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 مراجعة فً الجغرافٌا للفصل الثالث

 السنة الخامسة ابتدائً /الجٌل الثانً

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←تقوم الدولة بمشارٌع لتسهٌل ربط الناس ببعضهم. -  

).......(←االفراد ولٌس الدولة بناء المشارٌع االسكانٌة مهمة  -  

)........(←المجال الجغرافً هو موقع بلد ما على سطح االرض -  

).........(←لكل بلد حدود جغرافٌة -  

)........(←التهٌئة االقلٌمٌة هو تحضٌر منطقة معٌنة لهدم المبانً القدٌمة  -  

)......(←القمامة واصبح المكان نظٌف.كلما زاد عدد السكان نقصت  -  

).......(←بشكل كبٌر.  البٌئًتعانً المدن من التلوث  -  

)........(←هناك عالقة بٌن زٌادة عدد السكان و زٌادة مشكل نقص الماء. -  

).......(←.التهٌئة االقلٌمٌة اثرت بشكل اٌجابً على االراضً الزراعٌة خاصة فً االقلٌم الشمالً -  

).......(←اكتظاظا بالسكان . هً اكثر مكان القرى  -  

)......(←ال ٌعانً االقلٌم الشمالً من اي مشاكل. -  

 2/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

؟لماذا تقوم الدولة بإنجاز المشارٌع -  

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

ذكر البعض من هذه المشارٌعا -  

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

عرف التهٌئة االقلٌمٌة -  

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

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

عرف المجال الجغرافً -  

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

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

سقط االحترام لٌس اذا 

ناك داعً ألي عالقة ان ه

 تتم

حب بال احترام فال   

صداقة بال احترام وال        

حتى قرابة بال حب وال        
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تظاظ المدن بالسكان؟ماذا ٌسبب اك -  

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

اذكر بعض المشاكل التً تعانً منها المدن مع شرح بسٌط -  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عتبار ان المدن من اكثر المناطق اكتظاظا بالسكان بالمقابل تعانً من مشاكل كثٌر على ا -  

بعض الحلول للحد من هذه المشاكل او على االقل التقلٌل منها.اقترح  -     

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

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

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

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

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

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

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

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

 3/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

)..........(←الحرائق تعتبر من االخضار التً تهدد الغابات   -  

)......(←ال توجد عالقة بٌن المناخ الطبٌعً و وجود الغابات . -  

).......(←ال توجد أنشطة تجارٌة تستهدف الغابات. -  

)........(←ٌجب اقامة المشارٌع الصناعٌة بالقرب من مناطق الغابات. -  

).......(←الزراعٌة. الرعً ٌساعد زٌادة خصوبة االراضً -  
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).......(←اقامة المحمٌات الطبٌعٌة من طرق حماٌة الغابات. -  

).........(←.االشجار من مكونات النظام البٌئً الرئٌسٌة  -  

)..........(←من طرق حماٌة االراضً الزراعٌة. بناء البٌوت بشكل افقً -  

).......(←ٌجب اتباع سٌاسات صارمة لمنع الرعً الجائر. -  

 4/ اجب عن االسئلة التالٌة:

اذكر بعض المشاكل التً تعانً منها الغابات و االراضً الزراعٌة -  

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

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

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

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

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

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

الغابات؟ كٌف ٌتم حماٌة -  

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

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

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

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

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

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

اذكر بعض الحلول للمحافظة على االراضً الزراعٌة  -  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

كالممحاة تصبح أصغر و الثقة 

 أصغر كلما زادت االخطاء.
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 االجابة 

 1/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(ص)←تقوم الدولة بمشارٌع لتسهٌل ربط الناس ببعضهم. -  

(خ)←بناء المشارٌع االسكانٌة مهمة االفراد ولٌس الدولة  -  

(ص)←المجال الجغرافً هو موقع بلد ما على سطح االرض -  

(ص)←لكل بلد حدود جغرافٌة -  

(خ)←التهٌئة االقلٌمٌة هو تحضٌر منطقة معٌنة لهدم المبانً القدٌمة  -  

(خ)←كلما زاد عدد السكان نقصت القمامة واصبح المكان نظٌف. -  

(ص)←تعانً المدن من التلوث البٌئً بشكل كبٌر.  -  

(ص)←هناك عالقة بٌن زٌادة عدد السكان و زٌادة مشكل نقص الماء. -  

(خ)←.التهٌئة االقلٌمٌة اثرت بشكل اٌجابً على االراضً الزراعٌة خاصة فً االقلٌم الشمالً -  

(خ)←اكتظاظا بالسكان . القرى هً اكثر مكان  -  

(خ)←االقلٌم الشمالً من اي مشاكل.ال ٌعانً  -  

 2/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

لماذا تقوم الدولة بإنجاز المشارٌع؟ -  

  البعض . تقوم الدولة بإنجاز مشارٌع قصد تسهٌل ربط الناس ببعضهم  -

اذكر البعض من هذه المشارٌع -  

 –من بٌن المشارٌع التً تقٌمها الدولة انشاء الطرق و الجسور و  المواصالت  باإلضافة الى المشارٌع السكنٌة  -

 المرافق العمومٌة ................................ 

للمظاهر الجغرافٌة البشرٌة و االقتصادٌة على المستوى االقلٌمً  اي تنظٌمٌة هً عملٌة   : عرف التهٌئة االقلٌمٌة -

اقرب هً تحضٌر منطقة بوضع خطة تؤخذ بعٌن االعتبار الظروف الطبٌعٌة .البشرٌة والموارد االقتصادٌة و بمفهوم 

 جغرافٌة معٌنة قصد انجاز مشارٌع علٌها.

ما او  الرض و كذلك حدوده الجغرافٌة و مجاورته لبدانهو موقع بلد او مدٌنة من سطح ا :عرف المجال الجغرافً -

الطبٌعً .الى امتداده  باإلضافةمسطحات مائٌة لجهاته االربعة   

ماذا ٌسبب اكتظاظ المدن بالسكان؟ -  

- ..................................................  
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اذكر بعض المشاكل التً تعانً منها المدن مع شرح بسٌط -  

و االسمدة  و دخان السٌارات  و المنزلٌة ٌنتشر فً االقلٌم الشمالً نتٌجة مخلفات الفضالت الصناعٌة :التلوث البٌئً -

 اما بقٌة االقالٌم فهو قلٌل نسبٌا وهذا راجع الى نسبة الكثافة السكانٌة كما درسنا سابقا............................

تحول االف الهكتارات من االراضً الى اراضً رملٌة بسبب  من هذا المشكل ٌعانً اقلٌم الهضاب العلٌا:التصحر  -

  زحف رمال الصحراء.

و الحرائق و العمران كما ٌعانً  من االنجراف نتٌجة قطع االشجار  ةعانً االقلٌم الشمالً بدرجة كبٌرٌ :االنجراف -

ً جرداء و االقلٌم الجنوبً من الحت الرٌحً مخلفا اراضاقلٌم الهضاب العلٌا   

ا لالستغالل المفرط  من طرف السكان و اٌضا من المصانع نظرٌسجل النقص فً االقلٌم الشمالً  :مشكل الماء  -

دون ان بسبب التبذٌر و ضٌاع الكثٌر بسب االعطاب التً تصٌب شبكات التصرٌف مع غٌاب الصٌانة و نقص الوعً 

 ننسً التذبذب فً سقوط االمطار 

تمس االقلٌم الشمالً بالدرجة االولى بسبب النسٌج العمرانً غٌر المنظم و استنزاف  :مشاكل التهٌئة االقلٌمٌة  -

واحتاللهم للسهول الخصبة مع غٌاب التخطٌط هذا ما ٌجعل منطقة االراضً الزراعٌة و تركز السكان قرب السواحل 

  مثل العاصمة تعانً من عدد سكان كبٌر جدا.

بار ان المدن من اكثر المناطق اكتظاظا بالسكان بالمقابل تعانً من مشاكل كثٌر على اعت -  

اقترح بعض الحلول للحد من هذه المشاكل او على االقل التقلٌل منها. -     

تلوٌث البٌئة ال سٌما من المصانعتشرٌع قوانٌن صارمة لمعاقبة كل التصرفات التً من شؤنها  -  

.توضع خطط تضع بعٌن االعتبار الظروف الطبٌعٌة و البشرٌة لكل اقلٌم التهٌئة االقلٌمٌة بحٌث  -  

فً كل االقالٌم االخضر فً الهضاب العلٌا مع تشجٌع و برمجة حمالت التشجٌر التشجٌر و ذلك بتدعٌم السد  -

االنجراف و التصحر.باستمرار لوقف   

رةبناء السدود على االودٌة بطرٌقة مدروسة و خاصة الحواجز الصغٌ -  

ترشٌد استهالك الماء من خالل حمالت التوعٌة انطالقا من المدرسة واستغالل مواقع التواصل االجتماعً من اجل  -

 التوعٌة  و اصالح جمٌع التسربات التً تصٌب شبكات توزٌع الماء مع صٌانتها بشكل دوري.

العمرانً .الحفاظ على المساحات الزراعٌة الخصبة و تجنب استغاللها فً النسٌج  -  

الى تمنراست.التنقٌب على الماء مثلما هو الحال فً مشروع القرن لنقل المٌاه الجوفٌة من عٌن صالح  -  

 3/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة :

(ص)←الحرائق تعتبر من االخضار التً تهدد الغابات   -  

(خ)←ال توجد عالقة بٌن المناخ الطبٌعً و وجود الغابات . -  

(خ)←توجد أنشطة تجارٌة تستهدف الغابات. ال -  
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(خ)←ٌجب اقامة المشارٌع الصناعٌة بالقرب من مناطق الغابات. -  

(خ)←الرعً ٌساعد زٌادة خصوبة االراضً الزراعٌة. -  

(ص)←اقامة المحمٌات الطبٌعٌة من طرق حماٌة الغابات. -  

(ص)←االشجار من مكونات النظام البٌئً الرئٌسٌة . -  

(خ)←بٌوت بشكل افقً من طرق حماٌة االراضً الزراعٌة.بناء ال -  

(ص)←ٌجب اتباع سٌاسات صارمة لمنع الرعً الجائر. -  

 4/ اجب عن االسئلة التالٌة:

اذكر بعض المشاكل التً تعانً منها الغابات و االراضً الزراعٌة -  

مهددة بالزحف العمرانً فاألراضً الزراعٌة ها, تتعرض االراضً الزراعٌة و الغابات للكثٌر من االخطار التً تهدد  -

و االنتاج  العمرانٌة على حساب االراضً الخصبة التً كانت مخصصة لالستغالل المنشآتو المتمثل فً توسع 

و تهدده بتقلص مساحته من المشاكل العوٌصة التً تواجه القطاع الزراعً الزراعً و ٌعتبر   

فهً مهددة بالدمار و التخرٌب و االنقراض بفعل الحرائق و مختلف التصرفات السٌئة التً ٌقوم بها الغابات اما 

.   ............رمً النفاٌات . و لألشجاراالنسان اتجاهها من قطع   

كٌف ٌتم حماٌة الغابات؟ -  

لمنع الرعً الجائر و الحفاظ على الغطاء النباتًاتباع سٌاسة صارمة  -  

اتخاد االجراءات الضرورٌة لحماٌة الغابات من الحرائق. -  

الغابات ال سٌما االشجار التً ٌتم تقطٌعها بمساحات شاسعة لتصنٌع  عدم االفراط فً استغالل الغطاء النباتً فً -

ةاالثاث و الهٌاكل الخشبٌ  

الحفاظ على جودة التربة فً الغابات و زٌادة تشجٌرها لمنع تعرضها للتصحر مع الحرص على التنوٌع فً زراعة  -

 االنواع النباتٌة

القٌام بحمالت توعٌة من مخاطر الحرائق  -  

كالتنزه و التخٌٌم و لفت نظر الزائرٌن الى ضرورة عدم ترك النفاٌات و مخلفاتهم فً الغابة  تنظٌم االنشطة السٌاحٌة -

النار خاصة المواد القابلة لالشتعال و  عدم اشعال   

.للوصول الى وسط الغابة من اجل تسهٌل التدخل السرٌع فً حالة الحرائق.شق دروب و ممرات  -  

اذكر بعض الحلول للمحافظة على االراضً الزراعٌة  -  

ق بدال من بناء بٌوت بجانب بناء البٌوت بشكل عمودي ولٌس بشكل افقً اي ان البناء ٌكون مكون من عدة طواب -

خدمة للبناءلتقلٌل من مساحة     االرض المستو هذا لبعضها   
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التقلٌل من اعطاء الرخص للبناء على االراضً الزراعٌة المستخدمة فً الزراعٌة -  

العمل بالزراعة و عدم اهمال االراضً الزراعٌة -  

غٌر الصالحة للزراعة بدال من بنائها على االراضً الزراعٌة الخصبة الوعرةلبٌوت فً االراضً ابناء  -  

.دة و البذور و كل ما ٌحتاجونهاراضٌهم  وذلك بتوفٌر لهم االسم تحفٌز الفالحٌن على خدمة -  

 


