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مسابقة االستقالل
إلى األهالي الكرام،
احتفاالً بالعٌد الخامس والسبعٌن لالستقالل اللبنانً فإن إدارة ثانوٌة القلبٌن األقدسٌن – عٌن نجم،
ّ
تنظم مباراة فكرٌّة لتالمٌذ الصفوف :التكمٌلً الثالث حتى الصفوف الثانوٌة النهائٌّة ،تطرح فٌها
خمسة وسبعٌن سإاالً تثقٌف ٌّا ً حول مراحل استقالل لبنان ورجاالته والظروف التً رافقت هذه
المراحل.
إنّ تالمذة الصفوف المذكورة أعاله مدعوّ ة إلى اإلحاطة بهذه الظروف واإلجابة عن األسئلة (مجموعة
 4- 3تالمذة) التً س ُتطرح نهار االثنٌن  19تشرٌن الثانً فً فرصة الساعة العاشرة ولم ّدة ثالثٌن
دقٌقة.
أمّا المُكافآت فستؤتً على الشكل اآلتً:
-

ٌنال كل من ٌجٌب عــن خمسة وسبعٌن سإاالً بؤجوبة صحٌحة  5عالمات عــلى ما ّدة التارٌخ.
ٌنال كل من ٌجٌب عن خمسة وستٌن سإاالً بؤجوبة صحٌحة 4 ،عالمات على الما ّدة عٌنها.
ٌنال كل من ٌجٌب عن خمسة وخمسٌن سإاالً بؤجوبة صحٌحة  3عالمات على الما ّدة عٌنها.
 2عالمتٌن على المادة عٌنها.
ٌنال كل من ٌجٌب عن خمسٌن سإاالً بؤجوبة صحٌحة
أملنا أن تدعم هذه المُباراة انتماء أبنائنا لوطنهم وح ّبا ً به.

عٌن نجم 2018/11/14

اإلدارة

 57سؤال:
 - 1كم كان عدد النواب الذٌن وقعوا على العلم اللبنانً الجدٌد فً جلسة  11تشرٌن الثانً 1943؟
 - 2من كان أوّ ل قائد للجٌش اللبنانً بعد تسلّم الحكومة اللبنانٌة فرق جٌش الشرق من الفرنسٌٌن؟
 - 3من جلس على ٌمٌن الجنرال غورو عند اعالنه قٌام دولة لبنان الكبٌر فً أوّ ل اٌلول 1920؟
 - 4من أي مكان اعلن الجنرال غورو قٌام دولة لبنان الكبٌر؟
 - 5كم بلغ عدد سكان لبنان بعد اعالن دولة لبنان الكبٌر تقرٌباً؟
 - 6كٌف كان نظام الحكم فً دولة لبنان الكبٌر؟
 - 7كٌف أصبح شكل العلم فً دولة لبنان الكبٌر؟
 - 8من أي لونٌن كان ٌتؤلّف العلم الفٌنٌقً؟
 - 9كٌف كان علم الشهابٌٌن بٌن (  1697و ) 1842؟
 -10كٌف كان العلم عقب سقوط السلطنة العثمانٌة عام 1918؟
 -11ما هما الحزبان اللذان وحّ دا جهودهما بقٌادة الشٌخ بٌار الجمٌّل فً  12تشرٌن الثانً 1943؟
 -12ما كان اسم الجرٌدة السرٌّة التً أصدرتها المقاومة وكانت توزعها سرّ اً خالل أزمة االستقالل ت1943 2؟
 -13الى منزل أي زعٌم سٌاسً انتقل النواب فً  12تشرٌن الثانً 1943بعدما اطلق الجنود
الفرنسٌّون النار على القصر الجمهوري؟
 -14بعد اعتقال الرإساء والوزراء فً راشٌا انتظمت حركة الشباب المسلّح فً " حرس وطنً "من ترأسه؟
 -15ما هو الشعار الذي كان ٌطلقه المشاركون فً التظاهرات فً بٌروت والمناطق خالل اعتقال
الرإساء فً راشٌا؟
 -16من هو المسإول الذي انض ّم إلى الوزٌرٌن حبٌب ابو شهال ومجٌد أرسالن فً بشامون فً
تشرٌن الثانً 1943؟
 -17من كان صاحب المنزل الذي اتخذته حكومة االستقالل فً بشامون تشرٌن الثانً 1943؟
 -18الدستور اللبنانً الذي وضعته لجنة " بونكور " فً وزارة الخارجٌّة الفرنسٌّة مستوحى من
دستور أي جمهورٌة فرنسٌّة؟
 -19من كان ابرز األعضاء فً لجنة صٌاغة دستور لبنان  1926الذي كتبه بٌده؟
 -20كم كان عدد أعضاء المجلس النٌابً الذي ش ّكل لجنة صٌاغة دستور لبنان عام 1926؟
 -21كم كان عدد أعضاء مجلس الشٌوخ فً دستور 1926؟
 -22فً أٌّة سنة ت ّم إلغاء مجلس الشٌوخ وضع إلى مجلس النوّ اب؟
 -23أمام من أقسم الرئٌس شارل دبّاس الٌمٌن الدستورٌّة فً  26أٌّار 1926؟
 -24من كان ثانً رئٌس للجمهورٌة اللبنانٌة بعدما عٌّنه المفوض السامً الفرنسً فً 30كانون الثانً 1934؟
 -25فً عهد أيّ رئٌس لبنانً ت ّم توقٌع المعاهدة عام  1936بٌن لبنان وفرنسا؟
 -26فً أٌّة مناطق جرت تظاهرات ضد معاهدة  1936بٌن لبنان وفرنسا؟
 -27فً البند األوّ ل من المعاهدة بٌن لبنان وفرنسا الموقعة عام  1936تعترف فرنسا باستقالل لبنان
وتتعهّد ادخاله عصبة األمم خالل كم سنة؟
 -28من هو الرئٌس اللبنانً الذي طالب عام 1941بجعل بٌروت مدٌنة مفتوحة؟
 -29ما هً أوّ ل دولة كبرى اعترفت باستقالل لبنان الذي اعلنه الجنرال كاترو فً  26ت1941 2؟
 -30أٌن جرى االحتفال الذي اعلن فٌه الجنرال كاترو استقالل لبنان فً  26ت1941 2؟
 -31من هو السفٌر البرٌطانً الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئٌس الفرد نقاش بعد اعالن الجنرال كاترو
استقالل لبنان فً  26ت1941 2؟
 -32من هو القائد الفرنسً الذي زار لبنان صٌف  1941وجدّد الوعد باستقالل لبنان؟
 -33لماذا عارض معظم اللبنانٌٌن االستقالل الذي أعلنه الجنرال كاترو فً  26ت 1941 2واعتبروه ناقصاً؟
 -34على أثر اعالن استقالل لبنان فً  26ت 1941 2ومعارضة اللبنانٌٌن عقدت اجتماعات كثٌرة لتحدٌد
المطالب ،أيّ مإتمر كان ابرزها فً  25كانون األول 1941؟
 -35من هو نائب طرابلس الذي اعتقل مع الرإساء والوزراء فً قلعة راشٌا فً  11ت1943 2؟
 -36من كان رئٌس الوفد اللبنانً إلى مجلس األمن للمطالبة بجالء الجٌش الفرنسً عن لبنان فً  10ك1946 2؟
 -37من كان سفٌر لبنان فً لندن ا لذي شارك الوفد اللبنانً فً مجلس األمن فً لندن لبحث قضٌة الجالء فً  10ك2
1946؟
 -38من هو رئٌس الحكومة السابق الذي كان عضواً فً الوفد اللبنانً إلى مإتمر الجالء فً مجلس األمن فً
لندن ك1946 2؟
 -39مندوب أي دولة طالب بجالء فوري للقوات الفرنسٌّة عن لبنان عام  1946واستعمل حق النقض ضد القرار
األمٌركً؟
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كان الفرنسٌّون قد أنشؤوا جٌشا ً من اللبنانٌٌن والسورٌٌٌن عرف بالفرق الخاصّة قوامه  15ألف .كم كان عدد
اللبنانٌٌن عندما استلم لبنان الجٌش فً ّأول آب 1945؟
كم كان عدد المسإولٌن اللبنانٌٌن المعتقلٌن فً قلعة راشٌا فً  11ت1943 2؟
من كان وزٌر العدل والتربٌة فً الحكومة االستقاللٌّة األولى عام 1943؟
من كان وزٌر الداخلٌة والبرق والبرٌد فً الحكومة االستقاللٌّة األولى عام 1943؟
من كان البطرٌرك المارونً الذي ترأس مإتمر بكركً فً  25ك1941 1؟
بعد إقامة الرئٌس الفرد نقاش من عٌّن الجنرال كاترو رئٌسا ً مإقتا ً على الجمهورٌة اللبنانٌة؟
ما هو الشعار الذي اطلقه رئٌس حكومة االستقالل رٌاض الصلح بعد االتفاق على المٌثاق الوطنً وبعد بٌانه
الوزاري فً  8ت 1943 1؟
ّ
بعدما أعلن الجنرال كاترو استقالل لبنان بحضور رئٌس الجمهورٌة فً  26ت 1941 2ما هً المنظمة التً
أعلمها الجنرال دٌغول أوالً باألمر فً 28ت1941 2؟
ش ّكلت جبهة معارضة لالستقالل الذي اعلنه الجنرال كاترو فً  26ت 1941 2بعدما اعتبر ناقصا ً من كان
ابرز وجهٌها؟
ما هو اقتراح الرئٌس اٌوب تابت فٌما ٌخصّ عدد النوّ اب المسٌحٌٌن والمسلمٌن والذي رفض فً  28آذار
1943؟
ً
بعد إقالة أٌوب تابت من عٌّن المفوض السّامً جان هللو رئٌسا للدولة فً  21تموز 1943؟
بعد المشاورات قرّ الرأي فً عهد بترو طراد على توزٌع المقاعد النٌابٌّة تبعا ً ألٌة قاعدة؟
من كان منافس بشاره فً االنتخابات الرئاسٌّة التً جرت فً  21أٌلول 1943؟
منذ تشكٌلها فً ت 1943 1تصرّ فت حكومة رٌاض الصلح تصرف حكومة مستقلة ما الخطوة التً اتخذتها فٌما
ٌخصّ المفوض السامً؟
ً
اجتمع النوّ اب فً جلسة تارٌخٌّة فً  8ت 1943 2واجروا تعدٌال على مواد تتعلق باالنتداب ما أهمها؟
بماذا طالب الجنرال كاترو عند اعالنه استقالل لبنان فً  26ت1941 2؟
بعد اعالن االستقالل فً  26ت 1941 2كلّف المفوض السّامً كاترو الرئٌس الفرد نقاش باالستمرار بمهمّات
رئٌس الجمهورٌة .من هً الشخصٌة التً كلّفها بتشكٌل الحكومة؟
ما هو أول قرار اتخذه الجنرال غورو فً  3آب  1920قبل اعالن دولة لبنان الكبٌر؟
على ماذا نصّ القرار األول الذي اصدره الجنرال غورو فً  31آب  1920قبل اعالن دولة لبنان الكبٌر؟
فً دولة لبنان الكبٌر التً أعلن عن انشائها فً ّأول اٌلول  1920من كان صاحب السلطة المطلقة؟
بعد اعالن دولة لبنان الكبٌر ت ّم وضع عملة جدٌدة للبنان قوامها اللٌرة .كم قرشا ً كانت تساوي؟
تحول المجلس النٌابً عندما طلب منه المفوض السّامً تشكٌل لجنة لصٌاغة دستور 1926؟
إلى ماذا ّ
بعد اقرار دستور  1926انتخب ّأول رئٌس للجمهورٌة اللبنانٌة من كان ؟
من كم مادّة تكوّ ن الدستور اللبنانً لدى اقراره فً أٌّار 1926؟
من كان أوّ ل رئٌس حكومة بعد اقرار الدستور فً أٌّار 1926؟
كٌف أصبح نظام الحكم فً لبنان على ضوء دستور 1926؟
من هو المفوض السّامً الفرنسً الذي وقّع على المعاهدة مع لبنان عام 1936؟
من كان رئٌس مجلس النواب الذي شارك فً الوفد المشارك فً توقٌع المعاهدة مع فرنسا عام 1936؟
من كان رئٌس اللجنة النٌابٌّة التً تش ّكلت من سبعة نوّ اب والتً شاركت فً مفاوضات معاهدة 1936؟
من كان رئٌس الحكومة اللبنانٌة عندما ت ّم جالء آخر جندي فرنسً من لبنان فً  31ك1946 1؟
ما هو القرار الذي ازاعته السلطات الفرنسٌة عبر محطة رادٌو الشرق فً تمام الساعة السادسة من  12ت2
1943؟
من أٌن انطلقت احدى اهم واخطر التظاهرات فً الساعة التاسعة من صباح السبت  13ت1943 2؟
من أنشؤ من المعتقلٌن فً راشٌا خالل فترة االستقالل " مكتب استخبارات " لٌمدّه بالمعلومات عن االضراب
العام؟
من هو المسإول الذي دعً من راشٌا إلى بٌروت لمقابلة الجنرال كاترو؟
من هو الوزٌر الذي بقً فً بشامون ولم ٌنزل الى بٌروت ّإال صباح األربعاء  24ت1943 2؟
من أٌن القى رئٌس الحكومة رٌاض الصلح خطبة بلٌغة بعد خروجه من قلعة راشٌا قال فٌها " :اننا عدنا كما
ذهبنا متحدٌن منتصرٌن فً الدفاع عن االستقالل"؟

