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 جغــرافيـااّدة  الـفي م الثّـانيل ـار الفصـاختب

 ن)2,5( ب بصحيح (ص) أو خاطئ (خ) :ـجأ –) 1

 ( ... ) . مـمستغانة ـس في واليـيامِ وادي كرَ  دُّ ـد سَ ـوجيُ  -

 ( ... ) . كان في المدينةالسّ رية هو نفسه عدد ـكان في القَ عدد السُّ  -

 ( ... ) . رـة ال تتغيّ ـتَ ة في مكان ما ثابِ ـكانيالكثافة السّ   -

 ( ... ) . يلّـِ س التّ ـة األطلـقار إلى سلسلـتنتمي جبال الهُ  -

 ( ... ) . اتاهَ تَ ة ر هي قمَّ ـة في الجزائـة جبليَّ ـمَّ أعلى قِ  -

 

 ن)3,5( الفراغ بالكلمة المناسبة مّما يلي : امإل –) 2

 ل .ـقُّ نَ ـالتَّ   –رة  ـبيالكَ   –راعي  الزِّ   –اء  وَ تِ ـاالسْ   –يلة  لِ ـقَ   –ول  هُ السُّ   –الّصحراء            

 . .............اط ـشَ لنَّ ها لِ تِ يَّ الحِ ها ، و صَ بِ .............ولة هُ ب سُ بَ سَ بِ  .............ة في كان اإلقامَ السُّ  لّضِ فَ يُ  - 

   .  .............ة بها اعيَّ رَ اضي الزِّ ة األرَ سبَ نِ   أنَّ إالَّ  .............احة الجزائر سَ مِ  مَ ـغْ رَ  - 

  ا .ـــومً ـمُ ـعُ  .............ة و ابَ ـتَالرَّ ه بِ ـطحُ ز سَ ـميَّ تَ اسع يَ م وَ ـليـإقْ  ............. - 

 

 ن)3(:  اربط بسهم بين الجْزأْيـن المتناسبْيـن -)3

 اتـلديَّ ة بَ دَّ ـعِ  مُّ ـضُ تَ   •                        •  قــرْ ــــــالعـــ  

  ةً ـــوبَ ـصُ ُخ لُّ ــأقَ  •                         • ــّرقــــــالـــــ  

 ةـريَّ خْ ول صَ ــسه •                       • سهول ساحليّة  

 طن ة صغيرة من الوَ غرافيَّ عة جُ قْ رُ  •                          • ةـسهول داخليّ   

 ـةــــــبَ صْ خِ  •                         •ـة ــــــــــالبلديّ   

 ةــمليّ هول رَ سُ  •                          • ـةــــــالواليـــ  

 

 ن)1(     منها . أربعـــةً ر ـكُ ل . اذْ ـاكِ ـشَ ة مَ دَّ ـعِ  نـر مِ ــــة في الجزائراعَ ي الزِّ ــانِ عَ تُ  -)4

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتّـوفيــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ـدجـيييوجييُُ--

سكان فُّعدد السعدد السُّ--

ـة فييـسكانكانيّّكثافة السالكثافة الس

ـــقارقار إلى سهههــُُجبال الهي جبال اله

ـرئــة في الجزائة في الجزائيـََّّلة جبليََّّ

ااامناسبة مممة المناسبة مما يا يلي ّ

االس  ––للليلة  يلة  ـــلِلقققــققَ  –ل  

..هههولولة سهُهبببب ُسسببََبسَسَببِ..

ِاضياضي الزََبة األرة األرنسبََنَِّنَّ
وة و َاب عع..........................ب
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