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 )....( األساسي التاسع: الصف
  التاريخ:  المادة

 

 :التالية األسئلة عن أجب   

 .الكبير لبنان دولة  -1
 (واحدة عالمة)               إعالنها؟ تم   وكيف متى .أ

 (عالمتــان)              . عالناإل هذا عن نتجت التي( المكاسب) راتالمتغي   أذكر .ب

 (واحدة عالمة)        ؟ةي  دار اإل التنظيمات أبرز هي ما .ج
 
 : 6221اللبناني الدستور -2

 (عالمات ثالث)      .                     وضعه وكيفية ظروف .أ

 (واحدة عالمة)      ؟الدستور هذا بموجب الفرنسي السامي المفوض بها احتفظ لتيا الصالحيات ما .ب

 
 ( 6261-6261)األولى العالمية الحرب -3

 (      عالمات ثالث. )الحلفاء بجانب الحرب هذه دخول إلى األميركية المتحدة الواليات دفعت أسباب ثالثة إشرح .أ

 (واحدة عالمة)       ؟المعارك سير على الحرب في مشاركتها أث رت كيف .ب

 
 6221-6221 عامي بين مباشرا ً   عسكريا ً   حكما   لبنان الفرنسيين حكم -1

 (عالمات ثالث)           .                                  الفترة هذه في الحكم نظام كان كيف أوضح .أ

 (ةواحد عالمة)                        ؟الفترة هذه خالل المالي التنظيم كان كيف .ب

 

 .لبنان جبل في األساسي النظام خرقو  األولى العالمية الحرب ظروف باشا جمال استغل -5

 (عالمتان)   .    النظام لهذا ً   خرقا اعتبرت والتي بها قام خطوات أربع إشرح .أ

 (عالمتان)   .            الوطنيين ضد مارسها التي والقمع البطش سياسة إشرح .ب
 

 

 وفقكم المولى

 

 



 
 : يحالتصح معيار

  التاريخ مادة في مسابقة 

   

 جزء

 السؤال
 العالمة التصحيح

 أ -1

 متى وكيف أعلن قيام دولة لبنان الكبير: 
 االحتفال في قصر الصنوبر.   – 1291أيلول  1

 عالمة لكلٍّ منهما. 9/1فكرتْين، لعالمة واحدة ل• 

1 

 ب -1

ألف نسمة /  896ضم  األقضية./ زيادة عدد سكانه إلى بعد    9كلم11409أربعة متغيرات: اتساع المساحة إلى  -
بيروت عاصمة لبنان بعد أن كانت بعبدا عاصمة المتصرفية / اكتساب لبنان سهوال   خصبة وأراضي زراعية في 

البقاع...ومرافئ تجارية في بيروت... / أصبح لبنان قائما   على توازن سكاني بين جناحيه المسلم والمسيحي. )مع 
 أمثلة(
  ،عالمة لكل  فكرة. 9/1عالمتان ألربعة متغيرات 

2 

 ج-1

وضع قوانين البلديات واالنتخابات والشؤون  -بيروت وطرابلس مدينتان ممتازتان -التنظيمات اإلداري ة: محافظات -
 العقارية...

  ،عالمة لكل  فكرة. 9/1عالمة واحدة لفكرتْين 

1 

 أ -2

: وضع دستور للبنان وسوريا../ مطالب اللبنانيين بالمشاركة في الحكم  الظروف: المادة األولى من صك اإلنتداب
 وتحديد العالقة مع فرنسا / مكافأة اللبنانيين على مواقفهم السلمية تجاه فرنسا....  

  ،عالمة لكل  فكرة. 9/1عالمة واحدة لفكرتْين 

 ور الفرنسيةطلب المفوض الفرنسي بتشكيل لجنة وطنية تشارك لجنة بونك -كيفية وضعه: 

 / عضوا   ، أبرز أعضائها ميشال شيحا وقامت هذه اللجنة باستشارة أصحاب الرأي  19تشكيل لجنة من  -
 عرض الدستور على المجلس .... ووضعه موضع التنفيذ / تشكيل لجنة لصياغة مواد الدستور ....  

 عالمة لكل  فكرة. 9/1، ألربعة أفكار متسلسلة عالمتان 

3 

 ب -2

تعليق العمل بالدستور  –نقص القوانين  –حل المجلس النيابي  –الصالحيات : عزل رئيس الجمهورية و الوزراء      
 إدارة الشؤون الخارجية... –

  ،عالمة لكل  فكرة. 9/1عالمة واحدة لفكرتْين 

1 

 أ -3

 أسباب دخول الواليات المتحدة الحرب : 

 لمحايدة وغير المحايدة مما عر ض المصالح األميركية للخطر.أساليب األلمان اإلنتقامية....إغراق السفن ا -
 راكبا   أميركيا   مما أثار الرأي األميركي.... 116إغراق سفينة  إنكليزيةعلى متنها  -

 تعاطف األميركيين مع الفرنسيين واإلنكليز... -

 افشاء سر برقية زيمرمان.... -

 ثالث عالمات لثالثة أسباب مشروحة 

3 



 ب - 3
تدفق الجيوش األميركية إلى القارة ... تقديم مساعدات مالية وعسكرية ... تغيير مجرى العمليات  لصالح األثر : 

 الحلفاء مما أدى إلى اإلنتصار .                                                                                              
1 

 أ -4

 م من :نظام الحكم : تألف نظام الحك -1

المفوض السامي : حكم الفوض حكما   دكتاتوريا   ، تمت ع بنفوذ واسع ، سيطر على السلطتين... وتسلم  -
لغائها .  مقاليد األمور العسكرية والسياسية ..، القائد األعلى للجيش ، وله الحق في اصدار القرارات وا 

 عالمة( –أفكار  4)يكفي 

السامي...جهاز اداري على رأسه حاكم عام...يعينه المفوض الحاكم العام ومساعدوه: يعاون المفوض  -
....هو  المسؤول عن األمن والنظام واإلدارة وعن تعيين الموظفيين والمستشارين...يساعده عدد من 

 المديرين اللبنانيين بالتعاون مع موظفين لبنانيين لهم نفوذ واسع في الدولة.        

 مة( )المساعدين ودورهم= نصف عالمة()الحاكم ودوره= عال              

 )نصف عالمة(المجالس التمثيلية: كان دورها استشاريا   فقط. لم يكن لها حق الرقابة أو التشريع.  -

3 

 ب -4

 ... الليرة قوامه الفرنسي بالفرنك ً   مرتبطا ً   نقدا الفرنسيون وضع - :المالي التنظيم
  ولبنان سوريا بنك دعيت فرنسية شركة إلى العملة اصدار حق منحوا -

 والجمارك الضرائب قوانين وضعوا – والعامة الخاصة اإلقتصادية المصالح أنشاؤا -
  ،عالمة لكل  فكرة. 9/1عالمة واحدة لفكرتْين 

1 

 أ -5

 : باشا جمال خطوات
 . له ً   مركزا عاليه مدينة وجعل وقراه مدنه واحتالل المتصرفية طلب بدون الجبل إلى العثماني الجيش دخول  -

 ... أتراك متصرفيين وتعيين اإلستقالة على باشا أوهانس إجبار -

 ... الدين رجال امتيازات إلغاء -

 ... العرفية األحكام إعالن -

 ...األجنبية اإلمتيازات إلغاء -
 اربعة أفكار / لكل فكرة نصف عالمة 

2 

 ب-5

 مالحقة الجمعيات حل – صحفال اقفال -...ً   خطرا المثقفين باشا جمال اعتبار - :والقمع البطش سياسة
 عرفية محكمة شك ل.... البالد خارج بالنفي بعضهم على حكم... منهم الكثير سجن... واضطهادهم الوطنيين
 .  العظمى الخيانة بتهمة باإلعدام الحكم واصدار

 اربعة أفكار / لكل فكرة نصف عالمة                                                              

2 



 


