باسمه تعالى

الصف التاسع

مسابقة في التاريخ
أجب عن األسئلة التالية:

 .1اندلعت الحرب العالمية األولى في صيف العام :1111
 اشرح سببين بعيدين (غير مباشرين) من أسباب اندالعها. -أذكر أربعاً من ناائجها السياسية.

 .2كان النسحاب روسيا من الحرب العالمية األولى أثره على مجريات الحرب.

(عالماان)

(عالماان)

( 3عالمات)

 أوضح األسباب الاي أدت إلى هذا االنسحاب. ّبين أثر هذا االنسحاب على مجريات الحرب. .3قرر الحلفاء القيام بحملة عسكرية لطرد القوات الفيشية من لبنان وسوريا (:)1111
 -أوضح األسباب الاي أدت إلى قيام هذه الحملة.

(عالماان)

 -أذكر المحاور الاي سلكاها.

(عالمة)

ّ -بين كيف كان وضع بيروت أثناء العمليات العسكرية.

(عالمة)

 .1بعد انتهاء الحرب العالمية األولى تقاسم الحلفاء البالد التي كانت تحت سيطرة السلطنة العثمانية :
 اشرح كيف قسم الحلفاء منطقة المشرق العربي وانهاء دور الحكومات العربية ( .عالمة ونصف).5اعتقل الفرنسيون زعماء في الدولة اللبنانية بعد تعديل الدستور في  8تشرين الثاني  1113م :
 -ما هي الق اررات الاي أعلنها الجنرال هيللو بعد اإلعاقال .

(عالماان)

 -من هم أبرز الزعماء المعاقلين ؟ وأين سجنوا ؟

(عالمة ونصف)

 ما هي الخطوات الاي ااخذها النواب السبعة الذين اجامعوا في مجلس النواب اللبناني يوم اإلعاقالفي  11ت 2سنة  1491م ؟

 .6كانت المصالح اإلقتصادية في لبنان بإشراف فرنسي مباشر :
حدد أنواعها مساعيناً بأمثلة .
ّ
 -كيف ام اساردادها من الفرنسيين ؟

(عالمة)
(عالمة )

(عالماان)

أسس التصحيح :مادةالتاريخ ،االمتحان المشترك الثالث في الصف التاسع
شرح سببين واضحين من كتاب التلميذ  - :نمو الروح العسكرية
1

2

السباق الى التسلح .....

أربعة نتائج سياسية - :انشاء عصبة األمم – ربط الدول المنهزمة بمعاهدات

2

صلح مع الدول المنتصرة – تغير في خارطة أوروبا اإلقليمية – اقرار نظام

لكل سبب مشروح عالمة

لكل نتيجة نصف عالمة

اإلنتداب – ظهور أنظمة حكم جديدة في بعض الدول األوروبية .
األسباب - :تردي األوضاع العسكرية والخسائر الهائلة ..

2

نصف عالمة لكل سبب

 تأثر معظم الشعب الروسي باألوضاع االقتصادية الخانقة. -نمو حركة المعارضة للحرب...

 -تسلم الشيوعيين الحكم في روسيا عام ... 1111

2

(ص)13

نتج عن ذلك توقيع الروس اتفاقية الهدنة مع األلمان...

اآلثار :هدوء الجبهة الشرقية ،نقل القوات األلمانية إلى الجبهة الغربية ,رجوح
كفة األلمان ،تدفق القوات األميركية.

1
ربع عالمة لكل فكرة

(ص)11

أربع أفكار لكل فكرة نصف

أسباب الحملة  :مطالبة ديغول – سيطرة األلمان على البلقان وتهديدهم
لشرق المتوسط – ثورة رشيد علي الكيالني في العراق – قلق اإلنكليز
3

على نفط العراق ....
المحاور التي سلكتها  :ثالثة محاور (كتاب التلميذ ص ) 62

2
1

وضع مدينة بيروت  :قصف المدينة وهرب األهالي بإتجاه الجبل –
المطالبة بجعل مدينة بيروت مدينة مفتوحة .....

عالمة

فكرتان واضحتان لكل فكرة

2

نصف عالمة

المنطقة الغربية  :تضم لبنان والساحل السوري وضعت تحت اإلدارة الفرنسية
المنطقة الشرقية  :وتشمل داخل سوريا من العقبة الى الفرات يتولى ادارتها

1

لكل منطقة مشروحة بشكل

األمير فيصل .

3

واضح نصف عالمة

2

أربع أفكار لكل فكرة نصف

المنطقة الجنوبية  :وتشمل فلسطين  :وضعت تحت اإلدارة البريطانية .

ق اررات هيللو  :إلغاء تعديل 8ت – 1113 2تعطيل الدستور – حل مجلس

عالمة

النواب – إقالة رئيسا الجمهورية والحكومة – تعيين إميل اده رئيسا للدولة
.
5

أبرز المعتقلين :رئيسا الحكومة والجمهورية – كميل شمعون – عادل
عسيران – سليم تقال – عبد الحميد كرامي.

1

الخطوات  :برقيات احتجاج الى برطانيا والدول الصديقة – وضع علم جديد 1
للبنان .
أنواع المصالح  - :مصالح خاصة في لبنان :مثل :المياه  ،الكهرباء  ،الهاتف
6

-

مصالح مشتركة مع سوريا مثل :الجمارك  ،النقل  ،النقد .

كيف تم استردادها  - :مفاوضات – طلب استردادها قبل اإلعتقال – لجنة

خطواان لكل خطوة نصف
عالمة .

1

نوع المصلحة مع مثل نصف
عالمة

لبنانية سورية بعد اإلفراج عن المعتقلين – مفاوضات من جديد بين اللبنانيين
والسوريين وبين اللجنة المشتركة والفرنسيين – تسليم المصالح .

2
عالمتان ألربع أفكار .

