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

  
أنجزت مع مجموعة من رفاقك ملفا يعّرف بمسيرة النضال الوطني للبالد  : 1 السند

بهدف التونسية ضد االستعمار الفرنسي الذي هيمن على بالدنا هيمنة آاملة سياسيا واقتصاديا 

 .على شبكة االنترنات تعّرف بقضيتنا) واب(احداث صفحة 

  أتمم تعمير الجدول التالي : 1-1التعليمة 

  التعریف  یخالتار  الحدث

   معاهدة باردو-

-.............................   

-..................................   

  1883 جوان 8 -

-.................................   

  أفقدت تونس سيادتها الداخلية-

  

  أربط الشخصية بالحدث المناسب: 2-1التعليمة 

   عام للحزب الجديد شغل خّطة آاتب-         علي باش حانبة -

   أصدر جريدة التونسي باللغة الفرنسية-         الحبيب بوقيبة -

   أّسس االتحاد العام التونسي للشغل-         فرحات حّشاد -

  التالية حسب تسلسلها الزمني  األحداث تبار : 3-1التعليمة 

  الحزب الدستوري التونسي الجديدتأسيس   

  حرآة الشباب التونسي بعث   

  اد مؤتمر قصر هاللانعق  

تكّثف نشاط الحزب الدستوري الجديد إثر مؤتمر قصر هالل وتوسعت قاعدته  : 2 السند

وأصبح يمّثل أهّم قّوة سياسية في البالد مما ساهم في تجّذر النضال الوطني وتعّدد أشكاله 

  .حّتى اندالع الثورة التونسية المسلحة وانبلج صبح فجر جديد

  ي المنبثق عن مؤتمراألسماء التي تنتمي إلى أعضاء الديوان السياسأؤطر : 1-2التعليمة 

  قصر هالل

   عبد العزیز الثعالبي– الطاهر صفر – محمود الماطري –علي بوشوشة 

   علي البلهوان–الحبيب بورقيبة 

  1معـ 

   أ1معـ 

  2معـ 

   ب2معـ 
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 وعليه فإّننا على استعداد لنقل مقاليد السيادة: ... من خطاب بيار منداس فرانس بتونس :  3السند 

  .الداخلية إلى تونسيين وإلى مؤسسات تونسية

  : 1-3التعليمة 

  شطب االفادة الخاطئة أ) أ

  .وعد منداس فرانس التونسيين باالستقالل التام -

  الجيش الفرنسي  زار منداس فرانس تونس لتفّقد -

  .باالستقالل الداخلي ليعّد التونسيين -

  لحدث أواصل تعمير السّلم الزمني بذآر التاريخ وا )ب

  

  

  

  . عهدا جديدا تمّيز بأحداث ومشاريع مفيدة1987وشهدت تونس منذ : 2-3التعليمة 

  .أحّرر فقرة أتحّدث فيها عن تونس بعد التحّول
…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

  

 

4مـعـ  ب3مـعـ    3مـعـ ب 2مـعـ   2مـعـ   أ1مـعـ   1مـعـ     
  0  0  0  0  0  0  0  انعدام التملك

2: 1عت  1 0،5 1 1 2 2  دون التملك األدنى  

3: 2عت  2 1،5 2 2 4  4  التملك األدنى  

 5 3 1،5 3 3 6  6  التملك االقصى

 

   ب2معـ 

  3معـ 

 52جانفي 

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

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