
      
 

 
 

 

 تًا يُاسة .أكًم   : (02)انسؤال األول
 و عاصًتها  هي  .................................. –أسس انذونح انًىحذيح ...................................                

 و نقة انحاكى  فيها ب ....................... و  دايت انذونح انًىحذيح..................................

 أرتط انضزيح تًكاٌ تىاجذِ . (2،2) انسؤال انثاَي :

 

 ـ لسٌطٌٍت                                 ـ ضرٌح إهذغاسي                                            

 ـ حوٌراسج                  ـ الضرٌح الولكً سٍذي راشذ                                             

 ـ باحٌت                 ـ صىهعت الخروب                                                             

 ـ حٍبازة                                                                                                  

  ـ حٍارث                                                       ـ ضرٌح حٌٍهٌاى                        

 

 " أهام كل عبارة . خطأ" أو " صحٍحأضع " (2،2) انسؤال انثانث :

 

 )..................(                    . األًذلسارق بي زٌاد لائذ اهازٌغً فخح طـ                   

 ).................(         بي ًافع فاحح عربً أسس هذٌٌت المٍرواى. عمبتـ                    

 )..................(              .عاصوت الذولت الفاطوٍت هى الماهرةـ                    

    )..................(     . كاى ًظام الحكن فً الذولت السٌاًٍت شىرٌاـ                    

      )..................(              . سٌت 98داهج الذولت الحوادٌت ـ                   

 

 انذونح انزستًيح هي أول دونح تأسست تانًغزب األوسط اَفصهت عٍ (30) انسؤال انزاتع :

 تانًشزق . انخالفح                                   

                             

 .........................عهً يذ يٍ تأسست ؟ ـ 1    انتعهيًح :        

 ............................؟ كى دايت ـ  2                               

 ........................يٍ أَهً حكًها ؟ ـ  3                               

 الحاكن...................كٍف كاى ٌسوى -4 

                                                                             عاصًتها.....................................-2                                        

                                                  انحكى...................... َظاو-6                                       

  بالخىفٍك إى شاء هللا                                                                                                      

 

 

 - انزتعي تىراسانًذرسح االتتذائيح: 

 

 2012/2016انعاو انذراسي: 

 اتتذائي انًستىي : انزاتعح

........انتهًيذ)ج(:..........................

. 

 

 

 ............................ انتهًيذ)ج(:

 ثانثانفصم ان ختثارا

 تاريخان في



      
 

 
 

             أصنف كل هادة أوليت في الخانت الوناسبت هن الجذول: (00) السؤال األول :

 ، القطن ، الغاس ،  الحلفاء، الحذيذ البتزول ، التوور، الخشب ، الفحن الحجزي

 هواد أوليت باطنيت هواد أوليت سطحيت

  

 
.  

 أكول كل عبارة بوا يناسب : (02) :الثاني السؤال

 ...... ..............................................................   نوعانالزراعة يف اجلزائر ـ                     
 .................... ........................االقاليم املناخية يف اجلزائر هم ......................ـ                   
 التلوث ثالثة انواع..................................................................................ـ                 
 الزراعة تزود القطاع الصناعي ب ...................................................................               

 
 

  :صحيح أو خاطئ أما كل عبارةضع   44  الثالث سؤالال

   اإلنتاج الزراعي قائم على عاملين أساسيين. -1

   

   .شتاء حارمناخ البحر المتوسط يمتاز ب -2

   

   نهر النيل هو أطول مجرى مائي في العالم. -3

   

   في الجزائر.  الوارداتيعتبر البترول  والغاز الطبيعي أهم  -4

 
  بالتوفيق إن شاء هللا                                                                                            

 

 

  الزبعي بوراسالوذرست االبتذائيت: 

                         

 

 2012/2012العام الذراسي: 

 ابتذائي الوستوى : الزابعت

........التلويذ)ة(:..........................

. 

 

 

 ............................ التلويذ)ة(:

 ثالثالفصل ال ختبارا

 جغزافياال في
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