
المدرسة االبتدائية الخاصة 
  "نور المعارف"

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

العدد    تاريخ  : الماّدة 
20

 :االسم و اللّقب 

بمناسبة عيد االستقالل بّثت شاشة التلفزة برنامجا وثائقيا يعّرف بمرحلة :  1السند عدد 

  .هاّمة من تاريخ تونس و بمسيرة النضال الوطني للبالد التونسية ضّد االستعمار الفرنسي 

  :أفريل 9 اثدحأذآر ثالث نتائج أل: 1 عدد التعليمة

• ......................................................................................................

• ......................................................................................................

• ......................................................................................................  

  :مظاهر المقاومة التالية زمنّيا رّتب : 2التعليمة عدد      

 اندالع الكفاح المسّلح •

 أفريل9أحداث  •

نشأة حرآة الشباب التونسي •

  :السلطات االستعمارية إزاء المقاومة المسّلحةأذآر مظهرين لردود فعل : 3التعليمة عدد      

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

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

  :أربط بسهم بين المؤتمر و الحدث الممّيز له :4التعليمة عدد  

    التاّم تكّتل القوى الوطنية و رفع مطلب االستقالل*       اللمؤتمر قصر ه*

 الجديد تأسيس الحزب الدستوري التونسي*      مؤتمر نهج الجبل*

       التنفيذية قبول جامعة العمل التونسي في اللجنة  *       مؤتمر ليلة القدر*

أ3معـ

1معـ

 4معـ 
2عتـ

أ2معـ



أذآر ثالثة مطالب جاء بها المؤتمر التأسيسي لالتحاد العام التونسي  : 5 التعليمة عدد  
  .للشغل

• .........................................................................................................

• .........................................................................................................

• .........................................................................................................  

بأحداث هاّمة غّيرت من مجرى التاريخ في تونس          1954تمّيزت سنة  : 2السند عدد      

في خطاب رسمي أمام الباي و تدّرجت باألزمة إلى االنفراج، فلقد أعلنت الحكومة الفرنسية 

  .استقالل تونس الّداخلي

  .ما هي األسباب التي أّدت بفرنسا إلى االعتراف لتونس باالستقالل الّداخلي:1التعليمة عدد         

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

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

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

ظّل الصراع الفرنسي التونسي مستمّرا و لكن رغم التعّثر و حصول  : 3السند عدد          

ستقالل التام تونس االمضاء بروتوآول يقضي منح الطرفان إلى إ   خالفات أحيانا فقد توّصل

.فحرصت الدولة حكومة و شعبا على تونسة رموزها 1956مارس  20يوم 

  :أربط بما يناسب  :1التعليمة عدد        

  1956أفريل 18 •
  تونسة األمن •

  1956جوان  21 •
  تونسة الُعملة •

  1956نوفمبر  12 •
  تونسة اإلدارة •

  1958أآتوبر  18 •

جــدول إسنــــاد األعــــداد

  معيار التمّيز  معايير الحّد األدنى
  4مع   ب3مع   أ3مع   ب 2مع   أ 2مع   1مع

 2عتـ  1عتـ  0  0  0  0  0  إنعدام التملك
  1  1  1  1  1  دون التمّلك األدنى
  2  2  2  2  2  التمّلك األدنى
  2  3  3  3  3  3  3  التمّلك األقصى

 ب3معـ

 4معـ
1عتـ

 ب2معـ


