* اختبار في مادة التاريخ لتالميذ
السنة الخامسة.
المدرسة االبتدائية شارع بورقيبة
* الثالثي األول *
منزل جميل  -بنزرت
االسم و اللقب  ................................... :القسم  :الخامسة .....

المدرّ س :محمّد الطيب
السنة الدراسية 5102/5102 :
العدد الرتبي ......... :

أقرأ السند جيدا قبل اإلجابة عن األسئلة:
ّ
ملف يتعلق بالحضارات التي تعاقبت على البالد التونسية ،قصدت المكتبة
السند  :1إلعداد
العمومية بمنزل جميل رفقة بعض االصدقاء من السنة الخامسة فجمعتم رصيدا ها ّما من
المعلومات حول الحضارة القبصية و كذلك حول نشأة قرطاج و توسّعها.
مع  1التعليمة عـــــدد  :1أقرأ اإلفادات التالية و أشطب الخطأ.
 امتدت الحضارة القبصية من  0777ق.م إلى  0777ق.م. تعود تسمية الحضارة القبصية نسبة الى قبصة ( قفصة حاليا. فترة ماقبل التاريخ أطول من الفترة التاريخية.السند  :2لمساعدة األصدقاء للتعرف على الفترة الزمنية التي تعود إليها الحضارة القبصية
رسمتم السّلّم الزمني التالي.
 0777ق.م  0777ق.م

الميالد
 0777ق.م  0777ق.م  018ق.م 7

...............................................
مع 5

 5710م

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

التعليمة عــــــــدد  : 2ل ّون على السلّم الفترة الزمنية التي تعود إليها الحضارة القبصية ث ّم أكمل
مكان النقاط بـــ:
العصور التاريخية  -عصور ما قبل التاريخ.
السند  :3للتعرف على نشأة قرطاج و توسّعها اعتمدتم الوثيقة التالية :
* الوثيقة عدد 1
دخل الفينيقيون في نهاية االلف الثانية ق.م منطقة غربي البحر المتوسّط و أسّسوا مراكز()1
لتساعدهم على ممارسة تجارتهم .و في نهاية القرن التّاسع ق.م أسّس الفينيقيون مدينة "قرْ ت
َحدَشت" ( المدينة الجديدة) و هي قرطاج التي توسّعت و تح ّولت فيما بعد إلى مدينة ها ّمة في
الحوض الغربي للمتوسّط.
عن كتاب التاريخ  :سنة أولى ثانوي طبعة 1990
( )1أوتيكا – حضر موت
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مع  5التعليمة عـــــدد  :3أقرأ الوثيقة عدد  1و أكمل تعمير الجدول التالي:
المدينة الجديدة التي أسّسها الفينيقيون
المراكز التي أسّسها الفينيقيون
.............................................. - 1
.........................................................
............................................. - 5

مع 1

سند  :4أسّس الفينيقيون قرطاج سنة  018ق.م
ال ّ

الصحيحة.
التعليمة عــــــــدد  : 4أضع عالمة( )xأمام اإلفادة ّ
 م ّر على تأسيس قرطاج  0قرون)...( . تأسّست قرطاج منذ  50قرنا و جيل )...(.مع  - 0تأسّست قرطاج بعد ظهور الكتابة)...( .
التعليمة عـــــــــدد  :5أقرأ اإلفادات التّالية و أصلح الخطأ إن وجد .
 اهت ّم الفينيقيون بالتجارة البحريّة...............................................................................................................
 امت ّد النّفوذ القرطاجي إلى المحيط الهندي .................................................................................................................
 اختار الفينيقيون موقعا بعيدا عن البحر إلنشاء مدينة قرطاج..................................................................................................................
مع 8

سند  : 5بعد اتمام الملف  ،اقترح عليكم مدرّسكم مساعدة رفاقكم على فهم ظروف نشأة قرطاج و توسّعها
ال ّ
في البحر المتوسّط.
سعها في الحوض الغربي للبحر
حرر فقرة ال تتجاوز  3أسطر حول نشأة قرطاج و تو ّ
التعليمة عــــــدد ّ :6
المتوسط.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

انعدام التّملّك
دون التّملّك
االدنى
التّملّك االدنى
التّملّك االقصى
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