
2017/2018                        ................................:االسم واللقب 

 

 

 
 التمرين االول

 .أربط بسهم مايناسب كل جملة
 الغاز و البترولتتمثل الموارد المعدنية في                    -
 و بأنواعها الحبوب الحيوانية الثروة                         في ويةالطاقالمواردتتمثل -
 الحديد والفوسفات                 في  الفالحية تتمثل الموارد-

 الثانيالتمرين 

 .الخاطئة جملةالو خاطئ أمام أمام الجملة الصحيحة ضع صحيح 
 ................... 1988جوان 10تم تأسيس اتحاد المغرب العربي بزرالدة بتاريخ -

 ...............من ثلثي مساحة الجزائر كثر أحراء صتغطي ال-

 .........والمناخ شمال وطننا يشترك مع دول متوسطية في السطح -

 ................. 3مليار م 4500يقدر احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي بـ  -

 .........بلدية 1541دائرة و 590وواليات أخرى منتدبة و والية 48عدد والية الوطن-

 ..................واليات  6سد بن هارون بميلة أكبر السدود في الجزائر يمون -

 الثالثالتمرين 

 )انتاج،  استهالك، القارة ،  استغالل، مادي  ( : ةيالناقص بالكلمات التالأكمل 

 .للموارد المائية عقالني ............السقي بالتقطير *

مليون  400 ............لـتكفي لتخزين الطاقة الكهربائية ساعات من صحرائنا  6*

 .لةمة كانسمة لمدة سن

 .غير مادي ..... ..الرعاية الصحية عمل ذو *

 .........المشاريع السكنية في خدمة التنمية الوطنية ذو منتوج *

  . وشمالها.. ............لربط بين جنوب يالدنا  من ينطلقطريق الوحدة االفريقية *

اختبار الفصل الثاني في 
ابتدائي4س نشاط الجغرافيا
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تتمثل الموارتتمثل الموارد

مام الجملةأمام الجملة الصحe/لثانيالثانيين   
لمغرب العرحاد المغرب العربي

ن ثلثيمن ثلثي مساحةر  

متوسطية فيول متوسطية في الس

50000طبيعي بـ   الطبيعي بـ  

59090 منتدبة ورى منتدبة و

.والياتواليات 66ون يمون 

)انتاج،  ستهالك استهالك

مليون  مليون  40040
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2017/2018                        ................................:االسم واللقب 

 

 

 
 التمرين االول

 .أربط بسهم مايناسب كل جملة
 الغاز و البترولتتمثل الموارد المعدنية في                    

       و بأنواعها الحبوب الحيوانية الثروة                    في ويةالطاقالمواردتتمثل  

  الحديد والفوسفات                    في  الفالحية تتمثل الموارد

 الثانيالتمرين 

 .الخاطئة جملةالو خاطئ أمام أمام الجملة الصحيحة ضع صحيح 

 صحيح . 1988جوان 10تم تأسيس اتحاد المغرب العربي بزرالدة بتاريخ 

 صحيح .من ثلثي مساحة الجزائر كثر أحراء صتغطي ال

 صحيح .والمناخ  )والسهول الساحلية، الجبال (شمال وطننا يشترك مع دول متوسطية في السطح 

 صحيح . 3مليار م 4500يقدر احتياطي الجزائر من الغاز الطبيعي بـ  

 صحيح .بلدية  1541دائرة و  590وواليات أخرى منتدبة و  والية 48عدد والية الوطن 

 صحيح .واليات  6سد بن هارون بميلة أكبر السدود في الجزائر يمون 

 الثالثالتمرين 

 )انتاج،  استهالك، القارة ،  استغالل، مادي  : ( ةيالناقص بالكلمات التالأكمل 

 .للموارد المائية عقالني ..استغالل ..السقي بالتقطير *

مليون نسمة لمدة  400 ............لـتكفي لتخزين الطاقة الكهربائية ساعات من صحرائنا  6*

 .لةمة كاسن

 .غير مادي .. انتاج ..الرعاية الصحية عمل ذو *

 ..مادي ..المشاريع السكنية في خدمة التنمية الوطنية ذو منتوج *

  .وشمالها .. القارة ..لربط بين جنوب يالدنا  من ينطلقطريق الوحدة االفريقية *
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المواردتتمثل   الموتتمثل  

الفال تتمثل الموارد ا ثل الموارد

م الجملة الصأمام الجملة الصحيحe/الثانيالثانيين 

رب العربي بلمغرب العربي بزرالدة

ثي مساحةن ثلثي مساحة الجزائر

(طية في السطمتوسطية في السطح 

مليار 4500ي بـ  بيعي بـ   ملي 4500

و 590590ة و  منتدبة و  دا دائرة

صحيح .واليات  6ون  ص .واليات  6

انت )انتاج،  ستهالك استهالك

يون نسمةمليون نسمة لم400
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