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سـند 1
ال ّ

المعاييــر

معـ 1

معـ 1

معـ2

وبعد أعلمكم أن ّ المؤتمر الفوق العادة للحزب المجتمع يوم  2مارس 1934قد قـ ّرر في جملة ما قـ ّرر حل ّ
اللّجنة ال ّتنفيذ ّية القديمة مع رفت أعضائھا من الحزب وتعويضھا بديوان سياسي.
ال ّتعليمة - 1-أشطب الخطأ
كتب ھذا المقال عند :
 ظھور الحزب الحر الدستوري . بعد انعقاد مؤتمر قصر ھالل. عند ظھور حركة ال ّشباب التونسي.
التعليمة – 2-أر ّتب األحداث حسب ال ّتسلسل ّ
مني من األبعد إلى األقرب.
الز ّ
 بداية ال ّثورة المسلّحة. ظھور الحركة النقابية . االستقالل ال ّداخلي. نفي قادة الحزب الحر الدستوري الجديدال ّتعليمة  -3-تم ّيز الحزب ال ّدستوري ال ّتونسي الجديد عن الحزب القديم باختالف طرق العمل.
أب ّين ذلك بتصنيف ھذه الخاصيات في الجدول التالي.
تحركات ال ّ
قرب من ال ّ
شعب والمظاھرات.
شعب – اعتماد سياسة الوفود – اعتماد ّ
ال ّت ّالـحزب الجـــديد

الـحزب القـديـم

الحر ال ّدستوري ال ّتونسي.
التعليمة-4-أشطب ما ليس من مطالب الحزب
ّ
 المطالبة بإجبار ّية ال ّتعليم المطالبة باالستقالل ال ّتام -المطالبة ببرلمان تونسي

معـ 1

سـند 2
ال ّ
اعتبرت الحكومة الفرنس ّية أنّ الحزب الحر الدستوري ال ّتونسي الجديد ھو المسؤول عن الحالة التي أسمتھا
الفوضى الحاصلة في تونس لذلك قامت بـ:
صحيح.
التعليمة -5 -أضع العالمة  Xأمام المعنى ال ّ
حجز جريدة “ العـمل “ ال ّناطقة باسم الحزب
نفي قادة الحزب
منح تونس االستقالل الدّاخلي

معـ2

ال ّتعليمة  -6-أّذكر 3أحداث ھا ّمة وقعت مباشرة إثر االستقالل.
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معـ3

سلط ال ّثالث.
ال ّتعليمة  -7-من أھم األسس التي قام عليھا ال ّنظام الجمھوري ،التفريق بين ال ّ
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جـدول إسـناد األعــداد
المعايير
الدرجات

انعـدام التــملك
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التـملك األدنــى
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معـ 1
0
1.5
3
4.5

مـعاييـر الحـد األدنـــى
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وبعد أعلمكم أن ّ المؤتمر الفوق العادة للحزب المجتمع يوم  2مارس 1934قد قـ ّرر في جملة ما قـ ّرر حل ّ
اللّجنة ال ّتنفيذ ّية القديمة مع رفت أعضائھا من الحزب وتعويضھا بديوان سياسي.
ال ّتعليمة - 1-أشطب الخطأ
كتب ھذا المقال عند :
 ظھور الحزب الحر الدستوري . بعد انعقاد مؤتمر قصر ھالل. عند ظھور حركة ال ّشباب التونسي.
التعليمة – 2-أر ّتب األحداث حسب ال ّتسلسل ّ
مني من األبعد إلى األقرب.
الز ّ
 بداية ال ّثورة المسلّحة. ظھور الحركة النقابية . االستقالل ال ّداخلي. -نفي قادة الحزب الحر الدستوري
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ال ّتعليمة  -3-تم ّيز الحزب ال ّدستوري ال ّتونسي الجديد عن الحزب القديم باختالف طرق العمل.
أب ّين ذلك بتصنيف ھذه الخاصيات في الجدول التالي.
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قرب من ال ّ
شعب والمظاھرات.
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الحر ال ّدستوري ال ّتونسي.
التعليمة-4-أشطب ما ليس من مطالب الحزب
ّ
 المطالبة بإجبار ّية ال ّتعليم المطالبة باالستقالل ال ّتام المطالبة ببرلمان تونسيسـند 2
ال ّ
اعتبرت الحكومة الفرنس ّية أنّ الحزب الحر الدستوري ال ّتونسي الجديد ھو المسؤول عن الحالة التي أسمتھا

معـ 1

الفوضى الحاصلة في تونس لذلك قامت بـ:
صحيح.
التعليمة -5 -أضع العالمة  Xأمام المعنى ال ّ
حجز جريدة “ العـمل “ ال ّناطقة باسم الحزب
نفي قادة الحزب
منح تونس االستقالل الدّاخلي
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ال ّتعليمة  -6-أّذكر 3أحداث ھا ّمة وقعت مباشرة إثر االستقالل.
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إحداث مجلة األحوال الشخصية./-إعالن النظام الجمھوري  /الجالء العسكري  /الجالء الزراعي
تونسة األمن  /تونسة االدارة
ال ّتعليمة  7-في  13أوت  1956ظھرت مجلة األحوال الشخصية  .ما رأيك فيھا ؟
تعتبر مكسبا ھاما ألنھا منحت حقوقا للمرأة و بينت العالقة بين أفراد األسرة
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