
 

 

  

 

  

 

 

بمناسبة عيد األّمهات واستعدادا المتحانات الثالثية الثالثة نّظمت مدرستنا مباريات  : 1السند 
مدرسية بين أقسام السنوات السادسة و أعّدت أسئلة في مواد مختلفة ومن بينها مادة الجغرافيا 

 .وكانت هذه األسئلة تتعّلق بالنشاط الفالحي والّصناعي والسياحي للبالد التونسية 
أهم الّزراعات في البالد التونسية هي الحبوب وهي مزروعة على كّل مناطق البالد  : 1المقطع 

 ...الّتونسية 
 .أربط كّل منطقة من مناطق البالد التونسية بمستوى مردود الحبوب فيها :  1التعليمة 

 مردود ضعيف*                                      * الشمال     
 مردود مرتفع*                             *          الوسط       
 مردود متوّسط*                                       * الجنوب     

 .الغراسات في البالد التونسية متنوعة وحسب تخصص إقليمي :  2المقطع 
 .كل منطقة من المناطق المذكورة  أكمل الجدول التالي بذكر أهم غراسة تشتهر بها:  1التعليمة 

 الغراسة المنطقة
  الشمال الشرقي

  الجنوب
  الساحل وصفاقس

  الوطن القبلي
 

 .الصناعات في البالد التونسية متنوعة :  3المقطع 
 أكتب صواب أو خطأ:  1التعليمة 

 . ـ أهم إنتاج منجمي في البالد التونسية هو الفسفاط 
 .ـ توجد المناجم في المناطق الداخلية للبالد التونسية 

 .ـ الثروة المنجمية التونسية متنوعة وفي تزايد 
 .ـ النشاط الّصناعي مركز في األقاليم الساحلية الشرقية 

 .ـ اإلنتاج الكهربائي في تراجع
 .ـ ينقل النفط عبر األنابيب إلى المدن الساحلية 

تقييم جغرافيا السنة السادسة 
 السداسي الثاني

 



 

 

 :  2التعليمة 
 أربط كل صناعة بإنتاجها 

 .مالبس جاهزة. أحذية.أقمشة *                                 * ـ صناعة غذائية    
 .المطاط. العجالت*                         * ـ صناعة النسيج والجلد  

 .مصبرات الخضر والحليب. زيت *                               * ـ صناعة كيميائية   
 جليز. اسمنت .آجر *                               * ـ صناعة مواد البناء  

 يعتبر النفط من أهم المنتوجات :  4المقطع 
 .الطاقية لكن الكميات المنتجة محدودة 

 أحّدد مناطق الّنفط بتونس على الخريطة :  1التعليمة 
 .أقّدم بعض الّنصائح لالقتصاد في الّطاقة  : 2التعليمة 

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

 ن أخرى يسبب تركز الصناعات في مناطق دو:  5المقطع 
 .عدة سلبيات 

 .أذكر هذه السلبيات : التعليمة 
....................................................................................................................... 

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

تصّدر البالد التونسية الزربّية وهي من بين الّصناعات التقليدية التي اشتهرت بها :  6المقطع 
 .خاصة جهة القيروان 

 .تهرت بإنتاجها أربط الصناعة بالجهة التي اش
 الصناعات                                               الجهات

 نابل -الشاشية                                               جربة 
 القيروان -وذرف  –بنزرت                   المرقوم

 جربة -الخزف                                                تونس 
 الحلي                                                       تونس

 

 

 


