ا لعام الدراسي0202-0229

الصف :الثالث ثانوي( فرع اإلجتماع واإلقتصاد وآداب وانسانيات)
المادة :تاريخ
أجب عن سؤالين من األسئلة التالية :
أولا :أ -وجه الحلفاء ( اإلنكليز والفرنسيون األحرار ) في حزيران سنة  1491حملة عسكرية
إلحتالل لبنان وسوريا ،عالج ما يأتي:
 ظروف هذه الحملة ؟(  5عالمات) سير الحملة؟ وإنعكاس العمليات العسكرية على مدينة بيروت ،وموقف لبنان الرسميمنها؟ ( 6عالمات)
 الحالة اإلقتصادية في لبنان بعد دخول الحلفاء ؟ ( 9عالمات)ثانيا ا :أ -بالرغم من إنجاز األستقالل سنة  ،1491بقيت جيوش أجنبية ترابط على أراضي لبنان:
 أوضح كيف توصل لبنان سنة  1496إلى تحقيق جالء هذه الجيوش ؟ ( 6عالمات)ب -وقعت فرنسا سنة  1416معاهدتين مع كل من لبنان وسوريا:
 إشرحي الظروف التي أدت الى توقيع المعاهدة السورية  -الفرنسية ؟ أذكر مضمون بنود المعاهذة السورية – الفرنسية ؟ وبيّن مصيرها ؟( 4عالمات)ثالثا ا :أ -تحدث عن األوضاع السياسية و اإلقتصادية في لبنان إثر نشوب الحرب العالمية الثانية
بين أيلول سنة  -1414وحزيران  1491؟(  6عالمات)
ب -منح والي مصر محمد سعيد باشا في تشرين الثاني سنة  1159لصديقه فرديناند دي
ليسبس إمتياز شق قناة السويس للمالحة البحرية تصل بين البحرين المتوسط واألحمر:
 إشرح الموقف اإلنكليزي من هذا المشروع قبل وخالل وبعد التنفيذ وحتى قيام بريطانيابشراء حصة مصر فيه سنة 1185؟(  4عالمات)
وعمال وموفقا"

ا لعام الدراسي0202-0229

الصف :الثالث ثانوي( فرع اإلجتماع واإلقتصاد وآداب وانسانيات)
المادة :تاريخ
أسس التصحيح
أولا :حملة الحلفاء
*-الظروف  - :مطالبة ديغول وترّيث اإلنكليز
 تبدل الموقف البريطاني بعد الثورة العراقية وإحتالل األلمان اليونان ودعمهم لها الخوف على قناة السويس والبترول...* -سير الحملة  :ثالثة محاور -:ساحلي( الناقورة بإتجاه بيروت)
 جبلي عبر بنت جبيل – مرجعيون داخلي عبر درعا بإتجاه دمشق. محور ثانوي من العراق بإتجاه حلب مشاركة مختلف السالح.* األنعكاس  :قصف بيروت :
 دمار -قتلى -نزوح السكان -أزمات تموين -مظاهرات إحتجاج...* الموقف الرسمي :مذكرة إلى المفوض السامي والمطالبة بإعتبار بيروت مدينة مفتوحة -رفض
المذكرة....
*الحالة اإل قتصادية:
إنفراج -رفع الحصار -التموين -النفط العراقي – األعاشة -مجاالت عمل – عودة العالقات مع
الجوار العربي – دخول لبنان منطقة الجينة األ سترليني...
ثانياا :أ -تحقيق الجالء العسكري األجنبي عن لبنان سنة :1496
انتهاء الحرب العالمية الثانية واستمرار بقاء الجيوش البريطانية والفرنسية في لبنان
 المطالبة بالجالء ومماطلة كل من فرنسا وبريطانيا ومطالبة فرنسا بعقد معاهدة ودعم بريطانيلفرنسا
 تنسيق مشترك لبناني وسوري وتقديم شكوى الى مجلس األمن الدولي. بجث الشكوى والتصويت على األقتراح األميركي ( مفاوضات بين الدول األربع على أساساألنسحاب).
 الفيتو السوفياتي مفاوضات خارج إطار مجلس األمن مع بريطانيا وفرمسا والتوصل إلى إتفاق بدء اإلنسحاب وانتهاء مراحله في  11كانون األول 1496 -لوحة الجالء على نهر الكلب.

ب -المعاهدة السورية -الفرنسية:
* -الظروف :مطالبة داخلية وتأثر بالجوار العربي
 أوضاع دولية( تصاعد نفوذ الفاشية والنازية وإحتالل الحبشة) وصول اليسار إلى الحكم تجاوب فرنسي*المضمون :اإلستقالل والدخول إلى عصبة األمم
 أسبقية السفير الفرنسي تشاور في الشؤون الخارجية مساعدات قواعد عسكرية عدم عقد أي معاهدة تضر باألخر مدة المعاهدة  55سنة قابلة للتجديد....*المصير :موافقة سورية ورفض فرنسي فكان مصيرها الزوال وحكم الملغاة .
ثالثاا :أ -التدابير السياسية  :في  1414 / 4 / 51أصدر قرار تعليق الدستور ومراقبة الحكومة
وحلت األحزاب
 التدابير اإلقتصادية  :كافح اإلحتكار – راقب األ ٍسعار – وضع نظام اإلعاشة .ب-الموقف اإلنكليزيقبل وأثناء وبعد تنفيذ مشروع قناة السويس :
اإلمتياز منحه والي مصر إلى فرديناند دي ليسبس ويجب أن يوافق عليه السلطان العثماني ألن
مصر من أمالكه.
*الموقف قبل التنفيذ :حتى العام  1154عارضت بريطانيا المشروع وحرضت السلطان على عدم
الموافقة عليه 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 فيالمالحة العالمية.
*الموقف خالل التنفيذ :استمرت المعارضة البريطانية
 إستغلت أساليب العمل وسوق العمال إلى مركز العمل وتسخيرهم. دعمت الخديوي إسماعيل ضد المشروع سنة  ،1161ثم أضطرت للقبول بالتحكيم ونتائجه بعدالموافقة للسلطان العثماني عليه.
*الموقف بعد التنفيذ :قدمت قروضا ً مالية بفوائد عالية إلى مصر وأغرقتها بالديون حتى أفلست
الحزينة
 -وضع مالية مصر تحت اإلشراف الدولي الفرنسي والبريطاني

 المسارعة إلى الدخول في مفاوضات مع المصريين بعد عرضهم بيع حصة مصر من أسهم قناةالسويس واألتفاق معهم على صفقة
 دخول بريطانيا عضواً في مجلس إدارة القناة وتخطيطها بعد ذلك لإلستيالء علي القناة وعلىمصر.

ثانوية الغبيري الولى الرسمية للبنات
امتحان أخر السنة

هاتف -20/144400:محافظة جبل لبنان
ا لعام الدراسي0202-0229

الصف :الثالث ثانوي( فرعي علوم عامة -وعلوم الحياة ) المدة  :ساعة واحدة
أستاذة المادة :ماهرة مروة
المادة :تاريخ
أولا :خالل الحرب العالمية الثانية بين سنتي  9199-9191وقعت في لبنان احداث هامة.
عالجي منها ما يأتي :
أ -تدابير الفرنسيين ( المفوض السامي بيو ) السياسية واالقتصادية عندما بدأت الحرب في
أيلول سنة  5(.9191عالمات)
ب -ظروف وكيفية إعادة الحياة الدستورية الى لبنان في آذار  5( .9199عالمات)

ج -السياسة االستقاللية التي انتهجتها حكومة (رياض الصلح) في خريف 9199؟ (5عالمات)
ثانياا :أ -إشرحي الظروف اإلقتصادية التي عرفها لبنان خالل فترة خضوعه لحكومة
فيشي بين حزيران سنة  1491وتموز  .1491وبيّني كيف أصبحت هذه األوضاع بعد
دخول الحلفاء إلى لبنان في صيف سنة  1491؟ ( 8عالمات)
ب -إختار اإلنكليز في مؤتمر القاهرة في أذار سنة  ،1451األمير فيصل ملكا ً على
العراق:
إشرحي ظروف هذا اإلختيار وتح ّدثي عن أبرز منجزات الملك فيصل في بناء الدولة
العراقية على الصعيدين الداخلي والخارجي؟( 1عالمات)
ثالثا ا :أ -تحدثي عن إعالن الجنرال كاترو استقالل لبنان في  56تشرين الثاني سنة 1491؟ وبيّني
مكاسب لبنان من هذا اإلعالن وما كان موقف اللبنانيين منه؟ ( 8عالمات)

ب -شكلت الثورة الجزائرية الكبرى ( )1465 -1459ذروة المقاومة في مواجهة
السيطرة الفرنسية عالجي التالي:
 أسبابها؟ وما كان تأثيرها على األوضاع الداخلية في فرنسا ؟وكيف انتهت؟( 1عالمات)وعمال وموفقا"
ثانوية الغبيري الولى الرسمية للبنات
امتحان أخر السنة

هاتف -20/144400:محافظة جبل لبنان
ا لعام الدراسي0202-0229

الصف :الثالث ثانوي( فرعي علوم عامة -وعلوم الحياة ) المدة  :ساعة واحدة
أستاذة المادة :ماهرة مروة
المادة :تاريخ
أسس التصحيح
أولا :التدابير السياسية  :في  1414 / 4 / 51أصدر قرار تعليق الدستور ومراقبة الحكومة وحلت
األحزاب
أ -التدابير اإلقتصادية  :كافح اإلحتكار – راقب األ ٍسعار – وضع نظام اإلعاشة
ب -إستمر تعليق الدستور منذ بدء الحرب في أيلول  1491رغم مطالبة اللبنانيين المتكررة
بإعادته
 رفض فرنسا الحرة إعادة العمل بالدستور رغم استقالل لبنان الرابع مطالبة بتوقيع معاهدة مشابهة لمعاهدة  ، 1416لكن اللبنانيين رفضوا مطالب كاتروج -عدم زيارة المفوض السامي  /قيامها بتحديد مضمون البيان الوزاري  /الطلب من الدرك
اللبناني /111
إصدار مذكرة إلى جميع الموظفين بوجوب استعمال اللغة العربية في المعامالت الرسمية
ثانياا :أ -األوضاع اإلقتصادية:
حصار بحري إنكليزي
 إنقطاع التبادل التجاري مع الجوار العربي وقف ضخ النفط العراقي إرتفاع األسعار – اإلحتكار إحتجاج اللبنانيين نظام اإلعاشة – النظام المفرد المزدوج مالحقة المحتكرين األهتمام بالزراعة .*بعد دخول الحلفاء:

 تحسن الوضع اإلقتصادي عودة التبادل التجاري و ضخ النفط العراقي رفع الحصار تنفيذ األشغال فرص عمل للبنانيين – توزيع إعاشات -دخول منطقة الجينة اإلسترلينيب -الملك فيصل وإنجازته :
* إختياره -:الثورة في العراق
 تعويض عن عرش سوريا إعتداله مؤتمر القاهرة في أذار سنة 1451*إنجازاته  - :الداخلية :إنشاء مؤسسات الدولة
 وضع الدستور سنة 1455 تنظيم الجيش تنظيم التعليم تسوية أوضاع األوضاع لألقليات تنفيذ مشاريع إقتصادية. إنجازاته الخارجية -:عالقات حسنة مع الجوار تعيين الحدود مع السعودية اإلتفاق مع األتراك حول الموصل -معاهدات مع اإلنكليز أهمها سنة .1411

ثالثاا :أ -استقالل كاترو وموقف اللبنانيين منه:
وعود الحلفاء -
مطالبة اللبنانيين ومحاولة فرنسا التقرّب منهم
احتفال في السراي الصغير وإعالن استقالل لبنان وربطه بمعاهدة.
مكاسب لبنان:
إبالغ عصبة األمم به وأعتراف الدول الكبرى به وإرسال سفراء
حق لبنان بالتمثيل الخارجي وإنشاء قوة عسكرية .
موقف البنانيين :
رفض الرئيس الفرد نقاش توقيع أية معاهدة
جبهة معارضة (أستقالل ناقص )
مؤتمربكركي والمطالبة بانتخابات نيابية ورئاسية.
ب -الثورة الجزائرية:

*األسباب - :رفض الجزائريين سياسة فرنسا
 التمسك بالهوية واللغة العربية دور المثقفين الجزائريين ظاهرة تحرّر المستعمرات السبب المباشر :القمع في  1أيار  (1459مجزرة قسنطينة ). تأثيرها على األوضاع الداخلية الفرنسية - :ضعف الحكومات -صراع األحزاب – عزلةدولية -ضعف الجمهورية -عودة ديغول الى السلطة.
 نهايتها :سعي ديغول لحّل المسألة سياسيا ً -رفض من كبار الضباط محاولة إغتيال الرئيس ديغول مفاوضات سرية -مرورها بمراحل شاقة – الحسم في إتفاقية إيفيان – التوقيع على إتفاقية( األستقالل – وقف إطالق النار)...
 -إستفتاء وإعالن األستقالل في أول تموز .1465

