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یلي: : الحظ الخریطة و اكمل ما السؤال األول

.الخریطة   مفتاح ــ الرقم .......... یمثل 

...... .........    ......یمثل ......   4ــ الرقم   

الخریطة .  عنوان  ــ الرقم ......... یمثل  

الخریطة .  مقیاس   ــ الرقم ......... یمثل 

الغـطاء النباتي في الجزائر

أكمل ::  نيالتمرین الثا

: حداثیات الجغرافیة لمدینة سعیدة ھمااإلــ  

) ................  ........ و .......   .............. ( 

:ھما  .......................حداثیات الجغرافیة لمدینة اإلــ  

جنوبا )  °30شرقا  و  30°(

ضع ( ص) أو (خ) : : السؤال الثالث

البوصلة آلة دقیقة تدلّنا على جھة الّشمال (.........)-

تقع قارة أوروبا في النصف الشمالي للكرة األرضیة (........)-

خط االستواء دائرة تقسم الكرة األرضیة إلى أربع أجزاء ( ........ )-

خطوط الطول و دوائر العرض شبكة وھمیة . ( ...........)-

............)0°خط غـرینیتش یمثل الّدائرة - )

: اكمل بالمظھر التضاریسي المناسب لكل تعریف : السؤال الرابع

ھوِل لَـِكـنَّھا أَْكـَثـُر اْرِتـفاًعا ِمْنھ...............................* .أَْرٌض ُمْسَتـِوِیٌة ِمـْثـَل السُّ

............................ .َمْظَھـٌر َتـضاریسي َیـَتــَمیَّـُز ِباالْرتِـفاع*

............................ أَْرٌض ُمْنَخـفَِضٌة َمْحـصوَرةٌ َبـْیَن ُمْرتـَفَعْیِن و َتـْفِصُل َبـْیـَنُھما.*

............................ وھَي أَْقَرُب الّتـضاریِس إلى ُمْسَتـوى َسْطِح الَبْحر ، ِمساَحٌة ُمْسـَتِوَیٌة ِمَن األَْرِض *
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 -الحاجب  -ابتدائية بن التومي السبتي                               مديرية التربية لوالية بسكرة                              

         2015/2016السنة الدراسية :      المستوى : الرابعة ابتدائي                                                         

                      

 

  التاريخ :                                                                          

 أكمل ما يلي :

.....................................عاصمة نوميديا الغربية هي :  -  

......................................الشرقية هي :  عاصمة نوميديا -  

توحدت نموديا الشرقية و الغربية على يد : ........................ -  

ازدهرت نوميديا زراعيا و صناعيا , أذكر أهم المحاصيل و الصناعات التي ازدهرت بها نوميديا  -  

........في نموديا كان واحدا وهو استغالل الشعب األمازيغي و السيطرة إّن هدف اإلستعمار .........و الوندالي و.       

      على ...............

او الشخصيات التي برزت في تلك الحقبة من هي الشخصية التي اعجبتك و  أذكر بعض ملوك نوميديا  

 لماذا؟

 الجغرافيا:

 أربط بسهم :

مساحة مستوية من األرض             الجبل                                          -  

السهل                                                      أرض مستوية لكنها أكثر ارتفاعا -  

الوادي                                                      مظهر تضاريسي يتميز باإلرتفاع -  

أرض منخفضة محصورة بين مرتفعين                      الهضبة                                -  

 ما الفرق بين الطقس و المناخ ؟ 

إليك الخريطة االتية استخرج منها األقاليم المناخية الكبرى :

 

الفصل األول في التاريخ و الجغرافيا  اختبار

  

 



 الجمهورية الج ائرية الرجمئ اطية الشعطيةة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوز وةة اتئبطية اهانطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ختعاوة افصلة ألولةاتالمطذة اسنية ائ بشية ة
في نشاط التاريخ                     

 

 (03 ):الرمرٌه االول 

: رذة األحداز اَذٍح  ذرذٍثا زمىٍا تىضع األرقام                                

 

  1962 جىٌلٍح 05عٍد االسرقالل                                      . 

  1954 وىفمثر 01عٍد الثىرج الرحرٌرٌح  

  1830 جىٌلٍح 05احرالل الجسائر. 

  1956 اوخ 20اوعقاد مؤذمر الصىمام.  

  1960. ددٌسمثر 11مظاهراخ  

  ً1998 فٍفري 09ولد غسان ف .

              (04): الرمرٌه الثاوً  

: أمام العٍد الدٌىً  (د)أمام العٍد الىطىً و عالمح  (و )ضع عالمح 

 

 عٍد االسرقالل -  عٍد الفطر                                                 -  

 .عٍد الشثاب-  عٍد عاشىراء                                            -  

 المىلد الىثىي الشرٌف -  عٍد الثىرج                                                -  

رأش السىح الهجرٌح  - ٌىم المجاهد                                                         - 

 (03): الرمرٌه الثالس 

: أرتط الىالٌح ترقمها                                   

  الجلفح 

  االغىاط 

  ذمىراسد 

  الجسائر 

  الثٍض 

   ذٍارخ

  دقٍقح45المدج  2013دٌسمثر   
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 تالرىفٍق                                                   1 / 1الصفحح                                                اورهى



 الجمهورية الج ائرية الرجمئ اطية الشعطيةة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوز وةة اتئبطية اهانطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ختعاوة افصلة ألّولةاتالمطذة اسنية ائ بشي ة
في نشاط الجغرافيا                     

 

 (04 ):انتمرين االول 

 :أربط بسهم بين انجهاث األساسيت وانجهاث انفرعيت                                

 •انشمال                   

 •انجنىب انشرلي        

       •انغرب                    

 •انشمال انشرلي         

  • انجنىب انغربي        

       •انشرق                   

 •انشمال  انغربي        

 •انجنىب                  

              (03): انتمرين انثاني  

: اربط بسهم بين انكهمت وتعريفها                                  

 

 يمع بين لمت انجبم وحّذه •                 •                                لمت انجبم   

  أعهى انجبم •                 •                                 حّذ انجبم   

  أسفم انجبم •                 •                                 سفح انجبم 

 (03): انتمرين انثانث 

:      انماراث انخمست هي                                            

1)                        ........................................4.................................) 

2)                        ........................................5   ................................ ) 

3) ......................................... 

 

بانتىفيك  1 / 1انصفحت انتهى 

  دليمت45انمذة  2013ديسمبر   

 انجهاث األساسيت

 انجهاث انفرعيت



 

 

 

 

 

 

 

 ( 0) :  السؤال االول          

 امام كل عبارة  خاطئضع كلمة  صحيح او 

 )     (   سيرتكانت الجزائر قديما تسمى  _        

 )       ( ا  من ملوك نوميديا فرمين_ 

 )    ( كان نظام الحكم في الدولة النوميدية جمهوريا  _        

 )       ( اهم المحاصيل الزراعية في نوميدبا البن  واالرز   _       

 )      (ببناء السفن وصناعة الفخار     اهتم النوميديون_       

 ( 5) السؤال الثاني      

 الجمل االتية بما يناسب اكمل     

 1............و.........من المدن التي طورها النوميديون _     

 1........................و........صك النوميديون العملة الوطنية لـ  _     

 1...................و..........و.........في ميدان الزراعة اعتنى النوميديون بـ _    

 2 ............وعرفت نوميديا الغربية باسم .........نوميديا الشرقية باسم عرفت _      

  

 

 

 

 

 2المقاطعة  مفتشية التعليم االبتدائي 

 /....................مدرسة 

 

 2102/  2102السنة الدراسية 

 الرابع ابتدائي / الصف 

 

 اختبار الفصل االول 

 في مادة التاريخ 

 



 

 

 

 

 

 

 ( 4)   السؤال االول   

 اربط بسهم    

 .ارض مستوية مثل السهول لكنها اكثر ارتفاعامنه *                                      الجبال      

 

 .مظهر تضارسي يتميز باالرتفاع *                                    السهول     

 

 .ارض منخفضة محصورة بين مرتفعين وتفصل بينهما *                                   هضاب ال   

 

 * البحر مستوى سطح مساحة مستوية من االرض ، وهي اقرب التضاريس الى*                             الوادي    

 

 ( 2)  السؤال الثاني 

 اكمل الجمل االتية بما يناسب     

 ..............و..............و...........و......الجهات االساسيةهي _     

 ...........................................بواسطة البوصلة يمكننا ان نحدد _     

 ........................................والمناخ هو................................الطقس هو _    

 ..........................................................النشرة الجوية تفيدنا _    

 

 

  
 

 2المقاطعة  لتعليم االبتدائي مفتشية ا

 /......................مدرسة 

 

 2102/  2102الدراسية  السنة

 الرابع ابتدائي / الصف 

 
 اختبار الفصل االول 

 الجغرافيافي مادة 

 



االسم والّلقب :   
................................. 

 
       

 
 
 
 
 

 َلِون اْلمَصاِدر الَتارَِِيَية :ن(3)األّول الّةمر ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  اْرِبط ُكُل َحَدٍث بَِتاْريِخ ُوُقوِعِو.: ن(3)الثّيين ّةمر نال

 .0554نُوَفْمََب  50اْحَتَات ِفرَْنَسا اْْلَزَائِر.                                       
 .0562جوِيْلَية  55اْنَدَلَعت الثَ ْورَُة الَتْحرِيرِيَة.                                    
 .0335جوِيْلَية  55اْستَ َقَلت اْْلَزَائِر.                                            

 
 َأْكِمل َما يَِلي : ن(9)مر ن الثيلثالةّ 

َو نَ ْرُمُز لَُو  ............التَ ْقِومي ِىَي ِبَدايَة  ِمن َمَكَة ِإَل اْلَمِديَنة – َصلهى َّللاه َعَلْيِه َوَسلهمَ  -الَرُسولِ ِىْجرَة 
 ِِبلَرمز..........

 .................نَ ْرُمُز لَُو ِِبلَرمز.ُىَو ِبَدايَة التَ ْقِومي.....................َو –َعَلْيِو الَساَلم –ِميالَد اْلَمِسيح 
 
 

                                     َِمَع َتَمنِّيَ اِتي َلُكْم بِالتَّْوِفيق   

 

 

 اإلخةة َروخَ س،ُي ادمحمابةُا ،   : 
   ابةُا َاملسةةى: الثيلث

 

 الفصل األول اختبار
 في مادة التاريخ   

    2014/2015 الِفيم الُراسَ:       

 لفعيي الةيل :              .     

 اأَلَدَوات و اأَلَواين 

 اْلُكُتب اْلَفَواِكو اْلُكَراَسات

 النُ ُقود
 الُُرُسوَمات اْلََْجرِيَة



االسم والّلقب :   
................................. 

 

       
 
 

  في  لَ. أُمش  :ن(0)األّول الّةمر ن
 

 اْلر ط : هَ ............فصغر ُُيَِثُش...............األرض،  أو ا ي فنهي.
 
  ي اْلهيت األربع. : ن(9)مر ن الثيينالةّ 

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

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

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

 اْرِبط ِبَسهم: ن(9)مر ن الثيلثالةّ 
 

َةاُن الْيَخرِ طَ ِ أَهَيَِفَرف َ َلى َفْةُضة  اْْلَرِ َط  ِبَةاِسَط                           ُ نيْ

    ِفْ َةيُح اليَخرِ طَ ِ َأقْيَرأُ اْْلَرِ َطَ  ِبَةاِسَط                                           

 َأْرٌض ُفْنَخِ َعٌ  ََمُْصةرٌَة بَيْيَ ُفْرهَيَ َِفْي.                                    اْْلََ ش                     

ْرهَِ ي .  اَْلَةاِدي                                                        َفْظَهر َهَعيرِ ِسَ  َيَةَم،َيُ  ِِباْلِ

 
 

       َِمَع َتَمنِّيَ اِتي َلُكْم بِالتَّْوِفيق     

 اإلخةة َروخَ س،ُي ادمحمابةُا ،   : 
 ابةُا َ املسةةى: الرّابِف 

 

 الفصل األول اختبار
 في مادة الجغرافيا   

    2014/2015 الِفيم الُراسَ:       

 لفعيي الةيل :              .     



 11/2012/ 22تاريخ اإلجراء:                                                                  االبتدائيـة مدرسـة ابن تومرت

 د 52 المدة:                                                            قســم السنـة الرابعـة ابتـدائي       
 ........................................................................................... االسم واللقب:                                                      

 اختبـار الفصـل األول في مـادة التـاريــخ
 

 إنٛك يجًٕعـت يٍ االدضاد ، صُّفٓا دسب انجضٔل: (ٌ 3: )انٕضعٛت األٔنٗ

َجاح األر فٙ ايخذاٌ                  ػٔاج األسج دفم      ـ     عٛض األضذــٗ     ـ      ٌ االبٍاسخدفهت ـ         نثٕعة انخذغٚغٚتطكغٖ اَضالع ا

 .انبكانٕعٚا  ـ حأْم انفغٚق انٕطُٙ نخصفٛاث كأؽ انعانى

 انذضد االجخًاعٙ انذضد انششصٙ
 

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

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

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

 

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

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

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

 

 أجٛب بصذٛخ أٔ سطأ فًٛا ٚهٙ: ٌ(2: )انٕضعٛت انثاَٛت

 (.....................) اعٚز ْٕ صعاست جٕٓص اإلَساٌ يٍ انًاضٙ َذٕ انذاضغ فٙ يظاْغْا انًشخهفت.انخّ  .1

 (.....................)بٓا يٍ انٛساع إنٗ انًٍٛٛ م عهّٛ األدضاد، َٔغحّ يُٙ َسجّ هى انؼّ انسّ  .2

 (.....................)اعٚز. ٔٚبذذ فٙ انخّ  اٌ انظ٘ ٚٓخىّ ر ْٕ اإلَسانًؤعّ  .3

 (.....................) ضَا آصو عهّٛ انّسالويٛالص سّٛ  ُُٚسُب انخّقٕٚى انًٛالص٘ إنٗ .4

 أكًم يكاٌ انُقط بًا ُٚاسب: ٌ(2) :انٕضعٛت انثانثت

 (........................َغيؼ نٓا بـ )...... ........................................................................................................انخٙ ٔقعج قبم يٛالص األدضاد

 (.........................َغيؼ نٓا بـ ) ...............................................................................................................االدضاد انخٙ ٔقعج بعض يٛالص

 ٌ(3) انٕضعٛـت اإلصياجٛـت:

ٍ  يٓض   حشّغج      ، ٔكاٌ قض َجخ فٙ ايخذاٌ و2114ضيت انٕطُٛت سُـت انش   اِ  ج  حُ  ُّ ، ٔأصّٖ ٔاجب  و2112انجايعت سُت  ٘ ي

ٌّ يٓضٚ . إطا عهًج  و2112شٓاصة انبكانٕعٚا سُت   ألدضاد عهٗ سهّى ػيُٙ.و عحّب ْظِ ا1121يٍ يٕانٛض سُـت  اأ
 

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

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

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

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

 



         االبتـدائيـة                         ابـن تومرتمدرسة 

: تاريخ اإلجــراء                                                  

20/20/0222 

                                                           السنـة الرابعـة ابتدائي: القسـم

 د 52: المـدة                              

  ﴾ ألول في مادة الجغــرافيــــاا ر﴿ االختبا          

                                   .............................................................................................................................. :االسـم
                                                                                                                                   لعـالمـةا              .................................................................................................................................اللقـب: 

                                                                                                  01  
 

 اجلواب اخلاطئ وصحح اخلطأ: أمام وعالمةاجلواب الصحيح،  أمام المة أضُع ع ن(:3) األوىل الوضعية
 ...................................................................................................................................... (.........) عنوان اخلريطـة وحده كاف الستقرائها .0

 .................................................................................................................................(.........) .عدان البوصلـة يف حتديد جهة الشمالتسا .2

 ................................................................................................................................................(...........) .كل اجلهات اثبتـة ماعدا الفرعية .3

 ...........................................................(.............) .أو نقطة على اخلريطةتساعد اجلهات الفرعية يف حتديد أحسن ألي مكان  .4

 ...........................................................................................(..........) .ني شرقي وغريبخط االستواء يقسم الكرة األرضية إىل نصف .5

 ................................................................................................................................................(...........) .خّط غرينيتش ال ميّر من اجلزائر .6

 أكمُل مكان النقط مبا يناسب: :(ن 2) ةيـالثـان الوضعية
 :و ................................................و ...............................و ..................................... أساسيات اخلريطة ىي.......................................................... 

 

 استعن ابخلريطـة املرافقـة وحّدد بدقـة جهـة املدن التالية: ن(:2) الوضعية الثالثة
 .............................................................................................................................................................................................................................. تلمسـان:
 .................................................................................................................................................................................................................................. إيليزي:

 ..................................................................................................................................................................................................................................... :تبّســة
 ................................................................................................................................................................................................................................. ف:تندو 

  ن(:3: )الوضعية اإلدماجية
. ويف الطريق شاىدوا الفتة تشري إىل مدار الّسرطان ، توقفوا حبثا قامت جمموعة من التالميذ أثناء رحلة إىل مدينة متنراست    

 عنو ، إال أهنم مل جيدوا لو أثرا.
 ىل تعتقد أن ىؤالء التالميذ إبمكاهنم العثور عليو إن جّدوا يف البحث عليو؟ وملاذا؟

 

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

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



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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 2015/2016انؼبو انلراطٍ:        األولاختبار الفصل                       هبنًخ -يلَزَخ انززثُخ نىالَخ     

 اثزلائٍ زاثغان :انظق     التاريخ و الجغرافيا    في         لٌؼثىَبر انظانًلرطخ االثزلائُخ:   

 الجغرافيا  

  يب انلزم ثٍُ انظهم و انهضجخ ؟  -  1   

 أضغ )ص( او )ؿ( صى أطؾؼ انقطأ     - 2   

 انقزَطخ )...( ثىاططخ انًلزبػ أطزوزئ يىضىع    

 أػهً يزرلغ كٍ اكزَوُب هى هًخ كهًُبَغبرو )...(  

 كم انغهبد صبثزخ َزـُز ارؾبههب )...(  

 أػهً يزرلغ كٍ انؼبنى هى هًخ اكزاطذ)عجبل هًُبالَب( )....(  

 زة انً انشزم )...( نهشًض ؽزكخ ظبهزَخ يٍ انـ  

 انجىطهخ آنخ كهُوخ رلنُب ػهً عهخ انشًبل )...(  

 :  تاريخال 

 طُق يبَهٍ ؽظت انغلول  - 1  

 يؤرًز انظىيبو  –َىو انشهُل  –ػُل انُظز  –ػبشىراء  –راص انظُخ انهغزَخ  -اَلالع انضىرح انزؾزَزَخ    

 اؽلاس كَُُخ  اؽلاس وطُُخ

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

 

 اكًم - 2 

 ...................................................................انزبرَـ هى  -

 انظهى انشيٍُ هى .............................................................. -



ابتدائي السنة : الرابعة ابتدائیة الشھید یجور بلقاسم                                                                      

المدة : ساعة اختبار الفصل األول  في مادة التاریخ و الجغرافیا

)نقاط 5( : خــاریــالت

.طبیعتھاربط بسھم بین الحدث و -1
عید المیالد-

حدث شخصيعید الثورة-

دخولي إلى المدرسة أول مرة -

حدث اجتماعيعید األضحى-

الیة :ب علیھ أفراد العائلة التّ رتّ ثمّ مني لم الزّ ارسم السّ -2
2002سنة میالد البنت :-1952سنة میالد الجدة :-1985سنة میالد األم :-
2007:سنة میالد الولد-1973د األب :سنة میال-

............ ............. ............. ............. ............. سنة المیالد                                                                                               

................... ................... األفراد........................................................

  منيلم الزّ السّ 

اریخ .ف التّ عرّ -3

)نقاط 5(:رافیاــالجغ

الیة :أجب عن األسئلة التّ -*

ماھي أساسیات الخریطة ؟-1

لسلتان الجبلیان الموجودتان في شمال الجزائر ؟ھما السّ  ما -2

ماھي الھضبة ؟   وضح ذلك برسم بسیط .-3

ْوفِیِق  لِْلَجِمیِع   ****   بِالتَّ
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 (:ن2)التمرين األول

ل على الُسبُّوَرةِ الحظ   .الشهر الِهْجِري الُمَسجَّ

 والشهر الماضي والشهر المقبل والذي يليه في المكان المناسب على السلم الزمني :هذا الشهر اكتب 

       

        

 اربط كل حدث بنوعه : ن(:2.5)التمرين الثاني  

 إجراء عملية جراحية . -

  حدث شخصي                                                             حفل زواج األخ .-

 االنتقال إلى السنة الخامسة .-

 حدث اجتماعي .                                               إصابة سائق في حادث مرور-

 منزل عائلة . إنهيار -

 صنف الكلمات والعبارات األتية في الجدول :: ن(2.5) التمرين الثالث

 ، وريدة مداد ، جبال جرجرة ، 1956أوت 20، البشير االبراهيمي ، جبال األوراس ،  1955أوت 20الحنوب الغربي ، أحمد زبانة ، 

 .1962مارس  19حسيبة بن بوعلي ، 

 
 الشخصيات                     

 
 الزمان

 
 المكان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : ايليِ مَ  لْ مِ كْ أَ  (:ن3)التمرين الرابع

 .......هو....................................................................................................................... يخُ ارِ التَ 

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

 ...............الحدث الشخصي :.......................................................................................................

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

 ....................................السلم الزمني :.......................................................................................

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

 بالتوفيق إن شاء هللا                                                                                                           

 المعلم : محمود العمري                                                                                                         

 

 -سيدي عيسى –ابتدائية البشير اإلبراهيمي 

 ابتدائي رابعالصف ال

 امتحان الفصل األول

 في التاريخ

 2013/2014العام الدراسي: 

 :................................التلميذ )ة(

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



 مدرسة الشيخ البشير اإلبراهيمي 
 إختبار الفصل األول 
 في نشــاط  الجغرافيا

 2013/2014السنة الدراسية : 

 القسم:السنة الرابعة )أ( سيدي عيسى

 .......:............................... )ة(اسم ولقب التلميذ المعلم : محمود العمري 

 1.5التمرين األول :

 خاطئ أمام كل عبارة :ضع صحيح أو 

 

 مساحة القارات أكبرمن مساحة المسطحات المائية  -

 الهضاب العليا صالحة للزراعة والرعي معاً  - 

 المحيط األطلسي يتصل بجميع المحيطات  -

 1.5التمرين الثاني : 

 عــــّرف ما يلي  :  

 .....................................................................................................................................الجبل :  -

 ...................................................................................................................................السهل :  -

 ...................................................................................................................................الهضبة :  -

 2التمرين الثالث :

 : واكتبها عند نهاية كل سهمحدد على الخريطة الجهات  األساسية والجهات الفرعية 
 

 
 

 - 1 – 

 -فحة اقلب الص -                       

 



 

 

 

 2.5التمرين الرابع :

 كل مصطلح بمعناه:بسهم أربط  -
     

 * مساحة واسعة جّداً من األرض  * القارة

 * مسطح مائي مالح * المحيط

 * سهل مغطى بالحصى * البحر 

 * مساحة واسعة جّداً من الماء المالح    *العرق 

 * مساحة أرضية تتشكل عليها كثبان رملية  * الرق 

  

ن2.5التمرين الخامس : )

 أتمم ما يأتي :

 

 ن هما :يجبليت ينتوجد في شمال الجزائر سلسلت -

  

- ............................................................................................................................................ 

 

- ............................................................................................................................. ............... 

 

 األودية في الجزائر نوعان : -

 

 ...........................................................أودية ........................................................ وأودية :  -

 

 .جبال الهقار البركانية توجد في ............................................................................................... -
 

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق إن شاء هللا                                                                                                           
 المعلم : محمود العمري                                                                                                         
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