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 :ن3:التمرين األول 

 و أصحح الخطأ إن وجد : "ال"أو  "نعمـ "أجيب ب 

 مادي )...........( ربية هو قطاع ذو انتاجـ قطاع الت  1

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

 حاد دول المغرب العربي )..........(اال في ات  ـ تعتبر الجزائر عضوا فع  2

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

 ....(اقات الغير متجددة )......مسية من الط  اقة الش  ـ الط  3

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

 ة في الجزائر )..........(فط و الغاز من الموارد المعدني  ـ يعتبر الن  4

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

 جملة : : أربط بسهم ما يناسب كل   ن1.5: التمرين الثاني

 ـ تتمثل الموارد المعدنية في                            البترول و الغاز 

 الثروة الحيوانية، الحبوب بأنواعه                          ة في  اقوي  ـ تتمثل الموارد الط  

 ة في                            الحديد و الفوسفات ـ تتمثل الموارد الفالحي  

 ن2التمرين الثالث :

 ف األنشطة التالية في الجدول :أصن  

انتاج الحديد ـ عليم ـ صناعة العربات ـ صناعة الورق ـ مريض ـ خدمات البريد ـ الت  الت  
 المحاماة ـ المواصالت .

 العمل اإلنتاجي المادي الماديالعمل اإلنتاجي ال  
................................................ 

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

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

................................................. 
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 ن3.5الوضعية :  

فأنت فخور بوطنك الجزائر و ما يحتويه من خيرات و ثروات طبيعية ، و  كونك جزائري    
بيعية الموجودة في بلدهم الجزائر لهذا أردت أن تخبر غيرك بما يجهلونه عن الموارد الط  

 باعدادك  المخطط اآلتي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بالتوفيق
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اختبار الجغرافيا تصحيح                                       

 التمرين األول :3ن:أجيب بـ "نعم" أو "ال" و أصحح الخطأ إن وجد :

ن0.5ـ قطاع الت ربية هو قطاع ذو انتاج مادي )نعم(1  

اال في ات حاد دول المغرب العربي )نعم( ـ تعتبر الجزائر عضوا2 ن0.5فع   

اقات الغير متجددة )خطأ(3 اقة الش مسية من الط  0.5ـ الط   

ن0.5الطاقة الشمسية من الطاقات المتجددة.    

0.5ـ يعتبر الن فط و الغاز من الموارد المعدني ة في الجزائر )خطأ(4  

ن0.5في الجزائر     يعتبر النفط و الغاز من الموارد الطاقوية  

 التمرين الثاني: 1.5ن : أربط بسهم ما يناسب كل  جملة :)0.5*3(

 ـ تتمثل الموارد المعدنية في                            البترول و الغاز 

اقوي ة في                            الثروة الحيوانية، الحبوب بأنواعه  ـ تتمثل الموارد الط 

 ـ تتمثل الموارد الفالحي ة في                            الحديد و الفوسفات 

 التمرين الثالث :2ن)0.25*8(

 أصن ف األنشطة التالية في الجدول :

 العمل اإلنتاجي المادي  العمل اإلنتاجي ال المادي
 التعليم ـ التمريض ـ خدمات البريد ـ المحاماة

 المواصالت
انتاج الحديدـ صناعة  ـ صناعة العربات ـ

 الورق 
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 الوضعية :3.5ن)0.5*7(

 

 

 

 

 

 

 الطاقة      الغطاء     الثروة                                المحروقات            المعادن

النباتي     المائية     الشمسية  
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