باسمه تعالى
الصّفّّالتّاسع

مسابقةّفيّالجغرافيا ّ

ّّ

أجـب عـن األسئلــة التاليــة :

أوالً :

معاهدة  6391بين لبنان وفرنسـا:

(عالمة واحدة)

 -أسباب وضعها.

(عالمتـــان)

 أبرز بنودها. مصيرها.ثانياً :

(عالمة واحدة)

لبنان خالل الحرب العالمية الثانية (:)6391 – 6393

(عالمتـــان)

 اشرح األوضاع االقتصادية في عهد حكومة فيشي. -بين كيف أصبحت هذه األوضاع بعد دخول الحلفاء إليه (صيف .)1491

ثالثا:

استقالل لبنان (تشرين الثاني :)6399
اشرح ردة الفعل اللبنانية الرسمية والشعبية على اعتقال فرنسا الحرة لزعماء البالد

في راشيـا.
رابعاً :

(عالمتـــان)

(أربع عالمات)

الجالء العسكري عن لبنان :

كيف ومتى تمكن اللبنانيون من تحقيق جالء الجيوش الفرنسية والبريطانية عن (ثالث عالمات)

أراضيهم بعد نيلهم االستقالل السياسي؟

خامساً  :الحرب العالمية األولى (:)6361 -6369

(عالمتان)

 -اشرح سببين غير مباشرين أديا إلى هذه الحرب.

سادساً  :العالم في الحرب العالمية األولى :

دخلت الواليات المتحدة األميركية الحرب العالمية األولى في نيسان :1419
 -اشرح أربعة أسباب دفعتها إلى ذلك.

 -كيف أثرت مشاركتها على مجريات الحرب؟

(عالمتــان)

(عالمة واحدة)

عمال موفقا
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أسس التصحيح

الصف التاسع  ،المادة التاريخ
رقم

عناصر اإلجابة والعالمة

السؤال
معاهدة : 6391

 -أسبابها  ( :فكرتان لكل فكرة نصف عالمة ) :

 مطالبة اللبنانيين – التأثر بالجوار العربي (مع مثل) – وصول اليسار الفرنسي إلى الحكم – تأزم األوضاع-6

الدولية بتأثير الفاشية والنازية .
بنودهــا  :عالمتان ألربع أفكار ( لكل فكرة نصف عالمة) شرط ذكر بند االستقالل .
مصيرها :موافقة البرلمان اللبناني عليها (نصف عالمة) ،رفض لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي لهذه المعاهدة ،فلم تنفذ
(نصف عالمة)

األوضاع االقتصادية في عهد حكومة فيشي ( اربعة أفكار لكل فكرة نصف عالمة ) :

تردي األوضاع االقتصادية بسبب الحصار – ارتفاع األسعار – اختفاء مواد غذائية – توقف تدفق النفط العراقي

– اعتماد نظام المفرد والمزدوج للسيارات – فشل نظام اإلعاشة – بروز فئة المحتكرين ...
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بعد دخول الحلفاء  ( :اربع أفكار لكل منها نصف عالمة ) :

تحسن الوضع االقتصادي – رفع الحصار – توفر المواد الغذائية – وصول النفط العراقي – انخفاض األسعار –

تحسن الوضعين الزراعي والصناعي – توفر مجاالت العمل ( سكة حديد الساحل ) – دخول لبنان النفوذ البريطاني –
تنظيم اإلعاشة ...
استقالل لبنان ( تشرين الثاني : ) 6399
أ -

ردة الفعل الرسمية :

( عالمتان ألربع أفكار )

 زيارة منزل رئيس الجمهورية – عقد جلسة نيابية في مجلس النواب (  9نواب )  -تغيير شكل العلم اللبناني –-9

االنتقال إلى منزل صائب سالم – منح الثقة ألبي شهال ومجيد ارسالن – حكومة بشامون وأبرز أعمالها .
ب  -ردة الفعل الشعبية ( عالمتان ألربع أفكار ) .

إضراب بيروت والمدن– إقفال المدارس والصحف – تعاون الكتائب والنجادة– جريدة عالمتي اإلستفهام– مظاهرات...
الجالء العسكري عن لبنان :

مطالبة اللبنانيين ومماطلة الفرنسيين والبريطانيين (نصف عالمة) – تشكيل الوفد اللبناني والشكوى إلى مجلس األمن (
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نصف عالمة)

االقتراح االميركي بمفاوضات يليها االنسحاب (نصف عالمة) – الفيتو الروسي (نصف عالمة) – قبول البريطانيين

والفرنسييــن باالقتراح األميركي وبدء المفاوضات ( نصف عالمة ) – تاريخ الجالء  11 :كانون األول ( 1491نصف

عالمة).
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سببين غير مباشرين ( لكل سبب واضح أو مشروح عالمة ) :

التنافس االقتصادي واالستعمار – فلسفة القوة عند الشعب األلماني – السباق إلى التسلح – سياسة األحالف –
2

نمو الروح القومية والوطنية – دور الصحافة ...
دخول أميركا الحرب  ( .أربعة أسباب لكل منها نصف عالمة ) :

إغراق السفينة لوزيتانيا – روابط اللغة والدم بين البريطانيين واالميركيين – رد الجميل للشعـب الفرنسي – برقية زيمرمان
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– خطر الغواصات االلمانية ...
أثر الدخول ( :فكرتان لكل منها نصف عالمة ) :

 -أرسال قوات ومساعدات أميركية إلى أوروبا – تبدل ميزان القوى لصالح الحلفاء – انتصار الحلفاء على االلمان ...
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