
 

 

  

 

 

كان الّسبب الظاهر لدخول : " قرأ مروان في كتب التاريخ الفقرة التالية  : 1السند 
القوات الفرنسية التراب التونسي هو تأديب قبائل خمير التي كانت تقوم ببعض 

المناوشات على الحدود الجزائرية غير أن حجم القّوة العسكرية وسرعة انتشارها على 
و االحتالل متظاهرة بحماية الباي إالّ أن الّتراب التونسي كانا ينّبئان بشيء آخر ه

وهي أن : الواقع وحّتى بعض األوساط الفرنسية المناهضة لالحتالل كشفوا الحقيقة 
وراء االحتالل أهدافا أخرى إقتصادية باألساس ، ال يمكن تحقيقها إالّ بالسيطرة 

 ".السياسية على البالد 

 :ومظاهرها أربط بسهم بين نوع الهيمنة : التعليمة 

إعطاء األراضي الخصبة للمعمرين *                                                     
 الفرنسيين 

إبقاء الباي تحت سلطة المقيم العام *                                   * سياسية    
 الفرنسي

 ثروات المنجمية للبالد التونسيةنهب ال*                                                     

 إبقاء تونس سوقا للبضائع الفرنسية*                                                     

 تعيين مديرين فرنسيين بمختلف الوزارات*                                     * اقتصادية 

 المراقبون ينفذون أوامر الحكومة الفرنسية*                                                     

 

 

 

تقييم في مادة التاريخ السنة السادسة 
 السداسي الثاني

 



 

 

لمقاومة االحتالل الفرنسي انبثقت بتونس العديد من الحركات التحررية :  2السند 
 .المناهضة له 

 .أشطب اسم الحركة الخاطئة :  1التعليمة 

   حركة الشباب التونسي 
 الحزب الحر الدستوري 
 االتحاد العام التونسي للشغل 
  المقاومة التونسيةحركة 
 الحزب الحر الدستوري الجديد                

أمام المطالب و أساليب المقاومة التي مارستها هذه ( X) أضع عالمة :  2التعليمة 
 الحركة 

  إنشاء جريدة التونسي)   (.................................................. 
 مظاهرات ضد التجنيس )   (............................................... 
  تنظيم انقالب عسكري ضد الحكومة الفرنسية)   (............... 
 تنظيم االضرابات العمالية أبرزها إضراب الترامواي)   (......... 
  المطالبة ببرلمان تونسي)   (.............................................. 
 حرب العصابات إتباع)   (.................................................... 

عرفت البالد التونسية تصّديا كبيرا لالحتالل الفرنسي على الّصعيد السياسي :  3السند 
تمّثل ذلك في تأسيس األحزاب أهّمها الحزب الحّر الّدستوري ثّم الحزب الحّر 

اّمة أهمها حادثة الترامواي و أحداث المطالبة الدستوري الجديد إلى جانب أحداث ه
 " .علي بلهوان"ببرلمان تونسي واعتقال المناضل 

 أضع أمام كل تاريخ الحدث الذي يقابله : التعليمة  
   1221سنة .................................................................................................. 
  1231سنة ................................................................................................... 

  1231سنة ................................................................................................... 

 



 

 

ية حصول تونس على االستقالل كان من نتائج هذه المقاومة السياس:  1السند 
الداخلي ثم االستقالل التام وبناء الدولة الحديثة بعد جالء القوات الفرنسية عن بنزرت 

. 
 أربط كل حدث بتاريخ وقوعه : التعليمة 

 جالء القوات الفرنسية عن بنزرت *                          *         1211جوان  3. 1
 االستقالل التام*                         *       1293أكتوبر  11.  2
 حصول تونس على االستقالل الداخلي*                          *      1219مارس  21.  3
تأميم األراضي الزراعية التونسية *                          *         1291ماي  12.  1

 للتونسيين
انخراط تونس في منظمة األمم *                            *      1211أكتوبر  1.  1

 المتحدة
 إصدار الدينار التونسي*                           *      1219نوفمبر  12.  9

حسب رأيك كيف يمكن لنا أن نعّبر للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل :  1السند 
 .الوطن عن اعترافنا بجميلهم 

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

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

 


