
                                          شعبٌةالجمهورٌة الجزائرٌة الدٌموقراطٌة ال

www.meriem-educ.com مدونة التعليم بوخشم مريم                                                                    

 1 

 مراجعة فً مادة  الجغرافٌا

  للسنة الرابعة ابتدائً الفصل الثانً )الجٌل الثانً(

بين  الموقع الجغرافي و طبيعة االنتماء/الموارد الطبيعية و عالقتها بنشاط االنسان في الجزائر/العالقة :الدروس المعنية

 العمل االنتاجي و فوائده/عقلنة استغالل الموارد الطبيعية غير المتجددة

 1/ امال الفراغات بالكلمات المناسبة 

تقع الجزائر فً الجهة ...............للوطن العربً و هً ..............الدول العربٌة مساحة بنسبة .............ولها 

هً  افرٌقٌةحدود مع ............دول 

......................وهً عضو فعال فً ........................................................................

 .................العربٌة و ..........................االفرٌقً.

 2/ ضع )ص(أو )خ( امام كل جملة :

)........(←الجزائر ثانً أكبر دولة عربٌة  -  

)......( ←دول عربٌة  7الجزائر لها حدود مع  -  

).......( ←٪  8مساحة الجزائر بالنسبة لقارة افرٌقٌا هً  -  

)......( ←الجزائر بوابة افرٌقٌا من جهة الجنوب  -  

).....( ←دول افرٌقٌة  5الجزائر لها حدود مع  -  

).......(←الجزائر اكبر بلد افرٌقً -  

)......( ←الجزائر عضو فعال فً جامعة الدول العربٌة و االتحاد االفرٌقً  -  

).......(←ثلثً مساحة الجزائر عبارة عن صحراء  -  

اكبر عمل انجزته الجزائر لتربط االتصال بٌنها و بٌن جنوب القارة االفرٌقٌة و شمالها طرٌق الوحدة االفرٌقٌة  -

  ).....( 

 3/ امأل الفراغات بالكلمات المناسبة : 

حٌث أنها تحتل  ²لجغرافٌة الجزائر الكثٌر من الممٌزات منها امتدادها الواسع على مساحة ....................كلم 

المرتبة ........عالمٌا و ...........افرٌقٌا و بالتالً فهً االكبر مساحة مغاربٌا و ..................و 

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

حدود مع ..........دول افرٌقٌة هً ...................................................................................لها   

كلم. 6343............ بشرٌط حدودي ٌبلغ   

/ أذكر بعض الدول التً لها نفس االنتماء المتوسطً 4  

على جب تنجح ٌلكً 

رغبتك فً النجاح ان 

  تفوق خوفك من الفشل
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.............................................................................................................  

 

/ بعض الدول لها عدت انتماءات .أذكر بعض هذه الدول و انتمائها.5  

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

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

/ فٌما تشترك الجزائر فً جزئها الشمالً مع الدول المتوسطٌة ؟6  

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

اون بٌن دول ضفتً البحر االبٌض المتوسط ماذا كان دور الجزائر )ماذا فعلت الجزائر فً اطار هذا فً اطار التع/ 8

 التعاون (

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

/ أذكر بعض مظاهر االنتماء العربً للجزائر 9  

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

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

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

/ أذكر الدول العربٌة التً لها حدود مع الجزائر 10  

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

/ أذكر العبارة التً قالها أحد الزعماء األفارقة والتً تلخص دور الجزائر فً تحرٌر الشعوب االفرٌقٌة ؟11  

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

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

/ أذكر بعض مظاهر االنتماء االفرٌقً للجزائر 12  

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

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

مالها ؟/ ما أكبر عمل أنجزته الجزائر لتربط االتصال بٌنها و بٌن جنوب القارة االفرٌقٌة و ش13  

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

/ أذكر بعض مزاٌا االنتماء المتوسطً 14  

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

........................................................................................ 
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 4/امأل فراغات الفقرة التالٌة :

لغ مساحة الوطن العربً .........أي ............من مساحة الٌابسة تب  

تقع الجزائر فً الجهة ..........للوطن العربً وهً ............الدول العربٌة مساحة بنسبة ..............و لها حدود 

...........................العربٌة و  مع .........دول  عربٌة هً ...............................وهً عضو فعال فً

 ..........................االفرٌقً

 5/ أكمل الجدول بالعبارات المناسبة حسب طبٌعة االنتماء 

انتماء افرٌقً  –انتماء متوسطً  –انتماء عربً  -انتماء مغاربً    

مورٌطانٌا –المغرب  –تونس  –الجزائر    

اٌطالٌا  –اسبانٌا  –فرنسا  -الجزائر    

الجزائر   –سورٌا  -العراق  -قطر  –مصر    

السنٌغال -افرٌقٌا الجنوبٌة  –مالً  –الجزائر    

  

 6/ اكتب كل كلمة فً مكانها المناسب :

الشمالً  –اقتصادٌة  –نباتً  –السطح  –الجزائر  -المناخ    

.............و ...............وماترتب عن ذلك من تشترك ........فً جزئها ................مع الدول المتوسطٌة فً 

 غطاء .......................و انشطة ..................مختلفة

 07/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).......(←تملك الجزائر اال الموارد غٌر المتجددة. -  

).......(←ٌوجد غار جبٌالت بأدرار  -  

).......(←الطاقة الشمسٌة من الموارد الطبٌعٌة غٌر متجددة. -  

).......(←تفتقر الجزائر الى الموارد الطبٌعٌة الطاقوٌة. -  

)........(←لصناعة الحدٌد تأثٌر سلبً على القطاعات االخرى. -  

)........(←الحدٌد و الفوسفاط من الموارد الطاقوٌة. -  

)......(←الفالحة.التربة مورد طبٌعً اساسً فً  -  

)......(←من غذائنا ٌأتً من الحٌوانات. 95% -  

).......(←والٌات. 6سد بنً هارون ٌوجد بجٌجل و ٌمون  -  

)........(←الفلٌن احد الثروات المعدنٌة. -  

-   
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 8/اربط :

دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة االفرٌقٌة و االتحاد   من مظاهر االنتماء االفرٌقً
 االفرٌقً

موقعها فً الضفة الجنوبٌة من البحر المتوسط 
 ساعدها على التواصل مع بقٌة دول المتوسط 

 اشتراكها فً السطح و المناخ مع الدول المتوسطٌة 

 عضو فعال فً جامعة الدول العربٌة
 

تدافع عن قضاٌا االمة و فً مقدمتها القضٌة  من مظاهر االنتماء العربً
 الفلسطٌنٌة

  

صحراوٌة الن اكثر من ثلثً مساختها صحراءدولة   
  

انتعاش النشاط االقتصادي بٌن الجزائر و دول  
 المتوسط

 التأثٌر و التأثر بٌن شعوب دول المتوسط
 

موقعها الجغرافً فهً همزة وصل بٌن القارات  من مظاهر االنتماء المتوسطً 
 الثالث

ادى الى تمتٌن  غٌاب العوائق الطبٌعٌة كالجبال
 العالقات مع الدول العربٌة

 العضوٌة المبكرة و الفعالة فً جامعة الدول العربٌة 

 8/ اجب عن االسئلة التالٌة:

اذا كان نشاط االنسان منذ القدم قد قام على ما توفره الطبٌعة من ثروات  -  

ماذا نقصد بالموارد الطبٌعٌة؟ -  

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

)مع ذكر أمثلة(اعط تعرٌفا مختصرا لها  الى كم صنف تصنف الموارد الطبٌعٌة فً الجزائر؟  

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

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

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

تملك الجزائر موارد طبٌعٌة متعددة و متنوعة الى كم نوع تنقسم هذه الموارد؟)مع امثلة( -  

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

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

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

........................................................................................................................... 
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خرى؟الحدٌد و القطاعات االقتصادٌة اال ماهً العالقة الموجودة بٌن صناعة -  

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

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

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

التً ال ٌمكن للصناعة الحدٌثة ان تستغنً عنه ٌعد الحدٌد من المعادن االساسٌة  -  

مناجماذكر بعض المصانع الجزائرٌة و اٌضا بعض ال  

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

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

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

ماذا عن الفوسفاط هل تملك الجزائر هذا المعدن؟ و اٌن ٌتواجد ؟و ماهً اهمٌته؟ -  

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

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

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

اٌن تتركز حقول الغاز الطبٌعً فً الجزائر؟ -  

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

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

فً اي سنة اكتشف البترول؟ واٌن؟ -  

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

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

اقوٌة خاصة البترول و الغاز فً انعاش االقتصاد الوطنً ؟ كٌف ذلك؟هل تساهم المصادر الط -  

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

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

ماذا توفر الثروة الحٌوانٌة لالقتصاد الوطنً؟ -  

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

ٌن مساحة الجزائر عامة و مساحة االراضً الصالحة للزراعة.قارن ب -  

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

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

ما العالقة بٌن المناخ السائد فً الجزائر بحكم موقعها الجغرافً و النشاط الفالحً؟ -  
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......................................................................................................................................

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

 

من أٌن تأتً اكبر نسبة من غذائنا؟ -  

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

اٌن ٌتواجد سد بنً هارون و كم من والٌة ٌمون؟ -  

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

 01/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←ٌنقسم العمل االنتاجً الى ثالثة انواع-  

).......(←العمل االنتاجً المادي هو العمل الذي ٌوفر لنا الخدمات. -  

)......(←انتاج المواد الغذائٌة ٌعتبر انتاج مادي -  

)......(←العمل االنتاجً الالمادي ٌكون انتاجه فً شكل محسوس  -  

)......(←قطاع التربٌة ٌعتبر عمل انتاجً مادي  -  

 00/ اجب االسئلة التالٌة:

االنتاجًالى كم قسم ٌنقسم العمل  -  

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

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

و اذكر بعض االعمال التً تنتمً الٌه. ماذا نقصد بالعمل االنتاجً المادي  -  

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

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

  )مع ذكر امثلة(عرف العمل االنتاجً الالمادي  -

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

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

 01/ صنف فً الجدول المنتجات التالٌة:

المنتوجات  –الغاز  تمٌٌعتكرٌر البترول و –المحاكم  -صناعة الكرارٌس –المدارس  –الجامعات  –صناعة الشاحنات 

الشرطة -الصناعات التقلٌدٌة –التمرٌض  –البرٌد و المواصالت  –الفالحٌة   
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 انتاج ال مادي انتاج مادي
  

 
 
 

 02/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).......(←تضمن الدولة االستعمال الرشٌد للموارد الطبٌعٌة -  

)......(←سنة من االن 111بحسب الخبراء ان الغاز الطبٌعً سٌنفد بعد -  

)......(←الصناعات.للمعادن اهمٌة كبٌرة فً مختلف  -  

)......(←سنة. 16النفط مهدد بالنفاذ بعد  -  

).......(←الموارد الطبٌعٌة المتجددة ٌمكن ان تأخذ وقتا طوٌال للتجدٌد.-  

).......(←الموارد الطبٌعة سواء كانت متجددة او غٌر متجددة هً ملك لجمٌع االجٌال.-  

)......(←المعادن نفذت فً بعض المناجم.بعض  -  

)......(←الطاقة الشمسٌة طاقة المستقبل. -  

).....(←االستغالل المكثف للتربة جٌد لها و ال ٌضعفها. -  

)......(←اساسً فً الفالحة.\االراضً مورد طبٌعً  -  

)......(←ال ٌجب المحافظة على الموارد الطبٌعٌة المتجددة ألنها سوف تتجدد مع الوقت -  

 03/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

من الدستور الجزائري؟ 08ماذا جاء فً المادة  -  

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

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

الى ماذا ٌؤدي االستغالل الكثٌف للتربة؟ -  

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

ٌة غٌر متجددة؟فً المحافظة على الموارد الطبٌع كٌف ٌمكننا المساهمة -  

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

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

كٌف ٌمكن المساهمة فً الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة المتجددة؟ -  

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

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

 04/ اربط بٌن كل عبارة و ما ٌناسبها:

جم انتاج الذهب                                       جٌجلمن  

 مصنع بالرة                                          تٌزي وزو

 مركب االجهزة االلكترونٌة                        الهقار

 مركب العربات الصناعٌة                         تبسة

قسنطٌنة               منجم الفوسفات                    

 مركب الجرارات                                روٌبة

 05/ اربط بٌن كل عبارة و ما ٌناسبها:

 تتمثل الموارد الطاقوٌة                           الغاز و البترول

 تتمثل الموارد الفالحٌة                          الحدٌد و الفوسفات

لمعدنٌة                          الحبوب ة الخضر و الفواكه و تربٌة الحٌواناتتتمثل الموارد ا  

 06/ اكمل بما ٌناسب:

 4,1       /3,4      /3411     /01,1  

تغطً الغابات فً الجزائر حوالً ..............ملٌون هكتار -  

االستهالك الوطنً للمٌاه العذبة هو .............ملٌار متر مكعب -  

ٌقدر احتٌاط البترول فً بالدنا حوالً .................ملٌار برمٌل  -  

ٌقدر احتٌاط الغاز الطبٌعً فً بالدنا حوالً ............ ملٌار مكعب. -  

 07/ ضع الكلمات التالٌة فً مكانها المناسب:

ال مادي  / استغالل  / القارة  / استهالك / مادي -  

بالتقطٌر...................عقالنً للموارد الطبٌعٌةالسقً  -  

ملٌون نسمة لمدة سنة كاملة311ساعات من شمس صحرائنا تكفً لتخزٌن الطاقة الكهربائٌة ل.............. 5 -  
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البرٌد و المواصالت عمل ذو انتاج........... -  

صناعة السٌارات عمل ذو انتاج............ -  

 08/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

اذكر انواع الموارد الطبٌعٌة فً الجزائر )مع امثلة( -  

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

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

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

اذكر اهم حقول الغاز الطبٌعً الموجودة فً الجزائر  -  

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

التً تعتمد علٌها الجزائر؟ما هً اهم مصادر الطاقة  -  

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

الفوسفات فً الجزائر؟ و اٌن ٌتم تصنٌعه؟ فٌما ٌستعمل؟اٌن ترتكز اهم مناجم  -  

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

ما هً مساحة االراضً الزراعٌة فً الجزائر؟.............................................................. -  

............................بكم ٌقدر االستهالك الوطنً من المٌاه العذبة؟................................... -  

اذكر بعض المعادن المتوفرة فً الجزائر؟................................................................ -  

؟1105متى تم اكتشاف البترول ؟و اٌن؟ و كم بلغ انتاجه فً سنة  -  

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

اٌن ٌوجد مصنع بالرة ؟ ما هو اختصاصه)ما  ٌصنع( -  

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

الشمس فً صحراء الجزائر؟ قال الخبراء عن ذا ما  

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

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

...................................................................................................................................  
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 1/ امال الفراغات بالكلمات المناسبة 

دول  7ولها حدود مع %17الدول العربٌة مساحة بنسبة اكبر للوطن العربً و هً الغربٌة تقع الجزائر فً الجهة 

هً عضو فعال فً و النٌجر -مالً –مورٌتانٌا  –الصحراء الغربٌة  –المغرب االقصى  –لٌبٌا –تونس  افرٌقٌة هً

االفرٌقً.االتحاد بٌة و  العرجامعة ال  

 2/ ضع )ص(أو )خ( امام كل جملة :

الجزائر اكبر دول عربٌة (خ )←الجزائر ثانً أكبر دولة عربٌة  -  

  دول عربٌة 5الجزائر لها  حدود مع  (خ ) ←دول عربٌة  7الجزائر لها حدود مع  -

  (ص ) ←٪  8مساحة الجزائر بالنسبة لقارة افرٌقٌا هً  -

الجزائر بوابة افرٌقٌا من جهة الشمال . (خ ) ←الجزائر بوابة افرٌقٌا من جهة الجنوب  -  

دول افرٌقٌة  7الجزائر لها حدود مع  (خ ) ←دول افرٌقٌة  5الجزائر لها حدود مع  -  

(ص )←الجزائر اكبر بلد افرٌقً -  

(ص ) ←الجزائر عضو فعال فً جامعة الدول العربٌة و االتحاد االفرٌقً  -  

(ص )←ثلثً مساحة الجزائر عبارة عن صحراء  -  

  (صاكبر عمل انجزته الجزائر لتربط االتصال بٌنها و بٌن جنوب القارة االفرٌقٌة و شمالها طرٌق الوحدة االفرٌقٌة ) -

 3/ امأل الفراغات بالكلمات المناسبة : 

حٌث أنها تحتل  ²كلم ²كلم  2381741مساحة لجغرافٌة الجزائر الكثٌر من الممٌزات منها امتدادها الواسع على 

و متوسطٌاعربٌا و افارٌقٌا افرٌقٌا و بالتالً فهً االكبر مساحة مغاربٌا و االولى عالمٌا و عاشرة المرتبة   

.مورٌتانٌا -لٌبٌا  –الصحراء الغربٌة –المغرب االقصى  –تونس –مالً و النٌجر دول افرٌقٌة هً  7لها حدود مع   

كلم. 6343بشرٌط حدودي ٌبلغ    

/ أذكر بعض الدول التً لها نفس االنتماء المتوسطً 4  

.......الجزائر-تونس  –اسبانٌا  –فرنسا :بعض الدول التً لها نفس االنتماء المتوسطً مثل  -  

/ بعض الدول لها عدت انتماءات .أذكر بعض هذه الدول و انتمائها.5  

بعض الدول لها عدة انتماءات مثل  -   

انتماء مغاربً ( –انتماء متوسطً  –انتماء افرٌقً  –تونس )انتماء عربً  -  

.عربً (انتماء  –مورٌطانٌا )انتماء افرٌقً  -  

/ فٌما تشترك الجزائر فً جزئها الشمالً مع الدول المتوسطٌة ؟6  

 االجابة 
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.تشترك الجزائر فً جزئها الشمالً مع الدول المتوسطٌة فً السطح و المناخ -.  

التعاون بٌن دول ضفتً البحر االبٌض المتوسط ماذا كان دور الجزائر )ماذا فعلت الجزائر فً اطار هذا  / فً اطار8

 التعاون (

فً اطار التعاون بٌن دول ضفتً البحر االبٌض المتوسط تم مد انبوبٌن للغاز الطبٌعً من الجزائر الى كل من اٌطالٌا  -

 و اسبانٌا عبر البحر االبٌض المتوسط.

ر بعض مظاهر االنتماء العربً للجزائر / أذك9  

  -بٌة من حٌث المساحةردولة ع راكبهً  –وقوعها فً القسم الغربً من الوطن العربً  -

دفاعها  –قدم التارٌخ انتماء الجزائر الى الوطن العربً قدٌم  –م 1962انضمامها المبكر لجامعة الدول العربٌة سنة  -

غٌاب العوائق الطبٌعٌة ادى الى تمتٌن العالقات مع الدول  عن قضاٌا االمة العربٌة و فً مقدمتها القضٌة الفلسطٌنٌة.

.العربٌة   

/ أذكر الدول العربٌة التً لها حدود مع الجزائر 10  

المغرب  –لٌبٌا  –تونس  –مورٌطانٌا  –الصحراء الغربٌة  :دول عربٌة هً  5للجزائر حدود مع  -  

والتً تلخص دور الجزائر فً تحرٌر الشعوب االفرٌقٌة ؟ / أذكر العبارة التً قالها أحد الزعماء األفارقة11  

.اذا كانت مكة قبلة المسلمٌن و الفاتٌكان قبلة المسٌحٌٌن فان الجزائر هً قبلة االحرار و الثوار()   

/ أذكر بعض مظاهر االنتماء االفرٌقً للجزائر 12  

:من مظاهر االنتماء االفرٌقً للجزائر  -  

الجغرافً موقعها  –دولة صحراوٌة الن اكثر من ثلثً مساحتها صحراء  -دولة مؤسسة لمنظمة االتحاد االفرٌقً -

االتصال بٌن الشمال و ربط  – الفعال فً تحرٌر الشعوب االفرٌقٌةدورها  –فهً همزة وصل بٌن القارات الثالثة 

 الجنوب من خالل انشاء طرٌق الوحدة االفرٌقٌة الذي ٌنطلق من الجزائر.

الجزائر لتربط االتصال بٌنها و بٌن جنوب القارة االفرٌقٌة و شمالها ؟/ ما أكبر عمل أنجزته 13  

طرٌق الوحدة االفرٌقٌة الذي ٌنطلق من الجزائر اكبر عمل انجزته الجزائر لتربط االتصال بٌن جنوب القارة و  -

.شمالها  

/ أذكر بعض مزاٌا االنتماء المتوسطً 14  

مع فً جزئها الشمالً اشتراكها  –على التواصل مع بقٌة الدول المتوسطٌة خصوصا. موقعها البحري ساعدها  -

.فً المناخ و السطح و ما ترتب عنه من غطاء نباتً و انشطة اقتصادٌة مختلفة.الدول المتوسطٌة   

 4/امأل فراغات الفقرة التالٌة :

من مساحة الٌابسة  %10أي ملٌون  14تبلغ مساحة الوطن العربً   
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دول   5و لها حدود مع %17الدول العربٌة مساحة بنسبة اكبر للوطن العربً وهً الغربٌة تقع الجزائر فً الجهة 

ربٌة و الع جامعة الدول  وهً عضو فعال فًالمغرب  –مورٌطانٌا  –لٌبٌا  –تونس  –الصحراء الغربٌة عربٌة هً 

االفرٌقًاالتحاد   

 5/ أكمل الجدول بالعبارات المناسبة حسب طبٌعة االنتماء 

انتماء افرٌقً  –انتماء متوسطً  –انتماء عربً  -انتماء مغاربً    

عربً انتماء –افرٌقً انتماء  مورٌطانٌا –المغرب  –تونس  –الجزائر    

متوسطًء انتما اٌطالٌا  –اسبانٌا  –فرنسا  -الجزائر    

عربً انتماء  الجزائر   –سورٌا  -العراق  -قطر  –مصر    

افرٌقًانتماء  السنٌغال -افرٌقٌا الجنوبٌة  –مالً  –الجزائر    

  

 6/ اكتب كل كلمة فً مكانها المناسب :

الشمالً  –اقتصادٌة  –نباتً  –السطح  –الجزائر  -المناخ    

و نباتً ك من غطاء ترتب عن ذل اومالسطح و المناخ فً  الدول المتوسطٌةمع الشمالً فً جزئها الجزائر تشترك 

اقتصادٌة  انشطة   

 مختلفة

 07/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

تملك الجزائر موارد طبٌعٌة متجددة و غٌر متجددة(خ)←تملك الجزائر اال الموارد غٌر المتجددة. -  

تٌندوف.ٌوجد غار جبٌالت فً  (خ)←ٌوجد غار جبٌالت بأدرار  -  

الطاقة الشمسٌة من الموارد الطبٌعٌة المتجددة.(خ)←الطاقة الشمسٌة من الموارد الطبٌعٌة غٌر متجددة. -  

تملك الجزائر موارد طبٌعٌة طاقوٌة باحتٌاطً متفاوت.(خ)←تفتقر الجزائر الى الموارد الطبٌعٌة الطاقوٌة. -  

اٌجابً على القطاعات االخرى. تأثٌرلصناعة الحدٌث (خ)←لصناعة الحدٌد تأثٌر سلبً على القطاعات االخرى. -  

الحدٌد و الفوسفاط من الموارد المعدنٌة.(خ)←الحدٌد و الفوسفاط من الموارد الطاقوٌة. -  

(ص)←التربة مورد طبٌعً اساسً فً الفالحة. -  

من غذائنا ٌأتً من النبات  %95( خ)←من غذائنا ٌأتً من الحٌوانات. 95% -  

والٌات. 6سد بنً هارون ٌوجد بمٌلة و ٌمون (خ)←والٌات. 6ٌوجد بجٌجل و ٌمون  سد بنً هارون -  

  الفلٌن احد الثروات الغابٌة.(خ)←الفلٌن احد الثروات المعدنٌة. -

 8/ اجب عن االسئلة التالٌة:
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اذا كان نشاط االنسان منذ القدم قد قام على ما توفره الطبٌعة من ثروات . -  

موارد لم ٌتدخل االنسان فً تكوٌنها او تشكٌلٌها . هًالموارد الطبٌعٌة  -  

 الى كم صنف تصنف الموارد الطبٌعٌة فً الجزائر؟)مع ذكر أمثلة(

تصنف الموارد الطبٌعٌة فً الجزائر الى صنفٌن  -  

منه ال  ٌؤخذ ى شكل رصٌد ثابت و ماالموارد الموجودة فً الطبٌعة عل جددة و نقصد بها/ موارد طبٌعٌة غٌر مت0

عوضٌ  

الفحم –المعادن  –الغاز الطبٌعً  – طالنف :اذا فهً معرضة لخطر النفاذ  

/ موارد طبٌعٌة متجددة و نقصد بها الموارد التً تتجدد ذاتٌا باستمرار مع مرور الوقت و هً موارد ال تتعرض 1

الثروة  –المٌاه العذبة  –الغطاء النباتً  –فاذ اذا استعملها االنسان بعقالنٌة بعٌدا عن التبذٌر مثل الطاقة الشمسٌة نلل

 الحٌوانٌة .

تملك الجزائر موارد طبٌعٌة متعددة و متنوعة الى كم نوع تنقسم هذه الموارد؟)مع امثلة( -  

تملك الجزائر موارد طبٌعٌة متعددة و متنوعة و تنقسم الى  -  

   :تلعب المعادن دورا اساسٌا فً الصناعة و من بٌن المعادن المتوفرة فً الجزائر نجد :/ الموارد المعدنٌة 0

الرصاص .......... –النحاس –الفضة  –الذهب  –الحدٌد  –الفوسفات   

 عرفت الحركة الصناعٌة فً العالم قفزة مهمة بعد اكتشاف الطاقة كمادة محركة لأللة  و هذه :/ الموارد الطاقوٌة1

تتمثل فً الغاز الطبٌعً و البترول.الموارد   

    المائٌةالثروة  –الغابٌة الثروة  –الحٌوانٌة الثروة  –ٌة ل االراضً الزراعتمثو ت:/ الموارد الفالحٌة 2

ماهً العالقة الموجودة بٌن صناعة الحدٌد و القطاعات االقتصادٌة االخرى؟ -  

صناعة الحدٌد تؤثر اٌجابٌا على القطاعات االقتصادٌة االخرى كالفالحة و النقل و البناء لما ٌوفره لها من ادوات هً  -

 فً امس الحاجة الٌها

 ٌعد الحدٌد من المعادن االساسٌة التً ال ٌمكن للصناعة الحدٌثة ان تستغنً عنه 

 اذكر بعض المصانع الجزائرٌة و اٌضا بعض المناجم

ٌعد الحدٌد من المعادن االساسٌة التً ال ٌمكن للصناعة الحدٌثة ان تستغنً عنها حٌث ان الجزائر مند االستقالل    -

ونظرا حدٌد المتوفر فً الونزة ,كما اقامت مصنع الحجار  للحدٌد و الصلب فً عنابة استغالل احتٌاطً ال ىتطلعت ال

استغالل منجم جبٌالت  ابالرة  للحدٌد و الصلب بجٌجل و اٌضلزٌادة الطلب على هذا المعدن  شرع فً اقامة مصنع 

 بتندوف.
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اهمٌته؟ماذا عن الفوسفاط هل تملك الجزائر هذا المعدن؟ و اٌن ٌتواجد ؟و ماهً  -  

نعم تملك الجزائر معدن الفوسفاط فهو من الموارد المعدنٌة المهمة فً االقتصاد الحدٌث تتركز اهم مناجمه فً والٌة  -

..باألسمدةو ٌستخدم الفوسفاط فً تزوٌد الفالحة  تبسة اما تصنٌعه فٌتم فً عنابة   

اٌن تتركز حقول الغاز الطبٌعً فً الجزائر؟ -  

.الطبٌعً فً الجزائر خصوصا فً حاسً الرمل و عٌن امناس و عٌن صالح تتركز حقول الغاز  -  

فً اي سنة اكتشف البترول؟ واٌن؟ -  

فً حاسً مسعود م0845اكتشف البترول فً سنة  -  

هل تساهم المصادر الطاقوٌة خاصة البترول و الغاز فً انعاش االقتصاد الوطنً ؟ كٌف ذلك؟ -  

خاصة البترول و الغاز فً انعاش االقتصاد الوطنً و ذلك  بتوفٌر رؤوس االموال  نعم تساهم المصادر الطاقوٌة -

.اآلالتنتٌجة التصدٌر للخارج و استعمالهما كمادة لتحرٌك مختلف أنواع   

ماذا توفر الثروة الحٌوانٌة لالقتصاد الوطنً؟ -  

.السماكتوفر الثروة الحٌوانٌة مواد متنوعة مثل االصواف و الجلود و الحلٌب و ا -  

قارن بٌن مساحة الجزائر عامة و مساحة االراضً الصالحة للزراعة. -  

من حٌث المساحة اال ان االراضً الصالحة للزراعة ال  رغم ان الجزائر هً االولى افرٌقٌا و عربٌا و متوسطٌا -

ملٌون هكتار. 01تتعدى   

فً و النشاط الفالحً؟ما العالقة بٌن المناخ السائد فً الجزائر بحكم موقعها الجغرا -.  

ئد بها الذي ٌتمٌز على طبٌعة المناخ السا فان ذلك انعكس بحكم موقع الجزائر الجغرافً فً المنطقة المعتدلة الحارة -.

ٌشغل اغلب المساحة و ٌسوده الجفاف فانعكس ذلك سلبا ٌر فً متوسط تساقط االمطار و بما ان الجنوب بتذبذب كب

  على النشاط الفالحً.

من غذائنا ٌأتً من النبات %84من أٌن تأتً اكبر نسبة من غذائنا؟ -  

سد بنً هارون بمٌلة و هو اكبر السدود فً الجزائر و  ٌتواجد  - اٌن ٌتواجد سد بنً هارون و كم من والٌة ٌمون؟ -.

والٌات. 5ٌمون   

 01/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

نقسم العمل االنتاجً الى نوعٌنٌ (خ)←االنتاجً الى ثالثة انواعٌنقسم العمل -  

السلع و المادي هو الذي ٌوفر لنا  نتاجًاإلالعمل (خ)←العمل االنتاجً المادي هو العمل الذي ٌوفر لنا الخدمات. -

 المنتوجات .

(ص)←انتاج المواد الغذائٌة ٌعتبر انتاج مادي -  
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(ص)←العمل االنتاجً الالمادي ٌكون انتاجه فً شكل محسوس  -  

قطاع التربٌة ٌعتبر عمل انتاجً المادي (خ)←قطاع التربٌة ٌعتبر عمل انتاجً مادي  -  

 00/ اجب االسئلة التالٌة:

الى كم قسم ٌنقسم العمل االنتاجً -  

./ عمل انتاجً ال مادي1 -/ عمل انتاجً مادي    0 :ٌنقسم العمل االنتاجً الى قسمٌن و هما  -  

ماذا نقصد بالعمل االنتاجً المادي  و اذكر بعض االعمال التً تنتمً الٌه. -  

العمل االنتاجً المادي هو العمل الذي ٌوفر لنا السلع و المنتوجات المختلفة او ٌمكن القول ان العمل االنتاجً المادي  -

مركب  -انتاج المواد الغذائٌة –هً االعمال التً ٌمارسها االنسان و تظهر فً شكل ملموس مثل االنتاج الفالحً 

.صناعة المالبس  – العربات الصناعٌة بروٌبة مركب الحجار للحدٌد و الصلب  

عرف العمل االنتاجً الالمادي)مع ذكر امثلة(   -  

 –المواصالت –البرٌد  –العمل االنتاجً الالمادي هو العمل الذي ٌكون االنتاج فٌه عبارة عن خدمات متنوعة كاألمن  -

...حٌث انها تقدم خدمات لإلنسان لكن انتاجها ال ٌظهر فً شكل مادي و لكن ٌكون فً ........-التمرٌض  –التعلٌم 

.شكل محسوس و معنوي.   

 01/ صنف فً الجدول المنتجات التالٌة:

المنتوجات  –الغاز  تمٌٌعتكرٌر البترول و –المحاكم  -صناعة الكرارٌس –المدارس  –الجامعات  –صناعة الشاحنات 

الشرطة -الصناعات التقلٌدٌة –التمرٌض  –البرٌد و المواصالت  –الفالحٌة   

 انتاج ال مادي انتاج مادي
تكرٌر البترول  –صناعة الكرارٌس  –صناعة الشاحنات 

الصناعات التقلٌدٌة–المنتوجات الفالحٌة –تمٌٌع الغاز   
التمرٌض  –البرٌد و المواصالت  –المدارس  – تالجامعا

 الشرطة 
 

 02/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(ص)←تضمن الدولة االستعمال الرشٌد للموارد الطبٌعٌة -  

اذا استمر االستغالل المفرط سنة 25سٌنفذ بعد (خ)←سنة من االن 111بحسب الخبراء ان الغاز الطبٌعً سٌنفد بعد -  

(ص)←للمعادن اهمٌة كبٌرة فً مختلف الصناعات. -  

(ص)←سنة. 16النفط مهدد بالنفاذ بعد  -  

.(ص)←وقتا طوٌال للتجدٌد. الموارد الطبٌعٌة المتجددة ٌمكن ان تأخذ-  

(ص)←الموارد الطبٌعة سواء كانت متجددة او غٌر متجددة هً ملك لجمٌع االجٌال.-  
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(ص)←بعض المعادن نفذت فً بعض المناجم. -  

(ص)←الطاقة الشمسٌة طاقة المستقبل. -  

(خ)←االستغالل المكثف للتربة جٌد لها و ال ٌضعفها. -  

(ص)←الفالحة. اساسً فً\االراضً مورد طبٌعً  -  

(خ)←ال ٌجب المحافظة على الموارد الطبٌعٌة المتجددة ألنها سوف تتجدد مع الوقت -  

 03/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

من الدستور الجزائري؟ 08ماذا جاء فً المادة  -  

الدولة االستعمال الرشٌد للموارد الطبٌعٌة و الحفاظ علٌها لصالح  من الدستور الجزائري )تضمن 08جاء فً المادة  -

.  االجٌال القادمة.........(  

الى ماذا ٌؤدي االستغالل الكثٌف للتربة؟ -  

.ٌؤدي االستغالل المكثف للتربة  و بشكل مستمر على مدار السنة الى اجهادها و اضعاف مردودها -  

على الموارد الطبٌعٌة غٌر متجددة؟كٌف ٌمكننا المساهمة فً المحافظة  -  

مكننا المساهمة فً المحافظة على الموارد الطبٌعٌة غٌر المتجددة و ذلك باالستغالل العقالنً و الرشٌد للنفط و ٌ -

البحث  الغاز الطبٌعً و مختلف الموارد المعدنٌة  ألنها ملك لألجٌال القادمة لذلك ٌجب أخد هذه الحقٌقة بعٌن االعتبار.و

  تعتبر طاقة متجددة و نظٌفة  ألنهاالطاقة الشمسٌة ستغالل ا عن بدائل اخرى للطاقة.

كٌف ٌمكن المساهمة فً الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة المتجددة؟ -.  

 تأخذان االستغالل غٌر عقالنً ٌؤدي الى نفاذ الموارد الطبٌعٌة غٌر متجددة و حتى المتجددة منها التً ٌمكن ان  -

 وقتا طوٌال لتتجدد. 

االستهالك الرشٌد للموارد المتجددة -:و ذلك بالمساهمة فً الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة المتجددة  ٌمكننا  

 –بناء المزٌد من السدود  –استصالح المزٌد من االراضً الن التربة هً مورد طبٌعً اساسً فً الفالحة  -

السقً بالتقطٌر – المحافظة على الغابات من الحرائق و تجدٌدها بالتشجٌر و الرعاٌة  

 

 

 

 

 .  
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 04/ اربط بٌن كل عبارة و ما ٌناسبها:

 منجم انتاج الذهب                                       جٌجل

 مصنع بالرة                                          تٌزي وزو

 مركب االجهزة االلكترونٌة                        الهقار

تبسة                         مركب العربات الصناعٌة  

 منجم الفوسفات                                 قسنطٌنة

 مركب الجرارات                                روٌبة

 05/ اربط بٌن كل عبارة و ما ٌناسبها:

 تتمثل الموارد الطاقوٌة                           الغاز و البترول

الفالحٌة                          الحدٌد و الفوسفاتتتمثل الموارد   

 تتمثل الموارد المعدنٌة                          الحبوب ة الخضر و الفواكه و تربٌة الحٌوانات

 06/ اكمل بما ٌناسب:

 4,1       /3,4      /3411     /01,1  

ملٌون هكتار 3,4تغطً الغابات فً الجزائر حوالً  -  

ملٌار متر مكعب 4,1الك الوطنً للمٌاه العذبة هو االسته -  

ملٌار برمٌل  01,1ٌقدر احتٌاط البترول فً بالدنا حوالً  -  

ملٌار مكعب.  3411ٌقدر احتٌاط الغاز الطبٌعً فً بالدنا حوالً  -  

 07/ ضع الكلمات التالٌة فً مكانها المناسب:

ال مادي  / استغالل  / القارة  / استهالك / مادي -  

عقالنً للموارد الطبٌعٌةاستغالل  السقً بالتقطٌر -  

نسمة لمدة سنة كاملة ملٌون311ستهالك الساعات من شمس صحرائنا تكفً لتخزٌن الطاقة الكهربائٌة  5 -  

المادي  البرٌد و المواصالت عمل ذو انتاج -  

.مادي  صناعة السٌارات عمل ذو انتاج -  
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 08/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

اذكر اهم حقول الغاز الطبٌعً الموجودة فً الجزائر  -  

.تتركز اهم حقول الغاز الطبٌعً الموجودة فً الجزائر فً حاسً الرمل و عٌن امناس  و عٌن صالح -  

ما هً اهم مصادر الطاقة التً تعتمد علٌها الجزائر؟ -  

.ولمصادر الطاقة التً تعتمد علٌها الجزائر هً الغاز الطبٌعً و البتر -  

اٌن ترتكز اهم مناجم الفوسفات فً الجزائر؟ و اٌن ٌتم تصنٌعه؟ فٌما ٌستعمل؟ -  

.. باألسمدةلفالحة اتتركز اهم مناجم الفوسفاط فً تبسة و ٌتم تصنٌعه فً عنابة و ٌستخدم خصوصا فً تزوٌد  -.  

.ملٌون هكتار 01الجزائر تقدر مساحة االراضً الزراعٌة فً  -ما هً مساحة االراضً الزراعٌة فً الجزائر؟ -  

.ملٌار متر مكعب 4,1ٌقدر االستهالك الوطنً من المٌاه العذبة  -بكم ٌقدر االستهالك الوطنً من المٌاه العذبة؟ -  

–الذهب  -الفوسفاط–بعض المعادن المتوفرة فً الجزائر نجد الحدٌد  اذكر بعض المعادن المتوفرة فً الجزائر؟ -

.الرصاص..... –النحاس  –الرخام  –الفضة   

؟1105متى تم اكتشاف البترول ؟و اٌن؟ و كم بلغ انتاجه فً سنة  -  

.واحد   ملٌون برمٌل ٌومٌا110م بحاسً مسعود و بلغ انتاجه سنة  0845تم اكتشاف البترول سنة  -  

اٌن ٌوجد مصنع بالرة ؟ ما هو اختصاصه)ما  ٌصنع( -  

بجٌجل و مصنع للحدٌد و الصلب. ٌوجد مصنع بالرة -  

عن الشمس فً صحراء الجزائر؟ قال الخبراء ما ذا  -  

ساعات من شمس الصحراء  5ساعة من الشمس  سنوٌا و ٌقول الخبراء ان  2111و  1111تتلقى الجزائر ما بٌن  -

.ملٌون نسمة لمدة سنة. 311تكفً لتخزٌن الطاقة الكهربائٌة الستهالك  ²ملٌون كلم 1الجزائرٌة الممتدة على مساحة   

 

 

منً سهوا  تٌجب االنتباه عند المراجعة فقد تكون  هناك اخطاء وفقع  

واٌضا الرجوع الى الخالصات  كما ٌعرف المهم تكون صحٌحة و ال ٌخرج عن الموضوع واٌضا عدم التقٌد بأجوبتً فلنترك التلمٌذ ٌعبر

  التً كتبها فً القسم 

 وعند االجابة ٌجب كتابة جملة كاملة مفٌدة لكً ٌتعود التلمٌذ على التعبٌر و اٌضا على االمالء .

من االفضل مناقشة التلمٌذ عند التصحٌح )مناقشة اجابته(  الن بالمناقشة  ٌفهم احسن من ان ٌحفظ فقط بدون فهم او اقتناع  -  

 


