
  

 

 

 

 

كان امّسبب امظاٍر مدخّل امقّات : "  قرأ ىرِان في كتب امتاريخ امفقرة امتامية  :1امسند 
امفرنسية امتراب امتّنسي ٍّ تأديب قبائه خيير امتي كانت تقّو ببعض اميناِشات عنٓ 
ة امعسكرية ِسرعة انتشارٍا عنٓ امّتراب امتّنسي كانا  ّّ امحدِد امجزائرية غير أن حجً امق
ّٔ أن امّاقع ِحّتٓ بعض األِساط  ينّبئان بشيء آخر ٍّ أحتٕل ىتظاٍرة بحياية امباي إ

ٍِي أن ِراء أحتٕل أٍدافا أخرْ إقتصادية : امفرنسية اميناٍضة مٕحتٕل كشفّا امحقيقة 
ّٔ بامسيطرة امسياسية عنٓ امبٕد  ". باألساس ، ٔ ييكن تحقيقَا إ

: أربط بسًَ بين نّع امَيينة ِىظاٍرٍا : امتعنيية 

إعطاء األراضي امخصبة منيعيرين امفرنسيين                                                      * 

إبقاء امباي تحت سنطة اميقيً امعاو امفرنسي *                                   * سياسية    

نَب امحرِات امينجيية منبٕد امتّنسية                                                     * 

إبقاء تّنس سّقا منبضائع امفرنسية                                                     * 

تعيين ىديرين فرنسيين بيختنف امّزارات *                                     * اقتصادية 

اميراقبّن ينفذِن أِاىر امحكّىة امفرنسية                                                     * 

ميقاِىة أحتٕل امفرنسي انبحقت بتّنس امعديد ىن امحركات امتحررية اميناٍضة  : 2امسند 
. مُ 

. أشطب اسً امحركة امخاطئة  : 1امتعنيية 

   حركة امشباب امتّنسي 
 امحزب امحر امدستّري 
 أتحاد امعاو امتّنسي منشغه 
 حركة اميقاِىة امتّنسية 
 امحزب امحر امدستّري امجديد 
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أىاو اميطامب ِ أساميب اميقاِىة امتي ىارستَا ٍذٌ امحركة   (X )أضع عٕىة  : 2امتعنيية 
  إنشاء جريدة امتّنسي..................................................(   ) 
  ىظاٍرات ضد امتجنيس...............................................(   ) 
  تنظيً انقٕب عسكري ضد امحكّىة امفرنسية...............(   ) 
 تنظيً أضرابات امعيامية أبرزٍا إضراب امتراىّاي.........(   ) 
  اميطامبة ببرميان تّنسي..............................................(   ) 
 إتباع حرب امعصابات....................................................(   ) 
عرفت امبٕد امتّنسية تصّديا كبيرا مٕحتٕل امفرنسي عنٓ امّصعيد امسياسي تيّحه  : 3امسند 

ًّ امحزب امحّر امدستّري امجديد إمٓ  ذمك في تأسيس األحزاب أٍّيَا امحزب امحّر امّدستّري ج
جانب أحداث ٍاّىة أٍيَا حادجة امتراىّاي ِ أحداث اميطامبة ببرميان تّنسي ِاعتقال اميناضه 

" . عني بنَّان"
أضع أىاو كه تاريخ امحدث امذي يقابنُ  : امتعنيية  

  1920 سنة..................................................................................................  
  1934سنة...................................................................................................  
  1938سنة...................................................................................................  

كان ىن نتائج ٍذٌ اميقاِىة امسياسية حصّل تّنس عنٓ أستقٕل امداخني جً  : 4امسند 
. أستقٕل امتاو ِبناء امدِمة امحديحة بعد جٕء امقّات امفرنسية عن بنزرت 

أربط كه حدث بتاريخ ِقّعُ  : امتعنيية 
جٕء امقّات امفرنسية عن بنزرت          *                          * 1955 جّان 3. 1
أستقٕل امتاو      *                          * 1963 أكتّبر 15 . 2
حصّل تّنس عنٓ أستقٕل امداخني      *                          * 1956 ىارس 20 . 3
تأىيً األراضي امزراعية امتّنسية منتّنسيين         *                          * 1964 ىاي 12 . 4
انخراط تّنس في ىنظية األىً اميتحدة       *                           * 1958 أكتّبر 8 . 5
إصدار امدينار امتّنسي      *                           * 1956 نّفيبر 12 . 6

حسب رأيك كيف ييكن منا أن نعّبر منشَداء امذين ضحّا بأنفسًَ في سبيه امّطن  : 5امسند 
. عن اعترافنا بجيينًَ 
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