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 مراجعة فً الجغرافٌا للفصل الثانً

 السنة الخامسة ابتدائً )الجٌل الثانً(

 10/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

←).......(متساو.و العالم فً الجزائر  السكانً  التوزٌع -  

←).......(اكبر من عدد السكان فً المدٌنة.عدد السكان فً القرٌة  -  

←)........(الكثافة السكانٌة هً عدد السكان فً كلم الواحد. -  

←).......(المساحة  Xالكثافة السكانٌة = عدد السكان  -  

)......(←توجد اربع انواع من الكثافة السكانٌة -  

)......(←ترتفع الكثافة السكانٌة فً االقلٌم التلً . -  

)......(←ٌتمٌز االقلٌم االوسط بكثافة سكانٌة مرتفعة.-  

)......(←تنعدم الكثافة السكانٌة فً االقلٌم الصحراوي. -  

)......(←توجد فً الجزائر اربعة اقالٌم مناخٌة. -  

)......(←الكثافة السكانٌة تتغٌر بٌن فترة و اخرى. -  

)......(←الكثافة السكانٌة فً مكان ما ثابتة ال تتغٌر. -  

)......(←افة الحسابٌة هً نفسها الكثافة الحقٌقٌة.ثالك -  

).....(←اذا عرفنا مساحته فقط.  ألي بلدٌمكن حساب الكثافة السكانٌة  -  

).....(←االقلٌم التلً هو نفسه االقلٌم االوسط. -  

)......(←تتغٌر الكثافة السكانٌة بٌن فترة و اخرى. -  

 02/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

هل التوزٌع فً الجزائر متساو؟ -  

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

ما معنى الكثافة السكانٌة؟ -  

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

كٌف ٌمكن الحصول على الكثافة السكانٌة ألي بلد او منطقة؟ -  

........................................................................................................................... 
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ذكرهم( كم نوع من الكثافة السكانٌة ٌوجد ؟ )مع -  

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

كم عدد االقالٌم المناخٌة فً الجزائر؟ و كٌف هً الكثافة السكانٌة فٌها؟ -  

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

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

  انها قلٌلة السكان لماذا؟من مساحة الوطن( اال %86رغم شساعة الصحراء) -

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

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

ما الفر ق بٌن الكثافة الحسابٌة و الكثافة الحقٌقٌة؟ -  

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

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

نتٌجة عدة عوامل ,اذكرها تختلف الكثافة السكانٌة فً الجزائر من اقلٌم الخر -  

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

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

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

 3/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).......(←.االقلٌم الشمالً قلٌل المطر -  

)......(←.²ن/ كلم13.5الكثافة العامة للسكان فً الجزائر  -  

).......(←للحرارة دور كبٌر فً توزٌع السكان . -  

)......(←لٌس للتساقط اي دور فً توزٌع السكان. -  

)......(←التضارٌس السهلٌة تعد مناطق جدب للسكان. -  

)........(←ٌفضل السكان االقامة فً المرتفعات. -  

).......(←ترتفع الكثافة السكانٌة بالمناطق الصناعٌة. -  

).......(←بسبب شساعة الصحراء الكثافة السكانٌة بها مرتفعة . -  

 4/ اجب عن االسئلة التالٌة:

, كٌف ذلك؟للتساقط و الحرارة دور كبٌر فً توزٌع السكان -  

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

الى ماذا ٌؤدي وجود المٌاه الجوفٌة فً الصحراء؟ -  

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

انٌة فً الواحات رغم قلة امطارها و ارتفاع درجة  حرارتها؟لماذا ترتفع الكثافة السك -  

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

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

بماذا ٌتمٌز االقلٌم الشمالً ؟ و االقلٌم الصحراوي؟ و هل هذا االختالف ٌلعب دورا فً التوزٌع السكانً؟ -  

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

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

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

لماذا تنعدم الحٌاة السكانٌة تقرٌبا فً جبال الهقار؟ -  

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

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

 لماذا ٌفضل بعض االشخاص االقامة فً الجبال رغم وعورة و صعوبة العٌش بها؟

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

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

ما هو النشاط الرسمً بالمدن ؟ و هل ساهم هذا النشاط فً نمو السكان ؟ كٌف ذلك؟ -  

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

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

؟الجبلٌة ا ٌقل عدد السكان فً الهضاب و المرتفعاتلماذ -  

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

ترتفع الكثافة السكانٌة فً المناطق الصناعٌة , فً راٌك لماذا؟ -  

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

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

فً السهول؟لماذا ٌفضل السكان االقامة   -  

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

..............................................................................................................................  
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ما هو النشاط الذي ٌؤدي الى تضخم المدن )زٌادة الكثافة السكانٌة( الزراعة ام الصناعة؟ لماذا؟ -  

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

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

ما هً عوامل جدب السكان؟ -  

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

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

 5/ اربط بسهم بٌن كل عبارة و ما ٌناسبها:

مالءمة المناخ و وفرة السهول الخصبة  ●               ●الكثافة السكانٌة نوعان                   

العمومٌة.صعوبة المناخ و قلة المرافق ●                ●قلة عدد السكان فً الصحراء راجع ل  

حسابٌة و حقٌقٌة ●         ●ارتفاع الكثافة السكانٌة فً االقلٌم الشمالً ل  

 6/ احسب الكثافة السكانٌة لهذه الوالٌات:

 الوالٌة  الجزائر  الوالٌة سطٌف  الوالٌة ادرار

الف نسمة326 ملٌون نسمة 1,3 عدد السكان  ملٌون 2,8 عدد السكان 
 نسمة 

 عدد السكان

²كلم464900 ²كلم6504 المساحة  ²كلم809 المساحة   المساحة 

 

.مع ذكر سبب هذا االختالفاحسب الكثافة الحسابٌة لكل والٌة و قارن بٌنها  -  

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

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

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

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

 07/اجب عن االسئلة التالٌة: 

ما مفهوم التنمٌة االقتصادٌة ؟)تعرٌفها( -  

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

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

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

 عرف االقتصاد؟

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

..............................................................................................................................  
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ماذا نقصد بالتنمٌة المستدامة؟............................................................................................... -  

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

هل التنمٌة تكون فً مٌدان واحد فقط ام فً عدة مٌادٌن؟ اذكر امثلة عن ذلك -  

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

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

من اجل تطوٌر الزراعة فً الجزائر بإصدار مجموعة من القوانٌن و تنظٌمات و اٌضا انجازات. اذكرها باختصار -  

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

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

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

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

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

كٌف هً التنمٌة االقتصادٌة فً مٌدان الصناعة فً الجزائر؟ -  

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

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

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

بخصوص التنمٌة فً المٌدان التجاري بماذا قامت الجزائر؟)ماذا فعلت(  -  

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

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

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

تتمٌز التنمٌة االقتصادٌة بمجموعة من الخصائص اذكر البعض منها؟ -  

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

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

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

ما هً أهداف التنمٌة االقتصادٌة؟ -  

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

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

................................................................................................................................  
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 الحلول 

 10/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

غٌر  متساو. و العالم التوزٌع السكانً فً الجزائر(خ←)متساو. العالمو  فً الجزائرالسكانً التوزٌع  -  

عدد السكان فً المدٌنة اكبر من عدد السكان فً (خ←)عدد السكان فً القرٌة اكبر من عدد السكان فً المدٌنة. -

 القرٌة

  مربعلومتر )ك²ٌالكثافة السكانٌة هً عدد السكان فً كلم (خ←)نٌة هً عدد السكان فً كلم الواحدالكثافة السكا -

 الواحد. 

²الكثافة السكانٌة هً قسمة عدد سكان القطر على المساحة باكلم(خ←)المساحة  Xالكثافة السكانٌة = عدد السكان  -  

²المساحة =..........ن/كلم    الكثافة السكانٌة =      عدد السكان         

الكثافة الحقٌقٌة( –ٌوجد نوعٌن من الكثافة السكانٌة )الكثافة الحسابٌة (خ)←توجد اربع انواع من الكثافة السكانٌة -  

(ص)←ترتفع الكثافة السكانٌة فً االقلٌم التلً . -  

ٌتمٌز االقلٌم االوسط بكثافة سكانٌة متوسطة. (خ)←ٌتمٌز االقلٌم االوسط بكثافة سكانٌة مرتفعة.-  

ٌتمٌز االقلٌم الصحراوي بانخفاض شدٌد فً نسبة الكثافة (خ)←تنعدم الكثافة السكانٌة فً االقلٌم الصحراوي. -

 السكانٌة

توجد فً الجزائر ثالثة اقالٌم مناخٌة.(خ)←توجد فً الجزائر اربعة اقالٌم مناخٌة. -  

(ص)←الكثافة السكانٌة تتغٌر بٌن فترة و اخرى. -  

عدد السكان  تغٌر مكان ما تتغٌر حسبالكثافة السكانٌة فً (خ)←الكثافة السكانٌة فً مكان ما ثابتة ال تتغٌر. -  

مختلفتان(خ)←افة الحسابٌة هً نفسها الكثافة الحقٌقٌة.ثالك -  

ألي بلد اذا عرفنا  ٌمكن حساب الكثافة السكانٌة(خ)←اذا عرفنا مساحته فقط. ألي بلدٌمكن حساب الكثافة السكانٌة  -

   المساحة و عدد السكان

مختلفان (خ)←االقلٌم التلً هو نفسه االقلٌم االوسط. -  

(ص)←تتغٌر الكثافة السكانٌة بٌن فترة و اخرى. -  

 02/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

هل التوزٌع فً الجزائر متساو؟ -  

 التوزٌع فً الجزائر غٌر متساو فعدد السكان فً الرٌف لٌس هو عدد السكان فً المدٌنة. و عدد السكان  فً والٌة -

  اخرى و عدد السكان فً الشمال مختلف عنه فً الجنوب.فً والٌة س هو عدد السكان ما لٌ
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ما معنى الكثافة السكانٌة؟ -  

  الواحد ²الكثافة السكانٌة هً عدد السكان فً كلم-

كٌف ٌمكن الحصول على الكثافة السكانٌة ألي بلد او منطقة؟ -  

.سكان القطر على المساحة بالكٌلومتر المربع للحصول على الكثافة السكانٌة ألي بلد نقسم عدد -  

كم نوع من الكثافة السكانٌة ٌوجد ؟ )مع ذكرهم( -  

./ الكثافة الحقٌقٌة2/ الكثافة الحسابٌة         1:ٌوجد نوعان من الكثافة السكانٌة  -  

كم عدد االقالٌم المناخٌة فً الجزائر؟ و كٌف هً الكثافة السكانٌة فٌها؟ -  

آلخرتختلف من اقلٌم  .ٌوجد بالجزائر ثالثة اقالٌم و الكثافة السكانٌة تختلف فٌهم -  

افة السكانٌةث/ االقلٌم الشمال )التلً( ترتفع فٌه الك1  

/ االقلٌم االوسط و ٌتمٌز بكثافة سكانٌة متوسطة عموما اقل بكثٌر من كثافة االقلٌم الشمالً.2  

تنعدم فً بعض المناطق.تى تكاد / االقلٌم الصحراوي و تقل به الكثافة ح3  

من مساحة الوطن( اال انها قلٌلة السكان لماذا؟ %86رغم شساعة الصحراء) -  

من مساحة الوطن( اال انها قلٌلة السكان بسبب ظروفها المناخٌة القاسٌة و الطبٌعة %86رغم شساعة الصحراء) -

 الصعبة.

الحقٌقٌة؟ما الفر ق بٌن الكثافة الحسابٌة و الكثافة  -  

) المساحة حسابٌة او العامة او النظرٌة و نحصل علٌها بقسمة عدد السكان االجمالً على المساحة الكلٌةالكثافة ال-

(او االقلٌم  السكانٌة للبلد  

)دون حساب سكان لة بالكان على المساحة المأهوالكثافة الحقٌقٌة او الكثافة الخاصة و نحصل علٌها بقسمة عدد الس

  االراضً الزراعٌة و االراضً البور(

نتٌجة عدة عوامل ,اذكرها آلخرتختلف الكثافة السكانٌة فً الجزائر من اقلٌم  -  

:تختلف الكثافة السكانٌة فً الجزائر من اقلٌم آلخر نتٌجة عدة عوامل هً  -  

و وفرة المٌاه مالئمة المناخ و وفرة السهول الخصبة :طبٌعٌة الالعوامل /1  

العوامل االقتصادٌة: ٌمٌل االنسان بطبٌعته الى التمركز فً المناطق التً بها أنشطة اقتصادٌة من زراعة و  / 2

توفر مناصب الشغل –صناعة و تجارة   

الترابط و العادات و التقالٌد الهجرة من المناطق الداخلٌة و رغبة  –وجود مختلف المرافق  :/ العوامل االجتماعٌة3

وجود جمٌع متطلبات الحٌاة السهلة.فً االنسان فً العٌش   
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 3/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

االقلٌم الشمالً غزٌر االمطار معتدل الحرارة.(خ)←.االقلٌم الشمالً قلٌل المطر -  

ص()←.²ن/ كلم13.5الكثافة العامة للسكان فً الجزائر  -  

(ص)←للحرارة دور كبٌر فً توزٌع السكان . -  

للتساقط و الحرارة دور كبٌر فً توزٌع السكان.(خ)←دور فً توزٌع السكان.لٌس للتساقط اي  -  

(ص)←التضارٌس السهلٌة تعد مناطق جدب للسكان. -  

العكس صحٌح(خ)←ٌفضل السكان االقامة فً المرتفعات. -  

(ص)←ترتفع الكثافة السكانٌة بالمناطق الصناعٌة. -  

راء اال انها قلٌلة السكان.رغم شساعة الصح(خ)←الصحراء الكثافة السكانٌة بها مرتفعة . بسبب شساعة -  

 4/ اجب عن االسئلة التالٌة:

للتساقط و الحرارة دور كبٌر فً توزٌع السكان, كٌف ذلك؟ -  

ترتفع بها الكثافة  فً توزٌع السكان حٌث ان المناطق الغزٌرة االمطار المعتدلة المناخللتساقط و الحرارة دور كبٌر  -

 السكانٌة بٌنما المناطق القلٌلة االمطار الشدٌدة الحرارة تنخفض بها الكثافة السكانٌة.

الى ماذا ٌؤدي وجود المٌاه الجوفٌة فً الصحراء؟ -  

ٌؤدي وجود المٌاه الجوفٌة فً الصحراء الى تمركز السكان قربها فتنشأ الواحات. -  

فً الواحات رغم قلة امطارها و ارتفاع درجة  حرارتها؟ لماذا ترتفع الكثافة السكانٌة -  

نشاط اقتصادي  –ترتفع الكثافة السكانٌة فً الواحات لتوفر شروط الحٌاة المختلفة من مٌاه )المٌاه الجوفٌة( زراعة  -

تربٌة االبل .....( –متنوع   

بماذا ٌتمٌز االقلٌم الشمالً ؟ و االقلٌم الصحراوي؟ و هل هذا االختالف ٌلعب دورا فً التوزٌع السكانً؟ -  

ٌتمٌز االقلٌم الشمالً بكونه غزٌر االمطار معتدل الحرارة و هذا ما ٌؤدي الى ارتفاع الكثافة السكانٌة به -  

الى منعدم فً  بالمقابل ٌكون قلٌل السكان االمطار مرتفع الحرارةٌتمٌز االقلٌم الصحراوي)اقلٌم الجنوب( بأنه قلٌل  -

 بعض المناطق.

لماذا تنعدم الحٌاة السكانٌة تقرٌبا فً جبال الهقار؟ -  

قساوة و جفاف -انعدام الحٌاة و وعورتها –تكوٌنها الصخري  -:تنعدم الحٌاة السكانٌة تقرٌبا فً جبال الهقار بسبب  -

 مناخها.
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الجبال رغم وعورة و صعوبة العٌش بها؟لماذا ٌفضل بعض االشخاص االقامة فً   

عاطفٌة  –تارٌخٌة  –فً الجبال رغم وعورة و صعوبة العٌش بها ألسباب أمنٌة  ٌفضل بعض االشخاص االقامة -

 )ارتباطهم بالمكان(  

ما هو النشاط الرسمً بالمدن ؟ و هل ساهم هذا النشاط فً نمو السكان ؟ كٌف ذلك؟ -  

غل النشاط الرسمً بالمدن هو النشاط الصناعً و الذي ٌعتبر من العوامل التً تجلب السكان وذلك ألنه ٌوفر لهم الش -

ٌوفر مناصب للعمل()   

؟الجبلٌة لماذا ٌقل عدد السكان فً الهضاب و المرتفعات -  

الجبلٌة لوعورتها و شدة برودة جوها شتاء و قلة صالحٌتها للزراعة.  ٌقل عدد السكان فً الهضاب و المرتفعات -  

ترتفع الكثافة السكانٌة فً المناطق الصناعٌة , فً راٌك لماذا؟ -  

ة اٌدي عاملة كثٌرة(توفره من مناصب عمل )تتطلب الصناعترتفع الكثافة السكانٌة فً المناطق الصناعٌة لما  -  

فً السهول؟ لماذا ٌفضل السكان االقامة  -  

فً السهول بسبب سهولة التنقل بها, وصالحٌتها للنشاط الزراعً و مالءمة مناخها خاصة ان ٌفضل السكان االقامة  -

 كانت قرٌبة من البحر.

ما هو النشاط الذي ٌؤدي الى تضخم المدن )زٌادة الكثافة السكانٌة( الزراعة ام الصناعة؟ لماذا؟ -  

  المدن ))زٌادة الكثافة السكانٌة( ألنها توفر لهم الشغل.  النشاط الذي ٌؤدي الى تضخم -

ما هً عوامل جدب السكان؟ -  

وفرة  –الواحات فً الجنوب  –المدن الساحلٌة  –السهول الزراعٌة  –التضارٌس السهلة  :عوامل جذب السكان هً -

المناطق الصناعٌة  –المٌاه   

 5/ اربط بسهم بٌن كل عبارة و ما ٌناسبها:

مالءمة المناخ و وفرة السهول الخصبة  ●               ●الكثافة السكانٌة نوعان                   

صعوبة المناخ و قلة المرافق العمومٌة.●                ●قلة عدد السكان فً الصحراء راجع ل  

حسابٌة و حقٌقٌة ●         ●ارتفاع الكثافة السكانٌة فً االقلٌم الشمالً ل  

 6/ احسب الكثافة السكانٌة لهذه الوالٌات:

لكل والٌة نقسم عدد السكان على المساحة  لحساب الكثافة الحسابٌة -  

الجزائر مقارنة بالكثافة السكانٌة بوالٌة سطٌف التً تعتبر متوسطة  جدا  بوالٌة نالحظ ان الكثافة السكانٌة مرتفعة

) مالئمة المناخ و وفرة و هذا راجع لعدة عوامل منها الطبٌعٌةادرار منخفضة جدا  والٌة بٌنما الكثافة السكانٌة فً

)وجود واٌضا االجتماعٌة وفرة النشاط االقتصادي من زراعة و صناعة و تجارة()صادٌةو االقت السهول الخصبة(
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امل دون نسٌان عو.ما فً توزٌع السكان اذكر التساقط و الحرارة اللتان تلعبان دورا ه واٌضا ٌجب  مختلف المرافق(

السكان جذب   

 07/اجب عن االسئلة التالٌة: 

ما مفهوم التنمٌة االقتصادٌة ؟)تعرٌفها( -  

تهدف الى جعل الدولة تنمو و تزدهر فً المجال االقتصادي و ذلك عن طرٌق برامج و  التنمٌة االقتصادٌة هً عملٌة-

  اٌجابً على المجتمع.خطط تطوٌرٌة ٌكون لها اثر 

االقتصاد علم ٌدرس استغالل الموارد المتاحة فً تلبٌة الحاجات و مجاالته الزراعة و التجارة و  عرف االقتصاد؟

  الصناعة.

االجٌال الحاضرة دون التً تؤدي الى تلبٌة حاجات التنمٌة  :التنمٌة المستدامة هً - ؟ماذا نقصد بالتنمٌة المستدامة -

 المساس و التفرٌط فً حاجات اجٌال المستقبل.

هل التنمٌة تكون فً مٌدان واحد فقط ام فً عدة مٌادٌن؟ اذكر امثلة عن ذلك -  

ل التجارة.امج –الصناعة مجال  –مجال الزراعة  :التنمٌة االقتصادٌة تكون فً جمٌع المجاالت  -  

من اجل تطوٌر الزراعة فً الجزائر بإصدار مجموعة من القوانٌن و تنظٌمات و اٌضا انجازات. اذكرها باختصار -  

:وهً ٌمات و اٌضا انجازات ظمجموعة من القوانٌن و تن بإصدارلتطوٌر الزراعة قامت الجزائر  -  

ة التسٌٌر الذاتً / قانون الثورة الزراعٌة / قانون استصالح االراضً / قانون المستثمرات الفالحٌقانون   

   ة.غٌار و التشجٌر للحفاظ على التربلقطاع بالعتاد و قطاع البناء السدود و دعم ا :زراعٌة مثل  بإنجازاتقامت و 

كٌف هً التنمٌة االقتصادٌة فً مٌدان الصناعة فً الجزائر؟ -  

فً الصناعة التركٌبٌة  خاصة ازدهارااالخٌرة  اآلونةقامت الجزائر بدعم كبٌر للقطاع الصناعً حٌث شهد فً  -

سٌارات النفعٌة و السٌاحٌة ,دون ان ننسى ان الجزائر فتحت باب االستثمار لألجانب من اجل المساهمة فً رفع لل

. ة الصناعة الجزائرٌةوتٌر  

بخصوص التنمٌة فً المٌدان التجاري بماذا قامت الجزائر؟)ماذا فعلت(  -  

الى  باإلضافةالمحلً باسم نشري منتوج بالدي  تحاول الجزائر دائما تنظٌم السوق التجارٌة و ذلك بدعم المنتوج -

  التجارٌة. و سماحها بممارسة مختلف االنشطة فتحها ألسواق تجارٌة
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تتمٌز التنمٌة االقتصادٌة بمجموعة من الخصائص اذكر البعض منها؟ -  

:كر منهاذنمٌة االقتصادٌة بمجموعة من الخصائص نتتمٌز الت -  

تراتٌجٌات تطوٌرٌة ٌضعها الخبراءالعمل وفق مخططات و اس -  

لها اهداف واضحة مسطرة -  

االستفادة من التكنولوجٌا المتطورة. -  

باالقتصاد و تطوٌره. تعتمد على استغالل الموارد و االمكانٌات المتاحة و المعززة للنهوض -  

تعمل وفق اطار زمانً محدد. -  

ما هً أهداف التنمٌة االقتصادٌة؟ -  

:مٌة االقتصادٌة كثٌرة نذكر منها على سبٌل الذكر ال الحصرالتناهداف   

به.تعزٌز نمو و ازدهار و تقدم االقتصاد و تطوٌره و النهوض  -  

باالقتصاد و تطوٌره.ا فً النهوض انٌات المتاحة و االستفادة منهحسن استثمار و استغالل الموارد و االمك -  

 

 

 

 

 

)ٌجب مراعات  الدروس و الخالصات التً تم اخدها فً القسم /و عدم التقٌد بإجاباتً فً الوضعٌات اإلدماجٌه فلندع 

و ٌجب مناقشة  التلمٌذ ٌعبر بالطرٌقة التً ترٌحه و تساعده المهم ان ال ٌخرج عن الموضوع و تكون افكاره مرتبة /

نت االجابة هكذا هل هً ما رأٌك لو كا م افهمها ؟لنت متأكد ؟ لماذا ؟ اشرح لً انا اجابته لكً ٌفهم جٌدا )هل ا

(.... ........صحٌحة  

  غٌر قصد/  االنتباه عند مراجعة االجابة فقد تكون هناك اخطاء وقعت منً عن 

 

 


