
 المربّي: الحبیب بّكاري ................................................................................................... الّسنة الّسادسة
أتّمم الفقرة بما یناسب. ) أ) 1
 أمام الظروف الّصعبة الّتي تعیشھا البالد التونسیة قّرر .......................................... مضاعفة ضریبة ....................... من  ...... ریاال  -

إلى ...... ریاال دفعة واحدة ، فكان ذلك سببا الندالع  ...................  التي قادھا ...................... وھو من قبیلة ............... بالوسط الغربي 
وعد قادة القبائل باألموال أن للبالد التونسیة  و قد ساندتھ مناطق كثیرة من البالد . و لم یتمّكن الباي من القضاء على ھذه االنتفاضة إالّ بعد 

 . والمناصب و لكنّھ لم یَِف بوعده بل عاقبھم و نّكل بھم جّراء وقوفھم ضدّه
ھل سیتمّكن البایات الحسینیون من مواصلة حكم البالد بھذه الّطریقة؟ ب) 

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

 أتّمم بما یناسب باعتماد الوثائق المصاحبة لكتاب التّلمیذ: )2
 من أسباب إصالحات أحمد باي ............................... وإعجابھ بحضارتھا وتأثّره بالعمران ھناك ( قصر فرساي ) كما أن أ) 

شعوره بضعف دولتھ وضرورة مجاراة الدّول العظمى جعلتھ یھتّم بــ ................................ فأّسس مدرسة عسكریة لتكوین 
اإلطارات الحربیة وبنى قصورا ومساجد ومصانع بكل من باردو وحلق الوادي. 

ب)  نّظم الباي ........................... على شاكلة الجیش الفرنسي من حیث الّرتب العسكریّة والّزي، وأقام ............................ 
إلیوائھ كما أحدث  بعض الّصناعات الحربیّة كصناعة البارود وأنشأ عدة قشالت كقشلة باردو. 

  ج ) من اإلصالحات الّتي أقدم علیھا أحمد باي والّتي حفظت كرامة المواطن التّونسي ووفّرت لھ األمن وضمنت لھ حقوقھ وحریتھ
    م. 1846................................ سنة 

أتمم بما یناسب   ب) 
* من أسباب  إصالحات أحمد باي ............ 

* من جملة اإلصالحات التي قام بھا أحمد 
باشا باي أنھ نظم .................. وألغى سنة 

 م ......................  1864
* الباي الذي قام بإصالحات ھو................ 
 زار باریس سنة ..................................

 ) أطبّـــــــق:3
أ)     أضع في كل مجال اإلصالح المناسب: 

 * عتق العبید والغاء الرق / * تنظیم الجیش / *  إنشاء المدارس وتعصیر طرق تدریسھا. 

 اإلصالحات العسكریة اإلصالحات االجتماعیة
 ............................................... *
 .............................................. *

 ...................................... *
 ..................................... *

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