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 :  التمرين األول

 أكمل الفراغات بما يناسب 

 مناخ .............................و يسود مناطق .............. إلىالجزائر ينقسم مناخ  -

 .............................. و يسود مناطق ............................... و مناخ

 تكون الجبال على شكل ....................... أو ........................... -

 :  التمرين الثاني

 هضاب  –سهول  –جبال  –الحظ الصور ثم أكمل الفراغ : كثبان رملية 

 

 التمرين الثالث : 

 أضع )ص( أمام العبارات الصحيحة ) خ( أمام الخاطئة :

 تنتشر األنشطة االقتصادية الكبيرة في الريف ........................ -

 الطقس هو الحالة الجوية أثناء فترة قصيرة ............................ -

 نجد السهول في المناطق الجنوبية ....................................... -

 م .......................022ال يتجاوز ارتفاعها الجبال هي تضاريس  -

 8102 مارس             ( 3AP ابتدايئ ) الثالثةاملس توى: 

 يف مادة اجلغرافيا  الثاينلفصل اختبار ا
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 :  التمرين الرابع

 ارتب النشاطات في الجدول : 

 –الرعي  –صناعة األدوات الكهربائية  –غرس أشجار الزيتون  –صناعة الزجاج  –زراعة القمح 

 ممارسة التجارة 

 اإلنسان في الريفنشاط  نشاط اإلنسان في المدينة

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

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

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

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

  

 بالتوفيق
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 التصحيح  النموذجية لالختبار

 

 : أكمل الفراغات بما يناسب  التمرين األول

  الشمالالمتوسط و يسود مناطق  األبيض مناخ البحرالجزائر ينقسم إلى مناخ  -

 الجنوبو يسود مناطق   الصحراويو مناخ 

  كتلأو  سالسل جبليةتكون الجبال على شكل  -

 :  التمرين الثاني

 هضاب  –سهول  –جبال  –الحظ الصور ثم أكمل الفراغ : كثبان رملية 

 

 

 التمرين الثالث : 

 أضع )ص( أمام العبارات الصحيحة ) خ( أمام الخاطئة :

 ) خ(تنتشر األنشطة االقتصادية الكبيرة في الريف   -

 )ص(الطقس هو الحالة الجوية أثناء فترة قصيرة   -

 ) خ(نجد السهول في المناطق الجنوبية   -

 ) خ(م 022الجبال هي تضاريس ال يتجاوز ارتفاعها  -

 في الجدول :  : ارتب النشاطات التمرين الرابع

 –الرعي  –صناعة األدوات الكهربائية  –غرس أشجار الزيتون  –صناعة الزجاج  –زراعة القمح 

 ممارسة التجارة 

 نشاط اإلنسان في الريف نشاط اإلنسان في المدينة

 صناعة الزجاج -
 صناعة األدوات الكهربائية -
 ممارسة التجارة -

 زراعة القمح -
 غرس أشجار الزيتون -
 الرعي -

 

 هضاب سهول جبال كثبان رملية
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