
 02/03/2015: التاريخ   االبتـذائيـت                                                       ابـن تومرثمذرست 

 د 45: المـذة                                                       ابتذائي خامستالسنـت ال: القسـم

  ﴾ في مادة الجغــرافيــــا لثانيا ر﴿ االختبا          

                                                                                                   
 

 ن(33) :األول النشـاط

 ادلقصـود ابدلنــاخ الظواىر الدائمــة وادلستمـــّرة يف األحــوال اجلــويّــة.
 ـ سّم ادلناخ ادلناسب لكل وصـف: .1

  ن(3,0) ....... ...........: ..............شتــاء بــارد، وأمطــاره قليلــة إنّــو ادلنــاخصيـف جــاّف وحـــاّر، و 

  :ن(3,0) ............. ........................صيــف حــــاّر وجـــاف، وشــتـــاء دافــئ ممطر، إنّــــو ادلنـــاخ 

 ن(3,0) ....... ...........: ره نــادرة، إنّــــو ادلنـــاخصيــف شديد احلــرارة، وشتــاء شديد الربودة، وأمطــا 
 ن(155)  إىل مناخ من ادلناخات اليت ذكرهتا. واحدةتنتمي كل اسم ثالث واليـات اكتب  .2

 ن(33) :الثاين النشـاط
 لكل صنــف. لــةــــــة. صّنفهــــا واذكر ثالثـة أمثتتوفــر اجلــــزائـــر علــى موارد طبيعيـــة كثرية ومتنّوعـ 
 (ن2)الثالث: لنشـاطا

 ـ حاسي مسعود.اذكر ادلوارد الطبيعيـة اليت تشتهر هبا ىذه ادلناطق: إن أمنـــاس، متنراســت ـ تبّســـــــــة 

 (ن2)نشـاط إدمــاجــي:

تنوّع ثرواهتا  إّن اتسـاع مساحـة اجلزائر، وامتدادىا الكبري، وتنوع تضاريسها وتعّدد مناخها، أّدى كل ذلك إىل   
 الباطنية والسطحيـة، ومن أبرزىا البرتول والغــاز.

 أن تعتمد اجلزائر على البرتول والغاز الطبيعي كأىم مورد يف متويل دخلها الوطين؟ىل تعتقد من اخلطأ ـ 
 ـ ماذا تقرتح؟

 
 ابلتـــــوفيــق                                             1/1انتهـــــى                                            الصفحـــة 

 وشبكــت التقويم التصحيح النمورجي



 

 

 

 
 

 العالمة اإلجابة النموذجية عناصر اإلجابة
  

 اجلواب األول
 ـ الوصف األول: ادلناخ القاري1
 الثاين: مناخ البحر األبيض ادلتوسط. ـ الوصف2
 ـ الوصف الثالث: ادلناخ الصحراوي.3

 
055 ×3 

 

 
 
 ـ مناخ البحر األبيض ادلتوسط: عنابـة ـ  3

 ـ ادلناخ القاري: سطيف ـ 
 ـ ادلناخ الصحراوي: إيليزي ـ 

 
055 ×3 

 
 تصنف موارد اجلزائر الطبيعيـة إىل: اجلواب الثاين

 حلفــاء.ـار ـ غاابت ـ ـ موارد سطحيـة: أهن
 ـ موارد حبريـة: مسك ـ مرجان ـ لؤلؤ.
 ـ موارد ابطنية: حديد ـ برتول ـ غـاز.

 
0525 ×12 

 
3 

 2 4× 055 حاسي مسعود: البرتول ـ  ـ تبسـة: احلديد.  ـ متنراست: الذىب.    ـ  إن أمناس: الغاز اجلواب الثالث
 
 

الوضعية 
 اإلدماجية

 قوميالت ادلؤشرات ادلعايري
ادلالءمة 

 مع
 الوضعية

ـ يؤكد االعتقـاد ادلطروح، ادلتعلق ابعتماد اجلزائر على 
 احملروقـات يف اقتصادىـا.

 ـ يؤكد ضرورة االىتمام أبنشطـة خارج احملروقـات.

0525 
 

0525 
 

 االنسجام
 ميكن زواذلا مع مرور الزمن.حملروقات يبني أن اـ 

 ديلـة عن احملروقـات: ـ يقدم أمثلـة عن أنشطـة اقتصاديـة ب
 تطوير الفـالحــة ـ االىتمام ابلصناعــة ـ تشجيع السياحــة ....

055 
055 
 

 
 اإلتقان 

 ـ حسن توظيف ادلعارف ادلكتسبـة وفقا دلتطلبات اإلجابة.
 ـ حســن عرض اإلجابـة.

0525 
0525 
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