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  .أذكر أسماء المناجم والحقول الّتي توجد بها الموارد التّالية  ((  ب

 ......................................: .........................................الفسفاط* 

 : ..................................................................................الحديد* 

 : ...............................................................النّفط والغاز الطّبيعي* 

 .نتاجأكّمل بما يناسب ألحصل على است أ( 1

ومتنّوعة ......... ينتج المغرب العربي موارد طاقيّة ومنجميّة بكّميات * 

........................................................................ وهي أساسا 

 ....................................وتترّكز هذه الموارد الطّاقيّة والمنجميّة بــ 

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

. 
 .المصاحبة  وأكّمل الفقرة بما يناسبالخريطة الجدول و  أالحظ ( 2  ...... .........

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

 

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

، ....................وتحتلف في توزعها  ............الّصناعة المغاربية * 

، وتونس والمغرب ...............إذ تتميّز الجزائر وليبيا في الّصناعات 

وتساهم الّصناعة .......... .........................األقصى في الّصناعات 

في موريطانيا   %.....تتراوح بين  المغاربية في التشغيل بنسبة مائوية

بصفة عاّمة حوالي خمس اليد العاملة النشيطة  .في ليبيا  %........و

تكوين الناتج الّداخلي الخام بنسبة  بالمغرب العربي الكبير كما تساهم في

بالقطر   %......و بالقطر التّونسّي   %......مائوية تتراوح بين 

للمغرب  الخام الناتج الّداخلي منالّربع وبصفة عاّمة حوالي  الجزائريّ 

 .................................العربي الكبير، وتتركز هذه الّصناعات في 

 ........وحيث تكثر  ......................................................قرب 

 ........................................................فنتج غن ذلك ............ 

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

 :أكّمل بما يناسب( ب

 ................ة بالمغرب العربي بـ تترّكز أهّم المناطق الّصناعيّ * 

 ...................................................وذلك لـ .................

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

............................................................................... 
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 .أذكر أهّم المدن الّصناعيّة بالمغرب العربي( أ    :أوظّف (3 

 : ........................................................................................تونس* 

 : ........................................................................................الجزائر*

 : ...........................................................................المغرب األقصى* 

 .................................: .......................................................ليبيا *

 : ......................................................................................موريتانيا* 

>............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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، ....................وتحتلف في توزعها  ............الّصناعة المغاربية * 

، وتونس والمغرب ...............ا في الّصناعات إذ تتميّز الجزائر وليبي

وتساهم الّصناعة .......... .........................األقصى في الّصناعات 

في موريطانيا   %.....المغاربية في التشغيل بنسبة مائوية تتراوح بين 

بصفة عاّمة حوالي خمس اليد العاملة النشيطة  .في ليبيا  %........و

تكوين الناتج الّداخلي الخام بنسبة  العربي الكبير كما تساهم فيبالمغرب 

بالقطر   %......و بالقطر التّونسّي   %......مائوية تتراوح بين 

للمغرب  الخام الناتج الّداخلي منوبصفة عاّمة حوالي الّربع  الجزائريّ 

 .................................العربي الكبير، وتتركز هذه الّصناعات في 
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 :أكّمل بما يناسب( ب

 ................تترّكز أهّم المناطق الّصناعيّة بالمغرب العربي بـ * 

 ...................................................وذلك لـ .................

............................................................................... 
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 : ........................................................................................تونس* 

 : ........................................................................................الجزائر*

 : ...........................................................................رب األقصىالمغ* 
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 : ........................................................................................ليبيا *

 ............................: ..........................................................موريتانيا* 
 


