنة للعام الدراسي الثالث ثانوي ( )اسس التصحيح  

 

 أوالً: حملة الحلفاء

مطالبة ديغول وتّريث اإلنكليز  -الظروف : -*  

تبدل الموقف البريطاني بعد الثورة العراقية وإحتالل األلمان اليونان ودعمهم لها -  

الخوف على قناة السويس والبترول... -  

ساحلي) الناقورة بإتجاه بيروت( -سير الحملة : ثالثة محاور: -*  

مرجعيون –جبلي عبر بنت جبيل  -                                        

داخلي عبر درعا بإتجاه دمشق. -                                         

محور ثانوي من العراق بإتجاه حلب  -                                          

مشاركة مختلف السالح. -                                            

 * األنعكاس : قصف بيروت : 

مظاهرات إحتجاج... -أزمات تموين -نزوح السكان -قتلى -دمار -  

رفض المذكرة.... -عتبار بيروت مدينة مفتوحة* الموقف الرسمي: مذكرة إلى المفوض السامي والمطالبة بإ   

 *الحالة اإل قتصادية:

 –عودة العالقات مع الجوار العربي  –مجاالت عمل  -األعاشة –النفط العراقي  -التموين -رفع الحصار -إنفراج

 دخول لبنان منطقة الجينة األ سترليني...

 

:0496تحقيق الجالء العسكري األجنبي عن لبنان سنة  -ثانياً: أ  

 انتهاء الحرب العالمية الثانية واستمرار بقاء الجيوش البريطانية والفرنسية في لبنان 

المطالبة بالجالء ومماطلة كل من فرنسا وبريطانيا ومطالبة فرنسا بعقد معاهدة ودعم بريطاني لفرنسا -  

وسوري وتقديم شكوى الى مجلس األمن الدولي. تنسيق مشترك لبناني -  

بجث الشكوى والتصويت على األقتراح األميركي ) مفاوضات بين الدول األربع على أساس األنسحاب(. -  



 

الفيتو السوفياتي  -  

مفاوضات خارج إطار مجلس األمن مع بريطانيا وفرمسا والتوصل إلى إتفاق  -  

0496كانون األول  10بدء اإلنسحاب وانتهاء مراحله في  -  

لوحة الجالء على نهر الكلب.                                      -  

الفرنسية: -العاهدة السورية -ب  

الظروف: مطالبة داخلية وتأثر بالجوار العربي -*  

أوضاع دولية) تصاعد نفوذ الفاشية والنازية وإحتالل الحبشة( -  

وصول اليسار إلى الحكم  -  

سي تجاوب فرن -  

 *المضمون: اإلستقالل والدخول إلى عصبة األمم 

أسبقية السفير الفرنسي  -  

تشاور في الشؤون الخارجية -  

مساعدات -  

قواعد عسكرية  -  

عدم عقد أي معاهدة تضر باألخر  -  

سنة قابلة للتجديد.... 05مدة المعاهدة  -  

لملغاة  .*المصير: موافقة سورية ورفض فرنسي فكان مصيرها الزوال وحكم ا  

أصدر قرار تعليق الدستور ومراقبة الحكومة وحلت األحزاب  2999/  9/  12التدابير السياسية :  في  -ثالثاً: أ  

   .وضع نظام اإلعاشة  –راقب األٍسعار  –التدابير اإلقتصادية : كافح اإلحتكار  -     

الموقف اإلنكليزيقبل وأثناء وبعد تنفيذ مشروع قناة السويس :-ب  

إلمتياز منحه والي مصر إلى فرديناند دي ليسبس ويجب أن يوافق عليه السلطان العثماني ألن مصر من أمالكه.ا  

عارضت بريطانيا المشروع وحرضت السلطان على عدم الموافقة عليه  0554*الموقف قبل التنفيذ: حتى العام 

. ألن المشروع سيقوي مركز فرنسا في مصر وسيؤدي إالى وضع اليد عليها  



 

فشل دي ليسبس في إقناع رجال اإلقتصاد ورجال السياسة في بريطانيا بأهمية المشروع في المالحة العالمية. -  

 *الموقف خالل التنفيذ: استمرت المعارضة البريطانية

إستغلت أساليب العمل وسوق العمال إلى مركز العمل وتسخيرهم. -  

ثم أضطرت للقبول بالتحكيم  ونتائجه بعد الموافقة ، 0561دعمت الخديوي إسماعيل ضد المشروع سنة   -

 للسلطان العثماني عليه.

 *الموقف بعد التنفيذ: قدمت قروضاً مالية بفوائد عالية إلى مصر وأغرقتها بالديون حتى أفلست الحزينة

وضع مالية مصر تحت اإلشراف الدولي الفرنسي والبريطاني  -  

المصريين بعد عرضهم  بيع حصة مصر من أسهم قناة السويس المسارعة إلى الدخول في مفاوضات مع  -

 واألتفاق معهم على صفقة 

.دخول بريطانيا عضواً في مجلس إدارة القناة وتخطيطها بعد ذلك لإلستيالء علي القناة وعلى مصر -  

 


