
2018/2019املوسم الدراسي:                            مديرية الرتبية لوالية : ............  
)             ...القسم : اخلامس ابتدائي (ف                  مفتشية الرتبية والتعليم االبتدائي م .........

اللقب واالسم : ..........................       مدرسة ..................................              
د45املدة :                                         للفصل األول اجلغرافيا:  نشاطاختبار يف   

 )تاسيلي ناجر(انطلق عصام في رحلة سياحية طويلة بالسيارة من الجزائر العاصمة الى الجنوب الصحراوي 
واندهش لجمال وروعة بالده وتنوع تضاريسها واتساع رقعتها .

 صنف مع عصام التضاريس التي شاهدها في الطربق . )1(
قمة تاهات ــــ جبال األوراس ــــ سهل متيجة ـــ سهل تلمسان ــــ هضبة تادمايت ــــ السلسلة النوميدية .

 جبال الهقاراألطلس الصحراوي األطلس التلي الهضاب سهول ساحلية سهول داخلية
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 تعرف عصام عند وصوله بحامد من تونس الشقيقة, وسأل كل واحد اآلخر عن بلده. )2(
 ساعد حامد في اإلجابة بوضعها في إطار . -

 .2كم2 381 700ـــ     2كم 2 381 741مساحة الجزائر: *

 بمدينة : قسنطينة ــ    مستغانم . *يمر خط غرينيتش

كم . 1 200كم ـــ   2 100*طول الشريط الساحلي: 

 كم . 800كم ـــ  956: *طول الحدود المشتركة بين بلدينا

 
 قال حامد : زرت والية الطارف الحدودية وأعجبتني كثيرا . )3(

  قاطعه عصام : وللجزائر واليات أخرى رائعة وخالبة .

 ..............................و  ..............................واليات داخلية مثل 

 ..............................و  ..............................واليات صحراوية مثل 

 ..............................و  ..............................واليات ساحلية مثل 
 ) التصحر والجفاف .(التربةتعاني منهما الجزائر نعصام بأسف صديقه حامد عن مشكلتيحّدث  )4(

 ــ اذكر ماقاله عن كل ظاهرة باختصار .
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اندهش لجمالواندهش لجمال ورو
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ت ــــ جبال األة تاهات ــــ جبال األورا
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له بحامد من وصوله بحامد من تونس
ها في إطاربوضعها في إطار .
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2018/2019املوسم الدراسي:                            .........مديرية الرتبية لوالية : ...  
              )...القسم : اخلامس ابتدائي (ف                  مفتشية الرتبية والتعليم االبتدائي م .........

مدرسة ..................................                اللقب واالسم : ..........................     
د45املدة :                                   الرتبية االسالمية للفصل األول:  نشاطاختبار يف     

 )تاسيلي ناجر(انطلق عصام في رحلة سياحية طويلة بالسيارة من الجزائر العاصمة الى الجنوب الصحراوي 
واندهش لجمال وروعة بالده وتنوع تضاريسها واتساع رقعتها .

 صنف مع عصام التضاريس التي شاهدها في الطربق . )1(
 ــــ هضبة تادمايت ــــ السلسلة النوميدية . قمة تاهات ــــ جبال األوراس ــــ سهل متيجة ـــ سهل تلمسان

 جبال الهقار األطلس الصحراوي األطلس التلي الهضاب سهول ساحلية سهول داخلية
 تاهات األوراس النوميدية تادمايت تلمسان متيجة

 
 تعرف عصام عند وصوله بحامد من تونس الشقيقة, وسأل كل واحد اآلخر عن بلده. )2(
 ساعد حامد في اإلجابة بوضعها في إطار . -

 .2كم 2 381 700ـــ                                   مساحة الجزائر:*

 .                     *يمر خط غرينيتش بمدينة : قسنطينة ــ   

 .                    كم ـــ   2 100*طول الشريط الساحلي: 

 كم . 800ـــ                   *طول الحدود المشتركة بين بلدينا :

 
 قال حامد : زرت والية الطارف الحدودية وأعجبتني كثيرا . )3(

 قاطعه عصام : وللجزائر واليات أخرى رائعة وخالبة . 

 .......المسيلة.و  سطيفواليات داخلية مثل 

 ...................يسكرة....و  ........أدرار...واليات صحراوية مثل 

 .........الشلف.......و  .........بومرداس....واليات ساحلية مثل 
 حّدث عصام بأسف صديقه حامد عن مشكلتين تعاني منهما الجزائر(التربة) التصحر والجفاف . )4(

 ــ اذكر ماقاله عن كل ظاهرة باختصار .
 الى مساحات رملية وظهور حشائش غير نافعةصحر هو ظاهرة تحول االرض الخصبة الى صحراء وسببه الجفاف وازالة الغطاء النباتي  وهو سبب قي انتشار الحرائق وتحول االراضي الخصبة  الت
 

مخاطر على االرض وكل الكائنات الحية  الجفاف هو ظاهرة طبيعية تنتج عن نقص حاد في الموارد المائية وندرة التساقط لمدة معينة وله 
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.....................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................ 
ترك الحرية للمتعلم في التعريف بالظاهرتين بأسلوبه مع اقتراح الحلول إن أمكن.
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