
(سادسة سنة)  خيص برنامج التاريخمن ت 2الجزء   

 المحاور محتوى الدروس
 *حركة الشباب التونسي:

وتم اختيار علي باش حانبة  1907شباب مثقفون حركة الشباب التونسي سنة  أسس

.على جريدة التونسي الناطقة باللغتين العربية والفرنسية لإلشراف  
 *نشاط حركة الشباب التونسي:

بسبب تسجيل المقبرة لصالح البلدية تمهيدا  1911سنة  أواخرج:الزلا  أحداث( 1

لقتطاع طريق فهب الشعب دفاعا عن المقدسات فحملت السلطة الستعمارية حركة 
 الشباب التونسي مسؤولية هذا الحراك وعطلت الجريدة.

جمة  ألسباباضرب عمال السكك الحديدية  1912الترامواي:في سنة  أحداث( 2

مع العمال وعدم الكتراث بالركاب ودوس طفل  األجنبيةة منها سوء تصرف الشرك
 تونسي.

 إلىالحركة  أقطابحملت السلطة الفرنسية حركة الشباب التونسي المسؤولية ونفت 
.الخارج  

 *الحزب الحر الدستوري التونسي:

بزعامة عبد العزيز الثعالبي  1919ظهر بتونس في شكل تنظيم سياسي سنة -

حزب واللجنة المسيرة له هي اللجنة التنفيذية. إلىوتحول   

لعبد  «تونس الشهيدة»كتاب  مستوحاةمطالب الحزب الحر الدستوري التونسي -

 العزيز الثعالبي.
سلك الحزب سياسة الوفود لتبليغ مطالبه.-  

الوفد إرسالتاريخ  رئيس الوفد الوجهة  
1920جوان  الطاهر النيفر محمد الناصر باي  

اهر بن عمارالط باريس   1920ديسمبر  
  1924نوفمبر  احمد الصافي باريس

 
 *الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد:

ل بالمعروف بنهج الج 1933انعقد مؤتمر الحزب الحر الدستوري التونسي في سنة -

 وتم فيه قبول جماعة العمل التونسي في اللجنة التنفيذية.
وجماعة العمل التونسي انعقد مؤتمر في مدينة قصر  األوليناثر خالف بين القادة -

ومن ابرز نتائجه: 1934مارس  2هالل بتاريخ   

من الحزب أعضاءها(حل اللجنة التنفيذية القديمة ورفت  1     

(تعويض اللجنة بالديوان السياسي. 2     

الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد. تأسيس( 3     
التونسي الجديد:*نشاط الحزب الحر الدستوري   

يمثل قوة سياسية  وأصبحتكثف نشاط الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد -
نضاله منها المظاهرات الشعبية. أشكالمساهما في تجذر الحركة الوطنية وتعدد   

اثر اعتقال زعيم الشباب علي بلهوان . 1938افريل  9و 8قامت مظاهرات خال -  

 
ا حكومة وطنية وبرلمان تونسي.رفع المتظاهرون عدة مطالب منه-  

 الحركة الوطنية



 *تكتل القوى الوطنية ضد الستعمار:

وساهم في النضال  1946فرحات حشاد التحاد العام التونسي للشغل سنة  أسس-

.1952ديسمبر  5الوطني والتعريف بالقضية في الخارج وتم اغتياله في   

وحزبية وقد ضم شخصيات نقابية  1946 أوت 23انعقد مؤتمر ليلة القدر في -

 تعبيرا عن تكتل القوى الوطنية ضد الستعمار.
ح المسلح:ا*الكف  

جعت عن ذلك في اثم تر 1950 أوتوعدت فرنسا منح تونس الحكم الذاتي في -

سياسة القمع  إلىفحصلت قطيعة بين الجانبين وعادت  1951ديسمبر  15مذكرة

. 1952فاندلعت الثورة المسلحة في جانفي   

.1953الهادي شاكر في سبتمبر  تم اغتيال المناضل-  

: الستقالل*الحصول على   

بنقل مقاليد  1954منداس فرانس في سنة صرح رئيس الحكومة الفرنسية بيار -

التونسيين . إلىالسيادة الداخلية   
الطاهر بن عمار رئيس الحكومة التونسية وادقار فور رئيس الحكومة  أمضى-

ستقالل الداخلي .اتفاقية ال 1955جوان  3الفرنسية في   

وترتب عن ذلك:1956مارس  20تم توقيع بروتوكول الستقالل التام في -  

اتفاقية الحماية إلغاء-  

. 1954جوان  3اتفاقية  إلغاء أوتعديل -  

مباشرة تونس لمسؤولياتها-  
: بناء الدولة *  

وكلف بإعداد الدستور الجديد  1956 انتخاب المجلس القومي التأسيسي في افريل-

.1959الذي صدر بقصر باردو في غرة جوان   

. 1957جويلية  25تم إلغاء النظام الملكي وإعالن الجمهورية في -  

  اإلجراء التاريخ
1956افريل  18  بعث وحدات الحرس الوطني 

 إحداث سلك الولة والمعتمدين  1956جوان  21

1956نوفمبر  12 س في منظمة األمم انخراط تون 
 المتحدة

1958أكتوبر  18  إصدار الدينار التونسي 
 

 بناء الدولة الوطنية استكمال السيادة تحديث المجتمع
تحرير المراة )مجلة 
الحوال الشخصية 

(1956اوت  13  

 تطوير التعليم

 الجالء الزراعي
  1964ماي  12

 الجالء العسكري 

1963أكتوبر    15  

تركيز النظام الجمهوري 

  1957جويلية  25

المؤسساتتونسة   
الدستور إصدار  

 

 *تطور عدد التالميذ والمدارس في التعليم البتدائي:

1966 -1967  1956 -1957   

 عدد المدارس 805 2005

 عدد التالميذ 226676 777686
 

بناء الدولة 
الحديثة واكتمال 
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