
 

 االصي:                    االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

  و ٌصف صاعة املدة: ,درجة061الدرجة:                                  تاريـــــخ و جغرافيــــا                                                                                                                                    
 التاريذ:                (           9191 – 9102) السابع األساسي                                                                                                                      

 التاريــخ أواًل:

 درجة( 02)                        ات اآلتية و صّحح اإلجابة اخلاطئة:)خطأ( أمام العبارأو ضع إشارة )صح(   
وٍطكة ٌّز الفزات يف صورية أوه املٍاطل اليت تعترب  .0

 .اكُتشفت فيّا الشراعة
  

   .اصتدداً الدوالب يف وصز لصٍاعة الفدار .2

   . ابتكز املصزيوُ الكدواء الصباغ االرجواٌي .3

   .مت اصتعىاه الدوػة حلىاية التحارة وَ الػش و التشويز .4

 (درجة 02)                      ضع خطًا حتت اإلجابة الصحيحة مما يأتي:                                                                                          

 :وَ األدوات اليت مت اخرتاعّا يف جماه الشراعة-0

 أ الٍورد ب احملزاث ج الٍواعري د كن وا صبل صريح

 :املواد اليت اصتددوّا اإلٌضاُ لصٍع أدواتْ قدميًا وَ-2

 أ أغصاُ األشحار ب عظاً احليواٌات ج األذحار د كن وا صبل صريح

 :ُأطمل اصي الذِب الضائن عمى-3

 أ الٍفط ب سيت الشيتوُ ج الكطَ د وال واذدة مما صبل

 :أوه وزذمة وَ وزاذن التباده التحاري-4

وال واذدة مما صبل   أ املكايضة ب الفضة ج الٍكود املعدٌية د 

 (درجة 02)                                      أكنل الفراغات اآلتية مبا يهاسبها :                                                                                            
 .................................................................................................................................: .مت ابتكار الٍواعري -0

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

 ............................................................................................................. :وزاذن تطور صٍاعة املٍضوجات -2

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

 ( درجة 02)                       :قهاة ماري و قهاة سهحاريب مو حيث : مادة البهاء, اهلدف مو البهاء قارى بني  

 سهحاريبقهاة  قهاة ماري 

   مادة البهاء

   اهلدف مو البهاء



 

 اجلغرافيا :ثانيًا

 (درجة 02)                      ضع خطًا حتت اإلجابة الصحيحة مما يأتي:                                                                                          

 ذوه ٌفضّا:وَ ٌتائخ دوراُ األرض -0

 أ تعاقب المين و الٍّار ب اختالف الفصوه ج اختالف طوه المين و الٍّار

 تظّز اجلشيزة يف البرز بفعن:-2

 أ ذت اجلميد ب الشالسه ج عىن الزياح

 تتشّكن اهلضاب بفعن:-3

 أ االلتواءات ب االٌكضارات ج اجلميد

 وَ العواون الباطٍية الضزيعة املشكمة لمتضاريط:-4

 أ التواءات ب صدوع ج بزاكني

 درجة( 02)                        ات اآلتية و صّحح اإلجابة اخلاطئة:)خطأ( أمام العبارأو ضع إشارة )صح(   
   تضىى ذزكة األرض ذوه ٌفضّا باحلزكة االٌتكالية. .0

   تأخذ األرض شكاًل وفمطرًا بضبب قوة الفزد املزكشية. .2

   صيادو الٍياسك يف املػزب العزبي . تٍشط وٍّة .3

   يف الوطَ العزبي جباه األطمط. االٌكضاريةوَ اجلباه  .4

 ( درجة 02)                                                                       :     أكنل اجلدول اآلتي مبا يهاسبه 

 كانوى أول 12 حزيراى 12 اليوم

   الهصف الشنالي يبدأ لفصليف 

   تكوى الشنس عنودية على

 (درجة 02)     :                                                                                                                             أكنل الفراغات اآلتية مبا يهاسبها 
 .......عٍدوا: ......................................................................................................................الشّب: حتدث  -0

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

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

 ............................................................................................................................. الٍياسك: حتدث عٍدوا: -2

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

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