
 

                                           2011-2010الدراسية:سنةال
 المادة:تاريخ          (اداب وانسانيات -علوم الحياة-اقتصاد  (الثالث ثانويالصف:

------------------------------------------------------------- 
 سؤالين من األسئلة التالية: عن اجب

 : أولاً
 الجمهوري. متَم في لبنان وضع الدستور وقيام النظا 6291ةسن      
 عالج ما يلي:      

                                                                      عالمات( 7)                            الدستور. وضعوكيفية  ظروف
    حكم الوطني فعالَ؟كيف أصبح نظام الحكم في ضوء هذا الدستور؟ وهل تحقق ال

                              عالمات(8)                                                               
ً:ثانيااً

عالج  .6291قامت دولة لبنان الكبير ،واستمر نظامها حتى سنة  6291في صيف سنة  
 ما يلي:

 عالمات(6)                                .اسباب وكيفية قيام هذه الدولة
 

 4واألقتصادية التي عرفتها بالمقارنة مع المتصرفية.   )ية والبشر رافية المتغيرات الجغ
 عالمات(

 
 عالمات( 5هذه الدولة.                                )في  نظام الحكم

 
ان احداث وقعت في  لبن 6299-6292خالل الحرب العالمية الثانية بين سنتي  ثالثأ:
 منها ما يأتي : لجعا .هامة

تدابير الفرنسيين ) المفوض السامي بيو ( السياسية واالقتصادية عندما بدأت الحرب في  -أ
 عالمات( 6.)6292ايلول سنة 

 . 6299ظروف وكيفية اعادة الحياة الدستورية الى لبنان في آذار  -ب
 عالمات ( 9)                                                         

 (عالمات (5الحالة اإلقتصادية في لبنان بعد دخول الحلفاء  -ج    
 وعمالً موفقاً      

 
 
 
 
 
 
 



 

 اسس التصحيح

 
 المادة : تاريخ

                                                     اداب وانسانيات( -علوم الحياة-اقتصاد (ثانوي الصف:الثالث

 

 

 المات (ع 7)  اوال:

 اسباب وضعه: 

مطالبة اللبنانيين واعضاء المجلس التمثيلي باقامة حكم وطني وبتجديد العالقة مع فرنسا عن  -1

 طريق دستور تحكم البالد بموجبه .

 اقتناع فرنسا بعد نشوب الثورة السورية بضرورة وضع نظام يرضي اللبنانيين  -2

 نشاء أنظمة وطنيةتاثر اللبنانيين بالجوار العربي حيث تم ا -3

استياء اللبنانيين من الحكم الفرنسي المباشر نتيجة الستبداد المفوضين الفرنسيين وتعيين حاكم  -4

 فرنسي للبنان

 كيف تم وضعه؟

بعد اقتناع دي جوفنيل بضرورة وضع دستور للبالد ، طلب المجلس التمثيلي الذي تحول الى 

 شارك لجنة بونكور الفرنسية في وضع الدستور مجلس تأسيسي ان يشكل لجنة نيابية وطنية لت

عصواً أبرز اعضائها ميشال شيحا وبترو طراد وقامت  12شكل المجلس التمثيلي لجنة مؤلفة من 

باتصاالت واسعة وبعد االتفاق على نصوص الدستور عرض على المجلس التأسيسي  فأجرى عليه 

ل الدستور أمام المجلس النيابي وحاكم اعلن دي جوفني 1221ايار  23بعض التعديالت واقَره في

 دولة لبنان الكبير 

نهاية للحكم  1221ايار  23: كانت والدة الدستور في نظام الحكم ومدى تحقق الحكم الوطني

 الفرنسي المباشر  وبداية الحكم الوطني الجمهوري وتغيير اسم لبنان الى الجمهورية اللبنانية

اسي ديمقراطي حر عاصمته بيروت علمه العلم الفرنسي طبيعة النظام : هو نظام جمهوري رئ

 تتوسطه أرزة خضراء 

المؤسسات التي أوجدها الدستور: السلطة التشريعية التي تمثلت بمجلسين الشيوخ والنواب وثم دمج 

 أعضاء مجلس الشيوخ بمجلس النواب 

مجلس الوزراء وبعد  السلطة التنفيذية : تمثلت برئيس الجمهورية المنتخب من البرلمان ويعاونه

 تعديل الطائف حصرت بمجلس الوزراء

 السلطة القضائية : تتوالها المحاكم وتصدر احكامها باسم الشعب اللبناني 

وكرس الدستور في مضمونه اللغة الفرنسية لغة البالد الرسمية الى جانب اللغة العربية وبعد ان 

قبل عصبة االمم والدول المنتدبة جاء هذا  كان صك االنتداب قانونا دوليا مفروضا على لبنان من

 الدستور يكرس هذا الصك 



 

 استمرار صالحيات المفوض السامي وفقا للدستور

 ان السلطات الواسعة التي كان يمارسها المفوض:

 نقض القوانين التشريعية واصدار قرارات لها قوة في القانون -1

 عزل رئيس الجمهورية والوزراء وتعيين غيرهم -2

 حل المجلس النيابي وتعليق الدستور -3

 عالمات ( 8) االشراف على سياسة البالد وادارتها  -4

 

 عالمات ( 6) اسباب وضع دولة لبنان الكبير :ثانياً: 

مطالبة اللبنانيين بدولة موسعة تقبل المساعدة من فرنسا عبر الوفود التي ارسلت الى مؤتمر  -1

 الصلح 

وح سياستها تجاه سوريا وامكانية التعامل مع االمير تردد فرنسا في البداية بسبب عدم وض -2

 فيصل

اقرار االنتداب الفرنسي ععلى سوريا في سان ريمو من قبل مجلس الحلفاء االعلى تحقيقا  -3

لمصالح فرنسا بعد اعالن المؤتمر السوري العام استقالل سوريا ورفض اي تعامل مع 

 فرنسا

 من جور  بيكو العتقاد فرنسا بوجوب تعيين الجنرال غورو مفوضا ساميا لفرنسا بدال -4

 فرض االنتداب بالقوة العسكرية اذا اضطر االمر

انهاء الحكم العربي الفيصلي في سوريا في موقعة ميسلون وتقسيم سوريا الى اربع دويالت  -5

 تسهيال الحكام السيطرة الفرنسية عليها

اللبنانيين وضمانا لتحقيق اقتناع فرنسا بضرورة انشاء دولة لبنانية موسعة تنفيذا لمطالب  -1

 مصالحها في تجزئة المنطقة

 
 عالمات ( 4)  كيفية قيام دولة لبنان الكبير:

 في قصر الصنوبر 1221االحتفال بقيام الدولة الموسعة في ايلول

 متصرفيات مدينتين ممتازتين ) بيروت وطرابلس( 4انشاء لبنان الكبير وتقسيمها الى 

 ربعة ضم والية بيروت واالقضية اال

 

 عالمات (  5)  ابرز المتغيرات الجغرافية والبشرية واالقتصادية:

 كلم مربع 3511كلم مربع بعد ان كانت 11452اصبح مساحة لبنان 

 الف نسمة في المتصرفية 414الف نسمة بعد ان كان  126اصبح عدد سكان لبنان 

الكثرية المسيحية اكثرية فقد لبنان التوازن البشري الذي كان ينعم به بالمتصرفية فاصبحت ا

نسبية بعد ان كانت اكثرية مطلقة وذلك بعد ضم الساحل الجنوب، البقاع ، باكثريتهما 

 المساحة



 

انتقلت هالت الحكم من بعبدا الى بيروت التي اصبحت عاصمة الدولة الجديدة فنمت نموا 

 سريعا

 اكتسبت الدولة الجديدة عدة مرافىء تنمي اقتصادها

الجديدة سهول البقاع والجنوب وعكار فلم تعد عارضة المجاعة كما حصل اكتسبت الدولة 

 خالل الحرب العالمية االولى 

اكتسب لبنان الكبير اهمية سياحية اكبر باعادة المناطق الغنية باالثار )طرابلس 

 ،صيدا،صور(

 اصبح العلم اللبناني العلم الفرنسي تتوسطه ارزة خضراء

 

اب مباشر تواله مفوضون ساميون عاصمته بيروت اللغة العربية نظام الحكم: شكله: هو انتد

 الى جانب الفرنسية 

المفوض السامي كان يتمتع بصالحيات واسعة  يملك السلطة التنفيذية   -1جهاز الحكم: 

والتشريعية بيده السياسة الخارجية يضع القوانين واالنظمة بيده الجمارك واالحوال 

 الشخصية 

 مام المفوض السامي يساعده مديرون لبنانييون ومستشارون فرنسيين الحاكم مسؤول ا -2

 امين السر يتمتع باية صالحيات  -3

 المجلس التمثيلي : لها صفة استشارية 
 

 ثالثاً:

 3أصدر قرار تعليق الدستور ومراقبة الحكومة وحلت األحزاب )  1232/  2/  21التدابير السياسية :  في     -أ

 (عالمات

 ( عالمات3وضع نظام اإلعاشة   )  –راقب األٍسعار  –تدابير اإلقتصادية : كافح اإلحتكار ال      

 رغم مطالبة اللبنانيين المتكررة بإعادته 1243إستمر تعليق الدستور منذ بدء الحرب في أيلول  - -ب

 رفض فرنسا الحرة إعادة العمل بالدستور رغم استقالل لبنان الرابع  -    

، لكن اللبنانيين رفضوا مطالب كاترو                 )  1231بتوقيع معاهدة مشابهة لمعاهدة  مطالبة -    

 عالمات(4

*الحالة اإل قتصادية:  -   
عودة العالقات مع  –مجاالت عمل  -األعاشة –النفط العراقي  -التموين -رفع الحصار -إنفراج

ي...سترلين دخول لبنان منطقة الجينة األ –الجوار العربي   
 عالمات( 5)                                                                                                           


