
 

 

 0202-0229لعام الدراسيا
 (الصف: الثالث ثانوي)كل الفروع

                                       تاريخ :المادة
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 أجب عن سؤالين من األسئلة التالية : 

 
 6)عرف باالنتداب ؟ كيف تم التوصل اليه ؟ 9191وضع نظام دولي سنة  -أ  وال:أ

 (مةعال

 4)االنتداب الخاص بلبنان وسوريا؟  وما كان مضمون ابرز مواد صك  -ب        

 ( عالمة

  اسباب انعقاده؟ -  :  9191مؤتمر سان ريمو   -ج

 عالمة( 5)                                  ؟ مقراراته -                                         

 
 

خالل الحرب العالمية األولى اتخذ جمال باشا تدابير تعسفية كان الهدف منها  -: أثانيا

القضاء على االستقالل الذاتي التي تمتعت به متصرفية جبل لبنان منذ وضع النظام 

 :  9669االساسي ) البروتوكول ( سنة 

 عالمة( 7)       هذا البرتوكول ؟ وبين موقف اللبنانيين منه؟ كيف خرق جمال باشا 

أزمة اقتصادية  ( 9196 -9194واجه لبنان خالل الحرب العالمية األولى ) - ب

 خانفة :

 عالمة( 6)؟  يةاالقتصاد أوضح ظروف  وأسباب اآلزمة

ول واعالن دولة لبنان الكبير في ايل 9196اب العثمانيين في أيلول حبين انس ثالثا: 

  ، شهد لبنان والمنطقة العربية شرقي المتوسط تطورات سياسية مهمة .9191سنة 

 

اوضح كيف كانت الحكومات المؤقتة في بيروت وجبل لبنان ؟ ثم بيّن عالقتها  - أ

 عالمة( 5)                                            بالحكومة العربية في دمشق ؟.

واالنكليز( من هذه الحكومات وما التدابير اشرح موقف الحلفاء ) الفرنسيين  - ب

 عالمة( 4)                                           ؟ التي اتخذوها الدارة المنطقة 

 مم تألف الوفد اللبناني الثاني الى مؤتمر الصلح؟ - ج

 عالمة( 6)  أهدافه؟ وهل تحققت أهدافه؟     

 

 
 وعمال وموفقا"

 
 



 

 

 ريخاسس التصحيح لمادة التا
الصف الثالث ثانوي )كل الفروع(    للعام الدراسي   امتحان السعي األول

0229-0202 
  

  -: أأوالا 
 :تعريف مبدأ االنتداب

هو شكل جديد من أشكال سيطرة الدول الكبرى على المناطق الضعيفة هذا النظام هو 

ادى به حال وسطا بين نظام االستعمار القديم وبين مبدأ حق تقرير المصير الذي ن

الرئيس االميركي ويلسون خالل الحرب العالمية االولى في مبادئه االربعة عشر 

وهذا النظام يقضي بوضع البلدان والمستعمرات المنفصلة عن تركيا والمانيا باشراف 

عصبة األمم وعلى الدولة المنتدبة أن ترفع تقريرا سنويا عن أعمالها الى مجلس 

 .الوصاية في العصبة

؟ المطالبة بتطبيق حق الشعوب في تقرير مصيرها  وبناًء على توصل اليهكيف تم ال

اقتراح الجنرال سمطس رئيس وزراء اتحاد جنوب أفريقيا بموجب وضع جميع 

المناطق التي كانت تابعة لدول زالت سياستها بفعل الحرب تحت وصاية هيئة دولية 

 اقسام : 3لذلك قَسمت بلدان االنتداب الى

 بلدان متطورة -1

 بلدان أقل تطورا -9

 ةبلدان متخلف -3

 ابرز بنوده: -ب

للبنان  سنوات من تطبيق دستورا 3على الدولة المنتدبة ان تضع خالل  -9

 وسوريا باالتفاق مع السلطات المحلية الوطنية 

 اعتبار اللغتين الفرنسية والعربية لغتان اساسيتين للبالد  -9

 خارجيةقيام الدولة المنتدبة بتمثيل البالد في العالقات ال -3

 ......  صيانة االثار وتنظيم تقيب والحفر عنها -4

 مدى التزام الفرنسيون بتطبيق مضمون صك األنتداب : -

لم يلتزم الفرنسيون بصك االنتداب النه اتضح شكالا من اشكال االستعمار،  كال

فهو احتالل تحت اسم جديد. ألنه لم يراع شروط االنتداب وال الغاية من وضعه . 

جميع السبل التي تجعل عمر االنتداب أطول مدة كت سلطات االنتداب فقد سل

ممكنة وهذا مخالف لصك االنتداب ، فوضعت يدعا على جمبع مرافق البالد 

الساسية واالقتصادية، وجعلت الحاكم العام فرنساا) من المفترض ان يكون 

سياستهم. ولم تستعن بالوطنين إال في الوظائف البسيطة ممن يؤدون لبنانياا(، 

كما انها لم تحافظ على حدود البالد حسب صك االنتداب فقط تنازلت عن بعض 

المناطق اللبنانية لصالح االنتداب البريطاني. كما بثت روح التفرقة بين الطوائف 

وتعاومن مع فريق ضد االخر. أفادت فرنسا من انتدابها على لبنان فوائد ضخمة 

ا الفرنسسن وشركاتها التي حصرت فيها بما أغدقته على موظيفها ومستشاريه



 

 

 حق االمتاز واالحتكار واستولت السلطة الفرنسية على دخل الجمارك وحجبته

عن الخزينة الوطنية ، علماا بأن صك االنتداب يجعل جميع الشركات في مستوى 

واحد، وتفرض قاعدة المساواة في االقتصاد. أما النواحي التي ال يزعج السلطة 

تمراها ، فقد ساعدت على االسهام فيها فحافظت على حرية  المنتدبة اس

 العقيدة، وقانت بأصالحات مختلفة في القضاء واالدارة.

 

 

 مؤتمر سان ريمو : -ج 

كان الدافع الى عقد هذا المؤتمر ما صدر عن المؤتمر السوري   اسباب انعقاده:

 من توصيات ابرزها: 9191العام في دمشق عام 

 رفض االنتداب الفرنسي . -

 رفض اتفاق فيصل كليمنصو. -

التأكيد على استقالل سوريا الطبيعية وأعتبارها دولة ملكية يحكمها األمير  -

 فيصل .

 

 

 

 

 المقرارات:

 وضع لبنان وسوريا تحت االنتداب الفرنسي -1

 وضع فلسطين والعراق مع ابقائه موحدا تحت االنتداب البريطاني -9
 .ذ وعد بلفورالتزام بريطانيا بتنفي -3

  -ثانياً: أ
 

 سياسة جمال باشا:

احتل جمال باشا اجزاء المتصرفية دون اذن المتصرف متذعراً  -1
بالظروف الحربية والسبب الحقيقي هو القضاء على االستقالل الذاتي 
للمتصرفية التي اجبرت الدولة العثمانية على االعتراف به سنة 

1981 

ية فأصبح المتصرف اوهانوس تسلم جمال باشا امام السلطة الحقيق -9
 باشا في سلطته

ضغط على المتصرف اوهانوس باشا على االستقالل وعين مكانه  -3
 مما كان مخالفا للقوانين لعدم استشارته الدول الكبرى 

 صادر الصحف والمحالت  -4

 اعدم العديد من الرجال واعتبرهم خائنين له  -5

مرتبطة بوزارة الغى استقالل المتصرفية التي اصبحت ادارة عثمانية  -6
 الداخلية 



 

 

االجنبية والقى القبض على رعايا الدول الحليفة  الغى االمتيازات -7
 ....وصادر ممتلكاتهم

  

 

 موقف اللبنانيين منه: -
االنتظام في جمعيات واحزاب سياسية سرية وعلنية من اجل استقالل  -

 بالدهم عن األتراك.

 الفرار من الخدمة العسكرية العثمانية . -

الستقبال المتطوعين في مصر وبالد األغتراب للحرب  تشكيل لجان -

 ضد العثمانيين .

تحت لواء  (9196المشاركة في الثورة العربية الكبرى)حزيران  -

 األمير فيصل.

 المشاركة في الحرب الى جانب الحلفاء. -

 

 اساب االزمة االقتصادية : -ب

 

 هول قلة الموارد الزراعية بسبب ضيق المساحات الزراعية بعد فصل س -1
 البقاع وعكار والجنوب عن المتصرفية

الحصار البحري الذي فرضه الحلفاء على السواحل اللبنانية مما ادى  -2
الى توقف حركة االستراد والتصدير وفقدان السلع الغذائية من االسواق 

 وارتفاع اسعارها 
بسبب توقف المواصالت البحرية انقطع وصول اموال المغتربين الى  -3

 . الى العوز والحاجةذويهم مما ادى 

تالعب الموظفين االتراك بالتواطؤ مع بعض اللبنانيين  مواد االعاشة  -4
 التي خصصت للبنان واحتكار بعضها لبيعها باسعار عالية فيما بعد

هاجمت لبنان اسراب كثيفة من الجراد  0905يع سنة ربفي  الجراد: -5

وقضت على المواسم حجبت نور الشمس فاكلت األخضر واليابس 

 الزراعية وحرمت الناس من أخر مورد يرجعيون اليه في حالة الجوع 

اصدار العملة الورقية: من اجل تسديد نفقات الحرب اصدر العثمانيون  -6

كمية كبيرة من من األوراق النقدية ) البنكنوت التركي( بدون تغطية 

قيمة هذه العملة مساوية للقيمة الذهبية وفرضوا على  ذهبية وجعلوا

 بولها واعتمادها مما ادى الى خسارة اللبنانيين ألموالهم .الناس ق

 
 الحكومات المحلية:  -ثالثاا:أ

رئيس بلدية بيروت عمر الداعوق، قيام  في بيروت تسلم الوالي الحكم الى  -

 لجنة حكومية ، رفع العلم العربي ....



 

 

بعبدا حبيب  الحكم الى رئيس  بلديةفي الجبل : تسليم المتصرف -
 شؤون الجبل...نتخاب مالك شهاب وعادل ارسالن الدارة فياض،ا

في دمشق ؛ قيام حكومة برعاية فيصل وبرئاسة رضا الركابي ، ارسال  -
اليوبي ، تثبيت الداعوق في بيروت، تعيين حبيب مندوب عنها شكري ا

 باشا السعد الدارة شؤون المتصرفية .....
 تدابير الحلفاء :  -ب
 بحراا واالنكليز براا(  يوندخول الحلفاء) الفرنس -
 احتجاج الفرنسيين لدى الجنرال اللنبي  -
 انزال العلم العربي  -
 رفع العلم الفرنسي  -
 حكام عسكريين فرنسيين تعيين  -
 إعالن اللنبي الدارة المنطقة التي قسمت الى ثالثة أقسام : -

ة الداخلية المنطقةالغربية )فرنسا(، المنطقة الجنوبية )بريطانيا(، المنطق
 )فيصل( أو الشرقية 

 : 0909الوفود اللبنانية التي ذهبت الى مؤتمر الصلح سنة  -ج
:ترأسه داود عمون الذي القى امام المؤتمر كلمة ركزت على وفد االولال 

  المطالب التالية :  
القبول باالنتداب شرط عدم  -معاقبة االتراك -توسيع الحدود –االستقالل 

 . قاللتعارضه مع االست
 بيراا ولم يصل الى نتائج واضحة. النتيجة: لم يلق هذا الوفد تجاوباا ك

  ،ترأسه البطريرك الياس الحويك : الوفد الثاني -
لجنة  -تزايد القلق على المصير -الظروف: غموض الموقف -

اجتماع  -كراين والتخوف من مضمون تقريرها –كينغ 
 الوفد .مجلس االدارة مجدداا وتكليف البطريرك ترؤس 

معاقبة  -توسيع الحدود –المطالب) الوفد االول ( االستقالل  -
 القبول باالنتداب شرط عدم تعارضه مع االستقالل . -االتراك

رسالة من كليمنصو واعتبار المطالب محقة  النتيجة:  -
  وعادلة. 

: تشكل بعد تخوف اللبنانيين على مصير لبنان الوفد الثالث -
، ترأسه المطران عبد هللا خوري كليمنصو –إثر اتفاق فيصل 

الذي جدد مطالب الوفدين االول والثاني لكنه ايضاا لم يصل 
 الى نتائج واضحة . 

      


