
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/7                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/7     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade7                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 لك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للوطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يمرسالة المدرسة

 

 السؤال األول :إختر اإلجابات الصحيحة:
 

 بفعل الجفاف وزرحف العمران صحراويه اراض الى الزراعيه االراضي تحول. 

(          السبخة            - التلوث-       صحرالت)  
 االنسان تدخل دون العام طوال تنمو نباتات. 

 (المزروعه النباتات-          مرهالمع النباتات-         الحوليه النباتات)

 شجرةالعربية المتحدة   ماراتإلا بدوله المعمرة االشجار  من. 

 (القرم   -           الحميض -البلوط          )

 غيرها عن تميزها مناخية خصائص لها األرض من مساحة. 

 (الزراعة-           الدولة-                 المناخية األقاليم)

 العلمية والتجارب العلم لىع تمديع  طب  

(الحديث الطب -       التقليدي الطب-       الشعبي الطب)  

 االصطناعي الذكاء باستخدام عمليه اول في يشارك اماراتي جراح. 

 (الخييلي جابر-         الماجد جمعة-           جابر المنصوري)

 الشفاءو العالج ئقطرا حول المتوارثه الشعبيه التجارب من مجموعه خالصة. 

 (الحديث الطب-     االسالمي الطب-              الشعبي الطب)

 الطب في قانونال يسمى كتاب له األطباء امير لقب الغرب عليه اطلق المسلمين علماء من. 

 (خلدون بنا-              الخوارزمي-              سينا ابن)

 ير)البنسلين(عالم اسكتلندي اكتشف المضاد الحيوي الشه. 

 (  جيمس بالك -ألكسندر فلمنج   -بول إرليخ   )
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 ا.جميع النباتات المحليه وتوثيقهمبادره بيئية  رائدة الهدف منها ت 

 (   النخيل شجارالتمييز بين أ-     الجينات بنك -        االسالمية الحديقه)

 عرض دائرتي بين الشمالية امريكا قارة تمتد. 

(        اجنوب77و25 -     جنوبا88 و 52  -   شماال 83و 25)  
 المحيط الشرق من الشمالية امريكا عليه تطل الذي المائي المسطح. 

 (المتجمد-          األطلنطي -                 الهندي)

 المحيط  الشمال من الشمالية امريكا عليه تطل الذي المائي المسطح. 

 (لقطبيا-          األطلنطي -                 الهندي)

 هما فقط سياسيتين وحدتين من من الشمالية امريكا تتكون. 

 (والمكسيك كندا -     المتحدة والواليات المكسيك-     األمريكية المتحدة والواليات كندا)

 عرض دائرتي بين استراليا قارة تمتد. 

 شرقا  ( 44-10  -شماال  44-10جنوبا     _ 10-44)

  
 

 جزيرة اهمها جزر عدة استراليا تتبع. 

 (تسمانيا -             ياسردين -             صقبر)

 عاصمة قارة أستراليا هي. 

 (سيدني -          موسكو -           كانبرا)

 عام أبوظبي في الرياضية زايد مدينة فشيد الرياضي المجال – هللا رحمه – زايد الشيخ دعم. 

(م1979 -           م        1969 -           1997)  
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 السؤال الثاني :أكمل المخطط الذهني:

 
 

 
 
 
 
 

أبرز المظاهر 
الحضارية في 

 األندلس 

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

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

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

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

 أهمية النباتات المعمرة

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

........................... 
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 وجه المقارنه المرتفعات الشرقية المرتفعات الغربية
 النشأة  

 
 

 االرتفاع  
 
 

 
 
 
 
 

 المنتج
 

 

• ............................................ 

.......................... 
• .................................. 

.......................... 
• .................................. 

............................ 
• ......................................... 

 مجاالت اإلبتكار

السؤال الثالث:قارن بين المرتفعات الشرقية 
 والغربية لقارة أمريكا الشمالية
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 اإلقليم الموقع الحقائق المناخية
 اإلقليم الموسمي  

 
 

 اإلقليم الصحراوي الحار  
 
 

 اإلقليم شبه المداري الرطب  
 
 

 
 
 
 

 
السهل الساحلي الشرقي في 

 أستراليا

السهل الساحلي الشرقي بدولة 
 اإلمارات

 

 أوجه المقارنة
 

 االمتداد  

 االتساع  

 
  
 أوجه المقارنة المناخ الموسمي المناخ الصحراوي الحار

 
 التوزيع الجغرافي  

  
 الخصائص المناخية  

 
 

 السؤال الثالث:قارن بين االقاليم المناخية في أستراليا          

قارن بين السهل الساحلي الشرقي بدولة اإلمارات والسهل 
 الساحلي الشرقي في أستراليا

في أستراليا رالمناخ الموسمي والمناخ الصحراوي الحاقارن بين   
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 السؤال الرابع : عرف المفاهيم التالية:
 المفهوم التعريف

 النباتات المعمرة 

االقتصاد  
 المعرفي 

االقاليم  
 االمناخية

اآلبار  
 االرتوازية

 االبتكار 

 ريادة األعمال 

 الحضارة 

 النافورة 

الجوالت  
 الميدانية
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 السؤال الخامس:أجب عن األسئلة التالية:
 

صحراء العوامل المناخية؟كيف تقاوم نباتات ال-1  
............................................................................................ 

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

 
ما أهمية السدود؟-2  

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

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

أذكر أعمال الشيخ زايد رحمه هللا بإماراتي رأس الخيمة والفجيرة.-3  
........................................................................................  

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

اذكر مميزات العمارة العربية اإلسالمية.-4  
 

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

.........................................................................................  
ماألسباب التي جعلت دولة اإلمارات تتميز بطبيعة نباتية فقيرة نوعا ما؟ -5  
 

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

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

من منطقة ألخرى؟ماسبب إختالف توزيع السكان في قارة استراليا-6  
 

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

.........................................................................................  
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 السؤال السادس:أوال حدد على خريطة قارة أمريكا الشمالية ما تدل عليه األرقام التالية:

 
المحيط:...............-1  
 

جبال:................-2  
 

جبال:................-3  
 

هضبة:................-4  
 

نهر:................. -5  
 

المحيط:............. -6  
 

هضبه:..............-7  
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 ثانيا حدد علي الخريطة الصماء لقارة استراليا ما تدل عليها االرقام:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

1

2

34

5
6

7
8
7

خليج:-1  

مدار:-2  

الخليج:-5  

محيط: -3  

المحيط:-4  

إقليم مناخي:-6  

جبال:-7  

جزيرة:-8  
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 السؤال السابع : أكمل الجدول وحدد استخدامات النباتات المعمرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 

 
 االستعماالت

 اسم النبات   
 

 النخيل 

 األشخر 

 القرم 

 الرمث 

 الحنظل 

 السمر 

 الطرفة, األثل 

 

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae

