
 المدرسة االبتدائيّة بالّزواوين
 المدّرس: إلياس عبد النبيّ 

في نهاية الفترة وضعيّة إدماجيّة 
 جغرافيافي مادّة ال التقييمية الثانية

 المستوى: السنة السادسة
 2021-2020السنة الدراسيّة: 

 
والسّياحة والتّجارة الخارجيّة سئلت من طرف تالميذ المدرسة الفرنسيّة هذه األسئلة المتعلّقة بالّصناعة 

   بالبالد التونسيّة:
 أمام المعلومة الصحيحة× أضع العالمة  :1السّؤال 

 ة ناعات بالمناطق الداخليّ الصّ  ز أهمّ تتركّ  
 رب الموانئ قناعات ز الصّ تتركّ  
 ة بالمدن الكبرىز األنشطة الخدميّ تتركّ  
 ة قرب المناجمونسيّ ز الصناعات التّ تتركّ  

  :2السّؤال 
 :  أقوم بتسطيرها، لتركّز الّصناعات في األقاليم الساحليّة الشّرقيّة انعكاسات سلبيّة

 .عدم التّوازن االقتصادي بين الجهات*     
 .هجرة السكّان*     
 .تلّوث المحيط*     

 .بالجدول الخانات الفارغةأكمل  :3السّؤال 
 الموقع المورد

  فطحقول النّ 
 الكافوجهة قفصة  

  مناجم الحديد
 حقل ميسكار 

  صناعة الفوالذ
  .معلومة خاطئة شطب كلّ ا   :4السّؤال 
  ّعياحي بتونس متنوّ المنتوج الس. 

  ّةناعات التقليديّ ياحة في ازدهار الصّ ب السّ تتسب. 

  ّةياحة االستشفائيّ السّ  ة في نموّ ونسيّ ة التّ ساهمت الخبرة الطبي. 

 .عوامل ساعدت على ازدهار السياحةثالثة  كتب فقرة قصيرة تذكر فيها ا   :5السّؤال 
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على  ثالثة حلولمن عجز الميزان التجاري ) اذكر  كتب فقرة قصيرة تبين فيها كيف يمكن الحدّ ا   :6السّؤال 
 األقل(
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 شهدت الّصناعات تطورا ملحوظا، أبحث عن أسباب هذا التطور بتسطير اإلفادة الّصحيحة:    :7السّؤال 
 لة للصناعيّين.*  تشجيع الدّو   
 *  قلّة الموارد األوليّة مّما يؤدّي إلى استيرادها.   
 *  بعث العديد من الهياكل لتطوير الّصناعة.   

 أمام ما يدّل على ترشيد استهالك الطّاقة.× ( أضع عالمة )  :8السّؤال 
 * االستفادة القصوى من ضوء النهار.   
 *  استعمال فوانيس مقتصدة للطاقة.   
 * ترك األجهزة متّصلة بالتيّار الكهربائي.   

 أكتب " نعم " أو " ال " بعد كّل إفادة:  :9السّؤال  
 * تمثّل المنتجات المصنّعة أهمّ ما تستورده البالد التّونسيّة.  
 *  تستأثر بلدان المغرب العربي بالنّصيب األكبر من المبادالت التجاريّة التونسيّة.  
 * الميزان التّجارّي التّونسّي في عجز متواصل.   

 :3إلى  1أرتّب السيّاح الوافدين على بالدنا بوضع أرقام من   :9السّؤال 
 الجزائريّون                       المغاربة     اللّيبيّون                              
 

 أصل بسهم كل مادّة منجميّة أوليّة بموقعها الجغرافي: :10السّؤال 
 قابس                          صناعة غذائيّـــة                   
 القصرين                        صناعة كيميائيّة                   
 الوطن القبلي                          صناعة الـورق                    

 «.موّردة»و « مصدّرة»أصنّف هذه المواد إلى  :11السّؤال 
 الفسفاط ـ القهوة ـ الحبوب ـ السّيّارات ـ زيت الّزيتون ـ قطع غيار.

 
 مواد مصدّرة مواد موّردة
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 بالّزواوينالمدرسة االبتدائيّة 
 المدّرس: إلياس عبد النبيّ 

وضعيّة إدماجيّة في نهاية الفترة التقييمية 
 ، اإلصالحجغرافيافي مادّة ال الثانية

 المستوى: السنة السادسة
 2021-2020السنة الدراسيّة: 

 
الخارجيّة سئلت من طرف تالميذ المدرسة الفرنسيّة هذه األسئلة المتعلّقة بالّصناعة والسّياحة والتّجارة 

   بالبالد التونسيّة:
 أمام المعلومة الصحيحة× أضع العالمة  :1السّؤال 

 ة ناعات بالمناطق الداخليّ الصّ  ز أهمّ تتركّ  
 رب الموانئ قناعات ز الصّ تتركّ  ×
 ة بالمدن الكبرىز األنشطة الخدميّ تتركّ  ×
 ة قرب المناجمونسيّ ز الصناعات التّ تتركّ  ×

  :2السّؤال 
 :  أقوم بتسطيرها، الّصناعات في األقاليم الساحليّة الشّرقيّة انعكاسات سلبيّة لتركّز

 .عدم التّوازن االقتصادي بين الجهات*     
 .هجرة السكّان*     
 .تلّوث المحيط*     

 .الخانات الفارغة بالجدولأكمل  :3السّؤال 
 الموقع المورد

 البرمة والدّوالب فطحقول النّ 
 الكافجهة قفصة و الفسفاطمناجم 

 تمرة والّجريصة مناجم الحديد
 حقل ميسكار طبيعي حقل غاز

 منزل بورقيبة صناعة الفوالذ
  .معلومة خاطئة شطب كلّ ا   :4السّؤال 
  ّعياحي بتونس متنوّ المنتوج الس. 

  ّةناعات التقليديّ ياحة في ازدهار الصّ ب السّ تتسب. 

  ّةياحة االستشفائيّ السّ  في نموّ ة ونسيّ ة التّ ساهمت الخبرة الطبي. 

 .عوامل ساعدت على ازدهار السياحةثالثة  كتب فقرة قصيرة تذكر فيها ا   :5السّؤال 
 اِزدهرت السّياحة التّونسيّة للعديد من العوامل منها:

 عوامل طبيعيّة: جمال الشّواطئ والمناطق الّصحراويّة والمناخ المعتدل. -1

 المعالم التّاريخيّة.عوامل تاريخيّة: كثرة  -2

 عوامل تنمويّة: بعث مشاريع سياحيّة والتّشجيع عليها من قبل الدّولة، وجود المطارات والموانئ ... -3

على  ثالثة حلولمن عجز الميزان التجاري )اذكر  كتب فقرة قصيرة تبين فيها كيف يمكن الحدّ ا   :6السّؤال 
 .األقل(

 للحدّ من العجز التّجاري ال بدّ من:

 إيالء المزيد من العناية بالقطاع الفالحي. -1



 مواصلة البحث عن الثّروات الباطنيّة. -2

 تحسين جودة اإلنتاج للمنافسة في األسواق الخارجيّة. -3

 ترشيد االستهالك. -4

 شهدت الّصناعات تطورا ملحوظا، أبحث عن أسباب هذا التطور بتسطير اإلفادة الّصحيحة:    :7السّؤال 
 .تشجيع الدّولة للصناعيّين*     
 *  قلّة الموارد األوليّة مّما يؤدّي إلى استيرادها.   
 .بعث العديد من الهياكل لتطوير الّصناعة*     

 أمام ما يدّل على ترشيد استهالك الطّاقة.× ( أضع عالمة )  :8السّؤال 
 * االستفادة القصوى من ضوء النهار.   
 *  استعمال فوانيس مقتصدة للطاقة.   
 * ترك األجهزة متّصلة بالتيّار الكهربائي.   

 أكتب " نعم " أو " ال " بعد كّل إفادة:  :9السّؤال  
 * تمثّل المنتجات المصنّعة أهمّ ما تستورده البالد التّونسيّة.  
 *  تستأثر بلدان المغرب العربي بالنّصيب األكبر من المبادالت التجاريّة التونسيّة.  
 * الميزان التّجارّي التّونسّي في عجز متواصل.   

 :3إلى  1أرتّب السيّاح الوافدين على بالدنا بوضع أرقام من   :9السّؤال 
 الجزائريّون المغاربة                           اللّيبيّون                              
 

 أصل بسهم كل مادّة منجميّة أوليّة بموقعها الجغرافي: :10السّؤال 
 قابس                          صناعة غذائيّـــة                   
 القصرين                        صناعة كيميائيّة                   
 الوطن القبلي                         صناعة الـورق                    

 
 «.موّردة»و « مصدّرة»أصنّف هذه المواد إلى  :11السّؤال 

 الفسفاط ـ القهوة ـ الحبوب ـ السّيّارات ـ زيت الّزيتون ـ قطع غيار.
 

 مواد مصدّرة مواد موّردة

 القهوة

 السّيّارات

 قطع الغيار

 الحبوب

 زيت الّزيتون

 الفسفاط
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