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

  
 1938 أفريل 9حياء لذآرى حوادث إ"قرأت ألبي مقاال في جريدة تونسية وهو آاآلتي : 1السند 

تقديرا لنضال الشھداء الذين ضّحوا بحياتھم في سبيل استقالل الوطن و سيادته أشرف رئيس الجمھورية و

  " ى الوطنية المجيدةأمس بروضة الشھداء بالسيجومي على موآب خاشع تخليدا لھذه الذآر

 ...فأجاب قائال "  هل آان وطننا محتال ؟يا أبتيا قرأت لم أفھم الآثير مّم:"توقفت هنيھة ثم قلت 
   

  :أعمر فراغات الفقرة بما يناسب من الآلمات التالية : 1-1التعليمة 

   محمد الصادق باي- باردو–علي باي 

في ........................  بمقتضى معاهدةفرضت فرنسا على البالد التونسية نظام الحماية"

  ".................................... التي أمضاها 1881 ماي 12

و قد لقي االحتالل مقاومة  .............................ثم اتفاقية المرسى التي فرضت على 

  "شديدة من التونسيين منذ دخوله الى أراضينا 

استعملت في .إن مسيرة النضال آانت طويلة و شاقة :" ال واصل أبي قائ:  2السند 

  بدايتھا الطرق السلمية خاصة مع حرآة الشباب التونسي و الحزب الحر الدستوري التونسي

  : هذه األحداث على السلم الزمني أرّتب: 1-2التعليمة   

 تأسيس حرآة الشباب التونسي  

 حادثة الترامواي  

  حادثة الزالج 
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  جدول أآتب آل إجراء من االجراءات التالية في الخانة المناسبة من ال :2-4التعليمة 

  

   

  
  

  تحديث المجتمع  استآمال السيادة  بناء الدولة الوطنية

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

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

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

................................  
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.................................  
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في إطار تحديث المجتمع التونسي وبناء الّدولة، اهتّمت الّدولة بالتعليم  :  3-4التعليمة 

  .الحرآات المناضلة منذ االحتالل تآما فعل

  .أصّر التونسيون على إجبارّية التعليم العام بعد االستقالل وحّتى قبله حسب رأيك لماذا -

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

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

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

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

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

  

 4معـ ب 3معـ  أ3معـ هـ 2معـ  د 2معـ  ج 2معـ ب 2معـ  أ2معـ ب1معـأ1معـ  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انعدام التملك

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

 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 التملك األدنى

 5 3 1،5 1،5 1،5 1،5 1،5 1،5 1،5 1،5 التملك األقصى

 

 

 الجالء –  ترآيز النظام الجمھوري–عي الجالء الزرا–تحرير المرأة

  تطوير التعليم- اصدار الدستور– تونسة المؤسسات –العسآري 

4معـ

هـ2معـ

www.matheleve.net


