
 باسمه تعالى

 الصف التاسع

                                         

  في التاريخ                  مسابقة
 

 أجب عن األسئلة التالية :
 
 ( 9191 -9191)الموضوع األول :العالم في الحرب العالمية األولى  -

 :ندال  الررب األول  الت ي أد  عهد النمسا وزوجته في سراييفو الشرارة الت   اغتيال ولي   -1

 ( عالمات 3)     ؟ مسا والصرب من هذا الرادثوقف الن  ما كان م -     

 (واردة عالمة)   ؟ المية األول ر هذا السبب عل  اندال  الررب العكيف أث   -

 (عالمتان)    ؟ الترالفات العسكرية في هذه الرربكيف انقسمت  -

 

 عل  ألمانيا ورليفاتها :رب الر أعلنت الواليات المتردة األميركية -2

عل   ها ر دخولن كيف أث  ة، وبي  أوضح أربعة أسباب دفعت بالرئيس األميركي ولسن ال  دخول الررب العالمي   -    

 (عالمات 3)          مجريات الررب؟

 

 الموضوع الثاني : لبنان خالل الحرب العالمية األولى:

ة جبل لبنان خالل ة في متصرفي  ة وعسكري  ة واقتصادي  سياسي   مجموعة تدابيرة)جمال باشا( خذت الدولة العثماني  ات   -3 

 ة األول :الررب العالمي  

ف  -     (واحدة عالمة)        ."جمال باشا" بعر 

  (عالمات 3)  عة )واردة من كل نو ( قام بها في جبل لبنان.اشرح ثالثة تدابير متنو   -   

 (عالمات 3) ة في لبنان خالل الررب.وء الرالة اإلقتصادي  ث عن ثالثة نتائج نجمت عن سترد   -4

 

 الموضوع الثالث : فترة اإلنتقال من اإلحتالل العثماني الى اإلنتداب الفرنسي: 

شهدت هذه المناطق قيام ثالث ركومات  1111بعد انسراب العثمانيين من المناطق اللبنانية والسورية في خريف  -5

 .يةمرل  

 (عالمات1). ، وبي ن كيف انتهتم هذه الركوماتأوضح كيفية قيا -

 

 

 

 

 اسس التصحيح



  مسابقة في التاريخ   

9 

 اعتبرت الصرب مسؤولة عن الحادث ووجهت اليها انذارات : موقف النمسا: 
 وقف الدعاية ضد النمسا ....وصرف جميع الموظفيين المعادين للنمسا  -

 توقيف المشتركين في عملية اإلغتيال  -
اة وموظفين بالمجيء الى الصرب للسهر على تنفيذ هذه الشروط والمشاركة في السماح لقض -

 محاكمة المتهمين . 

: قبلت الشروط واقترحت ان يحال الشرط الثالث المتعلق بالمحاكمة على محكمة العدل  موقف الصرب*
 الدولية في الهاي .

التعبئة  –إعالن الحرب على الصرب . : رفض النمسا إلقتراح الصرب و .* أثر اإلغتيال على اندالع الحرب
 إعالن بريطانيا الحرب غلى المانيا . –إعالن المانيا الحرب على روسيا وبعدها على فرنسا  –العامة في روسيا 

 الدولة العثمانية  –النمسا  –الحلف الثالثي : ألمانيا التحالفات العسكرية : 
 روسيا وفيما بعد اميركا –ا بريطاني –الوفاق الودي : فرنسا                 

 
 لكل فكرة ½  /  2
 
 
 

 عالمة لموقف الصرب.
 
 لكل فكرة ¼   /  9 

 
عالمة لكل حلف مقسمة  / 2

على اسم الحلف واسماء 
 الدول  

  

2 

 : ( 91.)كتاب التلميذ ص -اسباب دخول الواليات المتحدة الحرب 

 تبدل ميزان القوى لصالح /حرب : إرسال قوات ومساعدات اميركية الى أوروبا اثر الدخول على مجريات ال
 انتصار الحلفاء على الدول الوسطى وانهزام المانيا . –الحلفاء 

أربع أسباب لكل \ عالمتان
 سبب نصف عالمة

فكرتان لكل فكرة نصف  / 9
 عالمة 

3 

  ريا ولبنان خالل الحرب العالمية األولى قضى تعريف جمال باشا : قائد الفيلق التركي الرابع الذي حكم سو
احتالل قناة السويس لكنه فشل ، أقصته حكومته  على الحركات اإلستقاللية وأعلن األحكام العرفية حاول

 عن بالدنا بسبب سياسته الرعناء

 عزل المتصرف المسيحي وإبداله  /سية :إخضاع المتصرف أوهانس باشا والموظفين ألوامره تدابير سيا
 حل مجلس ادارة المتصرفية .  /آخر مسلم ب

إعالن األحكام العرفية وإنشاء  /تدابير عسكرية : دخول الجيش العثماني الى الجبل واحتالل مدنه وقراه 
 محاكمها في عالية 

 منع استيراد الحبوب من البر .   /تدابير اقتصادية : مصادرة المؤن وحيوانات النق بحجة الضرورات العسكرية  

 
 عالمة واحدة     

 
 

تدابير فقط  3المطلوب 
متنوعة لكل تدبير واضح 

 عالمة  

1 
 –ارتفاععدد الوفيات  –انتشار المجاعة  –تفشي األمراض  -نتائج األزمة اإلقتصادية في لبنان خالل لحرب : 

 (22 -21)كتاب التلميذ ص  –اقفال المدارس  –لهجر 

لكل نتيجة  /عالمات  3
 مة . واضحة ومشروحة عال

1 

في بيروت :بعد رحيل العثمانيين رحل الوالي اسماعيل حقي وسلم الحكم الى رئيس البلدية فيها عمر الداعوق 
 الذي أعلن قبام حكومة عربية مؤقتة . 

 في الجبل :قبل انسحاب ممتاز بك آخر المتصرفين األتراك  سلم الحكم الى حبيب فياض رئيس بلدية بعبدا 
األمير فيصل تشكلت فيها حكومة عربية عسكرية برئاسة رضا الركابي فأرسلت مندوبا  في دمشق : بعد دخول

من قبلها الى بيروت الذي رفع العلم العربي على السراي ثم توجه الى الجبل ورفع العلم العربي على سراي بعبدا 
 وطلب من حبيب باشا السعد تسلم الحكم

ارسل  –يروت وانزلو العلم عن السراي وتسلموا الحكم فيها : نزلت القوات الفرنسية الى بانهاء الحكومات
غادر شكري األيوبي لبنان وانهار الحكم العربي  –الفرنسيون حاكما مؤقتا الى جبل لبنان وتسلم الحكم فيها 

 حصر السلطة بيد الجنرال اللنبي وتقسيم المنطقة العربية الى ثالثة أقسام . –فيه 

 عالمة 
 

 عالمة 
 

  عالمة ونصف
 
 
 

 عالمة ونصف 
   

 


