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 )    (السابع الصف :        اسم الطالب :                                                      
  

 درجات ( 5)                                             السؤال األول : حوط رمز اإلجابة الصحيحة مما يلي :       
 يحد قارة آسيا من الشمال المحيط -1
 المتجمد الشماليد. االطلسيج. الهنديب. الهادئأ.
 عاصمة في التاريخ أقدم-2
 الرياضد. القدسج. دمشقب. اريحاأ.
 أعلى قمة جبلية في المغرب -3
 تبستيد. الهكارج. أطلسب. طوبقالأ.
 أطول أنهار اوروبا-4
 الكونغود. النيلج. النيجرب. الزمبيزي أ.
 عقبة بن نافع في منطقة استشهد-5
 طرابلسد. برقةج. تهودةب. القيروانأ.

شارة الصحيحة العبارة أمام(  / ) إشارة السؤال الثاني : ضع  درجات (  3الخطأ:                 )  العبارة أمام( x) وا 
     تتميز تضاريس قارة آسيا بالتنوع)     (  -1
 تعد قارة افريقيا اولى قارات العالم من حيث المساحة )     ( -2
 فتحت مدينة عمورية بالعصر العباسي)     (  -3

 )  درجتان (                  السؤال الثالث: اكتب اسم المفهوم الدال على العبارات التالية :                         
 من بحار ومحيطات لليابس والماءبالنسبة  ( غيرها أو دولة أوارة ق ) يقصدد ب  موقع المكان(         )       -1
  دول مجاورةو 

 ون القسم الجنوبي شتاء وبالعكساذا كان في القسم الشمالي من القارة صيفا يكمعنى ان ب (      )         -2  
                                         

 السؤال الرابع : تأمل النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :                                         ) درجة (
1-      

 
 
 

 المدة الزمنية الطويلة التي استغرقها المسلمون لفتح المغرب-:بم تفسر 
 ........................................................................................................ السبب:

 



 درجات ( 3التالية :                                             )  العبارات في خط تحته ما السؤال الخامس : صحح
 (                 )      على العالم من حيث المساحة   الثانيةتحتل قارة آسيا المرتبة   -1
 (               )                             تعرج سواحلها    بكثرةتتميز قارة افريقيا   -2

 (                 )                                      افريقيا  في قارة  تقع فلسطين_ 3    
 السؤال السادس : بم تفسر :                                                                            ) درجتان (

 بكثرة موانئهاقارة اسيا  تتميز  -1
 ..................................................................................................لسبب:ا

 

 القيروانلمدينة بناء عقبة بن نافع  -2
 ..................................................................................................:السبب     

 )  درجتان (                ما النتيجة المترتبة على :                                            السابع :السؤال 
 السياسة المتسامحة للمسلمين مع البربر في بالد المغرب .1

 النتيجة:............................................................................................

 المساحة الكبيرة للقارة افريقيا .2
 النتيجة :............................................................................................

 حدد المطلوب على الخريطة التالية :                                                   ) درجتان (السؤال التاسع : 
 خط االستواء-1
 المحيط المتجمد الشمالي-2
 جبال الهماليا-3
 هضبة نجد-4

 
 


