
 

 
 

 

 
 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة

 السابع األساسيللصف االمتحان النهائي 

 م 2016/  2015هـ  ـــ   1436/1437للعام الدراسي 

 األولالدور  الفصل الدراسي األول ـ  

 ساعة ونصف  زمن اإلجابة:•                                                     الدراسات االجتماعية المادة: • 

 ( صفحات 5 تنبيه: األسئلة في )• 

 الصف: .............................                     االسم : ........................................................

 تيةاآل أجب عن جميع األسئلة

 :ى اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة ضع دائرة حول الحرف الدال عل السؤال األول:

 المشروع الذي يُعد من الممتلكات الخاصة: -1

      محمية  جدة الحراسيس  ب(                                      د وادي الجزيس أ ( 

                                                                                                                                                                                                                                 مجمع بوشر الرياضيد(                                   مصنع أحمد للحلوىج( 

 ت في اللوحات السومرية واألكادية:مجان وذكر التي كانت مالزمة لحضارةالحضارة  -2

 ميلوخاد(                     ةالفرعونيج(                            دلمونب(                                      أم النارأ(   

 الوصف الصحيح للزيادة السكانية بالنسبة لألراضي المزروعة في التمثيل البياني الذي أمامك :  -3

 منخفضة                  -أ 

 متذبذبة   -ب 

 ثابتة  -ج

 مرتفعة -د

                                                          

 

 

 2يتبع / 

 

       



    (2 ) 
 سابعالللصف االمتحان النهائي تابع 

 م 2016/  2015هـ  ــــــ   1436/1437للعام الدراسي 

  األول الدور الفصل الدراسي األول ـاعية الدراسات االجتمامتحان مادة: 

 السؤال األول:تابع 
 :المجتمع الفتييمثل الهرم السكاني الذي  -4 

                   ب(                                                             ( أ

       

 

                      

 

 

 د(                         ج(                                      

                                                                                                                

 د(            

                              

 
  

 : حد األقدم إلى األالحضارات القديمة من عصور الترتيب الصحيح لمراحل تطور  ـ5

 البرونزي –الحجري الحديث ـ الحديدي  -الحجري القديم  ( أ

 الحجري القديم ـ البرونزي ـ الحديدي ـ الحجري الحديث  ( ب

 الحجري القديم ـ الحجري الحديث ـ البرونزي ـ الحديدي ج( 

 الحجري القديم ـ الحديدي ـ الحجري الحديث ـ البرونزي  د(

 ن الحجر المحلي في شبه الجزيرة العربية:بنية م( مقبرة م100حوالي )فيه على  ُعثرالموقع األثري الذي   -6

   1    ( أ

 2   ( ب

 3ج(   

   4د(    

 

 3يتبع/ 

 

 



  (3) 
 سابعالللصف االمتحان النهائي تابع 

 م 2016/  2015هـ  ــــــ   1436/1437للعام الدراسي 

  األول الدور الفصل الدراسي األول ـالدراسات االجتماعية امتحان مادة: 
 

  -:األولالسؤال تابع : 

 :اآلتيالجدول  بياناتللتقدم الصحي واالجتماعي، حسب  مؤشر أعلىالدولة التي تعكس  -7

 سوريا الصومال الجمهورية اليمنية سلطنة عُمان الدولة

 20 108 57 8 معدل وفيات األطفال الرضع باأللف

 سوريا( د                         الصومال ج(       نية           الجمهورية اليم ب(               نطنة ُعماأ(  سل 

 السبب الرئيس في حاد  المرور في الصورة المقابلة: -8

 أ( ظروف الطقس 

 ب( االزدحام 

 ج( التجاوز 

 د( الوقوف المفاجئ 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكتب المصطلح أو المفهوم الصحيح لكل عبارة مما يأتي: أوالً:   -:السؤال الثاني

 .......................... أكانوا عاملين أم باحثين عن عمل. هم األفراد في سن العمل من الذكور واإلناث سواء   -1

 ةعلى أكمل وجه، وقدرته على ممارس سالمة اإلنسان من أي مرض وقيامه بوظائفه  -2

  األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية في المجتمع.

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

 ً  ة:تيأجب عن األسئلة اآللمراحل تطور الحضارة القديمة، من خالل دراستك  :ثانيا

 :من حيث الظروف الطبيعيةبين العصر الحجري القديم ، والعصر الحجري الحديث فرق  -1

 العصر الحجري الحديث العصر الحجري القديم وجه المقارنة

 .......................................... ........................................... الظروف الطبيعية

 

 

 4يتبع/

 



 

 (4 ) 
 السابعللصف تحان النهائي االمتابع 

 م 2016/  2015هـ  ــــــ   1436/1437للعام الدراسي 

  األول الدور الفصل الدراسي األول ـالدراسات االجتماعية امتحان مادة: 
 

  -: الثانيالسؤال تابع   

دي والذي تمثله الصورة الذي ظهر قبل العصر الحدي صف النظام االقتصادي  -2

 .المقابلة 

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

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

 ً  :اأمامك خريطة شبه الجزيرة العربية، ادرسها جيدا  ثم أجب عن األسئلة التي تليه  : ثالثا

التجاري العُماني الذي اتخذه وقع على الخريطة الميناء  -1

  .الفرس مركزا  لتجارتهم البحرية

 .ضع دائرة حول حضارة بالد ما بين النهرين -2

ما نوع العالقات السياسية التي ربطت بين دول اليمن  -3

 . القديمة؟

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

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يه:انظر إلى الخبر الصحفي المقابل، ثم أجب عن األسئلة التي تل أوالً:: السؤال الثالث

 استنتج اثنين من الخصائص السكانية لسلطنة ُعمان -1

 من الخبر الصحفي. 
 ..........................................................    -أ 

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

 تعد الزيادة الطبيعية الواردة في الخبر الصحفي -2

 .فسر إجابتك " موجبة

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

 

 

 

 5يتبع/

 

 

 ألفًا مواليد جدد بالسلطنة خالل عام 83

ت المواليد والوفياات الصاادرة عان أوضحت نشرة إحصاءا

المركااز الااولني لءحصاااء والمعلومااات أن عاادد المواليااد 

 76690مولود ا بينهم  82981بلغ  2014األحياء في عام 

 2013وافاااد ا، مرتفع اااا باااذلك عااان عااااام  6291وعماني اااا 

حالاة  7819مولود ا فيما بلاغ عادد الوفياات  3564بحوالي 

 وفاة.

                                                                                                                 م 2015أكتوبر،8جريدة ُعمان،                                                             



 (5 ) 
 سابعالللصف االمتحان النهائي تابع 

 م 2016/  2015هـ  ــــــ   1436/1437للعام الدراسي 

  األول الدور الفصل الدراسي األول ـالدراسات االجتماعية امتحان مادة: 
 

 -: السؤال الثالثتابع 

ري الذي أمامك، ثم وزع نوع الهجرة من حيث ) الداخلة إليها / الخارجة منها (على المنالق يتاادرس الرسم الكاريكانياً: ث

 :اآلتية في الجدول

 

 

 

 

 ً  ثافة السكانية في مصر، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:أدرس خريطة الك : ثالثا

 .............أكثر تركزا  للسكان في الخريطة ؟ الجهاتأي   -1

" يتحكم عامل التضاريس في توزيع السكان"، هل ينطبق هذا العامل  -2

 ال              نعم       ؟       على توزيع سكان مصر

 ............................................................فسر إجابتك. 

                                                                                                   السكانية المتوقع أن تحدث في المنطقة ) أ( مستقبال ؟.  كلةما المش -3

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الخالئة التي تضر بصحة اإلنسان لممارساتمن ااثنين  اذكر: : أوالً  السؤال الرابع:

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

 من الحوادث المرورية . اقترح اثنين من األنظمة التي تحد ثانياً:

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

 ً  سئلة التي تليه:التوضيحي الذي أمامك، أجب عن األ بالنظر إلى الرسم :ثالثا

 ........... د غير موجود في الرسم التوضيحيمتجدمورد لبيعي اذكر  -1

 (؟.3( ، و )2ادة السكانية على الموردين رقم )ما النتيجة المترتبة للزي -2

 ..................................................(:2المورد رقم )  -

 ................................................ :( 3المورد رقم )  -

 .(؟1اقترح مشروعا  استثماريا  للمورد الطبيعي المشار إليه بالرقم ) -3

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

 

 

 يق والنجاح،،ت األسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفانته

نوع الهجرة ) الداخلة إليها /  المنطقة

 الخارجة منها (

  الولن العربي -1

  باأور -2

 


