
 
 

 (  2التقويم )الفصل الدراسي األول  مراجعة

 2017  / 2018 العام الدراسي 

  2017  /      /التاريخ :                                                                        السابع  : الصف

                                                                            والتربية الوطنية الدراسات االجتماعية  المادة :                                      .............................      اسم الطالب : ..

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

                                                                                 السؤال األول : 

 أقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها : (  1) 

 

 

 

 

 اكتب عنوانا مناسبا للفقرة .   - أ 

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

 ما المقصود بالكلمات اآلتية :   -ب 

 ...: ........................................................................................................................... السكان 

 ................................................: ........................................................................... الهجرة 

 . استخرج من الفقرة أسباب هجرة سكان شبه الجزيرة العربية  -ت 

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

  أكمل المخطط الذهني : -4

 

 

 

 

 

 

 

 

أقام العرب على مر العصور التاريخية العديد من الحضارات في شبه الجزيرة العربية ، نتيجة لتوفر العديد من 

العوامل الطبيعية والبشرية ، وأدى الجفاف وانهيار سد مأرب إلى هجرة السكان منها واستقر بعضهم في 

ا أدى إلى اختالف توزيع السكان فيها من المناطق الساحلية ، فتحولت شبه الجزيرة العربية لبيئة طاردة ، مم

 منطقة إلى أخرى . 

 العوامل المؤثرة في توزيع سكان شبه الجزيرة العربية 

 العوامل البشرية العوامل .................

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

... 

 التضاريس

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

.... 

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

... 

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

... 

 الحروب والمشكالت 



               :                                                                              نيالثا السؤال

 اآلتية في مكانها الصحيح  :    المصطلحاتضع (  5) 

 التعدين العامةالكثافة  التركيب النوعي التركيب العمري

 

 التعريف  مصطلح ال

 

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

 

 نصيب الكيلو متر الواحد من األفراد . 

 

 

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

 

 توزيع السكان بين الذكور واإلناث . 

  

 

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

 

 استخراج المعادن من باطن األرض وإعدادها للتصنيع . 

 

 

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

 

 توزيع السكان على فئات األعمار المختلفة . 

 

 ( بم تفسر  6) 

 الجزيرة العربية باإلنتاج الزراعي وزيادته . اهتمام دول شبه  -أ

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

 ازدهار التجارة في شبه الجزيرة العربية .   -ب 

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

 النمو السريع للسكان في دول شبه الجزيرة العربية .  -ت 

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

 ارتفاع نسبة الذكور مقارنة بعدد اإلناث في دول شبه الجزيرة العربية .   -ج 

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

 السؤال الثالث : 

 111بين كل دائرتي عرض أحسب المسافة بالكيلومترات التي تمتد عليها شبه الجزيرة العربية إذا كانت المسافة (  7) 

 كيلو متر تقريبا . 

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

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

 



 

 أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي : (  ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √ضع عالمة ) (  8) 

 )              (                يعد الجفاف السمة الرئيسة لإلقليم الصحراوي الذي يسود معظم دول شبه الجزيرة العربية .  -أ 

 )             (        عادات والتقاليد .             يتصف سكان شبه الجزيرة العربية بالتجانس من حيث الدين واللغة وال -ب 

 )            (                                                    نفط في اإلمارات حقل البرقان والروضتين .   من أهم حقول ال -ت 

 )            (                                 يعتبر النفط الخام من الصناعات التحويلية في دول شبه الجزيرة العربية .       -ث 

 السؤال الرابع : 

 من خالل دراستك لألنشطة االقتصادية لسكان شبه الجزيرة العربية أكمل الجدول الخاص بدولة اإلمارات . (  9) 

 أبرز المناطق  النشاط  م

 الزراعة  1

 

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

 الصناعة  2

 

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

 حقول النفط  3

 

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

 موانئ تصدير النفط    4

 

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

 

 ( أجب عن األسئلة اآلتية :  10)  

 قدم أدلة تبرز جهود دولة اإلمارات لخفض معدالت المواليد وزيادة عدد سكانها المواطنين .  -أ

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

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

 أسباب تدهور مهنة الغوص على اللؤلؤ .  -ب 

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

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

 تعد مهنة الرعي من المهن والحرف القديمة التقليدية في دول شبه الجزيرة العربية .  -ت 

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

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

 

 تمنياتي بالتوفيق والنجاح انتهت األسئلة ،                                               


