
المدرسة االبتدائية الخاصة 

  "نور المعارف"

  السادسةالسنة   تقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي األول

العدد    تاريخ   :الماّدة 
20

  

  ......................................................................................................... ......... :االسم و الّلقب 

  
  

دراسة عن تاريخ البالد التونسية وقد عرفت أن الحكم فيها " عرفان"قرأت في مجّلة : السند

د لفتت نظري بعض وق. قد مّر بالعديد من المراحل نتيجة الّصراعات التي توالت عليها

  .االستفسارات هذه بعضها

  :ربط باإلجابة الصحيحة أ: 1التعليمة 

  تواجدها على البحر األبيض المتوسط -                

  تواجدها شمال المحيط األطلسي  -      في البالد التونسية في توالت الّصراعات 

  ازدهار التجارة  -      عهد الدولة الحفصية لعّدة أسباب أهّمها

  قّوة حكومتها -                

  ازدهار القرصنة البحرية -                

  ماهي أهم مظاهر أزمة الدولة الحفصية التي مّرت بها ؟ : 2التعليمة 

   ..........................................................................................................  

   ..........................................................................................................  

   ...........................................................................................................  

ضوع، فاشتريت أجبت على هذه األسئلة، فخامرتني فكرة مزيد البحث حول هذا المو: السند  

وآم تعجّبت من آثرة الحمالت العسكرية التي ٌشّنت على البالد . آتابا تاريخيا لهذا الغرض

  .التونسية

  : شّنت االمبراطورية العثمانية على تونس حملتين عسكريتين :  3التعليمة   

  ..............................سنة ............................................ قائدها :  الحملة األولى -  

  ..............................سنة ............................................ قائدها :  الثانية الحملة  -  

  .............................وهي الحملة االسبانية سنة " شرلكان""تخّللت هتان الحملتان حملة   

أ1معـ

أ3معـ

  ب1 معـ 

www.matheleve.net



  :ت على السّلم التاريخي اآلتي مع ذآر تاريخ آل واحدة أوثق هذه الحمال: 4التعليمة 

  

  

  

  

  

  

  : أآمل الفترة بالمعلومات المناسبة  :5التعليمة 

وآان مؤسسها هو ...................تلت هذه الحمالت قيام الدولة المرادية التي تأسست سنة  -  

..................................... ي هذه الدولة بوقد انتقل الحكم ف........................................ 

  .................................وأشهرهم آان 

  ............................آخر باياتها آان ................................. انتهت هذه الدولة سنة  -  

...................................... مثل ..... ............................بنى المراديون العديد من  -  

  ..........................................................مثل ............................................... وآذلك 

  .الدولة في عهده نجاحا باهرانجح حمودة باشا في سياسته وعرفت : 6التعليمة   

  .أبّين فيها أسباب هذا النجاحاآتب فقرة قصيرة   

  ...............................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................  
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   0  0°  0  0  0  انعدام التملك

  1 1 1 1 1 دون التملك األدنى
 

    2  2  2  2  2  التملك األدنى

 5  3 3 3 3 3  التملك األقصى
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