
 الصف : التاسع أساسي                          في مادة التاريخ                             المدة : ساعة 

                                                                                                                                           

األسئلة التالية :أجب عن   

   لبنان في الحرب العالمية األولى :  -1

عرف لبنان خالل هذه الحرب أزمة إقتصادية حادة :      

) ثالث عالمات(                                                                            . إشرح ثالثة أسباب أدت إلى حدوثها   -أ     

)عالمة واحدة(                                                                           أذكر نتيجتين من نتائجها اإلجتماعية .   -ب    

واحدة()عالمة                                                                               بيّن محاولتين لمعالجتها .                -ج    

العالم بعد نهاية الحرب العالمية األولى :  -2  

) نصف عالمة (                                                              في باريس .من ترأس الوفد الثاني إلى مؤتمر الصلح   -أ    

) عالمتان (                                                                             أذكر أربع مطالب تقدم بها هذا الوفد .   -ب    

)نصف عالمة (                       حدّد النتيجة التي توصل إليها هذا الوفد .                                                        -ج   

  ة األولى :العالم في أثناء الحرب العالمي -3

   )عالمة (                   إشرح إثنين من أسباب الحرب البحرية بين األلمان واإلنكليز خالل الحرب العالمية األولى .   -أ  

)عالمة (                                                                              أذكر إثنين من نتائج هذه الحرب البحرية .   -ب    

  ( ، وسّجلت نتائج سياسية هامة :1111إنتهت الحرب العالمية األولى في خريف )  -4

)عالمة(                                                                                 حدّد دولتين منتصرتين في هذه الحرب .   -أ    

)عالمة (                             ، مبينا" هدفا" إلنشائها .  بعد الحرب العالمية األولىسّم الهيئة الدولية التي نشأت    -ب    

)عالمة(                                                           أذكر دولتين جديدتين نشأت بعد الحرب العالمية األولى .   -ج    

       )عالمة(  باشا في لبنان أثناء          إقتصادية ( قام بها جمال –عسكرية  –إشرح ثالثة تدابير متنوعة ) سياسية   -5

الحرب العالمية األولى  .        

( :  1111 -1114العالم في الحرب العالمية األولى )  -6  

)عالمتان (                                                      إشرح أربع أسباب أدت إلى إنسحاب روسيا من هذه الحرب .   -أ    

)عالمتان(                                                                                       أذكر أربع نتائج لهذا اإلنسحاب .  -ب    

  2112 -2116العام الدراسي صل األول                                الفثانوية زاهية سلمان الرسمية                     إمتحان 



  21العالمة القصوى :                 في مادة التاريخ للصف التاسع أساسي  .  الفصل األول معيار التصحيح إلمتحان

                                                                                                                                                          

عرف لبنان خالل الحرب العالمية األولى أزمة إقتصادية حادة :  -1  

 (                                                                                                          ثالثة أسباب مشروحة : ) لكل سبب عالمة  -أ

 –العملة الورقية  –مصادرة الجيش العثماني للدواب  –الحصار البحري للشواطئ من قبل الحلفاء  –ضيق مساحة المتصرفية 

  الحصار البري ......   –الجراد 

 ج األزمة : ) لكل نتيجة نصف عالمة ( نتائ -ب

 إقفال المدارس .  –الهجرة  –كثرة الوفيات  –إنتشار األمراض  –المجاعة 

 محاولتين لمعالجة األزمة : ) لكل محاولة نصف عالمة (  -ج

 إنشاء الجمعيات اإلنسانية في الخارج .  –نظام اإلعاشة   

 :الوفد الثاني في مؤتمر الصلح في باريس  -2

  ) نصف عالمة (البطريرك الياس الحويك  ترأس الوفد الثاني : -أ

 : )أربع مطالب لكل فكرة نصف عالمة ( مطالب الوفد الثاني  -ب

 .رعاية فرنسية ومعاقبة مسببي الحوادث ضد الوجود الفرنسي  –إقامة مجلس نيابي  –توسيع حدوده  –إستقالل لبنان 

 النتيجة التي تم التوصل إليها : ) نصف عالمة (   -ج

 رسالة من كليمنصو إلى البطريرك وعد فيها بتحقيق هذه المطالب .  

 الحرب البحرية بين األلمان واإلنكليز : -3

 أسبابها ) سببين لكل سبب نصف عالمة (  –أ  

إغراق األلمان للباخرة اإلنكليزية  –تحرك الغواصات اإللمانية لحصار الشواطئ البريطانية  –حصار الحلفاء البحري إللمانيا 

 لوزيتانيا .

نتائج الحرب البحرية : ) نتيجتين لكل نتيجة نصف عالمة (   -ب  

دخول الواليات  –تصعيد إلمانيا لحرب الغواصات  –هزم اإلسطول األلماني وفقد معظم قطعه البحرية  –إنتصار اإلنكليز  

 المتحدة األميركية الحرب العالمية األولى . 

نتائج سياسية للحرب العالمية األولى :   -4  

) لكل دولة نصف عالمة ( إيطاليا .   –الواليات المتحدة األميركية  –بريطانيا  –فرنسا دولتين منتصرتين :  -أ    

) نصف عالمة ( حل المشاكل بين الدول بالوسائل السلمية . /  الهدف :  )نصف عالمة (عصبة األمم لهيئة الدولية : ا -ب   



 

) لكل دولة نصف عالمة ( بولونيا   -تشيكوسلوفاكيا  –المجر دولتين جديدتين :    -ج  

 

) ثالث تدابير متنوعة ، لكل تدبير عالمة (  تدابير جمال باشا :  -5  

عزل المتصرف المسيحي وإبداله  –إخضاع المتصرف ألوامر جمال باشا  –حل مجلس إدارة الجبل  تدابير سياسية : 

إلغاء اإلمتيازات للدول األجنبية المعادية  –الضغط على البطريرك الماروني إلجباره على طلب الفرمان  –بمتصرف مسلم 

  ) عالمة لفكرة واحدة ( لتركيا .

إقامة محكمة عسكرية عرفية في عالية .   -والتمركز فيها دخول الجيش العثماني أراضي المتصرفية تدابير عسكرية :  

 )عالمة لفكرة واحدة (

منع سكان المتصرفية من التوجه إلى البقاع  –مصادرة العملة الذهبية من السكان وإبدالها بعملة ورقية تدابير إقتصادية :  

) عالمة لفكرة واحدة ( منعهم من صيد السمك وإستخراج الملح .  –وحوران لشراء القمح والحبوب   

إنسحاب روسيا من الحرب العالمية األولى :   -6  

 –تردي األوضاع اإلقتصادية ) نقص الفحم والقمح (  –خيانة الضباط  –فضائح البالط  –هزائم عسكرية األسباب :   -أ     

) أربع أفكار لكل فكرة نصف عالمة ( إقتناع لينيين بضرورة اإلنسحاب .    

خسارة  –نقل الجيش األلماني قواته إلى الجبهة الغربية  –هدوء األوضاع على الجبهة الشرقية نتائج اإلنسحاب :   -ب    

) أربع  أفكار لكل فكرة نصف عالمة ( . .  تخلي روسيا عن أراضي واسعة  –فرنسا لديونها   


