
 1 

 وزارة التربية 
 التعليمة  ةاإلدارة العامة لمنطقة الفر واني

 بنين-مدرسة أبو موسي األشعري المتوسطة 
 قسم االجتماعيات

 مراجعة اجتماعيات الصف السابع    ) الفصل االول (

 -الجمل التالية بما يناسبها : أكمل -1س

   .ريقياأف ‘  .   . أسيايمتد الوطن العربي في قارتين هما ..... -1

  .األحمرالبحر  يسمى  وإفريقيا أسياالبحر الذي يفصل بين قارتي  -2

  جنوب غرب   . أقصىفي  أسيايقع الوطن العربي بالنسبة لقارة  -3

 اكبر دولة عربية في الجناح االفريقي هي الجزائر . -4

 اصغر دولة عربية في الجناح االفريقي هي جزر القمر . -5

 ي الجزائر .اكبر دولة عربية في الجناح االسيوي ه -6

 اصغر دولة عربية في الجناح االسيوي هي البحرين . -7

  .ألثاثا تستخدم أشجار الغابات المدارية الحارة في عدة صناعات منها  -8

  ..لورقا. ...وتصدر إلى الخارج لصناعة الحلفاتعرف حشائش االستبس في المغرب باسم .. -9

  ..ترشيد.المياه باسم ... تسمى الحملة الكويتية التطوعية الخاصة بترشيد استهالك -11

 دولة  12 ...دولة وفي قارة افريقيا  12. عدد الدول العربية في قارة اسيا . -11

        ....مدغشقر....جزر مستقلة تقع شمال غرب جزيرة ..3تتكون جمهورية جزر القمر من اتحاد .... -12

 ........1993... وانضمت الى جامعة الدول العربية عام.....مورونىوعاصمتها ...

  ..األفريقي.. وتقع في الجناح ......السودانتسمى .... مساحة اكبر دولة عربية -13

 ..........المياه  الجوفية.... االرضالمياه التى توجد فى جوف يطلق   -14

......في السعودية ومحطة االحساءمن أهم محطات تحليه المياه التي انتشرت في الوطن العربي محطة ....  -15

 ......قطر........ في الكويت ومحطة رأس عبود وأبو فنطاس في .الدوحة... ,... الشويخ..

 العراق ...في مصر ونهر دجلة والفرات في النيلنهار الهامة منها نهر..تجري في الوطن العربي بعض اال  -16

 2.......مليون كم13.5.... ه......% من جملة مساحة العالم وتبلغ مساحت11...يشغل الوطن العربي ..  -17

 ........الهيروغليفيةعرفت الكتابة المصرية القديمة بالكتابة .... -18

 ...العراقيطلق اسم بالد الرافدين وبالد ما بين النهرين علي .....  -19

 .... حرف611... وعدد حروفها ...المسماريةاخترع السومريون نوعا من الكتابة عرفت باسم ....  -21

 .......قناة السويس...ل بين البحر المتوسط والبحر االحمر يسمىيتحكم الوطن العربي في ممر مائي هام يص -19

 ...جبل طارق......‘....باب المندب....‘..هرمز.. وهيمضائق بحرية هامة يسيطر الوطن العربي على ثالث  -21

 ........المغرب..... بينما تقع جبال اطلس في دولة ......السودانتقع جبال مرة في دولة ... -21
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 ..... التي جاء ذكرها في القرآن الكريم بلقيسر ملوك سبأ الملكة ..من أشه  -22

 ......مأرباشتهرت مملكة سبأ ببعض المعالم الهامة من بينها سد ....  -23

  .باربار.معبد .....من أشهر المعابد في حضارة دلمون   -24

 ......الجزائرشطوط في دولة..... بينما تقع هضبة الالسعودية...تقع هضبة نجد في دولة ...  -25

 ي....بالوطن العربالصيفصل ..على خط االستواء ومدار السرطان في ف عاموديهتكون الشمس  -26

 أعلى قمة جبل عربية تسمى ......طوبقال ............ وتقع في جبال ..اطلس....... -27

  -س :صحح ما تحته خط في الجمل التالية واكتب االلعبارة الصحيحة بين االقوا ) أ ( -2س

 (     )  االطلسي       األحمرالبحر المسطح المائي الذي يحد الوطن العربي من الغرب يسمى  -1

 ( )   جزر القمر                            اليمنالدولة العربية التي تتكون من مجموعة جزر هي  -2

 (      عمان      )                              العقبةيربط مضيق هرمز بين الخليج العربي وخليج  -3

 ( بحر العرب  )                     البحر المتوسطيربط مضيق باب المندب بين البحر االحمر و -4

 (  االطلسي    )                       الهند يربط مضبق جبل طارق بين البحر المتوسط والمحيط -5

 (سلطنة عمان )                                  السعوديةفي دولتين هما ليبيا و األخضريقع الجبل  -6

 (     ليبيا      )                                                            موريتانياتقع جبال تبستي في  -7

  ( في الوطن العربي  شتاء   )  صيفا تكون الشمس عامودية على خط االستواء ومدار الجدي -8

 -( أمم العبارة الخاطئة فيما يأتي :      ×   العبارة الصحيحة وعالمة )    م ( أم     √   ضع عالمة )  - 3س

 (       √)           يختلف نوع حشائش السافانا حسب كمية االمطار                               -1

 (      √)                 م   1953منذ بداية عام على تحلية مياه البحر الكويت  دولة  اعتمدت -2

 (       ×)           تنمو حشائش االستبس في الوطن العربي خالل فصل الصيف                -3

 (         √)                       السومريون والبابليين كانت الزراعة هي الحرفة الرئيسية عند  -4

 (        ×)                     نصر                               نبوخذمن أشهر ملوك االشوريون  -5

 (          ×)        تقع شبه الجزيرة العربية في جنوب شرق قارة آسيا                              -7

 (        √)           حرف وتكتب بالخط المسند     29تتألف االبجدية في حضارة اليمن من  -8

 (       ×)                                        سبأ قديما    االهرامات تعد من أشهر معالم دولة  -9

 (       √)            مي باسم أوال                كات تسمى حضارة دلمون قبل الفتح االسال -11

 (       ×)           ي غار ثور              نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ف -11

 (       √)             م  611ه وسلم في عام قرآن الكريم على الرسول صلى الله علينزل ال -12

 (       √)          بي من الشرق هو الخليج العربي  المسطح المائي الذي يحد الوطن العر -13

 

 

      -اكمل المخططات السهمية التاليـــــــــــــــــــــــــــــة : -4س 
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 مقومات الهوية العربية

 اللغة

 
 الدين والتقاليدالعادات 

 

 التراث
 

 عناصر المناخ 

  الرطوبة والتكاثف
 

 

 

 

 الرياح
 

 الضغط الجوي درجة الحرارة

من أشهر المنتجات الزراعية 

 لحضارة اليمن 

 الموز اللبان القرفة

الطرق التي انتقل منها 

 اإلسالم إلى أوربا

 بالد الشام بالد األندلس صقلية

الديانات السماوية في الوطن 

 العربي

 تنقسم جبال الوطن

 العربي الى

جبال عمان و 

 العراق

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

....... 

 
 

 جبال بالد الشام  

 

 

 جبال البحر األحمر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أطلس
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 -)) أ (( قارن بين كال مما يأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  حسب الجدول : -5س

 

 المضيق القناة

 ضيق يصل بين بحرين او محيطين مائيممر  النقلاو  الري ألغراضضيق  صناعي مائيمجرى 

 

 أهم اشجارها خصائص النباتات مناطق انتشارها المقارنة أوجه

جنوب وجنوب غرب  الغابات المدارية

السودان  وأقصى  جنوب 

وجنوب غرب  الصومال

شبه الجزيرة العربية 

 ومرتفعات عمان

ارتفاعها  –ضخامة جذوعها 

متشابكة األغصان  –الكبير 

 أوراقها عريضة –

التاك  –الماهوجنى  –الساج 

  -األبنوس  –

شمال وشمال غرب المغرب  الغابات المعتدلة

 –وغرب جبال بالد الشام  –

 ومرتفعات العراق

بعضها  دائمة  –عدم كثافتها 

وبعضها يتساقط  –الخضر 

 فى الشتاء

 –العرعر  –االرز 

 الفلين –الصنوبر الحلبى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوائر العرض خطوط الطول نةالمقار أوجه

هى خطوط وهمية ترسم على الكرة األرضية تقسم هى خطوط وهمية ترسم على الكرة األرضية  22التعريف ص 

 

 دويالت حضارة اليمن 

ومن أهم مدنها  حمير دولة.

 من عام ريدان

 م (  525   -  115)   

 مأربسبأ واهم مدنها دولة 

 ق.م( 115  - 95من عام ) 

من  قرناووعاصمتها  عينم

 .ق م( 651  -  1311 عام )
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 األرض لقسمين شمالي وجنوبي لقسمين شرقي وغربي األرضتقسم 

 معرفة أحوال مناخ العالم معرفة التوقيت الزمني فى انحاء العالم األهمية

 خط االستواء ط جرنتشخ خط األساس

 183 363 العدد

 حيوانات التي تربى عليهالا مناطق انتشارها اوجه المقارنة

حشائش طويلة يختلف نوعها حسب  السافانا 

 كمية اإلمطار

 

 الماشية

 الحمير  -اإلبل  –الخيول  –الماعز  –األغنام  أعشاب قصيرة نوعا ما  االستبس

 ةالسهول الساحلي السهول الفيضية

المنخفضة التى تكونت من التربة التى  األراضيهي *

  األنهارحملتها مياه 

 () دجلة والفرات األسيوي الجناحعليها في  أمثلة*

 ) نهر النيل  (  اإلفريقي الجناحامثلة عليها في *

 تجاور سواحل البحار التيالمنبسطة  األرضهى *

 – الخليج العربي)   األسيوي الجناحامثلة عليها في *

 البحر األحمر (

 -) البحر المتوسط    اإلفريقي الجناحامثلة عليها في *

 المحيط األطلسي  (

 

 الطقس المناخ

 حالة الجو لفترة زمنية قصيرة حالة الجو لفترة زمنية طويلة

 

 -:أمامكصنف الحضارات التي قامت في بالد الرافدين حسب الجول الذي 

 الكلدانيون (( –االشوريون  –البابليون  – األكاديون -)) السومريون                   

 الكلدانيون البابليون األشوريون السومريون األكاديون

هم من قبائل سامية 

وأميرهم سرجون 

 وعاصمتها أكد

هم أقدم شعوب بالد 

 االرافدين وسكنو

في جنوب البالد 

ومن أشهر مدنهم 

 مدينة أور

قبائل سامية 

استوطنوا شمال 

ومن أشهر العراق 

ملوكهم أشور 

بنيبال وعاصمتهم 

 أشور

قبائل سامية 

عاصمتهم بابل 

وأشهر ملوكهم 

 حمورابي

قبائل سامية 

استوطنت وسط بالد 

الرافدين وعاصمتهم 

بابل ومن ملوكهم 

 نبوخذ نصر

 

 -الجدول الذي امامك : الدول في حسب محلية التاليةالرياح ال أسماءصنف 

 

 السيروكووالسيالنو –الهبوب  –الشرقية  –السموم  –لقبلي ا –الطوز  –رياح الخماسين 

 

 السودان العراق مصر الكويت ليبيا الجزائر السعودية

 الهبوب الشرقية رياح الخماسين الطوز القبلي السيروكووالسيالنو السموم

 

 -عرف المفاهيم التاليــــــــــــــــــــــــــة : -6س

 جميع إشكال المياه علي سطح األرض  /  المسطحات المائية .1
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مجموعة من الدول العربية التي يجمعها عدد من السمات المشتركة ) الدين واللغة ( ويمتدد الوطن العربي /  .2

  ضمن قارتين من اكبر قارات العالم مساحة

 / موقع ذات مكانة مهمة بين دول العالم  الموقع االستراتيجي .3

 الى بحر  لينتهيلى الدوام مجري مائي عذب ينحدر ع/  النهر .4

 مسطح مائي تحيط به اليابسة من جميع االتجاهات  / البحيرة .5

 األرضباطن  فيتوجد  التيالمياه  هي/    الجوفية المياه .6

 دولة 22مساحة واسعة من األرض تمتد ضمن قارتين تشمل  / الوطن العربي .7

 الماء الجاري وهو مجرى مائي صغير فى االرض / فالجاأل .8

ر وتكتدب علدى ألدواح مدن هي من أقدم أندواع الكتابدة فدي العدالم وحروفهدا تشدبه المسدما / ة المسماريةالكتاب .9

 الطين 

 هو موقع الدولة بالنسبة لليابس والماء /الموقع النسبي  .11

 / موقع الدول بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض الموقع الفلكي .11

   متر  1111ارتفاعها عن  له قمة ال يقل األرض/ هو كل ما ارتفع من  الجبال  .12

 ارض مرتفعة سطحها مستوى تمتد لمسافات كبيرة / الهضاب  .13

 تتميز باستوائها وقل ارتفاعها    األرض/  مساحة كبيرة من سطح  السهول  .14

 جميع إشكال سطح األرض من مرتفعات ومنخفضات  /التضاريس .15

 وزن الهواء فوق اى مكان  /الضغط الجوي .16

 ن مثل إقليم صناعي أو إقليم صحراويمنطقة أو مكا / قليماإل .17

 هو النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل اإلنسان / النبات الطبيعي .18

  -أجب عن االسئلة االتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : -7س

 

  اذكر االهمية االقتصادية للوطن العربي   -1

 

 كبيرة فى الخليج ومناطق شمال إفريقيا تظهور النفط بكميا -ب   منطقة عبور المالحة والتجارة الدولية   -أ

 

 في الوطن العربي ؟ الفيضية  ما الخصائص المميزة للسهول -2

 

 * خصوبة التربة                        * وفرة المياه               * استواء السطح 

 

 ن العربيفي الوطاكتب المناطق التي انتشرت فيها النباتات الصحراوية  -3

 

 بادية الشام -شبه الجزيرة العربية   -صحراء الصومال   –*الصحراء الكبري ) شمال افريقيا ( 

 

 ناطق الجفاف مع ضرب أمثلة عليها كيف  تتكيف النباتات الصحراوية مع م بيّن-4
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 التربة ألعماق*ان تكون جذورها طويلة تصل 

 *ان تكون لها القدرة على خزن المياه

لله سبحانه وتعالى حيوانات وطيور وزواحف وحشرات فدي البيةدة الصدحراوية يتناسدب تكوينهدا أوجد ا -5

 ؟ اذكر أمثلة عليها         مع طبيعة هذه البيةة

 ( -االفاعى  –الجراد  –البوم  –الصقور  –األرانب  –الضب  –اإلبل  –) الماعز 

 

 (  )  علل    م(18ربي منذ القرن )تنافس الدول االستعمارية في االستيالء على الوطن الع -6

 

 * بسبب أهمية موقع الوطن العربي اإلستراتيجية

 اذكر أهم الصفات التي يتصف بها المطر في الوطن العربي ؟   -7

 
 * تذبذب كمية اإلمطار بين عام وأخر

 * اإلمطار تكاد تقتصر على اإلطراف الشمالية والجنوبية

 * تتصف بأنها قليلة بصفة عامة 

 

 أهميتهاكان للعوامل الطبيعة دورا مهما في قيام الحضارة المصرية القديمة .اذكر هذه العوامل ووضح  -8

 ؟

 امتداد الصحراء -ج                المناخ                               -ب نهر النيل                           -أ

 صخور وكثر المعادنتنوع ال -الموقع الجغرافي                 هـ  -د

 

 ( )  علل    االماكن القريبة من خط االستواء تتميز بارتفاع في درجة حرارتها على مدار السنة -9

 
 * الن أشعة الشمس تكون عمودية 

 

 اذكر العوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربــــــــــــــــــــــــــــي ؟  -11

 
  القرب او البعد عن المسطحات المائية –ب              الموقع بالنسبة لدوائر العرض    –أ 

 الرياح  -د                التضاريس                    -ج

 

  ( علل  )   م وبناء القبور وإقامة المقابر حرص المصرين القدماء على تحنيط جثث موتاه -11

 

 ث والخلود (اعتقد المصريون ان الحياة تعود الى الجسم بعد الموت ) البع* 

 

 ؟ المصرين القدماء فيها عدّد العلوم والفنون التي برع -21

 * الفلك والطب والكيمياء والتحنيط والبناء والكتابة 

 

 ما العوامل التي ساعدت على قيام الحضارة في بالد الرافدين  -31 
 اه العذبة* موقع ممتاز           *  خصوبة التربة                        * توفر المي

 

 ( علل المناخ صيفا وادفئ نسبيا شتاءا )  المدن الساحلية اكثر اعتداال في -14  

 *الن البحر يلطف من درجة حرارتها     

 

 ؟العبارة هذهتؤثر الرياح في ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة وكمية االمطار برهن على صحة  -15
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رجة الحرارة واذا مرت على بحار محملة ببخار المداء سدوف * إذا هبت الرياح من مناطق باردة سوف تنخفض د

 تسقط أمطار

 

 تي برع فيها سكان بالد الرافدين أكتب أهم العلوم والفنون ال -61

 
 الفخارية  واألواني* من العلوم الهندسة والفلك والطب    ومن الفنون   النحت والبناء والرسم 

 ( علل )  العربية على التنقل ديما لسكان وسط شبه الجزيرةاعتمدت الحياة االجتماعية والسياسية ق -71

 

 * للبحث عن الماء والعشب 

 الجزيرة العربية    )  علل  ( هشب الشرقي من شماللجماعات السامية  إلى جهة الشمال والهجرة ا – 18

  
 * بسبب المناخ الصحراوي القاسي     

 

  نبات الطبيعي في الوطن العربي ما العوامل الرئيسية المؤثرة على توزيع ال -19

 

 نوع التربة -ب   المناخ                                 -أ

 

 ( علل  ) يتمتع الوطن العربي بموقع استراتيجي مهم تجددت اهميته على مر العصور  -12

 
 بين قارات العالم الثالث استراتيجي* يتحكم فى منافذ التجارة العالمية        * يشغل موقع 

 

 ( علل ) تعتبر منطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية من أكثر مناطقها مالئمة لقيام الحضارات  -12 

 

 التجاري* توفر المياه العذبة     *  المناخ المناسب     * الموقع الذى ساعد على النشاط 

 

 ( علل )     أهمية موقع حضارة دلمون وسط الخليج العربي -22

 

 لمواصالت والتجارة البحرية بين البلدان المطلة على الخليج العربي ل م* كانت مركز مه

 

 ( علل )  كانت أوربا في القرن العشر الميالدي تعيش عصور ظالم -32   

 

 * بسبب سيطرة الكنيسة على عقول الناس     

 

 -ضع الكلمات التالية في المكان المناسب في الفراغات التي امامك بالقطعة : *

 ((( 282 -االمن واالمان –السن  –حمورابي  –العين  –))) بابلي                             

 

..........وهو ملك            يحمو راب))  ظهرت في بالد الرافدين شرائع قانونية قديمة عدة ومن أهمها شريعة .....  

......والعين بالسن.مبدأ السن .. مدتواعت.....مادة قانونية 282..... احتوت هذه الشريعة على ....بابلي....

 ......في البالد.((واألمان األمنانتشار ..... إلى..... في تطبيقها مما أدى بالعين.

 

 

 

  -أقرأ القطعة التي أمامك ثم أجب عن األسئلة التي تليها : -س
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 الحياة . نواحيكافة  فيهى التقدم والتطور والرقى /    عرف الحضارة -1

 

 التي ساعدت على قيام الحضارات في الوطن العربي؟ أذكر المقومات -2

 

 توفر المياه العذبة -ب                                 االستراتيجيالموقع  -أ

 توفر الثروات الطبيعية -اعتدال المناخ                                      ج -د 

 توفر العنصر البشري -هـ 

 

 

  -نها الصحيح في الجدول التالي :التالية في مكا األسماءصنف -3

 

 –سيناء  –التوراه  –سيدنا عيسى عليه السالم  –القرآن الكريم  –االنجيل  –)) سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  

 مكة المكرمة (( –فلسطين  –سيدنا موسى عليه السالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوراق المراجعة التغني عن الكتاب المدرسي      
  

 المكان الكتاب الذي جاء به النبي المرسل الديانة

 مكة المكرمة القرآن الكريم ه عليه وسلممحمد صلى الل اإلسالم

 فلسطين االنجيل عيسى عليه السالم المسيحية

 سيناء التوراة موسى عليه السالم اليهودية

WWW.KweduFiles.Com


