
                     

                                                                                                                  
 بسم هللا الرحمه الرحيم

 وزارة التربٌة والتعلٌم
  طٌبة والوسطٌةال ئًمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم / لوا

 مدرسة عثمان بن عفان االساسٌة للبنٌن 

 امتحان أول للفصل الدراسي الثاوي لمادة التربية المهىية للصف السابع االساسي
   2929 - 2919 لعام      

 دقٌقة .45 مدة االمتحان :                                                                                      :اسم الطالب 

 2929-4-25السبت :الٌوم والتارٌخ                                                                              الشعبة :         

 .(  2( , علما بان عدد الصفحات )  2وعددها  ) جمٌعها ملحوظة : أجب عن االسئلة االتٌة 

 ( هعالم29) :ؤال االول ـــــــــــــــــــــــــــالس

 صح امام العبارة الصحٌحة واشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة فٌما ٌلً :  أشارهضع  

 : )   (من فوائد االشجار هً تحسٌن المناخ الجوي  -1

 : )   (تزرع االشجار الحرجٌة فً االراضً الزراعٌة المنحدرة والصخرٌة  -2

 : )   (% 7الحرجٌة  فً المملكة هً  باألشجارتشكل المساحة االراضً المزروعة  -3

   : )   (فً المملكة  المهمةٌعد القطاع الزراعً من القطاعات الغٌر  -4

 : )   (ٌفضل عدم رص التراب فً الجور عند زراعة االشجار والغراس  -5

 : )   (تعد منطقة وادي االردن منطقة مالئمه لزراعة الحمضٌات -6

 : )   (تصنف الصنوبر من االشجار الحرجٌة المخروطٌة  -7

 (   : )تعد االشجار الزٌتون من االشجار المثمرة الدائمة الخضرة  -8

 : )   ( نبٌاتعال ثمار البرتقال من صنفت -9

  : )   (تعد االشجار الحور  من اهم االشجار الحرجٌة فً المملكة   -19

 ٌعد الجواف من مصادر الغنٌة بفٌتامٌن ج : )   (  -11

 )   (: ٌفضل عدم زراعة االشجار المثمرة فً منتصف الخرٌف الى بداٌة الربٌع   -12

 عبارة عن مرحلة قبل نمو االغصان واالوراق : )   ( ٌعرف الطور السكون بانه :  -13

 ٌقصد بعملٌة تصنٌف االشجار وضعها فً مجموعات بناء على صفات معٌنة : )   ( -14

 ٌعتبر البندق من اللوزٌات : )   (  -15

 االشجار الرمان من االشجار دائمة الخضرة : )   ( تصنف -16

 )   ( ٌصنف الدراق من ثمار التفاحٌة : -17



                     

 : )   (ٌفضل قبل البدء بزراعة االشجار المثمرة والمحاصٌل الزراعٌة ال بد من تهٌئة االرض واعدادها للزراعة  -18

 االوراق : )   (النتح : هو عبارة عن خروج الماء على شكل صمغ من أجزاء النبات وخصوصا  -19

 الكمثرى والسفرجل  من عائلة الجوزٌات : )   ( تعتبر  -29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انتهت األسئلة   )

 جاحامنٌات لكم بالتوفٌق والن
 . المعلم : ابراهٌم بنً عٌسى

 


