
المدرسة االبتدائية الخاصة
  "نور المعارف"

 ثانيتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي ال
2009 -2010   

 السنة الخامسة 

العدد   تاريخ :الماّدة 
20

  

    :االسم و الّلقب 
  

  
  

  .التونسّية حضارات مختلفةتعاقبت على البالد :  1السند عدد 

  :تعمير الجدول باإلفادات التاليةأآمل : 1التعليمة عدد 

  .اشتهرت بأآلة الكسكسي و لباس البرنس •

 .هي من أقدم الحضارات التي عرفتها البالد التونسّية •

 .قدم أهلها من فينيقيا و حاربوا روما •

  .اشتهرت بالتنظيم اإلداري و البلدي •

  

 

 

 

 

 

  :أمام المعلومة الصحيحة )X(عالمة أضع : 2لتعليمة عدد ا

  (   ) تحالف ماسينيسان مع قرطاج ضّد روما*                   

  (   ) زراعة الحبوب أهّم زراعة اهتّم بها النوميدّيون*                   

  (    ) شأنا يختار القرطاجّيون ملوآهم من بين أآبر العائالت *                   

  

  

  اإلفادة المناسبة لها  الحضارة
 القرطاجيةالحضارة  

 الحضارة النوميدية 

 حضارة أفريكا الرومانّية 

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

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

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

 أ2معـ

 أ1معـ

www.matheleve.net



  :أواصل تعمير السّلم الزمني : 3التعليمة عدد      

  م 1   ق م               146                   ق م 203      ق م    814        

       
  

  ميالد المسيح..................                ................      .....................      

  

قاد حّنبعل جيش قرطاج خالل الحرب الثانية و سّجل انتصارات  : 2السند عدد       

عديدة و احتل جّل المناطق اإليطالية و آاد يستولى على روما إّال أنه لم يحقق النصر 

  .النهائي

  ما هي األسباب التي جعلت حّنبعل يخسر حربه ضّد روما؟: 1التعليمة عدد       

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

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

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

  .ضع في خّط مغلق ما يوافق خصاله. ُعرف حّنبعل بصفات عديدة: 2التعليمة عدد      

 .الجبن و الترّدد 

 .ود عن الوطن و الدفاع عنهالذ 

 .تفضيل مصلحته الخاّصة على مصلحة وطنه 

 .الجرأة الشجاعة و 

 .الصبر و عدم اليأس 

و إخضاع مجالها آّونت روما والية سّمتها بعد تدمير قرطاج : 3السند عدد 

  .عاصمة لها" أوتيكا"أفريكيا و اتخذت مدينة 

  

  

  

 ب2معـ

  4معـ
 1عتــ

 ب1معـ
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  .أتّم تعمير الفراغات بما يناسب: 1التعليمة عدد 

  :صّنفت مدن أفريكا الّرومانية إلى عّدة أصناف أبرزها

  ............................و هي مدن جديدة يسوسها ....................................... 

و هي مدن قديمة دساتيرها و تقاليدها السياسّية .....................................و 

  .بونّية أولوبّية

   .ة أفريكا؟ حّدد مهّمتين لهشؤون والي من المكّلف بتسيير: 2التعليمة عدد 

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

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

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

  

              

   

  

  

  

  

  
  

  جــدول إسنــــاد األعــــداد                  
  

  

  معيار التمّيز  معايير الحّد األدنى  
  4 ـمع 3معـ  ب2 ـمع  أ2مع  ب1مع  أ1مع 

  2عتـ   1عتـ   0  0  0  0  0  التماسك انعدام
      1  1  1  1  1  دون التمّلك األدنى
      2  2  2  2  2  التمّلك األدنى
  2  3  3  3  3  3  3  التمّلك األقصى

 3معـ

  4معـ
 2عتــ
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