
 

 

 مدرسة البحر األحمر العالمية
 جعة مادة اإلجتماعيات للصف السابعأوراق مرا

 الفصل الدراسي األول

============================================== 
 

 ) صح ( أو كلمة ) خطأ ( فيما يلي السؤال األول: ضع كلمة 
 
 ) صح (           هـ         1406أنشأت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عام   -1  

 

 من حيوانات اإلقليم المداري الثعابين والضفادع                          ) خطأ ( -2  

 

 الخرائط التاريخية تتناول التاريخ البشري                                ) صح ( -3  

 

 ) خطأ (   الخرائط التضاريسية تمثل الظاهرات المناخية المختلفة               -4  

 

 الصور الجوية توضح خطوط الطول ودوائر العرض                  ) خطأ ( -5  

 

 الصور الجوية تظهال جميع التفاصيل التي امام عدسة التصوير        ) صح ( -6  

 

 الخارطة تحتاج لمفتاح ورمز                                             ) صح ( -7  

 
 جزء من بحر او بحيرة تحيط به اليابسة من ثالث جهات       )صح (الخليج  -8  

 
 ترتيب كوكب األرض الرابع بالنسبة للشمس                             ) خطأ ( -9  

 
 تكثر الحيوانات المفترسة في منطقة الحشائش                          ) صح ( -10  

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

                                             (1 ) 
 



 

 

 السؤال الثاني: أكمل العبارات االتية
 

 سقوط المطرهي التي تجري فيها المياه عند  الجافةاالودية  -1     

 
 ووادي الدواسر وادي الرمةمن أمثلة األودية الجافة   -2     

 
 في مصر وادي نهر النيلمن أمثلة االودية النهرية  -3     

 

 من سطح األرض  منخفضا  البحيرة هي مسطح مائي يشغل   -4    

 

 نوع التربةو  شكل التضاريسو  حالة المناخمن العوامل المؤثرة في نمو النبات  -5    

 

 ؤثر علي الحياةمن المشكالت التي ت إنقراض بعض الحيواناتو  تدهور التربة -6    

 الحيوانيةو  النباتية      
 
 صور جوية مائلةو  صور جوية رأسيةمن أنواع الصور الجوية  -7    

 

   محميةو   محمية الوعولمن أهم المحميات في المملكة العربية السعودية   -8    

 جزر فرسان       
 
 الخرائط السكانيةو  الخرائط التاريخيةمن أنواع الخرائط البشرية   -9    

 
 الثعلبو  الدبو  البطريق من حيوانات اإل قليم القطبي -10    

------------------------------------------------------------------------- 
 لكال  من السؤال الثالث: أكتب المصطلح العلمي

 ) الجبل (   كتلة صخرية كبيرة من األرض مرتفعة عما جاورها ولها قمة   -1    

 
                                     أرض مرتفعة سطحها مستو او شبه مستو                           ) الهضبة ( -2    

                                                                                                                                                          
 مسطح مائي يحيط به اليابسة من جميع الجهات                      ) البحيرة ( -3    

 
                                               (2 ) 



 

 

 

 ممر مائي ضيق يصل بين مسطحين مائيين                          ) المضيق ( -4    

 

 ي يحيط بالكائن الحي يؤثر فيه ويتاثر به                  ) البيئة (الوسط الذ -5    

 

 هي صورة لجزء من سطح األرض يتم إلتقاطها بواسطة الطائرات -6    

 بأالت تصوير                                  )الصور الجوية ( او المناطيد المزودة      
 

 ) الطقس (                                   حالة الجو لفترة زمنية قصيرة     -7    

 

 دوائر وهمية عرضية                                             ) دوائر العرض ( -8    

 

 ينبت دون تدخل من اإلنسان                                     ) النبات الطبيعي ( -9    

 

 في الجو                    ) الحرارة ( هي درجة إحساس اإلنسان بسخونة -10    

---------------------------------------------------------------------------- 
 

 السؤال الرابع: علل لما يأتي
 

 كثرة الحيوانات المفترسة في مناطق الحشائش ؟ -1
      
 لعشبية= ألن الحيوانات المفترسة تعيش علي أكل لحوم الحيوانات ا      
 
 

 تنوع الخرائط ؟ -2
 
 باختالف المعلومات والموضوعات ومدى الحاجة اليها. = تتنوع الخرائط وتختلف      
       
 
  

                                             (3 ) 


