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 الّتمرين األول)5.2ن(
 صّنف الموارد الطبيعية التّالية في الجدول

الفوسفات-الفضة  -الغاز–البترول  –الطاقة الشمسية  –الغابات  –الرخام  –الذهب  –المياه  –الحديد   
 الموارد الطبيعية الغير المتجددة الموارد الطبيعية المتجددة

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

 

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

 

 التمرين الثاني (5.2ن):أجيب ب صحيح أو خطا
2500000 كلم2         تبلغ مساحة الجزائر   -1 

 أقامت الجزائر مصنعا للحديد و الّصلب في قسنطينة   -2
يمثل البترول أحد أهم مصادر الّطاقة في الجزائر.         -3 

 4-الجزائر ال تملك احتياطات من الغاز الّطبيعي على أراضيها      
                         ال يمكن للّصناعة الحديثة اإلستغناء عن الحديد.-5  

ن(  أمأل الفراغ بما يناسب:2الوضعية اإلدماجية  :)  
لإلقتصاد الوطني  ............. تملك الجزائر موارد طبيعية معدنية وطاقوية هامة في أنحاء كثيرة من الوطن، ُتعدّ    

يمثل ...........و.............. أحد أهم  الحاجة إليه إلقامة ............. متعّددة ،كماومنها الحديد الذي أّدت 
 مصادر ..........حيث تساهم في توفير رؤوس األموال، نتيجة ...............واستعماله كمادة ل............

....الفالحي حيث يعرف شمال الجزائر مختلف اآلالت كما أّن .............الّسائد في الجزائر أّثر على ........
 من حيث الّتساقط أمّا الجنوب يسوده الجفاف اّلذي انعكس سلبا على الّنشاط ............... تذبذبا كبيرا

 بالتوفيق

 8102 مارس             ( 4AP ابتدايئ ) الرابعةاملس توى: 

 يف مادة اجلغرافيا  الثاينلفصل اختبار ا
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 التصحيح النموذجي

 الّتمرين األول)5.2ن(
  :الية في الجدولصنف الموارد الطبيعية التّ 

الفضة-الغاز–البترول  –الطاقة الشمسية  –الغابات  –الرخام  –الذهب  –المياه  –الحديد  – سفات  
غير المتجددةالالموارد الطبيعية  الموارد الطبيعية المتجددة  

 
مسيةاقة الشّ الطّ  –الغابات  –المياه   

 
 –خام الرّ  –الذهب  –الحديد  –الفوسفات 

الفضة-الغاز– البترول  
 

 التمرين الثاني (5.2ن):اجب ب صحيح او خطا
خطا         2500000 كلم2  تبلغ مساحة الجزائر   -1 

خطاقامت الجزائر مصنعا للحديد و الصلب في قسنطينة     أ -2 
صحيححد اهم مصادر الطاقة في الجزائر         أيمثل البترول   -3 

خطاالجزائر ال تملك احتياطات من الغاز الطبيعي على أراضيها         -4 
                        صحيح(اعة الحديثة اإلستغناء عن الحديد)نكن للصّ  يمال-5     

(ن2):دماجية  الوضعية اإل  
معدنية وطاقوية هامة في أنحاء كثيرة من الوطن،  تملك الجزائر موارد طبيعية     
البترولدة ،كما يمثل متعدّ مصانع  ت الحاجة إليه إلقامةأدّ  يذال الحديدلإلقتصاد الوطني ومنها موردا  ُتعد  

واستعماله كمادة ديره صت ،نتيجةأحد أهم مصادر الطاقة حيث تساهم في توفير رؤوس األموال الغاز و 
شمال  يعرف.الفالحي حيث شاط النّ ر على .في الجزائر أثّ  السائدالمناخ . أنّ  اآلالت كمامختلف  ..تحريكل

الفالحي.شاط النّ انعكس سلبا على  يذالجفاف الّ الجنوب يسوده  أماّ ساقط التّ حيث  كبيرا من  باذبذت الجزائر  
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