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 اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية
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اسم الطالب / ...................................................... 

 /  7الفصل 
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 / محمد القطانأإعداد 

 مدير المدرسة : أ/ جهيد العتيبي رئيس القسم : أ/ أحمد الياقوت
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 الصف السابع( –األول  الوحدة)مراجعة 

 

 

 

 التعريف المفهوم
هو مجموعة الدول العربية التي يجمعها عدد من السمات   77الوطن العربي ص-0

 المشتركة ) الدين واللغة (
 ويمتد ضمن قارتين من أكبر قارات العالم مساحة.

 موقع ذي مكان مهمة  بين دول العالم 72الموقع االستراتيجي  ص-7

جميع اشكال المياة على سطح األرض من بحار ومحيطات وأنهار  72المسطحات المائية  ص-3
 وغيرها 

 مجرى مائي صناعي ضيق يشق ألغراض الري أو النقل 72القناة  ص-4

ممر مائي ضيق يصل بين بحرين أو محيطين أو أي مساحتين  72المضيق  ص-5
 كبيرتين نسبيا من الماء

 لخطوط الطول ودوائر العرضموقع الدولة بالنسبة  30الموقع الفلكي  ص-6

خطوط وهمية ترسم على سطح األرض وتقسمها لنصفين  37خطوط الطول  ص-7
 شرقي وغربي

خطوط وهمية ترسم على سطح األرض وتقسمها لنصفين  37دوائر العرض  ص-2
 شمالي وجنوبي

 موقع الدولة بالنسبة لليابسة والماء 33ع النسبي  صقالمو-9

 متر 0111مرتفع له  قمة ويقل ارتفاعة عن كل  37التل  ص-01

 متر 0111كل مرتفع وله قمة ويزيد ارتفاعه عن  32الجبل  ص-00

 ارض مرتفعة وسطحها مستوي وتمتد على مساحة كبيرة 41الهضبة  ص-07

 مساحة كبيرة من سطح األرض تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها  47السهول  ص-03

األراضي المنخفضة التي تكونت من التربة التي حملتها مياة  47السهول الفيضية  ص-04
 األنهار

 األراضي المنبسطة التي تجاور مياة البحار والمحيطات 47السهول الساحلية ص-05

 حالة الجو خالل فترة زمنية طويلة 44المناخ  ص-06

 حالة الجو خالل فترة زمنية قصيرة 44الطقس  ص-07

 الهواء فوق أي مكانوزن  44ص الضغط الجوي-09

 يعني أنه منطقة أو مكان  46اإلقليم  ص-71

النبات الذي ينمو تلقائيا بعد سقوط األمطار دون تدخل من  50النبات الطبيعي  ص-70
 اإلنسان

أعشاب قصيرة نوعا ما وتربى عليها األغنام واإلبل والخيول  57األستبس  ص-77
 والحمير

 طويلة يختلف نوعها حسب كمية األمطارهي حشائش  57السافانا   ص-73

مجرى مائي عذب بنحدر على الدوام لينتهي إلى بحر أو إلى نهر  52النهر  ص-74
 أخر أو ينتهي تدريجيا في الصحراء

 هي المياة التي توجد في جوف األرض ) باطن األرض( 61المياة الجوفية  ص-75

 مائي في األرض(الماء الجاري)هو مجرى صغير  61األفالج  ص-76

 سطح مائي تحيط به اليابسة من جميع االتجاهات 61البحيرة  ص-77
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 الوحدة األولى : الوطن العربي مقومات ومالمح جغرافية:

 (12/ص 12الدرس األول :البيئة الطبيعية في الوطن العربي . )ص 

 أكمل الفراغات التالية:

 12...................و..........................  صيمتد الوطن العربي في قارتي -2

 12).....................( مساحة واسعة من األرض تمتد ضمن قارتين من أكبر قارات العالم مساحة. ص-1

 12........................ ص القارة التي تجاور الوطن العربي من جهة الشمال تسمى -3

 13....................  ص تبلغ عدد دول الوطن العربي-4

 13تبلغ عدد دول العربية في الجناح االسيوى ...................  ص -5

 13تبلغ عدد دول العربية في الجناح االفريقى ........................  ص -6

...  الدولة العربية التي تتكون من مجموعة من الجزر وتقع في المحيط الهندي تسمى .............. -2

 13ص

وعاصمة جمهورية جزر  انضمت جزر القمر حديثا  إلى جامعة الدول العربية عام  ...........................م  -8

 13ص  القمر تسمى...................

 13اكبر دولة عربية في الجناح األسيوي ......................  ص -9

 13.................  صاصغر دولة عربية في الجناح األسيوي ..... -21

 13اكبر دولة عربية في الجناح األفريقي ......................  ص -22

 13اصغر دولة عربية في الجناح األفريقي ......................  ص -21

 13ص     1تبلغ مساحة الوطن العربي .................... م كم-23

 14الجناح األفريقي هو ...............  ص البحر الذي يفصل الجناح األسيوي عن -24

 16ص -أكمل المخطط السهمي التالي:

 

مقومات 
 الهوية العربية

........... ........... ........... .......... 
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 (36/ ص 18الدرس الثاني : موقع الوطن العربي . )ص 

 

 أجب عما يلي

 82لماذا يتمتع الوطن العربي بموقع استراتيجي مهم تتجدد على مر العصور؟ ص-1

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

 

 أكمل الفراغات التالية:

 19.  صيسمى ......................... بين الخليج العريي وخليج عمان يربط الذيمضيق ال-2

 19.  صسمى ..................................ي بين الخليج عدن والبحر األحمرربط ي الذي المضيق -1

 19ص  تسمى.............................. بين البحر األحمر والبحر المتوسط. التي تربطالقناة  -3

 19يمتد القسم األكبر من الوطن العربي في القارة .......................    ص-4

 31تسمى..................... ص الدولة العربية التي يمر بها خط االستواء-5

 31الدولة العربية التي يمر بها خط جرينتش تسمى .................... ص-6

 33المسطح المائي الذي يحد الوطن العربي من جهة الشمال يسمى البحر..................... ص-2

 33المحيط.......................صالمسطح المائي الذي يحد الوطن العربي من جهة الغرب يسمى  -8

  33المسطح المائي الذي يحد الوطن العربي من جهة الشرق يسمى ..................................ص -9

 

 31ص  -قارن بين خطوط الطول , ودوائر العرض حسب الجدول التالي :

 

 دوائر العرض  خطوط الطول أوجة المقارنة

   العدد

   الخط الرئيسي

   مميزاته 
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 علل لما يأتي ) اذكر السبب( 

 35األهمية الجغرافية للوطن العربي؟ ص -2

 ................................................................................................................................ -أ

 ................................................................................................................................ -ب

 35األهمية االقتصادية للوطن العربي؟ ص -1

 ................................................................................................................................-أ

 ................................................................................................................................ -ب

 36األهمية الحضارية والثقافية للوطن العربي؟ ص -3

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

 

 

 (43/ ص 32)ص  الدرس الثالث : مالمح سطح في الوطن العربي 

 صنف حسب الجدول التالي؟

 38)الجبال في الوطن العربي( ص

جبال الوطن العربي في 

 الجناح االسيوى

اسم الدولة التي 

 يقع فيها الجبل
جبال الوطن العربي في 

 الجناح االفريقى

 

اسم الدولة التي يقع فيها 

 الجبل

2-   2-. 

 

 

1-   1-  

 

 

3-   3-  

 

 

4-  4- 

 

 

5-    
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 أكمل الفراغات التالية:

 32األخضر يقع في دولتين هما ............ و ..............   ص الجبل -2

 41ص   أكثر التضاريس انتشارا في الوطن العربي  تسمى ................ -1

 73أجب عما يلي: ص

 ...............-................  د -.................  ج  -................  ب   -؟ أ اذكر مالمح سطح في الوطن العربي-1

 37ص )علل( تركز السكان في مناطق السهول الفيضية في الوطن العربي .-2

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

 صنف حسب الجدول التالي؟

 42ص ) الهضاب في الوطن العربي(

أهم الهضاب في الوطن العربي في 
 الجناح األسيوي

أهم الهضاب في الوطن العربي في 
 الجناح األفريقي

الدول التي تقع فيها  أسم الهضبة
 الهضبة

الدول التي تقع فيها  اسم الهضبة
 الهضبة

2-  2-  

1-  1-  

 43ص في الوطن العربي( سهول) ال

أهم السهول في الوطن العربي في الجناح 
 األسيوي

أهم السهول في الوطن العربي في 
 الجناح األفريقي

 نوعة اسم السهل
-)فيضي

 ساحلي(

الدول التي 
يقع فيها 

 السهل

 نوعة اسم السهل
-)فيضي

 ساحلي(

الدول التي 
يقع فيها 

 السهل

2- 2- 
 

2- 2- 
 

1- 1- 
 

1- 1- 
 

3- 3- 
 

3- 3- 
 

4- 4- 
 

4- 4- 
 

5- 5- 
 

5- 5- 
 

6- 6- 
 

6- 6- 
 



  مدرسة حسن بن الهيثم م . ب

 

 

 

  (51/ ص 44الدرس الرابع: المناخ في الوطن العربي)ص 

 

 45ص -كمل المخطط السهمي التالي:ا

 

 

 :أجب عما يلي

 46ص العوامل التي تؤثر في مناخ الوطن العربي؟ ماهي-2

 ........................................................... -......................................................    ب-أ

 ........................................................... -......................................................    د-ج

 

 علل لما يأتي)اذكر السبب(

 34ص أيام السنةفي درجة حرارتها على مدار األماكن القريبة من خط االستواء تتميز بارتفاع -1

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

 34ص المناطق الساحلية أكثر اعتداال في المناخ صيفا وأدفأ في الشتاء-2

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

 34ص انخفاض درجة الحرارة وتكون الثلوج فوق جبال سوريا ولبنان-7

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

 33ص تؤثر الرياح في سقوط األمطار في الوطن العربي-3

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

عناصر 
 المناخ

........... ........... ........... .......... 
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 34في وسط الوطن العربي في فصل الصيف صترتفع درجة الحرارة أكثر  -5

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

 34ترتفع الحرارة في جنوب الوطن العربي وتقل كلما اتجهنا شماال في فصل الشتاء  ص- 4

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

 (34)ص التالي؟صنف حسب الجدول 

 

 

 

 

 الدولة اسم الرياح المحلية

 

  الطوز-2

 

  الشرقية-1

 

  السموم-3

 

  الخماسين-4

 

  الهبوب-5

 

  القبلي-6

 

  السيروكو والسيالنو-2
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 (56/ص 52الدرس الخامس النبات الطبيعي في الوطن العربي ) ص 

 

 أجب عما يلي :

 52ص ئيسية المؤثرة في تنوع النبات الطبيعي في الوطن العربيماهي العوامل الر -2

 ....................................................... -.....................................................   ب -أ

 51ماأنواع  النباتات الطبيعية التي تنمو في انحاء الوطن العربي ص-1

 .......................  -.......................... ج -............................ ب -أ

 .............................. -.........................  ه-د

 )علل(  51قدرة النباتات الصحراوية على مقاومة الجفاف ص  -1

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

 )علل( 51صقدرة النباتات الصحراوية على تخزين المياه  -3

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

 )أذكر( 53ص عدد أهم الخصائص النباتية للنباتات الصحراوية -4

 ....................................................... -.....................................................   ب -أ

 أكمل الفراغات التالية:

 51تعرف حشائش اإلستبس في بالد المغرب العربي بإسم ............................... ص-2

 57ص والغابات المعتدلة قارن بين الغابات المدارية "الحارة"

 الغابات المعتدلة الغابات المدارية الحارة وجه المقارنة

   الموقع

   أهم أشجارها

   ميزات أشجارها

   استخدامها

 



  مدرسة حسن بن الهيثم م . ب

 

 

 53صقارن بين حشائش االستبس وحشائش السافانا 

 حشائش االستبس حشائش السافانا وجه المقارنة

 

   التعريف-2
 
 

 

   األماكن-1
 
 

 
 

 

 (63/ص 52)ص الدرس السادس : الثروة المائية في الوطن العربي 

 :أجب عما يلي

 52ص عدد مصادر المياة في الوطن العربي  -2

 ........................................................... -......................................................    ب-أ

 ........................................................... -......................................................    د-ج

 58ص العربية التي يمر بها نهر النيل ما الدول -1

 ........................................................... -......................................................    ب-أ

 59ص ر في الوطن العربياما الصفات التي يتصف بها األمط-3

 ........................................................... -......................................................    ب-أ

 ......................................................    -ج

 61ما مصادر المياة الجوفية ص -4

 ........................................................... -......................................................    ب-أ

 ........................................................... -...............    د.......................................-ج
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 61عدد أهم محطات تحلية المياة في دولة الكويت. ص -5

 ........................................................... -......................................................    ب-أ

 ......................................................  -ج

  63كيف نحافظ على الثروة المائية ونخفف من المشكلة ص -6

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

 أكمل الفراغات التالية:

 58يصب نهر دجلة والفرات في ......................... ص -2

 61تكثر األبار الجوفية في ........................... ص -1

الخليج العربي تتم االستفادة من مياة البحار المالحة بعد تحليتها وهذه الطريقة تتبعها الدول  -3

 62و ............................  ص

دولة الكويت اعتمدت على تحلية مياة البحر منذ بداية ....................... م واسم المحطة  -4

 62........................ ص

 61أكثر الدول إنتاجا للمياة المحالة في الوطن العربي دولة ..................... ص-5

 54ص حسب الجدول التاليصنف 

 أهم أنهار الوطن العربي في الجناح األسيوي أهم أنهار الوطن العربي في الجناح األفريقي

 الدولة العربية التي يمر بها اسم النهر الدولة العربية التي يمر بها أسم النهر
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-بوضع المعالم التضاريسية التالية :على خريطة الوطن العربي الصماء قم 

 (41()ص38()ص33()ص32)ص

 –البحر األحمر  –هضبة الشطوط  –جبال أطلس  –جبال األحجار  –جبال مره  –هضبة نجد  -2

 المحيط الهندي. -الخليج العربي –البحر المتوسط 

 ارسم خط االستواء وخط جرينتش على الخريطة  -1
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 الصف السابع( – ثانيةال الوحدة)مراجعة 

 التعريف المفهوم

 الحضارة-2

 22ص

 كل مايطرأ على المجتمع من تقدم ورقي في جميع نواحي الحياة

البعث -1
 والخلود

 26ص

 اعتقاد عند المصريين القدماء أن الحياة تعود إلى الجسم بعد الموت

بالد -3
 الرافدين

 29ص

 العراقبالد مابين النهرين , ويطلق عليها حاليا اسم 

 أوال-4

 89ص

اسم اطلق على البحرين قديما نسبة إلى صنم اسمه أوال كانت 
 تعبده قبيلة وائل التي حكمت البحرين أنذاك

الديانة -5
 اليهودية

 91ص

 الديانة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السالم وكتابها التوراة

الديانة -6
 المسيحية

 91ص

 عليه السالم وكتابها اإلنجيل الديانة التي نزلت على سيدنا عيسى

الديانة -2
 اإلسالمية

 91ص

نزلت على سيدنا محمد ) صلى هللا عليه وسلم( في الديانة التي 
 مكة وكتابها القرآن الكريم

 

 (23/ص22)ص الدرس األول : األهمية الحضارية للوطن العربي 

 

 أكمل الفراغات التالية: 

 21ص  أ الحضارة .................... مظهرا من مظاهراألهرامات تعتبر  -2

 21ص   حضارة ...................... مظهرا من مظاهرأسد بابل  يعتبر -1

 23ص   حضارة ....................... مظهرا من مظاهرأثار تدمر  تعتبر -3

 23صمن أشهر السدود في بالد اليمن سد يسمى ........................  -4

 23صمن أهم المعابد في حضارة دلمون معبد يسمى ......................  -5
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 أجب عن األسئلة التالية :

 21أذكر أهم الحضارات التي قامت في الوطن العربي ص -2

 .................... -.........................  ه -......................... د-......................  ج-.......................  ب-أ

 23عوامل قيام الحضارة في الوطن العربي ص -1

 .................... -.........................  ه -......................... د-......................  ج-.......................  ب-أ

 

  ضارات القديمة في الوطن العربي نماذج من الح: الدرس الثاني

 (91/ص 24)ص
 

 أكمل الفراغات التالية:

 24أهم األثار المصرية الموجودة في وقتنا الحاضر األهرامات و ...................... ص  -2

 25يقع نهر النيل في الحضارة ...................... ص-1

 29....................... صيقع نهري دجلة والفرات في حضارة -3

 83ص اخترع السومريون نوعا من الكتابة عرفت باسم ....................... وعدد حروفها ........... حرف -4

حيث هذه الشرائع  احتوت على ............. مادة ملك بابلي اشتهر بالشرائع القانونية يسمى ............  -5

 84ص

" العين بالعين والسن بالسن"" في تطبيق شرائعه يسمى  الذي اعتمد مبدأالملك البابلي   -6

 84................... ص

 85عاصمة حضارة معين تسمى ..................... وأهم معالمها ........................... ص -2

 85عاصمة حضارة سبأ تسمى ..................... وأهم معالمها ...............................  ص  -8

 85عاصمة حضارة حمير تسمى ..................... وأهم معالمها ............................... ص  -9

 86من أشهر ملوك سبأ ملكة تسمى ................... ص  -21

 86شهر المنتجات الزراعية لحضارة بالد اليمن الموز  و.................... و .............  صمن أ  -22

 86ص اشتهرت مملكة سبأ ببعض المعالم الهامة من بينها سد ........................... - 21

 82................ صحرف وتكتب بالخط المسند تسمى  19عرف أهل اليمن الكتابة وتتكون من  -23

 89كانت حضارة دلمون قبل اإلسالم يطلق عليها اسم .......................... ص  -24

 91نزل الوحي على الرسول )صلى هللا علية وسلم( عام ............م في ................ ص-25
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 علل لما يأتي:

 22اهتمام المصريين القدماء بتحنيط جثث موتاهم  ص -2

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

 82ازدهار الزراعة في بالد الرافدين ص -1

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

 85قيام الحضارة في منطقة جنوب غرب شبة الجزيرة العربية ص -3
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 لتالية :أجب عن األسئلة ا

 88ماهي األنشطة االقتصادية التي مارسها سكان دلمون ص-2

 .........................-......................  ج-.......................  ب-أ

 91ص أذكر الديانات السماوية التي نزلت في الوطن العربي -8
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 :صنف حسب الجدول التالي

 قارن بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة بالد الرافدين من حيث-2

الحضارة المصرية  المقارنة
 القديمة

 حضارة بالد الرافدين

عوامل 
قيام 

 الحضارة

 25ص

2-  

1- 

3- 

 29ص

2- 

1- 

3- 

الحياة 
 اإلقتصادية

أهم 
 المحاصيل
الزراعية 

 26ص

أهم 
 الصناعات

  

  

  

   

 82ص

2- 

 82التجارة ص-1

 الواردات الصادرات

  

  

  

 الصناعة:-3

 81ص
)................../...............( 

العلوم 
 والفنون 

 81ص 22ص

 83ص 22ص اللغة
 

 صنف األسماء التالية في مكانها الصحيح في الجدول التالي:

محمد صلى هللا عليه  –التوراة  –عيسى عليه السالم  -القرآن الكريم -موسى علية السالم -)اإلنجيل-

 92ص وسلم(

 النبي الكتاب الديانة

   اإلسالم

   المسيحية

   اليهودية
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أهم الحضارات التي قامت 

80ص في بالد الرافدين   

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

 :أكمل المخطط السهمي 

 

 

 

 

 

انتقال الحضارة العربية اإلسالمية 
92إلى أوروبا عن طريق ص  

........... ........... ........... 
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 يمثل حضارة تسمى
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( على 3رقم ) -ج

 الخريطة

 يمثل حضارة تسمى
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( على 4رقم ) - د
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 يمثل حضارة تسمى
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( على 5رقم ) - ه

 الخريطة

 يمثل حضارة تسمى
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