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 التمرين األول :

  ( :) ن(2اجيب بـ )صحيح ( أو )خاطئ 

مليون كلم 510ـ تقدر مساحة األرض بـ    
2

 )..................(   

 )....................( %71أما المياه فتقدر بـ  %29نسبة اليابس ـ تقدر   

 ـ الحمادة هي جبال مرتفعة جدا ).......................(    

 ـ يتميز سطح األرض بالتنوع والتباين في تضاريسه )..................(   

  : ني التمرين الثا

ل افريقيا ، فهي تطل على البحر تحتل الجزائر موقعا هاما واستراتيجيا في شما   

 ن(4األبيض المتوسط .) 

 ـ المناخ هو ........................................................................  

 ـ يسود الجزائر ثالث مناخات هي :  

 ـ ....................................)أزرق( 1

 .....)وردي(ـ ............................... 2

  ـ ....................................)أصفر( 3

 

 

 

 2019  :مارس                                   (3AP) ابتدائي  الثالثة:  املستوى

 اجلغرافيا يف مادة الّثاني اختبار الفصل

1/2الصفحة   

http://www.ets-salim.com/


 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 ن(4)الوضعية االدماجية :

نظمت مدرستنا رحلة إلى جنوب البالد ،كان الجو متقلبا ، فارتأيت أن أترقب    

 النشرة الجوية لمعرفة حالة الطقس أثناء الرحلة .

 ................................................................الطقس هو حالة .

أثناء الرحلة الطويلة من الشمال إلى الجنوب رأيت مناظر متنوعة و خالبة    

فأصبحت اخلط بين المرتفعات والمنخفضات ، فطلبت من معلمتي أن توضح لي 

 أنواعها : ذلك فقالت ان هذا ما نسميه التضاريس ثم طلبت منا أن نعدد

ـ ..........................................              1

 ـ...........................................2

 ـ ..........................................3

 ـ ..........................................4

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق
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 تصحيح اختبار الفصل الثاني في الجغرافيا

 التمرين األول :اجيب بـ )صحيح ( أو )خاطئ (: ) 2ن(

مليون كلم 510ـ تقدر مساحة األرض بـ 
2

).....صحيح......(   

 ).....صحيح.....( %71أما المياه فتقدر بـ  %29ـ تقدر نسبة اليابس

 ـ الحماده هي جبال مرتفعة جدا ).....خاطئ.......( 

 ـ يتميز سطح األرض بالتنوع والتباين في تضاريسه ).....صحيح.....(

 التمرين الثالث : 

تحتل الجزائر موقعا هاما واستراتيجيا في شمال افريقيا ، فهي تطل على البحر 

ن(4األبيض المتوسط .)   

ـ المناخ هو ...حالة الجو السائدة في منطقة ما لفترة 

 طويلة..........

ر ثالث مناخات هي :ـ يسود الجزائ  

ـ ....مناخ البحر األبيض المتوسط..أزرق( 1   

ـ ....المناخ القاري.....)وردي( 2  

ـ ....المناخ الصحراوي....)أصفر( 3  

 الوضعية االدماجية :)4ن(

نظمت مدرستنا رحلة إلى جنوب البالد ،كان الجو متقلبا ، فارتأيت أن أترقب 

ناء الرحلة .النشرة الجوية لمعرفة حالة الطقس أث  

 الطقس هو حالة .....الجو لفترة قصيرة ويمتاز بالتقلب وعدم االستقرار.......

أثناء الرحلة الطويلة من الشمال إلى الجنوب رأيت مناظر متنوعة و خالبة 

فأصبحت اخلط بين المرتفعات والمنخفضات ، فطلبت من معلمتي أن توضح لي 

م طلبت منا أن نعدد أنواعها :ذلك فقالت ان هذا ما نسميه التضاريس ث  

ـ..........السهول..........2ـ .....الجبال.......              1  

ـ .....الصحراء.........4ـ ....الهضاب.......               .3  
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