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 الّرقم: ........    A-B-C-D-Eالّصف   : التاسع أساسي

  E2اإلمتحان الثاني                          دقيقة     60المّدة    : 

      3عدد الّصفحات:

 العالمة:  

 

 التاريخ الماّدة:   

 

 سس التصحيح :  أ 

 

 :  الحرب العالمية األولىلبنان في  -1

 ع.  3.  إشرح ثالثة أسباب أدّت إلى األزمة اإلقتصادية خالل هذه الحرب -

      -:   ضيق المساحة الزراعية في المتصرفية ....ألسباب لكل سبب مشروح وواضح  )  ا عالمة واحدة
 –العملة الورقية ...   -التجنيد اإلجباري و السخرة ...   -الحصار البري ....   -الحصار البحري .... _ 

 الجراد... سياسة األتراك ....

 

 : دولة لبنان الكبير  ، أوضح -2

  ع. 1.  سببين أدّيا إلى  قيامها  -أ 

  -إقتناع فرنسا  بتلبية المطالب   -لكل سبب /   األسباب :   مطالب اللبنانيين    سببين  / نصف عالمةالمطلوب 
إنتهاء الحكم العربي  في سوريا بعد معركة    -إقرار اإلنتداب و تعيين غورو  مفوضا ساميا على لبنان و سوريا 

 .   ميسلون و دخول الفرنسيين إلى دمشق

 

 ع. 2 متى وكيف تّم إعالنها ؟   -ب 

أصدر غورو قراًرا  بضم األراضي التي سلخت من   )نصف عالمة( 1920آب  31:   في  األفكار المطلوبة
  نصف عالمة(لبنان أيام المتصرفية )

دعا غورو أعيان اللبنانيين من رجال فكر  ودين وسياسة إلى إحتفال في   )نصف عالمة ( 1920أيلول  1في 
  )نصف عالمة(قصر الصنوبر  حيث تم اإلعالن  عن والدة الدولة 

 

                                                                                 ع.( 1)إثنين من مكتسباتها.  -ج 

 : مكتسبين / نصف عالمة لكل متغير /المطلوب متغيرين  
 ضم أراضي الواليات و اتساع المساحة    

 السهول   

 المرافئ التجارية ودورها 

 المناطق األثرية   

 بيروت العاصمة   

 زيادة عدد السكان    

 توازن سكاني طائفي    
 

 

 

 

 

 

 

/20  



 :  (1936الفرنسية ) –المعاهدة اللبنانية  - 3

    ع.( 2)حدّد إثنين من بنودها .  -أ 

:  إعتراف فرنسا باستقالل لبنان و إدخاله عصبة  لكل بند صحيح وواضح عالمة واحدةالمطلوب بندين /         
تمثيل   -فرنسا تمثل لبنان دبلوماسيا حيث ال تمثيل له    -قوات فرنسية في لبنان طيلة مدة المعاهدة   -األمم 

   -تسهيالت عسكرية لفرنسا من لبنان   -دبلوماسي بين البلدين و للسفير الفرنسي أسبقية على سائر السفراء 
تحافظ فرنسا على مصالحها  اإلقتصادية و الثقافية في لبنان     -تدافع عن لبنان ومساعدات فنية و علمية لهفرنسا 

                                                                     عدم عقد أي معاهدة من الفريقين تضر بالطرف اآلخر .       -سنة وتجدد برضى الفريقين  25مدة المعاهدة    -
 

 ( ع 1)أوضح مصيرها .   -ب 

(/  لكن لجنة )ربع عالمةعلى الرغم  من بعض األصوات المعارضة  وافق مجلس النواب اللبناني على المعاهدة   
(/  بسبب معارضة  اليمين  و الجيش الفرنسيين  )ربع عالمةالخارجية  في مجلس النواب الفرنسي  رفضتها 

    ,)ربع عالمة((  / ،  لذلك  لم تعرض  على المجلس النيابي  الفرنسي،   فاعتبرت  بحكم الملغاة )ربع عالمةلها
 

( دخل الحلفاء إلى لبنان بعد تحريره من فيشي أوضح كيف أصبحت األوضاع  1941في صيف ) - 4

 ع(  4)اإلقتصادية بعد دخولهم ؟    

 ( لكل فكرة موّضحة / المطلوب :  ) نصف عالمة                    

 (  بسبب: )نصف عالمةتحسنت األوضاع اإلقتصادية   -

 ()نصف عرفع الحصار اإلنكليزي واستئناف التجارة مع الجوار العربي  -

  )نصف ع(توفر المواد الغذائية و انخفاض أسعارها  -

 ) نصف ع(زيادة اإلنتاج الزراعي و الصناعي  -

  )نصف ع.(عودة ضخ النفط العراقي  -

 )نصف ع(توزيع اإلعاشة على اللبنانيين   -

 (  ) نصف عدخول لبنان  منطقة  الجنيه  اإلسترليني )منطقة التجارة اإلنكليزية ( -

 ( ) نصف عقيام اإلنكليز بمشاريع  في لبنان و توفير مجاالت العمل   أمام اللبنانيين    -
 

 

 :  ( ، وسّجلت نتائج سياسية عديدة1918)إنتهت الحرب العالمية األولى في خريف  - 5

 ع( 1)  . حدذ دولتين منتصرتين -أ 

الجبل   -إيطاليا   -الواليات المتحدة األميريكية   -صربيا   -بريطانيا     -:   فرنسا   نصف عالمة لكل دولة المطلوب دولتين
    -البرازيل  –اليونان    -رومانيا   -البرتغال   -الصين   -اليابان   -األسود 

 

                                                                    ع( 1).  حدّد دولتين مهزومتين -ب 

   بلغاريا .   -السلطنة العثمانية   -المجر     –النمسا    -: ألمانيا  نصف عالمة لكل دولة  المطلوب دولتين
  

 ع( 1).  في أوروبا بعد هذه الحربأذكر دولتين جديدتين قامتا   -ج

:  تشيكوسلوفاكيا    ، بولونيا  ،  و المجر  ،  يوغوسالفيا  ، قيام الجمهورية في  نصف عالمة لكل دولة   المطلوب دولتين
 .   المانيا

 

 ع( 1).   سّم الهيئة الدولية التي نشأت بعد الحرب ، مبيّنًا هدفًا إلنشائها -د

       ) نصف عالمة(  عصبة األمم                          

 درس الخالفات بين الدول  وحلها بالوسائل السلمية  -:   نصف عالمة(هدف إلنشائها  )                         

 إدارة بلدان اإلنتداب -                                                                   

                                                                     



   

                                                                                     

 :  القضية الفلسطينية ، أوضح -6

 ( ع 2؟ )  إجراءاتكيف دعمت سياسة اإلنتداب البريطاني في فلسطين  اليهود من خالل أربعة  -

 :   لكل إجراء نصف عالمةالمطلوب أربعة إجراءات   -

 فتح باب هجرة اليهود إلى فلسطين   -

 التضييق على العرب من أجل تهويد فلسطين  و توظيف اليهود في المراكز اإلدارية الهامة  -

 السماح  لليهود بإقامة المستعمرات داخل فلسطين على أراضي الدولة . -

 السماح لليهود بتشكيل منظمات  عسكرية  و إمدادهم بالسالح  )الهاغانا(  -

 تشجيع  اليهود  على تملك  األراضي  من الفلسطينيين بالترغيب أو الترهيب .  -

إعطاء  اليهود الحق  في الجنسية الفلسطينية  و اإلعتراف باللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب   -

 العربية و اإلنكليزية . 

 

                                                                                                         

 

 


