
المدرسة االبتدائية الخاصة 
  "نور المعارف"

  ثانيلتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي ا
  السنة السادسة   2009-2010

العدد    تاريخ  : الماّدة 
20

  

   :االسم و اللّقب 
  
  

ن ــــخالل القرن التاسع عشر أزمة شملت آّل المياديعاشت البالد التونسية :  1السند عدد 

  .و تعّرضت البالد في هذه الفترة إلى مصاعب عديدة

  :أواصل تعمير الجدول التالي: 1 عدد التعليمة

  من مظاهر األزمة السياسية  من مظاهر األزمة االقتصادية  من مظاهر األزمة المالية

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

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

  

م تراءت له نواقص و تأخُّر  1837و لّما حكم أحمد باي البالد التونسية سنة :  2السند عدد 

االصالحات و خلفه فقام بعديد . دولته عن سائر الدول األروبية ال سّيما بعد زيارته لباريس

  .فيما بعد محمد الصادق باي

  :ربط آّل باي باالصالح الذي قام بها: 1التعليمة عدد 

  

  .أضع التاريخ الصحيح في االطار : 2التعليمة عدد      

من أبرز االصالحات ) 1840-1846(سنة  الحربّية بباردور تأسيس المدرسة يعتب 

  )1859-1857(أّما أبرز االصالحات السياسية فكان إصدار عهد األمان سنة . العسكرية 

 ).1861-1864(و اصدار أّول دستور في العالم العربي و االسالمي سنة 

  

  تأسيس المدرسة الحربّية بباردو      *              
    أحمد باي             *
  االعالن عن أّول دستور للبالد التونسية *          
    محمد باشا باي      *
  تأسيس المدرسة الصادقية *          
    محمد الصادق باي  *
  االعالن عن عهد األمان *          

أ2معـ

ب2معـ

1معـ
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  :  3السند عدد          

  .صل بين الّسلطو من أهّم المبادئ التي رّآزها الدستور الف 

 .بسهم بين المؤسسة و الّسلط التي تمّثلهاأربط  : 1التعليمة عدد          

  السلطة القضائية*                                الباي* 
      
  السلطة التنفيذية*                    المجلس األآبر* 
      
     السلطة التشريعية*  مجلس الجنايات                  *

  

  لكن آل هذه المحاوالت االصالحية قامت على أسس جعلتها لم تحقق  : 4السند عدد        

البالد إلى أن جاء خير الدين باشا الذي ُيعّد أبا النهضة أهدافها المرجّوة إذ أّنها لم ُتراع واقع 

  .التونسية

  :أتّم الفراغات بما يناسب:1التعليمة عدد         

يعتبر خير الدين باشا من أبرز المصلحين بالبالد التونسية فقد توّلى منصب 

و أّلف آتابا بعنوان ) 1877 -1873(بين ........................................... 

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

  . 1875 سنة..................................... ...... آما أّسس

  .ما هي أهّم اصالحات خير الدين باشا :2التعليمة عدد         

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

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

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

  .فكر خير الّدين االصالحيا عليه ماهي أهّم المبادئ التي ارتكز :3التعليمة عدد         

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

 ...............................................................................................................  
  األعــــدادجــدول إسنــــاد 

  

  معيار التمّيز  معايير الحّد األدنى    
  4مع   3مع  ج 2مع   ب 2مع   أ 2مع   1مع

 2عتـ  1عتـ  0  0  0  0  0  كإنعدام التمل
      1  1  1  1  1  دون التمّلك األدنى
  2  2  2  2  2  التمّلك األدنى
  2  3  3  3  3  3  3  التمّلك األقصى
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