
 

                                                                                                                                                                             االطه:                                    الثانية املذاكزة التحزيزية                                                                                                                                  

                                                                                                                               يف مادتي التاريخ و  اجلغزافيا
 :لعالم٘ا                          (  1029 – 1028)األساسي   السابع                                           

 اـــــاجلغزافيأواًل : 
 (اتدرج 4)                                                                         :                                         انكلها إىل ورقة إجابتكاخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي و   

 :تيتؼش الغاب٘ املخشّطٔ٘ ّ أعؼاب التْىذسا يف (1

 أ االطتْائٕاإلقلٔه  ب اإلقلٔه املتْططٕ ج اإلقلٔه الـحشاّٖ د اإلقلٔه القطيب

 :مً اجلبال الربكاىٔ٘ يف طْسٓ٘ (2

 أ دبل بؼشٖ ب دبال الالرقٔ٘ ج دبل العشب د دبال القلنٌْ

 :تظَش املٔاِ يف ػاطئ البحش املتْطط باللٌْ األخضش بظبب (3

 أ األعناق اللبريٗ ب العْالق ج املشداٌ د سّاطب األىَاس

 :مً البحاس الذاخلٔ٘ اليت تتـل باحملٔط بفتح٘ ضٔق٘ (4

 أ حبش الـني ب حبش العشب ج البحش املتْطط د حبش قضًّٓ

 ( اتدرج 4) .                                          « املياخٕ »( اإلقلٔه الطبٔعٕ 2( البحاس املغلق٘.           1  :عّرف ما يلي 

 ( اتدرج 9)                                                                                                                                                                                                                               :عّلل ما يلي 

 .«الطّٔات  » االلتْاءاتتؼّلل  (1

 احلشاسٗ أٍه عياؿش املياخ. (2

 ملتْططٕ ٍْ أفضل األقالٔه املياخٔ٘ لالطتقشاس البؼشٖ.ااإلقلٔه  (3

( اتدرج 5)                                                                                                          اقرأ ثم أجب                                                                                                                   

 كاٌ حئٙ جينع معلْمات عً العْاؿف الشملٔ٘ ّ الرتابٔ٘, ّ كاٌ أحذ مـادسِ معلْمات مً مذٓشٓ٘ األسؿاد اجلْٓ٘.

 الذّل اجملاّسٗ, ّ املطلْب:إر قشأ تقشٓشًا عً عاؿف٘ غباسٓ٘ تعّشضت هلا طْسٓ٘ ّ 

 مً أًٓ مجع حئٙ املعلْمات عً العاؿف٘ الشملٔ٘ ّ الرتابٔ٘؟ (1

 أًٓ حتذخ العْاؿف الرتابٔ٘؟ (2

 يف حذّخ ٍزِ الظاٍشٗ.اكتب عً دّس اإلىظاٌ الظليب  (3

 (اتدرج 6)                                                                              ارسم شكاًل ميّثل توزيع املناطل احلرارية على سطح الكرة األرضية.                     

 (ةدرج 21)                                                                                  أجب عن السؤالني التاليني:                                                                                                     

 ما أٍنٔ٘ مٔاِ البحاس ّ احملٔطات؟ (1

 جلذّل اآلتٕ حْل تـئف اجلبال َحَظَب تؼلُّلَا:أكنل ا (2

 دبال بالد الؼاو -دبال ُعناٌ   -دبال الـحشاء الغشبٔ٘   -دبال األطلع   -دبل العشب    -دبال الظشاٗ  

االلتوائيةاجلبال  أنواع اجلبال االنكساريةاجلبال    جبال بركانية االنكسارية االلتوائيةاجلبال  

 اجلبال
    

 الورقة.....اقلب 



 

 التاريـــــخًا : ثاني
 (ةدرج 21)                                                                                                                                                    :                                         اقرأ النص التالي ثّم أجب  

ّّل إمرباطْسٓ٘ مـشٓ٘ أطظَا حتْمتع الجالح ) » ته بداجلٔؽ ّ  ( قبل املٔالد, اطتنشت بعدذِ أسبعنةد٘ عداو, اٍد    1445 - 1441أ

ّّدِ بالفشطاٌ ّ العشبات احلشبٔ٘, ّ أقاو طت عؼشٗ محل٘ عظلشٓ٘ , ّمدّذ ىفدْر مـدش حتدٙ دبدال طدْسّغ, ّ أىؼدً أطدطْاًل          ص

 « حبشًّٓا, ّ عًّٔ الْالٗ املـشٓني علٙ مياطق اإلمرباطْسٓ٘ إلداستَا

1) ّٖ ّٖ يف أ  )دسدتاٌ( ؟قشٌ ظَشت اإلمرباطْسٓ٘ املـشٓ٘ ألفٔ٘ ّ أ

 دسدات( 4) ؟األعنال اليت قاو بَا اإلمرباطْس حتْمتعما أٍه  (2

 دسدات( 4) ؟ما املياطق اليت امتذت إلَٔا اإلمرباطْسٓ٘ املـشٓ٘ (3

 )دسدتاٌ( ق.و, ما الفاسق الضمين بٔيَا ّ بني اإلمرباطْسٓ٘ املـشٓ٘؟ 2352ادٓ٘ عاو تًطظت اإلمرباطْسٓ٘ األّك (4

 (ةدرج 21)                                                                                                                                                                                   :                                         علل ما يلي  
ّْل مذٓي٘ تذمش إىل أٍه  (1  مذٌ القْافل التذاسٓ٘ قذميًا.حت

 اٍتناو حلاو الذّل٘ اآلػْسٓ٘ بتذسٓب اجلٔؽ ّ تظلٔحُ. (2

 أٍنٔ٘ املْاثٔق ّ املعاٍذات الذّلٔ٘. (3

 (اتدرج 3)                                                                              :                                         اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي و انكلها إىل ورقة إجابتك  

 قشب مذٓي٘: ٔ٘ ّ املـشٓ٘ يف قادؾّقعت معاٍذٗ الظالو بني اإلمرباطْسٓتني احلّج (1

 أ محاِ ب حلب ج محف د دمؼق

 مً ملْىات الْطً: (2

 أ الشقع٘ اجلغشافٔ٘ ب التاسٓخ ج الرتاخ ّ الجقاف٘ د كل ما طبق ؿحٔح

 متجال ميجل سأغ: «الفٔئقٔ٘»كاٌ يف مقذم٘ الظفً الليعاىٔ٘  (3

 أ ثْس ب حـاٌ ج محاس د منش

 (اتدرج 5)                                                                                                                                          :                                         أكمل خريطة املفاهيم التالية  

 

 

 (اتدرج 8)                                                                                                                                                                                  :أجب عن سؤلني فكط مما يلي  
 القذمي٘.َطهِّ أسبع٘ مذٌ كاىت متشُّ بَا طشق القْافل التذاسٓ٘ يف العـْس  (1

 ؟مهَّ ٓتًلف دَاص احلله يف مذٓي٘ إبال (2

 ؟ما أٍه ما تضنيتُ ػشٓع٘ حْسابٕ (3

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 

صفات 

 مدينة إبال
     


