
 

 االشه:                    االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

  و نصف شاعُ املسَ: ,زرج061ُالسرجُ:                                  تاريـــــخ و جغرافيــــا                                                                                                                                    
 التاريذ:                (           9191 – 9102) األساسي الثامن                                                                                                                      

 التاريــخ أواًل:

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

 :حّرر إمارَ الرها من الفرجنُ-0

 أ نىرالسين زنهٌ ب عنازالسين زنهٌ ج صالح السين األيىبٌ د الصلطان قطس

 :ظور املًل إىل الرتف و البسر يف املالبض يف عصر-2

 أ األمىيني ب العباشًني ج املنالًو د وال واحسَ مما شبل

 درجة( 02)                        ات اآلتية و صّحح اإلجابة اخلاطئة:)خطأ( أمام العبارأو ضع إشارة )صح(   
زمعل و فعلت يف  وصلت محلُ الفرجنُ الجالجُ إىل مسينُ .0

 .احتالهلا
  

   .ُأزرجت جامعُ زمعل علِ الئحُ الرتاث العاملٌ .2

يعتنس فن خًال الظل علِ حتريو زمِ مصنىعُ من  .3

 .جلس
  

 (درجة 02)                                                         :                                                                                                                            علل ما يلي 
 .تعترب قّبُ الصدرَ يف الكسط مهانًا مكّسشًا للنصلنني -0

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

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

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

  ظوىر فّن املىّظح يف اذتضارَ العربًُ اإلشالمًُ. -2

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

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

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

  تنىع الطراز يف اذتضارَ العربًُ اإلشالمًُ. -3

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

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

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



 

 اجلغرافيا :ثانيًا

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

 :ارتفاع زرجات اذترارَ و اخنفاضوا بعهل مصتنر يف الصحارٍ يؤزٍ إىل ظاهرَ-0

صدرتهصر ال د وال واحسَ مما شبل  أ تعكل الصدىر ب تكعر بصلٌ ج 

 :من العىامل املؤثرَ يف عنلًُ حت الصدىر-2

 أ الكىَ ب اذتنىلُ ج طبًعُ الصدىر د نا ما شبل صحًح

 :تتعهل الهوىف نتًحُ متىضع الصدىر-3

طبكتني لًنتني بًنونا 

 طبكُ قاشًُ

طبكتني قاشًتني  د

 بًنونا طبكُ لًنُ

 أ فىم الكاشًُاللًنُ  ب الكاشًُ فىم اللًنُ ج

 :خيّف وزن اهلىاء يف الطبكات ادتىيُ العلًا-4

 أ الرتوبىشفري ب الصرتاتىشفري ج األمتىشفري د املًسوشفري

 درجة( 02)                        ات اآلتية و صّحح اإلجابة اخلاطئة:)خطأ( أمام العبارأو ضع إشارة )صح(   
   .األرضيسرط عله ادتًىلىجًا شطح  .0

   .يسزاز اذتّت الرحيٌ يف املناطل ارتالًُ من الغطاء النباتٌ .2

تتعّهل مىائس العًطان يف الصدىر اليت تهىن  .3

 .الطبكات اللًنُ فىم الكاشًُ
  

اذتلبُ ادتلًسيُ هٌ الصدىر الكاشًُ اليت تبكت من حت  .4

 .ادتلًس للحبل
  

 (درجة 02)     :                                                                                                                             أكمل الفراغات اآلتية مبا يهاسبها 
 و ....................................  :ختتلف أظهال التضاريض الناجتُ عن عنل املًاه ادتاريُ تبعًا ............................. 

  و ...............................: ..يبسأ الرتشب النورٍ عنسما ...................................................................................
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