
 

 

 : اليوم والتاريخ                                        مديرية تربية وتعليم لواء بصيرا                       

 الصف : السابع األساسي )أ + ب(                        التقويم الثاني     المختلطة          األساسية  مدرسة : عائشة  

-------ةالزمن : حصة صفية واحد                         لمادة الجغرافيــــــــا    .............................اسم الطالبة : 

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

 "   إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهالاللهم ال سهل "

 علما بأن اإلجابة على الورقة نفسها . (2وعدد الصفحات )  (4عددها )التي : أجيبي عن جميع األسئلة التالية ومالحظة  

 عالمات(3)                              السؤال األول : عرفي كل من المفاهيم والمصطلحات التالية :                     

 ...... ......................................................................................................... المحيط االطلسي -1

 : ....................................................................................................................... السافانا -2

 . قمة إيفرست :.................................................................................................................  -3

 

 عالمات (  7)                            ؤال الثاني : أكملي الفراغات التالية بما يناسبها :                               الس

 تنمو الغابات االستوائية في أمريكا الجنوبية على امتداد نهر: ......................... -1

 ............................. يتصل المحيط األطلسي بالبحر المتوسط عبر مضيق: ..  -2

 من أكبر دول أمريكا الشمالية مساحة هي : ................................  -3

 أكبر المحيطات مساحة هو: ..................................  -4

 أطول نهر في العالم هو: .........................  -5

 ة: .................................... تبلغ مساحة اليابسة من الكرة األرضي -6

 يقع الوطن العربي بين قارتي ...................... و.................  -7

 

 عالمات ( 2فسري  كل من العبارات التالية :                                                               ) السؤال الثالث:)أ(

 القطبية الجنوبية قارة غير مأهولة بالسكان . تعد القارة -1

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

 سهولة انتشار الموانئ الطبيعيةعلى سواحل قارة أوروبا .  -2

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

 2يتبع  ص     (1)



 

 

 

 عالمات (  5) أكملي الجدول التالي :                                )ب(  السؤال الرابع : 

 

 

 

 عالمات( 3السؤال الرابع : ضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة لكل ممايلي : )

 يحد قارة افريقيا من الشمال  1

 المحيط الهندي د                 المحيط االطلسي ج               البحر المتوسط ب أ البحر االحمر            

 رابع اكبر جزيرة بالعالم جزيرة   2

 جزر اندونيسيا د رينالند         ججزر القمر                    جب    مدغشقر أ 

 من قارات العالم الجديد  3

 افريقيا د استراليا  ج اوروبا ب أ اسيا 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 انتهت األسئلة  

 بالتوفيق والنجاحمع أطيب األمنيات للجميع 

 معلمة المبحث : رقية المسيعدين

 

 القارة المعلم الجغرافي )التظاريسي (  الرقم

  الشمال بحر  1

  صحراء كلهاري  2

  جبال األنديز  3

  هضبة التبت  4

  نهر المسيسبي   5

 "  " إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى األسفل ؛ لترى من ساعدك على الصعود إليها ،وانظر إلى السماء ؛ ليثبت هللا أقدامك 

 ذا بلغت  


