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 ن( 1.5:)التمرين االول 
 نوعان : الكثافة ...............و الكثافة .................سكانية الكثافة ال

 ..خاصة في الصحراء. ...و. ......... المجاري.....مصادر المياه في الجزائر عديدة ىي :.........و  

 ن( 3: ) لثانيالتمرين ا
  اجب بنعم او ال 

 )..........(أكبر مساحة في الجزائر .يحتل المناخ القاري  -
 )...........(تؤثر الحرارة و التساقط عمى توزيع السكان في الجزائر . -
 .)...........(في مناخ البحر االبيض المتوسط  تنمو حشائش االستبس -
 الكثافة السكانية ىي عدد السكان في المتر مربع .)...........( -
 الطقس ىو حالة الجو السائدة لفترة قصيرة .)..........( -
 الماغز و الخيول حيوانات تعيش في الصحراء.).........( -

  ن(2) التمرين الثالث :
 الجدول  حسب صنف الموارد التالية

 الحمفاء ، الحديد،مياه جوفية ،الثروة سمكية ، الثروة الغابية ، الغزال،البترول و الغار الطبيعي ، انهار.
 بحرية موارد  باطنية موارد  موارد سطحية 

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

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

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

 

 8102 مارس             ( 5AP ابتدايئ ) اخلامسةاملس توى: 

 يف مادة اجلغرافيا  الثاينلفصل اختبار ا
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 ن( 3.5)  التمرين الرابع :

 ىناك ثالث مناخات في الجزائر :

و ممم 444 امطاره بينكمية  ،ممطر.......و شتاء .....و..مناخ ......................يمتاز بصيف ....... -1

 .........ممم 

 و .......ممم 244.......و شتاء ........كمية امطاره بين والمناخ .........يتميز بصيف ...... -2

بصيف ............و شتاء ............. امطاره ..................تعيش بو الحيوانات المناخ ...........يتميز  -3

 ال و الحشرات السامة كالعقارب .التي تتحمل العطش كالجم

 

 بالتوفيق
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 الجغرافيا امتحان الفصل الثاني في مادة تصحيح 

 ن( اكمل الفراغ بما يناسب  1.5التمرين االول :)

  ن 0.25)الكثافة الحقيقية (.و ن  0.25الحسابية (نوعان : الكثافة) الكثافة السكانية 

 ن5.5(  )المياه الجوفية ن و5.25المائية (و المجاري) ن5.25  (التساقطعديدة ىي:)مصادر المياه في الجزائر 
 خاصة في الصحراء. 

  اجب بنعم او الن(  3لثاني : )التمرين ا

 ن 5.5)ال(أكبر مساحة في الجزائر .يحتل المناخ القاري  -
 ن 5.5.)نعم(تؤثر الحرارة و التساقط عمى توزيع السكان في الجزائر  -
  ن5.5.)ال (تنمو حشائش االستبس في مناخ البحر االبيض المتوسط  -
 ن 5.5)ال (الكثافة السكانية ىي عدد السكان في المتر مربع . -
 ن 5.5)نعم (الطقس ىو حالة الجو السائدة لفترة قصيرة . -
 ن 5.5)ال (الماعز و الخيول حيوانات تعيش في الصحراء. -

 صنف الموارد التالية حسب الجدول ن( 2) التمرين الثالث :
 البترول و الغار الطبيعي ، انهار. مياه جوفية ،الثروة سمكية ، الثروة الغابية ، الغزال، الحمفاء ، الحديد،

 بحرية موارد  موارد باطنية  موارد سطحية 
 الثروة الغابية -الحمفاء
 ن (5..5) الغزال

 مياه جوفية -الحديد
 ن( 5..5) البترول و الغار الطبيعي

 انهار. -الثروة سمكية
  (ن5.5) 

 ن(  3.5)  التمرين الرابع :
 ىناك ثالث مناخات في الجزائر :

ممم  455،كمية امطاره بين   ممطردافئ و شتاء  حار و جاف.يمتاز بصيف ) البحر االبيض المتوسط ( مناخ -1
 ن( 1.5)   ممم0555و 
 ن(0)ممم 455ممم و255كمية امطاره بين  بارد و شتاء جاف و حاريتميز بصيف  القاريالمناخ  -2
تعيش بو   ممم255اقل من امطاره  شديد البرودةو شتاء  شديد الحرارةيتميز بصيف  الصحراويالمناخ  -3

 ن(0.)الحيوانات التي تتحمل العطش كالجمال و الحشرات السامة كالعقارب 

 


