
المدرسة االبتدائية الخاصة  السنة السادسة الثالثتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثالثي 

  "نور المعارف"
العدد    جغرافيا :المادّة 

20
  

  ...............................................................................................  ...................:االسم و الّلقب 

  

اره ومّده ب انتهت السنة الدراسية بحصول أحمد على نتائج متمّيزة فأراد أبوه اخت :1السند 

 .بمعلومات عن تونس

   مكانها من الجدولفي أساعد أحمد على وضع المواد المنجمية : 1-1التعليمة 

  

  الموقع الجغرافي   المواد المنجمية 

   جهة قفصة -  ................................................-

   الجریصة وتمرة -  ................................................-

  ............................... البرمة و -  ................................................-

  

عتبر بلدا غنيا بثرواته من الواضح أّن تونس ال ُت: عندئذ تدّخل أخوه قائال   :2السند   

الباطنية بل ثروته في رجاله الذین بإمكانهم استغالل امكانيات البالد أحسن استغالل خاصة في 

  .الميدان الصناعي

   طقة بالصناعة المهيمنة عليهاأصل عوضا عن أحمد بين آل من:  أ 2التعليمة   

   النسيج -           تونس -

  عة  صناعات متنّو-           الساحل -    

   الفوالذ وتكریر النفط -       بنزرت ومنزل بوقيبة -    

  ة  صناعات آيمائّي-           قابس -    

  ة  صناعات غذائّي-         الوطن القبلي -    

   صناعة الورق-           القصرین -    

  .آر الصناعة التقليدیة أو الجهة التي اشتهرت بهاأذ:  ب 2التعليمة 

أّما ................. بصناعة الزربية وتونس العاصمة بصناعة ..................... اشتهرت مدینة   

آما تخّصصت فقد اشتهرتا بصناعة الخزف .......................... ومدینة ..........................مدینة 

  .متخصصة في صناعة الحلّي.................. وتعتبر مدینة .................... في صناعة مدینة وذرف 

أ2معـ

   أ3معـ 

   ب2معـ 



زارت العائلة مدینة سبيطلة فأبدى أحمد إعجابه الشدید بأهّم ما في اليوم الموالي  : 3السند 

  :یمّيز السياحة التونسية فأراد أبوه أن یستوضح عن السياحة التونسية قائال 

  أصلح ما قاله األب بشطب المعلومة الخاطئة : 1-3 التعليمة  

  . المناطق الصحراویة التونسية جاذبة للسكان  

  . مدینة تونس أهّم منطقة سياحية بالبالد التونسية  

  . السياحة التونسية ال تتأثر بتغييرات الظروف العالمية  

بحضارة أمته فالتفت وس النصر مبهوتا والفخر یمأل وجدانه ق وقف أحمد أمام : 4السند 

  ".فإّن السياحة شهدت نمّوا سریعا لعّدة عواملرغم محدودیة اآلثار ببالدنا "إليه أخوه قائال 

   عوامل لنمو القطاع السياحي ببلدنا ذآرها األخ 3أذآر  :  أ4التعليمة 

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

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

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

  أذآر مثاال لكل عامل من عوامل النمو القطاع السياحي ذآره األخ  : ب 4التعليمة 

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

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

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

حة والتشجيعات والمشاریع التنمویة مازالت بالدنا تنّهد األخ وقال رغم السيا: 5السند 

  .تشكو عجزا في ميزانها التجاري

  .أحرر فقرة أذآر فيها األسباب والحلول المتعلقة بالميزان التجاري التونسي : 1-5التعليمة   

-........................................................................................ ..............................  

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

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

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

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

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

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

  

  

  1معـ 

   ب3معـ 

   ب3معـ 

  1عتبة 

  2عتبة 



  

  

 الدقة    ب3معـ    أ3معـ    ب2معـ   أ2 معـ 1معـ   

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  انعدام التملك

  2 : 1عتبة  1 0،5 1 0،5 0،51 1 1  دون التملك األدنى

  3 : 2عتبة  2 1،5 2 1،5 1،52 2 2  التملك األدنى

 5 3 2،5 3 2،5 2،53 3 3  التملك األقصى

 


