
1 

 

 

 
               

 
 

 

  

  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 

     مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي

     وحـــــــــــــدة الـتــــــقـٌـــــٌـــــم 

  

نماذج تدرٌبٌة  
 

 الموحد  اختبار نهاٌة الفصل الدراسً الثانًتحاكً
 

فً الدراسات االجتماعٌة  
 

للصف السابع  

     
 

إشراف المختص التربوي   

فرٌد إسماعٌل أحمد   . أ
 

 الفصل الثانً
  م 2018 /2017

   



أييٍ فزج هللا  .أو ـ 2017/2018 (انفصم انثاَي )  في اندراساث االجخًاعيت نهصف انسابع األساسي الموحد   الثانًتدرٌبً ٌحاكً اختبار نهاٌة الفصل الدراسًنموذج  2

 

 

 
 

 
 
 

 

 درجات 10                                             :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً: السؤال األول
  (الخامس المٌالدي   ـ السابع المٌالدي ـ الثامن المٌالدي    ـ التاسع المٌالدي  )انفصلت األندلس عن الدولة العباسٌة فً القرن . 1

 ( ـ جمٌع ما سبق   ـ ٌقوي القٌم واألخالق    ـ ٌعالج المشكالت    االستقاللٌة  )                            أهمٌة الحوار والتفاهم. 2
 (اشبٌلٌة ـ طلٌطلة ـ قرطبة ـ غرناطة  )                         آخر معاقل المسلمٌن فً األندلس               .3
 (اٌغاُِح ـ اِسَح ـ اٌّغىٌُح ـ اٌضٔدُح  ) ذرىىْ ٌغح اٌطاٌ ِٓ ِدّىػح اٌٍغاخ                                      .4

% ( 50ـ %  35ـ %  15ـ  %    13 )َصً إٔراج اٌؼاٌُ اإلعالٍِ ِٓ اٌثشوج اٌغّىُح ِٓ اإلٔراج اٌؼاٌٍّ   . 5

 (الزراعة ـ اإلنتاج الحٌوانً ــ صٌد األسماك ـ ملح الطعام ) من أبرز الثروات االقتصادٌة فً العالم اإلسالمً                   .6

  (      ـ مالٌزٌاــ بنغالدش   ــ الباكستان     اندونٌسٌا)من الدول ذات الثقل السكانً فً قارة آسٌا واألكثر سكاناً هً      . 7
 (ـ ػُٓ خاٌىخ  ـ حطُٓ      ـ تالغ اٌشهذاء    أخٕادَٓ )         ػذآِ اٌّؼاسن اٌراسَخُح اٌرٍ شهذذها األساظٍ اٌفٍغطُُٕح . 8

                                                                                                (الجزائر- جدة           - تونس     -        الرباط   ) فً مدٌنة                1969 عقد أول مؤتمر قمة إسالمً عام .9

 (زٌت النخٌل    ـ األناناس   ـ الكاكاو       ـ المطاط  )تعتبر مالٌزٌا أولى دول العالم فً تصدٌر                        . 10

 درجات5:       فٌما ٌأتً أمام العبارة الخطأ ( x )أمام العبارة الصحٌحة وإشارة  (√  )ضع إشارة : السؤال الثانً
. عدم اهتمام الخلفاء بجهاد األعداء أدى إلى تملق األعداء (  .)  1
. ٌعتبر الحوار والتفاهم  من أكثر أسالٌب التواصل رقٌا  (    ).2

 والمعاهد المدارس المكتبات اهتم المغول بالحركة العلمٌة حٌث حافظوا على (    ).3
  .  صالح الدٌن لها من الفرنجة االقتصادٌة للقدس بعد تحرٌر العلمٌة وازدهرت الحٌاة  (    ).4
. تمكن الممالٌك من إنهاء الوجود الفرنجً فً بالد الشام (    ).5

. حافظ األسبان بالعمل على الحضارة العربٌة اإلسالمٌة فً األندلس  (    ).6
مارس االحتالل الصهٌونً أسالٌب التعذٌب األسبانٌة وغٌرها بحق األسرى الفلسطٌنٌٌن  (    ).7

. تشكل الثروات االقتصادٌة دعامة أساسٌة لتطوٌر العالم اإلسالمً  (    ).8    

 . ارتبط تأسٌس منظمة التعاون اإلسالمً بالقضٌة الفلسطٌنٌة واعتبرتها قضٌة المسلمٌن األولى(    ).9
 .تعتبر مالٌزٌا من مصاف الدول المتقدمة اقتصادٌاً  (   ) 10

  درجات 5          :                                                    صوب ما تحته فً العبارات التالٌة:الثالثالسؤال         
  ) ............................(              .                              حمالت  أربعة الفرنجٌة الشهٌرة الحمالت عدد بلغ. 1

  ).............................(                                  دمشق أحضر صالح الدٌن منبر نور الدٌن زنكً من مدٌنة . 2
 ) ............................(                             . مولود3.1 عند المرأة فً فلسطٌن خصوبة بلغت نسبة معدالت ال.3
 .............(....... ) ........                                                   صباح وسرواكتعرف مالٌزٌا الغربٌة باسم .  4
 .............(....... ) ........               .انقدس َحًّ غاتغ اٌثشَذ اٌزٌ غاٌة ته أػعاء ِٕظّح اٌرؼاوْ اإلعالٍِ اعُ .5

  درجات                                                           4                   من أكون                                                                         :السؤال الرابع
 . م1260/هـ 658 عام  جالوت عٌن معركة فً المغول سحقت اإلسالمٌة التً الجٌوش بتجهٌز السلطان المملوكً الذي أمر ...............(..)........1
. أسس الدولة األٌوبٌة بعد أن أصبح نائًبا عن السلطان نور الدٌن زنكً فً مصر وإسقاطه للدولة الفاطمٌة(.............) ...........2

 . م  ودمروها1258/ ه 656اجتاح المغول  بقٌادته عاصمة الخالفة العباسٌة بغداد عام(..........) ..............3
 .م ،واستطاعت مالٌزٌا فً عهده إحداث نهضة تنموٌة متقدمة 1981رئٌس وزراء مالٌزٌا ،تولى الحكم عام  ( ........................).4

   درجات4          :                                                   اكتب ما تدل علٌه العبارات التالٌة:الخامسالسؤال 
  من خالله  ٌتداول الحدٌث بٌن طرفٌن أو أكثر حول موضوع معٌن ، من أكثر أسالٌب التواصل رقٌا  ( ..........................). 1
 . وحدات سٌاسٌة إلى مختلفة وحدها الدٌن اإلسالمً لكنها مقسمةوأجناس أعراقرقعه جغرافٌه حضارٌه جمعت عدة شعوب من  ) ........................(. 2

                                         من المنظمات الحكومٌة الدولٌة الكبرى فً العالم وتضم فً عضوٌتها سبًعا وخمسٌن دولة (..........................)ـ 3
 . ، موزعة على أربع قاراتذات أغلبٌة مسلمة.                                            

ذٕظُُ األفىاس وظهىسها فٍ تٕاء خذَذ ، واٌمذسج ػًٍ اٌّشىالخ تؤعاٌُة خذَذج ، ولذسج اٌشخص ػًٍ                                           ( .............................). 4

 .ذىٌُذ األفىاس اٌرٍ ٌُ َغثمه إٌُها أحذ .                                    
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  درجات 5              :                                                                            بم تفسر:السادسالسؤال 
. عدم تمكن الدولة العباسٌة من التغلب على الصعوبات التً واجهتها من ذلك بدءا من العصر العباسً الثانً  . 1

 ............................................................................................................................................../ السبب 
. اإلسالمً للمشرق وجهت والتً العسكرٌة الحمالت بإرسال قٌام أوروبا. 2

 ............................................................................................................................................../ السبب 
. اػرثاس اٌغاتغ ػشش ِٓ ُٔغاْ ِٓ وً ػاَ َىَ ٌالحرفاي تُىَ األعُش اٌفٍغطٍُٕ . 3

 ............................................................................................................................................../ السبب 

. ٌحتم العمل على تحقٌق التكامل االقتصادي بٌن دول العالم اإلسالمً . 4   
 ............................................................................................................................................../ السبب 

 .تأسٌس صندوق القدس ولجنة القدس بإشراف المملكة المغربٌة  .5

 ............................................................................................................................................../ السبب 

 درجات 3           :                                                                 ما النتائج المترتبة على:السابعالسؤال 
. االستعانة بقوى خارجٌة فً الصراعات الداخلٌة . 1

 ............................................................................................................................................/   النتٌجة 

 . لثةقدوم الحملة الفرنجٌة الثا. 2
 ............................................................................................................................................/   النتٌجة 

 .بناء االحتالل الصهٌونً جدار الضم والتوسع العنصري .3
 ............................................................................................................................................/   النتٌجة 

  درجة1                        :                                                               ااترح حالًال   :الثامنالسؤال 

 مشكمة عدم تنمية االبداعات واالبتكارات العربية       .1
 / .........................................................................................................الحل 

    

   درجة                                                          2                                                                             (حاكم الموااف التالٌة  ):تاسعالسؤال ال

                                "                          تعامل الفرنجة مع سكان مدٌنة القدس عند احتاللها ومعاملة صالح الدٌن للفرنجة . " 1
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................

                              ". الخطة التنموٌة لرئٌس الوزراء المالٌزي فً مجال التعلٌم"  .2
 ...............................................................................................................................................

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

   درجة                                                          2               ـ                                             :(باختصار  ) اكتب مذكرات فٌما ٌأتً :عاشرالسؤال ال

 .الحوار والتفاهم  .1
  .....................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................

 .األصلٌٌن فً القدس البالد سكان تجاه العدائٌة للفرنج  ٌاسةالس.2
  .....................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................... 

                                                           ات درج4   ـ                                               :اارأ النص التارٌخً،واستنتج،ثم أجب   :حادي عشرالسؤال ال
بالعطاٌا واإلتاوات، ٌطلبون حماٌته، فكان ٌجمع منهم ما ٌعد به العدة  (ملك لٌون)كان أكثر ملوك الطوائف ٌتقربون إلى ألفونسو" 

و ٌنتهز كل فرصة لٌستولً على الحصون والقالع، الواحد تلو األخرى، واستولى على طلٌطلة، ومنها اخذ ٌغٌر على . للقضاء علٌهم
 . المناطق اإلسالمٌة األخرى فً األندلس 

 ؟استنتج المقصود بالعطاٌا واإلتاوات. 1

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

/  فسر. 2

طمع ألفونسو فً السٌطرة على الحصون والقالع . أ

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

تسمٌة ملوك الطوائف بهذا االسم . ب

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

 ............................................................................. ما ترتب على استٌالء األسبان للحصون والقالع استنتج. 3
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                                                           ات درج3   ـ                                                                       :   رســـــــالـــــة  :ثانً عشرالسؤال ال

 
 ". تخٌل إنك تعٌش فً زمن ملوك الطوائف فً األندلس،فما هً الرسالة التً توجهها لهم"

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

 اتدرج3            :-اكتب التوارٌخ واألحداث التارٌخٌة بحسب المطلوب فً الشكل :  عشرثالثالسؤال ال

 

 
 

  درجات4               :- على الخرٌطةاكخب يا حشيز إنيّ األرقاوحأيم خزيطت اندٔنت انعباسيت ،ثى : السؤال الرابع عشر
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح  
 

   

:. اٌماساخ اٌرٍ ذّرذ فُها اٌذوٌح اٌؼثاعُح هٍ. 1

..................  و ............. و ................. 

 أوي إٌّاغك اٌرٍ أفصٍد ػٓ اٌذوٌح ظهم.2

 اٌؼثاعُح

ػاصّح اٌخالفح اٌؼثاعُح ٔقع . 3

 صنف الدوٌالت المستقلة عن الدولة .4 
 :-العباسٌة بحسب الجدول 

بالد 
الشام  

 األندلسالمغرب تونس مصر 

 
 
 

    

 
 

 
 

   

 
 

    

   

                                                                                              
 

 



أييٍ فزج هللا  .أو ـ 2017/2018 (انفصم انثاَي )  في اندراساث االجخًاعيت نهصف انسابع األساسي الموحد   الثانًتدرٌبً ٌحاكً اختبار نهاٌة الفصل الدراسًنموذج  5

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 درجات 10                                             :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً: السؤال األول
  (ــ األندلس   ــ بالد الشام  المغرب العربً ــ مصر  )          أول المناطق التً انفصلت عن سلطة الخالفة العباسٌة     .1

  ( ػاَ 96 – ػاَ 95 – ػاَ 100 – ػاَ 97 )أعرّش اٌؼصش اٌؼثاعٍ األوي ِٓ اٌضِٓ                      . 2

 (خمس  ـ ست  ـ سبع  ـ ثمانً  )حمالت  ....... بلغ عدد الحمالت الفرنجٌة على الدولة اإلسالمٌة . 3

 (السلجوقٌة   ـ األموٌة ـ األٌوبٌة ـ المملوكٌة  )دخلت الدولة الفاطمٌة فً صراع مع الدولة                                            . 3
 (ػىا       ـ اٌمذط      ـ دِشك       ـ اٌماهشج  ) إٌّطمح اٌّغرهذفح ِٓ اٌحٍّح اٌفشٔدُح األوًٌ هٍ                                         .4

 (ِحّىد اوصته ـ تشوح خاْ ـ هىالوى ـ ذُّىسٌٕه )أوي حاوُ ِغىٌٍ اػرٕك اإلعالَ وذحاٌف ِغ اٌظاهش تُثشط ظذ ِغىي تالد فاسط . 5

ًال فً اإلنتاج الحٌوانً                      . 6 (مصر والسعودٌة ـ العراق وسورٌا ـ السودان وتشاد ـ المغرب وتونس  )الدولتان اللتان حققتا فائضا  

 (الداخلٌة ـ الساحلٌة ـ الصحراوٌة ـ الجبلٌة  )ٌزداد تركز السكان فً العالم اإلسالمً فً المناطق                       . 7
 (اٌغاُِح    ـ  اِسَح   ـ اٌّغىٌُح  ـ اٌضٔدُح  )ذؼرثش اٌٍغح اٌؼشتُح ِٓ ِدّىػح اٌٍغاخ                                         . 8
 (اٌهىٌٕذَح ـ  اٌُاتأُح ـ اٌثشَطأُح ـ اٌفشٔغُح ) خُّغ اٌمىي اٌراٌُح  اعرؼّشخ ِذَٕح ٍِما اٌّاٌُضَح ػذا                        .9

(                                                                                                دكار -     الهور   -     جدة- الرباط        )أصبحت منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة عضواً كامل العضوٌة فً مؤتمر. 10

 درجات5:       فٌما ٌأتً أمام العبارة الخطأ ( x )أمام العبارة الصحٌحة وإشارة  (√  )ضع إشارة : السؤال الثانً
 .  بالرغم من ضعف وتراجع الدولة اإلسالمٌة ، اإل أنها ظلت مزهرة من الناحٌة العلمٌة ( .)  1
 .  دون أن تترسخ فٌه ثقافة الحوار والتفاهمعٌمكن أن تتحقق تنمٌة وازدهار المجتم.)    ( 2
  .  صالح الدٌن لها من الفرنجة االقتصادٌة للقدس بعد تحرٌر العلمٌة وازدهرت الحٌاة  (    ).3

 . قدمت الحمالت الفرنجٌة للشرق اإلسالمً من أجل تطوٌره .)    ( 4
. انتهج الفرنجة سٌاسة التسامح تجاه سكان البالد األصلٌٌن من سكان القدس.)    ( 5
 . على ترك مقالٌد الحكم واالستقالة قسًرا" مهاتٌر محمد " أحبر رئٌس وزراء مالٌزٌا .)    ( 6

 .   تزداد كمٌة األمطار فً فلسطٌن على المناطق الشرقٌة والجنوبٌة .)    ( 7
 .ٌشترط فً عضوٌة االنضمام لمنظمة التعاون اإلسالمً أن تكون الدولة ذات أغلبٌة مسلمة .)    ( 8    

.    ٌحمل الطابع الذي طالب به أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمً اسم فلسطٌن.)    (9
 .ذغمػ األِطاس ػًٍ دوٌح ِاٌُضَا غىاي اٌؼاَ    (  ) 10

  درجات 5          :                                                    صوب ما تحته فً العبارات التالٌة:الثالثالسؤال         
 ).............................(                                         م1948سقطت فلسطٌن فً ٌد االحتالل البرٌطانً عام . 1
   ) ............................(                                                          البحر المتوسطٌصب نهر األردن فً . 2

 .............(.......) ........                                                                   كم27.27تبلغ مساحة فلسطٌن . 3
 .............(.......) ........                                                         .انفزَجي ذخعغ فٍغطُٓ حذَثاً ٌالحرالي .4

 .............(.......) ........                                                انزباطاٌّمش اٌّؤلد ٌّٕظّح اٌرؼاوْ اإلعالٍِ ِذَٕح . 5

  درجات                                                           4                   من أكون                                                                         :السؤال الرابع
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 .َحذ فٍغطُٓ ِٓ اٌشّاي ِصش.)    ( 2
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.  خّاػح دَُٕح ذشرهش تؤٔها ذّثً أوثش ٔغثح ِٓ اٌّغٍُّٓ فٍ ِاٌُضَا (..................)..........3

     ِٓ اٌّىاسد االلرصادَح اٌّهّح فٍ اٌؼاٌُ االعالٍِ وّا فٍ دوي اٌخٍُح اٌؼشتٍ  (..................)..........4

 

 

 

 

   

  غــــزة–    برنامج التربٌة والتعلٌم 

  

 اختبار نهاٌة الفصل الدراسً  الموحد     مـــركز التـــطوٌـــــر التربــــوي
     وحـــــــــــــدة الـتــــــقـٌـــــٌـــــم 

 2018-2017للصف السابع  للعام الدراسً 

   :................................................................................   المدرسة  الدراسات االجتماعٌة:     الـــمـــــــــادة

 :   الدرجة ساعة ونصف:     زمن االختبار

    :......الشعبة:............................................................ ة /اسم الطالب  :     الــــفــتـــــرة
 



أييٍ فزج هللا  .أو ـ 2017/2018 (انفصم انثاَي )  في اندراساث االجخًاعيت نهصف انسابع األساسي الموحد   الثانًتدرٌبً ٌحاكً اختبار نهاٌة الفصل الدراسًنموذج  9
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                                                           ات درج4   ـ                                                  :اارأ النص التارٌخً،واستنتج،ثم أجب   :سابعالسؤال ال
 

عهداً بالسعً بكل الوسائل لتحرٌر القدس من االحتالل ... تضمن مٌثاق منظمة التعاون اإلسالمً عند تأسٌسها ) 
أذار  (13/14)وفً القمة اإلسالمٌة الحادٌة عشرة التً عقدت فً مدٌنة دكار عاصمة السنغال ٌومً ... الصهٌونً 

م ، حددت أهداف المنظمة فً تعزٌز التضامن اإلسالمً بٌن الدول األعضاء ، ودعم التعاون فً المجاالت 2008
لوجٌة ، وحماٌة األماكن المقدسة ، ودعم كفاح الشعب وواالجتماعٌة والثقافٌة والعلمٌة والتكن السٌاسٌة واالقتصادٌة

 .(الفلسطٌنً ، ومعاونته السترداد حقوقه المشروعة ، وتحرٌر األراضً المحتلة من االحتالل الصهٌونً
   ......................................فً أي قمة تم تحدٌد أهداف منظمة التعاون اإلسالمً ؟.1
 .......................... .فً أي مدٌنة عقد هذا المؤتمر ؟.2
 ؟2008ما هً أهداف منظمة التعاون اإلسالمً التً تضمنها مٌثاق .3

 ........................................................... ،................................................................ 
 ...........................................................................ما هً المجاالت التً تحدث فٌها المؤتمر ؟.4

 

   درجة                                                          2                                                          (اثبت ، برهن صحة العبارات التالٌة  ):لثامنالسؤال ا
  

 
 

  .أثبج  "ٌؼة اٌّّاٌُه دوساً هاِاً فٍ اٌذفاع ػٓ اٌذوٌح اإلعالُِح."1
.......................................................................................................................................................................

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

 

   برهن " حسن التخطيط والحنكة والقيادة الجيدة لها دور كبير في التغمب عمى العدو. "2 
.......................................................................................................................................................................

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

                                                         ة درج2       ـ                                                                       :   رســـــــالـــــة  :التاسعالسؤال 

 .                   اكتب رسالة لمنظمة التعاون اإلسالمً تدعوهم فٌها لدعم الشعب الفلسطٌنً 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 



أييٍ فزج هللا  .أو ـ 2017/2018 (انفصم انثاَي )  في اندراساث االجخًاعيت نهصف انسابع األساسي الموحد   الثانًتدرٌبً ٌحاكً اختبار نهاٌة الفصل الدراسًنموذج  10

 

 

 
 
 

 ( درجاث 5 ):                                      ارسى خزيطت فهسطيٍ  ، ثى حدد عهيٓا يا يأحي : انسؤال انعاشز 
 القدسمدينة   .1

 سهل مرج بن عامر .2

 هضبة النقب .3

  البحر املتوسطإقليم .4

 نهر العوجا .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   

  مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح  
 
 
 
 
 
 
 

  


