
أي حيوان يشاهد بسهولة على قمم جبال الثلوج: املاعز 
اجلبلي أم املعز األليف؟

 املاعز اجلبلي.

أباردلة هي صنف من النباتات املنتمية للفوانيات. 
صحيح أم خطأ؟

صحيح.

إلى أي بلدية ينتمي أصل الغيطة الغاصطورية؟
من بلدية الغاصطور.

توجد مانكة فيال لوينكا على شكل رواق. صحيح أم خطأ؟
صحيح.

إلى أي حقبة ترجع الرسومات الصخرية املوجودة بكهف 
البليتة؟

العصر احلجري القدمي.

مساحة املنتزه الطبيعي الكرنك هي 4000 هكتار. صحيحي 
أم خطأ؟

          zخطأ.

تتجمع املاعز للتزاوج ما بني شهري أبريل و يونيو. صحيح 
أم خطأ؟

 صحيح.

هل نرجس الطني مهدد باالنقراض؟
نعم.

من أي مادة تصنع صفارة الغيطة الغاصطورية؟
من القصب.

مانكة فيال لوينكا هي مجال سهلي مستوي بني جبال 
كلسية. صحيح أم خطأ؟

صحيح.

ماهي طبيعة األلوان املستعملة قدميا في الرسومات 
القدمية؟ ألوان طبيعية أم ألوان اصطناعية؟

ألوان طبيعية.

توجد بلدية القطونالس وسط حدود املنتزه الطبيعي جلبال 
قرساملة. صحيح أم خطأ؟

صحيح.

كيف تتصارع ذكور املاعز اجلبلي؟
 بواسطة قرونهم.

أي من هاته النباتات متوطنة باملنتزه الطبيعي قرساملة. 
أبردلة أم الدفلة؟

أباردلة.

ما هي الغيطة الغاصطورية؟
أداة موسيقية.

هل توجد كهوف مبانكة فيال لوينكا؟
نعم

أي حيوان ميكننا مشاهدته مرسوما في كهف البيليتة؟ 
الدب أم اخليل؟

اخليل.

هل توجد قرية سيدونيا باملنتزه الطبيعي قرساملة؟
ال.

ما هو موطن املاعز اجلبلي: الغابات اإلستوائية أم اجلبال 
العالية؟

 اجلبال العالية.

يوجد أكثر من ألف نوع من النباتات في املنتزه الطبيعي 
لقرساملة؟

نعم.

كيف تزين الغيطة الغاصطورية؟
زخرفة هندسية

استعملت كهوف مانكة فيال لوينكا كملجأ لإلنسان خالل 
فترة التاريخ احلجري القدمي. صحيح أم خطأ؟

صحيح.

ما اسم القلعة املوجودة بجماعة بنوعكاز؟
قلعة "حصن املرارة".

ال توجد أي مراكز سكنية باملنتزه الطبيعي قرساملة. صحيح 
أم خطأ؟

خطأ.

هل يختلف حجم الذكور عن إناث املاعز اجلبلي؟
 نعم.

ما هي الفوانيات؟ طيور بحرية أم نباتات؟
نباتات.

مماذا يصنع صندوق الصدى؟
من قرن البقر أو املعز.

يوجد مسار روماني يربط قريتي أكوري و السيبوال (قرساملة). 
صحيح أم خطأ؟

صحيح.

خالل العصور الوسطى, ما الذي كان يبنى من أجل الدفاع 
على احلدود؟

القالع.

هل مساحة املنتزه الطبيعي جبال قرساملة 53.411 هكتار؟
نعم.

ما هو االسم املؤلوف للفترة التي يسمع فيها صوت و 
رغو األيائل؟

 فترة النزوة.

-6 ما هو اإلسم العلمي للتنوب؟
.Abies pinsapo 

ما هي الغيطة الغاصطورية؟
ابتداءا من شهر نونبر.

توجد وديعة حفريات بجبال الشبرال .صحيح أم خطأ؟
صحيح.

ضد من انقلب عمر ابن افسون؟ هل ضد أمراء  قرطبة أم 
ضد ملوك قشتالة؟

ضد أمراء قرطبة.

هل تعتبر جبال قرساملة موقع طبيعي؟
ال.

ما هو االسم املؤلوف للفترة التي يسمح فيها صياح و 
رغو األيائل؟
فترة النزوة.

هل التنوب نوع خاص من التنوبيات؟
نعم.

متى ينتهي العزف على الغيطة الغاصطورية؟
ابتداءا من حفل رأس السنة.

توجد مستحثات القط الفهدي بشاطئ لوص النصيس. 
صحيح أم خطأ؟

صحيح.

ما اسم القلعة التي كانت محطة لهجمات عمر ابن 
أفسون؟

قلعة بوباصطرو.

هل  تقع جماعتي موندا و باروطا في املنتزه الطبيعي جبال 
الثلوج؟

نعم.

ماذا نسمع خالل فترة نزوة األيائل:صياح الذئاب أم رغو 
األيائل؟

رغو األيائل.
في أي حقبة كانت أشجار التنوب تنتشر في مساحات 

شاسعة؟ احلقبة الثالثة أم احلقبة ما قبل الكمبري؟
احلقبة الثالثة.

ماهو األصل احملتمل للغيطة الغاصطورية؟
أصل رعوي.

هل توجد فجوة كبيرة حتت األرض مبانكة فيال لوينكا؟
نعم.

ما هما اإلقليمني اللذين احتلهما عمر ابن أفسون؟
إقليمي غرناطة و مالقة.

مساحة املنتزه الطبيعي جبال الثلوج 100 ألف هكتار. 
صحيح أم خطأ؟

خطأ.

هل توجد األيائل بكثرة في املنتزه الطبيعي الكرنك؟
نعم.

هل ميكننا أن جند أشجار التنوب باملنتزه الطبيعي 
للمضيق؟

ال.

 ما هي األداة التي متيز قرية الغاصطور؟ البوق أم الغيطة؟
الغيطة.

توجد مانكة فيال لوينكا بسلسلة جبال الثلوج. صحيح أم 
خطأ؟
خطأ.

ما اإلسم الذي اتخذه عمر ابن أفسون عندما اعتنق 
املسيحية؟

سامويل.

يقع املنتزه الطبيعي جلبال الثلوج بإقليم ويلفة. صحيح أم 
خطأ؟
خطأ.



إلى ماذا يشبه ابن آوى ؟للقط أم للذئب؟
للذئب.

كيف يتكاثر نبات السرخس.بواسطة البذور أم األبواغ؟
بواسطة األبواع.

ما هو شكل املضربة؟: جنمي ام دائري ام متاهي؟
متاهي.

ماذا نعني ب:SIBE ؟
موقع ذا أهمية حيوية و بيئية.

هل ابن آوى مفترس ليلي؟
نعم.

هل السرخس يحتاج للرطوبة لكي ينمو؟
نعم.

ما اسم مكان املضربة الذي ترفع فيه أسماك التون؟
الفخ

يقع املركز السكني معازة باملوقع ذو أهمية حيوية و بيئية 
جبل بوهاشم. صحيح أم خطأ؟

صحيح.

هل يعيش القط الوحشي في مجموعات كبيرة؟
ال.

السرخس نوع من النباتات املوجودة فوق األرض منذ أكثر 
من 500 مليون سنة. صحيح أم خطأ؟

صحيح.

قدم الفينيقيون إلى شبه اجلزيرة الإلبيرية للبحث عن الفضة 
و اللون املستخرج من احللزون '' موركس''؟ صحيح أم خطأ

صحيح.

هل تبلغ مساحة املوقع ذو األهمية احليوية والبيئية جبل 
بوهاشم 8000 هكتار؟

نعم.

هل القط الوحشي يتغذى على الطيور؟
نعم.

منذ أي حقبة يوجد السرخس فوق األرض؟ منذ التاريخ 
احلجري أو منذ عهد احلياة القدمي؟

منذ عهد احلياة القدمي.

قدم الفينيقيون إلى شبه اجلزيرة الإلبيرية للبحث عن الفضة 
و اللون املستخرج من احللزون '' موركس''؟ صحيح أم خطأ

صحيح.

أي هاتني النبتتني توجد بالتالل الرملية؟ سرخس أم 
زنبقية البحر؟
زنبقية البحر.

ماذا كان اسم أعمدة هرقل خالل فترة الفينيقيني؟
أعمدة ملكارط.

هل يحتوي املوقع ذو األهمية احليوية و البيئية جبل بوهاشم 
على منطقة حلماية مياه بحرية؟

ال.

هل توجد القردة بشمال إفريقيا؟
نعم.

هل السرخس نبات املناطق الباردة؟
ال.

 ما االسم الذي كانت حتمله السفن الفنيقية؟ مطبخ 
السفينة ام سفينة بحرية ام كولوا.

كولوا.

يبلغ طول شاطئ لوص النصيس أقل من 7 كلم. صحيح 
أم خطأ؟

خطأ

ماذا كان اسم أعمدة هرقل لدى اإلغريقيني؟
أعمدة هرقل.

كم تبلغ مساحة املوقع ذو األهمية احليوية و البيئية جبل 
بوهاشم؟

8000 هكتار.

ما اسم القرد املوجود بشمال افريقيا؟
القرد البربري.

ما اسم شجر األرز املوجود باملغرب؟ أرز لبنان أم أرز 
األطلس؟

أرز األطلس.

هل احملراث الروماني أداة حربية ذات أصل ما قبل الرومان؟
ال.

يستحيل مشاهدة التالل الرملية في شاطئ لوي 
النصيس. صحيح أم خطأ؟

خطـأ.

ماذا تعني جملة "Non plus Ultra" بدون جتارة أم ال شيء 
آخر؟

ال شيء آخ.

هل توجد أكثر من ثالثة مراكز سكنية باملوقع ذي أهمية 
احليوية و البيئية بجبل بوهاشم؟

نعم.

في أي مكان مت إدخال القرد البربري؟
جبل طارق.

ما هو االسم العلمي ألرز األطلس؟
.Cedrus atlantica 

ألي شيء يصلح احملراث الروماني؟
حلرث األرض.

يعتبر جبل موسى أفضل األماكن ملشاهدة هجرة الطيور. 
صحيح أم خطأ؟

صحيح.

أفيينو و إسطابون ذكروا أعمدة هرقل. صحيح أم خطأ؟
خطأ.

هل توجد مدينة تطوان باملوقع ذو األهمية احليوية و البيئية 
بجبل بوهاشم؟

ال.

ما نوع حمية القردة؟
حمية قارتية.

هل ميكن استعمال خشب األرز لصنع اآلالت املوسيقية؟
نعم.

هل احملراث الروماني مصنوع من البالستيك؟
ال.

هل ميكننا مشاهدة هجرة الطيور عند رأس سبارطيل؟
نعم.

من الذي يقص أسطورة فتح مضيق جبل طارق؟
هرقل.

هل يعتبر تلسمطان منتزه وطني؟
نعم.

هل القرد البربري يعيش وحيدا أم في مجموعات؟
في مجموعات.

هل خشب األرز خشب مقدر؟
نعم.

في أي عمل يستعمل احملراث الروماني؟ هل لألعمال 
الرعوية أم الفالحية؟

األعمال الفالحية.

كهف البليتة هو موقع مالئم ملشاهدة هجرة الطيور. 
صحيح أم خطأ؟

خطأ.

أي مضيق يحكي أسطورة هرقل؟ مضيق املسينة أم 
مضيق جبل طارق؟
مضيق جبل طارق.

هل يقع املركز السكني لباب تازة باملنتزه الوطني لتسمطان؟
نعم.

ال ميكننا مشاهدة النباتات باجلبل األقرع. صحيح أم 
خطأ؟
خطأ.

الصنوبر البرازيلي شجر مألوف في اجلبل األقرع. صحيح 
أم خطأ؟

خطأ.

هل ميكننا مشاهدة شجر األرز باجلبل األقرع؟
نعم.

ما اسم العني الطبيعية التي تنبع بالقرب من مدينة 
شفشاون؟ رأس املاء أم "موالي"؟

رأس املاء.

في ماذا تستعمل طاقة جريان املاء ؟ في السقي أم 
للمطاحن؟

 للمطاحن.

ماذا ينتج بواسطة املطاحن؟
الدقيق.



كم من نوع الدالفني ميكن مشاهدته في مضيق جبل 
طارق؟ 2 ام 3 ام 5.

ثالثة أنواع.

هل الغطاء النباتي املتواجد تلى كلتا ضفتي مضيق 
جبل طارق متشابه؟

نعم.

بأية قرية من املنتزه الطبيعي لبلوط الفلني ميكننا شراء 
حلويات أندلسية تقليدية؟

قرية مدينة سيدونيا.

ما الذي ساهم في خلق املضيق اجلبلي الغايطنس. 
سيالن الوادي أم وقوع زلزال؟

سيالن الوادي.

كيف هو شكل كهوف مقبرة الغربيني؟طبيعية أم  
محدثة؟

طبيعية.

يحتوي املنتزه الطبيعي للمضيق على حماية للمياه البحرية. 
صحيح أم خطأ؟

صحيح.

ماهو ثاني أكبر حيتان البحر حجما؟
احلوت الزعنفي.

ما هو االسم العلمي لصنف شجر البلوط الفليني؟
.Quercus 

 هل ماشية البقر البني نوع من الغنم؟
ال

املضيق اجلبلي هو نوع من املضايق. صحيح أم خطأ؟
صحيح.

في أي جماعة قروية توجد مقبرة الغربيني؟
في جماعة طريفة.

هل تبلغ مساحة اجلزء البحري للمنتزه الطبيعي للمضيق 
9247 هكتارا؟

نعم.

هل ميكننا مشاهدة حوت العنبر مبضيق جبل طارق؟
نعم.

ما هو االسم العلمي لصنف السنديان القرمزي هو 
 Qurecus

نعم.

ماذا تسمى املاشية احمللية من البقر التي تربى باملنتزه؟
 البقر البني.

هل ميكننا مشاهدة القضاعة بشاطئ لوص النصيس؟
ال.

أي من الشكلني تأخد قبور مقبرة الغربيني؟ شكل بئر و 
قبة أم  شكل بئر و شكل إنساني؟

بئر و قبة.

هل بولونيا مركز سكني باملنتزه الطبيعي للمضيق؟
نعم.

هل القوباء املنطقية نوع من احلشرات؟
ال.

هل السنديان القرمزي شجرة أم شجيرة؟
شجيرة.

 ما اسم صناع احللويات؟ صحافيون، صناع احللويات ام 
حاملي األثقال.

صناع احللويات.

ميكننا أن جند قصب الرمال في التالل الرملية. صحيح أم 
خطأ؟

صحيح.

وجدت بداخل مقبرة الغربيني صناعة النسيج. صحيح أم 
خطأ؟
خطأ.

هل كاوتينا مركز سكني باملنتزه الطبيعي للمضيق؟
ال.

هل ميكننا أن نقول بأن السمندل فقري كبير؟
ال.

كم عدد أنواع السنديان بالعالم ؟ 300 أم اكثر من 600 
أم اكثر من 1000.؟

أكثر من 600.

 أي حقبة تعرف بإنتاج السمك اململح؟
منذ حقبة الفينيقيني.

طول شاطئ لوص النصيس أكثر من 7 كلم .صحيح أم 
خطأ؟

صحيح.

إلى أي امبراطورية كبيرة كانت تنتمي  مدينة" 
بائلوكالوديا"؟

إلى اإلمبراطورية الرومانية.

بأي إقليم يقع املنتزه الطبيعي املضيق؟
قادس.

هل السحلية الدفانة نوع متوطن بشمال إفريقيا؟
نعم.

ما هو االسم العلمي للكرنك؟Quercus suber أم 
Quercus faginea؟

Quercus suber 

ما اسم الطريقة التقليدية التي تستعمل في مضيق 
جبل طارق لصيد سمك التون؟

املضربة.

هل ميكننا مشاهدة مناطق رطبة بشاطئ لوص 
النصيس؟

نعم.

ما اسم الصلصة التي كان الرومان ينتجونها في مصانع 
التمليح؟ كاروم أم حلو و مر؟

كاروم.

هل يعتبر جبل موسى موقع ذا أهمية حيوية و بيئية؟
نعم.

أي من هذين الزواحف ميكننا رؤيتها بشمال إفريقيا؟ 
التمساح االستوائي أو السحلية بحردون؟

السحلية بحردون.

هل سنديان الكرنك شجرة أم شجيرة؟
شجرة.

ما اسم السمك الذي يصطاد بطريقة املضربة؟
سمك التون.

ما هو الواد الذي يصب في شاطئ لوص النصيس؟
أودية الخارة و الفيكا.

ما هي احلامات؟ حمامات أم دكاكني؟
حمامات.

كم تبلغ مساحة املوقع ذا أهمية حيوية و بيئية جلبل 
موسى: 4000 أم 8000 أم 20.000 هكتار؟

4000 هكتار.

ما هو االسم العلمي للضفدع الصحراوي األخضر؟
  (Pelophylax) Rana saharica

أين ميكننا أن جند السرخس, في أماكن مشمسة أم 
أماكن ظليلة؟
أماكن ظيللة.

هل املضربة فن من فنون الصيد؟
نعم.

واد صالدو يصب في شاطئ لوي ال نصيس. صحيح أم 
خطأ؟

صحيح.

ما اسم اآللهة املصرية التي كانت متلك معبد مبدينة " 
بائلوكالوديا"؟

اآللهة إسيس.

تبلغ مساحة املوقع ذا أهمية حيوية و بيئية جلبل موسى 50 
ألف هكتار. صحيح أم خطأ؟

خطأ.

ميكننا في الوقت الراهن رؤية الضباع أو الفهود في املنتزه 
الوطني لتلسمطان؟ صحيح أم خطأ؟

 خطأ.

هل السرخس نوع من النباتات أو من الثدييات؟
نوع من النباتات.

ملاذا تعبر أسماك التون مضيق جبل طارق؟
للتبييض.

واد احلرس يصب في شاطئ لوص النصيس. صحيح أم 
خطأ؟
خطأ.

ما معنى "ماسيلوم" معمل أم سوق؟
سوق.

يقع املوقع ذا أهمية حيوية و بيئية جلبل موسى بإقليم 
شفشاون. صحيح أم خطأ؟

خطأ.



في أي فترة من السنة ميكننا سماع رغو األيائل النزوية: 
أواخر يونيو أم أواخر شتنبر؟

أواخر شتنبر.

هل التنوب نوع من اإلبريات؟
نعم.

 ماهي نوعية املاشية البنية: البقر أم الغنم؟
بقر.

عثر على أحفوريات حيوانية عاشت منذ أكثر من مليون 
سنة في جبال الشبرال. صحيح أم خطأ.

صحيح.

ما هي البناية التي ميكننا مشاهدتها ببوصاطرو؟ 
حمامات أم كنيسة مستعربة؟

كنيسة مستعربة.

ريز في املنتزه الطبيعي جبال الثلوج.؟ هل تقع جماعة خِ
ال.

ماذا يظهر األيائل بواسطة صياحهم و رغوهم النزوي؟ 
تعاطفهم أم قوتهم؟

قوتهم.

هل توجد أشجار التنوب باملغرب؟
نعم.

كيف يربى البقر البني؟ في اإلسطبل أو في املراعي 
الشاسعة؟

املراعي الشاسعة.

يوجد املضيق اجلبلي الغايطنس باملغرب. صحيح أم خطأ؟
خطأ.

إلى أي حقبة ترجع رسومات مضايق الس فيكوراس؟ التاريخ 
احلجري القدمي األعلى أم التاريخ احلجري احلديث و حقبة 

النحاس؟
التاريخ احلجري احلديث و حقبة النحاس.

أكمل اجلملة التالية: جزء من جماعة روندة يقع باملنتزه 
الطبيعي.............

جبال الثلوج.

هل ميكننا مشاهدة الطيور البحرية باملنتزه الطبيعي 
للمضيق؟

نعم.

هل يوجد نوع خاص من التنوب باملغرب؟
نعم.

هل يتغذى البقر البني على حمية اصطناعية؟
ال

عمق املضيق اجلبلي الغايطنس 30 مترا. صحيح أم خطأ؟
خطأ.

ما نوع األشكال املرسومة على جدران كهف الخة ألطا؟ 
سفن أم جرارات؟

سفن.

هل يقع املنتزه الطبيعي جبال الثلوج داخل محمية احمليط 
احليوي؟

نعم.

هل األطيش الشمالي طير بحري؟
نعم.

اسم النوع اخلاص من التنوب املوجود باملغرب يحمل االسم 
العلمي:Abies pinsapo maroccana . صحيح أم خطأ؟

صحيح.

هل  يتغذى البقر البني على حمية طبيعية؟
نعم.

عمق املضيق اجلبلي الغايطنس 300 مترا. صحيح أم 
خطأ؟

صحيح.

إلى أي عهد ترجع رسومات " الخة ألطا"؟
عهد البرونز.

كم عدد اجلماعات التي تنتمي كليا أو جزئيا للمنتزه 
الطبيعي الكرنك. 4 ام 10 أم 17؟
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هل "fratercula" طير بحري؟
نعم. طير بحري.

ما اسم املوطن املتميز على شكل أودية ضيقة و عميقة 
و املوجود باملنتزه الطبيعي الكرنك؟

كانوتو.

ماذا نعني بالرعي الشاسع؟
تربية املاشية في املساحات الشاسعة.

ماذا يسمى املمر اجلبلي الذي يوجد على طول جدران 
املضيق اجلبلي الغايطنس؟

طريق امللك.

ما هما الشكالن اللذان يتكرران في الرسومات الصخرية 
املوجودة مبضايق الس فيكوراس و باسينت؟

اإلنسان و احليوانات.

هل تبلغ مساحة املنتزه الطبيعي الكرنك أكثر من 160 ألف 
هكتار؟

نعم.

هل يوجد املنتزه الطبيعي للمضيق على مسار هجرة 
الطيور؟

نعم.

هل اكليل غار ينمو في الوديان الضيقة و العميقة؟
نعم.

من أي نوع من األشجار يستخرج الفلني؟
الكرنك أو البلوط الفليني.

طول املمر اجلبلي املسمى" طريق امللك" 5 كلم. صحيح 
أم خطأ.؟

خطأ.

ماذا تسمى الرسومات التي كان يرسمها اإلنسان في 
التاريخ  القدمي على جدران الكهوف؟

الرسومات الصخرية.

تقع قرية قلعة لوص غاسولس بداخل املنتزه الطبيعي 
الكرنك. صحيح أم خطأ؟

صحيح.

هل حيوان جلم البحر املتوسط من الثدييات؟
ال.

ما هو املناخ السائد بالوديان الضيقة و العميقة. جاف أم 
رطب؟
رطب.

هل ميكن استخراج الفلني من اخلنزير؟
ال.

ما اسم امللك املشار إليه في اسم "طريق امللك"؟
ألفونسو.

هل توجد أشكال طيور في الرسومات الصخرية املوجودة 
بإقليم قادس؟

نعم.

هل يحتوي املنتزه الطبيعي الكرنك على حماية للمياه 
البحرية؟

ال.

مضيق جبل طارق موقع مناسب ملشاهدة احليتان 
البحرية نظرا لوفرة الشعاب املرجانية؟ صحيح أم خطأ؟

خطأ.

أي من هذين النوعني من النباتات ميكننا أن جنده بالوديان 
الضيقة و العميقة: العصل الوردي أم الصبار؟

العصل الوردي.

 هل ميكن قطف الفطريات من املنتزه الطبيعي للبلوط 
الفليني؟

نعم.

ما اسم الوادي الذي مير باملضيق اجلبلي الغايطنس؟
واد احلرس.

هل املاموث رسم من الرسومات املتكررة في الرسومات 
الصخرية بإقليم قادس؟

ال.

تقع جماعة طولوكس باملنتزه الطبيعي الكرنك. صحيح أم 
خطأ؟
خطأ.

كم يبلغ طول احلوت الزعنفي؟ 36 أم 22 متر؟
22 متر.

أمتم اجلملة: ميكننا ان جند باملنتزه الطبيعي  البلوط 
الفليني نوع خاص من املواطن املسمى ب....؟

كانوتو.

 ما هي الظروف التي يجب أن تتوفر لكي تنمو 
الفطريات؟

الرطوبة.

وادي اللث هو الذي مير باملضيق اجلبلي الغايطنس. صحيح 
أم خطأ؟

خطأ.

مقابر الغربيني ترجع ألواخر عهد احلديد. صحيح أم خطأ؟
خطأ.

تبلغ مساحة املنتزه الطبيعي الكرنك 167.767 هكتار. 
صحيح أم خطأ؟

صحيح.



هل الدلفني حوت بحري؟
نعم.

هل األرز شجر أم سرخس؟
شجر.

 كم عدد الغرف التي حتتوي عليها األفران املوجودة مبنازل 
الساكنة باجلماعات القروية املنتمية للمنتزه الوطني 

لتلسمطان؟ واحد أم اثنان؟
غرفة واحدة.

هجرة الطيور تنقسم إلى ما قبل و إلى ما بعد التزاوج. 
صحيح أم خطأ؟

صحيح.

ما هي الوديعة األثرية املوجودة على منحدرات جبل 
موسى؟ كهف البيلتة أم بليونش؟

بليونش.

تبلغ مساحة املنتزه الوطني لتلسمطان 10 آالف هكتار. 
صحيح أم خطأ؟

خطأ.

هل اللقالق تبني أعشاشها فوق املباني البشرية؟
نعم.

هل شجر األرز ميكن أن يبلغ طوله 22 متر؟
نعم.

ُرز و العجائن هم أساس االقتصاد باجلماعات القروية  األ
املنتمية للمنتزه الوطني لتلسمطان؟ صحيح أم خطأ؟

خطأ.

ما هي املرحلة التي تسبق الهجرة؟
التزاوج.

إلى أي حقبة تاريخية ترجع املونيا املوجودة ببليونش؟ عهد 
الفاطميني أم املرينيني؟

عهد املرينيني.

هل يقع جزء من مساحة املنتزه الوطني لتلسمطان بإقليم 
شفشاون؟

نعم.

هل اللقالق طيور مهاجرة؟
نعم.

ماذا يصنع عادة بخشب األرز ؟األثاث أم األقالم؟
األثاث.

يعتمد اقتصاد معظم العائالت الساكنة  باجلماعات 
القروية املنتمية للمنتزه الوطني لتلسمطان على التدبير 

الذاتي. صحيح أم خطأ.
خطأ.

تنطلق الهجرة ما بعد التزاوج في األسبوع الثاني من 
شهر يونيو. صحيح أم  خطأ؟

صحيح.

هل املباني املوجودة بالوديعة األثرية ببليونش تتجلى في 
أسواق و معامل و كنائس؟

ال.

هل يقع جزء من مساحة املنتزه الوطني لتلسمطان بإقليم 
تطوان؟

نعم.

هل تتجمع بعض أنواع الطيور لعبور مضيق جبل طارق؟
نعم.

هل الوزال يكون غطاء نباتي من األحراش؟
نعم.

من أي مادة تصنع األفران التقليدية لطهي اخلبز؟
 من الطني

توجد بحيرة سمير باملنتزه الطبيعي الكرنك. صحيح أم 
خطأ؟
خطأ.

ما هي املدينة املرتبطة باآلثار احلضرية املوجودة ببليونش؟

مدينة سبتة.

ال توجد أية مراكز سكنية باملنتزه الوطني لتلسمطان. 
صحيح أم خطأ؟

خطأ.

هل القضاعة نوع من الثدييات املائية؟
نعم.

ما هو السنديان اإلفريقي؟
نوع من األشجار.

ماهي األداة املستعملة من أجل اقتالع الفلني؟
 فأس الفلني.

توجد بحيرة سمير باملنتزه الطبيعي الكرنك. صحيحي أم 
خطأ؟
خطأ.

ماذا يوجد باملونيا؟ حدائق و بساتني أم منازل و دكاكني؟
حدائق و بساتني.

يعتبر شفشاون إقليم مغربي. صحيح أم خطأ؟
صحيح

هل احلدأة من الثدييات؟
ال.

كم يبلغ عمر شجرة تنوب االسكالرطة؟ 300 أم  اكثرمن 
500 سنة؟

أكثر من 500 سنة.

في أي فصل من فصول السنة يشرع في إزالة حلاء 
الفلني؟

أوائل فصل الصيف.

ميكننا مشاهدة عدد كبير من اخلفافيش في بحيرة 
سمير. صحيح أم خطأ؟

خطأ.

-39 ما طبيعة الوديعة األثرية املوجودة ببليونش؟ قلعة أم 
فضاء للنزهة؟

 فضاء للنزهة.

يعتبر شفشاون بلدية مغربية. صحيح أم خطأ؟
صحيح.

هل توجد ابن عرس باملنتزه الطبيعي جبال الثلوج؟
نعم.

هل ميكن تصنيف التنوب كتذكار؟
نعم.

أي من هذه األدوات الثالث تصنع من الفلني؟ اخليط أم 
القبعة أم السدادات؟

السدادات.

هل ميكننا مشاهدة تالل رملية في بحيرة سمير؟
ال.

هل توجد رسومات صخرية بوديعة بليونش؟
ال.

يحتوي إقليم شفشاون على أكثر من 20 مركزا سكنيا. 
صحيح أم خطأ؟

صحيح.

هل توجد ذئاب بجبال الثلوج؟
ال.

أين ميكن أن نرى تنوب االسكالرطة؟
في سلسلة جبال الثلوج.

هل أزقة  مدينة شفشاون واسعة و مستقيمة أم ضيقة 
و ملتوية؟

ضيقة و ملتوية.

هل هناك منطقة رطبة ببحيرة سمير؟
نعم.

فوق أي جبل يوجد ضريح الصالح املولى عبد السالم ابن 
مشيش؟ بجبل موسى أم جبل عالم؟

جبل عالم.

هل يقع مركز املنصورة بإقليم شفشاون؟
نعم.

ما نوع السالحف املوجودة بكثرة في مياه املضيق؟ 
السلحفاة املغفلة أم السلحفاة النتوء؟

السلحفاة املغفلة.

هل سنديان البلوط األخضر شجر فاكهي؟
ال.

ما هو أصل املنفيون الذين حملوا معهم  تقاليدهم إلى  
مدينة شفشاون في القرن اخلامس عشر.

من األندلس.

هل هناك منطقة رطبة بحيرة سمير؟
نعم.

إلى أي مذهب ينتمي موالي عبد السالم ابن مشيش؟
إلى مذهب الصوفية.

تبلغ مساحة إقليم شفشاون 20 ألف هكتار. صحيح أم 
خطأ؟
خطأ.


