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 / أذكر سببا على األقل من أسباب الصراع العثماني األسباني على البالد التونسية. 1

 _

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

 / أكمل كل جملة بذكر الشخصية المناسبة .2

 " ساعد ......................على االستيالء على تونس."

نيا لطرد خير الدين "استنجد ............................................بامبراطور اسبا

 بربروس."

 خير الدين و احتّل حلق الوادي." "هزم..................................

 تونس نهائيا من سيطرة االسبان." "خّلص..........................

 / رتب االحداث حسب تسلسلها الزمني. 3

 _ استنجد السلطان الحفصي بشارل كان ملك اسبانيا.

 دين بربروس على تونس._ زحف خير ال

 م. 1131_ هزم شارل كان خير الدين و احتّل حلق الوادي سنة 

 ساعد السلطان سليم خير الدين على االستيالء على تونس.

 م. 1151_ أطرد سنان باشا االسبان و أصبحت تونس والية عثمانية سنة  

 / أمأل الفراغات بما يناسب. 1

بالدنا  تونس ................... من  ملك ................... _ هاجر ................... إلى 

فاستقّروا ................ التونسي و خاّصة ..................... القبلي. استفادت البالد  

 التونسية من الهجرة ..................... فقد عرفت نهضة و تطورا في مختلف الميادين .
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 هجرتهم إلى تونس دورا فعاال و متميزا في النهضة االقتصادية :/ لعب االندلسيون عقب  1

 ....................... _  في الميدان الفالحي :

 ._ في الميدان الصناعي : ...........................

 

 / اكمل بما يناسب . 6

 _ نّكل ........................ الشريف باألهالي .

 ......................سنة ............................_ بايع االهالي ..........

ولّيا للعهد لكّنه  _ لما آلت إليه السلطة عّين ابن أخيه ...........................

مّما اّدى إلى ..................... أهلّية آلت فيها الّسلطة إلى  ..........................

 ......................... .........................وبعد ... ....................

 / أرّتب االحداث التاريخية حسب تسلسلها الزمني : 5

 _ الصراع يندلع بين الحسين بن علي و ابن أخيه علي باشا .

 _ األهالي يبايعون الحسين بن علي بايا لتونس و يصبح مؤسس الدولة الحسينية .

 هد ._ علي باشا يعّين ولّيا للع

 _ ابنا الحسين بن علي يصالن الحكم بفضل دايات الجزائر.

 _ الحسين بن علي يتراجع عن قرار المبايعة .

 / أعّمر الجدول اللتالي بما يناسب من المعلومات . 8

 الباي فترة حكمه تمّيز حكمه

في عالقته باالهالي 

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

استقرار االمن في حرصه على 

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

إلى  من : ........

.......... 

علي 

 باي
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في حبه لوطن 

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

في تشجيع انتاج بالده 

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

في تحسين أوضاع 

 ......................................االهالي.....

إلى   من : .......

........... 

حمودة 

 باشا

 

 

 

 

 

 

 سببا على األقل من أسباب الصراع العثماني األسباني على البالد التونسية. أذكر/  1

 السيطرة على البحر األبيض المتوسط._ 

 / أكمل كل جملة بذكر الشخصية المناسبة .2

 على االستيالء على تونس."السلطان سليم " ساعد 

 "بامبراطور اسبانيا لطرد خير الدين بربروس. السلطان الحفصي موالي الحسناستنجد "

 "خير الدين و احتّل حلق الوادي.شارل كان هزم "

 "تونس نهائيا من سيطرة االسبان.سنان باشا خّلص "

 / رتب االحداث حسب تسلسلها الزمني. 3

 _ استنجد السلطان الحفصي بشارل كان ملك اسبانيا.

 _ زحف خير الدين بربروس على تونس.

تطورت فيها التجارة و  في عهد حمودة باشا الحسيني ازدهرت البالد و

الفالحة و الصناعة و نمت الثورة و كثر العمران . ففي الميدانين الفالحي و 

التجاري عرفتا إقباال من قبل االهالي و في الميدان الصناعي فقد ازدهرت 

الصناعات الحرفية كصناعة الشاشية أما في الميدان العمراني فبنيت الجوامع 

 .و الثكنات
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 م. 1131شارل كان خير الدين و احتّل حلق الوادي سنة  _ هزم

 ساعد السلطان سليم خير الدين على االستيالء على تونس.

 م. 1151_ أطرد سنان باشا االسبان و أصبحت تونس والية عثمانية سنة  

 / أمأل الفراغات بما يناسب. 1

التونسي و خاّصة  الشمالستقّروا بفا اسبانيامن  ملك  فراراإلى بالدنا  تونس  األندلسيونهاجر _ 

فقد عرفت نهضة و تطورا في  االندلسيةالقبلي. استفادت البالد  التونسية من الهجرة  الوطن

 مختلف الميادين .

 لعب االندلسيون عقب هجرتهم إلى تونس دورا فعاال و متميزا في النهضة االقتصادية :/  1

 فن البستنة . _  في الميدان الفالحي :

 صناعة الشاشية و العطور ._ في الميدان الصناعي : 

 

 

 / اكمل بما يناسب . 6

 الشريف باألهالي . ابراهيم_ نّكل 

 .م 1571سنة الحسين بن علي _ بايع االهالي 

 حربمّما اّدى إلى أخلف وعده ولّيا للعهد لكّنه علّيا باشا _ لما آلت إليه السلطة عّين ابن أخيه 

 .تضّرر االهالي وانقسام البالد بعد علي باشا أهلّية آلت فيها الّسلطة إلى 

 

 / أرّتب االحداث التاريخية حسب تسلسلها الزمني : 5

 _ الصراع يندلع بين الحسين بن علي و ابن أخيه علي باشا .

 _ األهالي يبايعون الحسين بن علي بايا لتونس و يصبح مؤسس الدولة الحسينية .
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 باشا يعّين ولّيا للعهد . _ علي

 _ ابنا الحسين بن علي يصالن الحكم بفضل دايات الجزائر.

 _ الحسين بن علي يتراجع عن قرار المبايعة .

 / أعّمر الجدول اللتالي بما يناسب من المعلومات . 8

 الباي فترة حكمه تمّيز حكمه

بالوّد و المصالحة بين الدولة و في عالقته باالهالي 

 السكان.

بتجنبه االنتقام من في حرصه على استقرار االمن 

 المعارضين .

إلى م  1516من : 

 .م 1582

علي 

 باي

بتباهيه بعمل أهل البالدو تخليصها من في حبه لوطن 

 . التبعية

باهتمامه بالصناعات الحرفية و في تشجيع انتاج بالده 

 كان يفخر بمصنوعات بالده.

الجباية عن العربات باسقاط في تحسين أوضاع االهالي 

 في سنوات القحط.

إلى م   1582من : 

 م 1811

حمودة 

 باشا

 

في عهد حمودة باشا الحسيني ازدهرت البالد و تطورت فيها التجارة و 

الفالحة و الصناعة و نمت الثورة و كثر العمران . ففي الميدانين الفالحي و 

الصناعي فقد ازدهرت  التجاري عرفتا إقباال من قبل االهالي و في الميدان

الصناعات الحرفية كصناعة الشاشية أما في الميدان العمراني فبنيت الجوامع 

 و الثكنات.


