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

للمشارآة في مسابقة نظمھا نادي التاريخ بمدرستنا اتفقت مع أحد رفاقي في :  1 السند

  .القسم على انجاز ملف يعرف بمرحلة هامة من تاريخ تونس الحديث في القرن التاسع عشر

ي عند عودتنا إلى الوثائق التاريخية تبين لنا أن البالد التونسية قد عرفت في النصف الثان

  . أزمة حادة تعّددت مظاهرها19من القرن 

 .أضع آل مظھر من مظاهر االزمة في الوادي المناسب : 1-1التعليمة 

سوء التصرف في أموال الدولة / تدهور الفالحة / الصراع على الّسلطة / الحآم المطلق 

  .تفاقم الديون/ إهمال الفالحين لألراضي الزراعية 
  

 مظاهر األزمة المالية  اهر األزمة اإلقتصادية مظ مظاهر االزمة السياسية 

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

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

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

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

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

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

  

   1864نتيجة لألزمة انفجرت انتفاضة سنة   :2-1ة التعليم

  

  

  

  

  

  

  

   أ2معـ 

  ب 2 معـ
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  أعّين على الخريطة  : 3-1التعليمة 

   منطقة إندالع االنتفاضة -

   مناطق شملتھا االنتفاضة -

   مناطق لم تشملھا االنتفاضة-

    

   علي بن غداهم – صفاقس –الفراشيش :  امأل الفراغ بما يناسب  :4-1التعليمة 

وقد شارآت فيھا بعض القبائل منھم  .............................. 1864 سنة قاد إنتفاضة

  ................................وقد شملت عّدة مدن منھا ............................ 
  

  .1882اثر األزمة بدأت فترة االصالحات مع عھد أحمد باي وتوالت حتى  : 2 سندال  

  عمير الجدول أآمل ت  :1-2التعليمة   
  

  

  

  

  

  

  

  اذآر ثالث مبادئ وردت في عھد األمان   :2-2التعليمة 

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

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

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

 من بين االصالحات السياسية التي عرفتھا البالد في القرن التاسع عشر  :3-2التعليمة   

  . الذي فصل بين السلط1861نذآر الدستور لسنة 

    

  

  2معـ 

......................2معـ  1840 

تولي أحمد 
باي الحآم 

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

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

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

نھاية حآم 
 أحمد باي

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

تحرير العبيد

1857 

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

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

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

1861 

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

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

.......................... 
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  بين المؤسسة والسلطة التي تمّثلھاأربط بسھم  : 4-2التعليمة 

 السلطة القضائية             الباي  ♦

 السلطة التنفيذية         المجلس االآبر  ♦

  السلطة التشريعّية         مجلس الجنايات  ♦
  

أحّرر فقرة اتحّدث فيھا فترة محمد الصادق باي وأهّم المبادئ التي وردت  : 5-2التعليمة 

  في إصالحه ؟

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

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

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

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

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

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

تبيّنا من خالل دراسية تاريخ تونس الحديث أن خير الدين باشا يعتبر من أهّم  : 3السند   

  .رموز االصالح بالبالد التونسية في القرن التاسع عشر

 أجيب بصواب أو خطأ : 1-3التعليمة 

 شغل خير الدين باشا منصب وزير أآبر  ♦

 " االتحاف"أّلف خير الدين باشا آتاب  ♦

 اعتنى خير الدين باشا بإصالح التعليم  ♦

  

 – الوزير االآبر – الحرآة االصالحية –م 1890 : أمأل الفراغ بما يناسب : 2-3التعليمة 

 .عرفة أحوال الممالك أقوم المسالك في م– المدرسة الصادقية –م 1877

عاش . في تونس.................................. يعتبر خير الدين باشا من أبرز زعماء 

م وقد تقلد عّدة وظائف سياسية منھا منصب ......................... م و 1822بين سنتي 

  .م......................... م و1873بين ................................ 

أ1معـ

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

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

................... 
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م وقد أّلف آتاب 1875سنة ........................... ومن أهم إصالحاته تأسيس 

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

 حسب رأيك بماذا تميزت إصالحات خير الدين باشا مقارنة ببقّية  :3-3التعليمة 

  اإلصالاحات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  

 2مـعـ  1مـعـ  
3معـ           4مـعـ    

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انعدام التملك

 0,51 0,50,5 0,50,50,5 0,50,5دون التملك األدنى

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 التملك األدنى
 

 5 1,53 1,51,5 1,51,51,5 1,51,5 التملك األقصى

 

4معـ

www.matheleve.net


