
 

 االصي:                    االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

  و ٌصف صاعة املدة: ,درجة061الدرجة:                                  تاريـــــخ و جغرافيــــا                                                                                                                                    
 التاريذ:                (           8102 – 8102) السابع األساسي                                                                                                                      

 التاريــخ أواًل:

 (ةدرج 23)                                                                                   : اقرأ النص التالي ثي أجب عن األسئمة
تظهررأ دمرردي ةدللررو نات من ررّ  ملرر   ررري نشاررب نيبررمال ابررما لّ   ررّا ننقررّ مل ال ننلررأد ننطّترر  م رر  نشرر       نلررد ن رر د          »

أ  أ أ م  ّ ررّن ملرر  ننررقحند ننمةلرر و أ ننسأ اررو أ ن تررم  أ ننلرر  نحل من ررّ  أ دملترر طهّ أ لررمل دارري م ررد نحل ررّص ت   رر  ال دّ رر    

 «ننغزالد أ نندل و أ نحل ح ننمةل و ... أ مد دأضطهّ داي ننل ب ال ل  ل( 

 يف أي دولة قاوت حديكة احليواٌات؟ (أ 

 يف أي ألفية؟ (ب 

 وَ الذي قاً باصطياد و وضك احليواٌات وِي عمى قيد احلياة؟ (ج 

 واٌات يف تمك املزحمة الشوٍية؟عالً يده وجود حدائل لمخي (د 

 (ةدرج 23)                                                                                                                                                                                                                                  : عمن وا يمي
 ًا.ابتكار الٍواعري قدمي (أ 

 اٌتصار املضارح. (ب 

 ظّور احلاجة لشيادة األراضي الشراعية. (ج 

 (ةدرج 23)                                                                                                                                                                               :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 الشراعية:كاُ ُيعبد يف خمتمف املٍاطل الضورية كإلْ لمىطز و الّزعد و الػاّلت  (أ   

 د رب عصرية ب حورس ج بعن   آتوُ

 :ظّزت أوىل الشراعات و خاصة الكىح و الصعري يف (ب   

 د حوض الٍين ب أوروبا ج حوض الفزات   أوزيكا

 :أوىل احليواٌات اليت قاً اإلٌضاُ باصتئٍاصّا (ج   

 د األغٍاً ب األبكار ج املاعش   الكالب

 :اإلٌضاُ لتخضني أصموب حياتْ قدميًااملواد اليت اصتددوّا  (د   

 د أغصاُ األشجار ب ععاً احليواٌات ج األحجار الصواٌية   كن وا صبل صخيح

 (درجة 21)                                                                 بني قناة سنحاريب و قناة واري وفق اجلدوه اآلتي: قارن  
 سنحاريبقناة  ماريقناة  

   مادة البناء

   اهلدف من البناء

   الزمن

 (ةدرج 32)                                                                                                                                                                                              : أجب عن األسئمة اآلتية
 .وا الكوى اليت اصتددوّا اإلٌضاُ بداًل وَ قوتْ الطبيعية (أ 

 املاعش.-الكالب  -األغٍاً  -رّتب اصتئٍاس احليواٌات التالية: احلىري  (ب 

(1) (2) (3) (4) 

    

 .اكتب عَ أربعة عادات اجتىاعية وردت يف قصة حف سفاف )سوزي ليي( ومك واري (ج 



 

 اجلغرافيا :ثانيًا

 (ةدرج 23)                                                                                                                                                                               :  اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
 يف إيطاليا بفعن: فوأ( تصكَّن جبن فيش   

 د اإللتواءات ب الصدوع ج الرباكني

 تتصّكن ووائد الصيطاُ يف الصخزاء بضبب: ب(   

 د عىن اجلميد ب عىن الزياح ج عىن البخز

 وَ اِتىاوات عمي اجليولوجيا: ج(   

 د تكديز عىز األرض ب دراصة الصدور ج وواقع الجزوات الباطٍية   كن وا صبل صخيح

 :أكرب صزعة لألرض عٍدوا تكوُ عٍد د(   

 د الكطب الصىالي ب الضزطاُودار  ج خط االصتواء

 (ةدرج 23)                                                                                                                                                                                                                             : عمن وا يمي
 .صكوط الٍيشك عمى صطح األرض (أ 

 .تعاقب الفصوه و اختالف طوه المين و الٍّار (ب 

 (اتدرج 21)                                                                                                                                                                                                                          : عّرف وا يمي
 عمي اجليولوجيا. (أ 

 .الػالف الصدزي لألرض (ب 

 (درجات 21)                                                                       بني النيازك و الشوب حسب اجلدوه اآلتي: قارن  
 الشهــــب النيـــازك

  

  

  

 (ةدرج 22)                                                                                           : أكىن خريطة املفاهيي اآلتية

 (ةدرج 31)                                                                                                                                                                                           : السؤالني اآلتينيأجب عن 
 .اكتب عَ مخضة جماالت تطبيل االصتصعار عَ بعد (أ 

 .آثار لمرباكني يف البيئة و حياة اإلٌضاُاكتب عَ مخضة  (ب 

**انتهت األسئلة**
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