
أسئلة المراجعةجغرافيا النقل والتجارة

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 اسكندناوه جزيرة شبه منطقة فى البحر بركوب قديما اشتهرت التى الشعوب من ------- .1

A. الفايكنج 

B. الفنيقيون 

C. البابليون 

D. الصينيون 

 النهرى للنقل كوسيلة االنهار من كبيرة اجزاء صالحية تقليل --------- وجود على يترتب .2

A. االقتصادى التركيب 

B. والشالالت الجنادل  

C. التربة نوعية 

D. البراكين 

 . الصخور وصالبة ---------- على الحديدية السكك مقياس عرض يتوقف .3

A. االقتصادية االحوال 

B. الجيولوجى التركيب 

C. السكانى التركيب 

D. المناخية االحوال 

 وجود بسبب للمالحة اجزائها كل صالحية بعدم األنهار تتسم .4

A. الفيضية المراوح 

B. نيةالمرجا الشعاب 

C. الجزر 

D. والشالالت الجنادل  

 البحرى للنقل الواضحة المميزات من تعتبر .5

A. النقل تكلفة إرتفاع 

B. الكبيرة السرعة 

C. الشديد البطىء 

D. النقل تكلفة إنخفاض  

 الحارة المناطق فى نقل كوسيلة اإلنسان استخدام على تساعد التى العوامل من .6

A. واالمراض االوبئة انتشار  

B. الحركة سهولة 

C. المواتية الطبيعية الظروف 

D. السلع طبيعة 

بلغ طولها إن يفترضوا حيث القديمة الصينية الطرق طول وصف فى العلماء من الكثير بالغ .7
A. 6666 كم  

B. 2666 كم 

C. 4666 كم 

D. 3666 كم 
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 خصائصها وتحسين الطرق بعض تجهيز فى فكر من أول هم---------- إن يعتقد .8

A. االنكا هنود 

B. الرومانيون 

C. الصينيون 

D. المصريون  

 من الشمالية المناطق فى الحال هو كما العالم أقاليم بعض فى اإلنسان تخلف فى دورا ------- يلعب .9

 األرضية الكرة

A. التضاريس 

B. النبات 

C. المناخ  

D. الحيوان 

 فى متزايدة بصورة المختلفة بصورها النقل شبكة تتركز .16

A. السهلية المناطق  

B. الجليدية المناطق 

C. الصحراوية المناطق 

D. الجبلية المناطق 

 المختلفة المناطق بين االتصال -------- على الجبلية المناطق تعمل .11

A. صعوبة  

B. التعاون 

C. سهولة 

D. تنازل 

 المجتمعات فى كبيرة بصورة النقل شبكات تتزايد .12

A. القطبية 

B. الصحراوية 

C. الصناعية  

D. الزراعية 

 بأنها الرومانية الطرق تتسم .13

A. محدود استخدام ذات طرق 

B. خاصة محلية طرق 

C. ترابية طرق 

D. القديم العالم من كثيرة مناطق تغطى 

 المتوسط البحر بقاع كل وجابو البحر ركوب فى برعت التى القديمة الشعوب من --------- .14

A. البابليون 

B. الفراعنة 

C. الصينيون 

D. الفنيقيون 
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 بين البترول بنقل سوميد خط يقوم .15

A. الدمام - الرياض 

B. حلب - الرياض 

C. السويس - القاهرة 

D. اإلسكندرية - السويس 

 أنها الرومانية الطرق مميزات من .16

A. ترابية طرق 

B. وسميكة صلبة حجرية بتكوينات مرصوفة 

C. االمتداد محدودة 

D. مخططة غير طرق 

 فيها اإلنسان تحكم فان ولذا ، المدى عظيمة الطبيعية الدافعة القوى من بأنها الرياح تتميز .17

A. قوى 

B. كبير 

C. متوسط 

D. محدود  

 األقاليم بباقى اإلقليم اتصال امكانية سهولة ----------- الجغرافى الموقع يحدد .18

A. الجيد غير 

B. المتطرف 

C. البعيد 

D. الجيد 

 القابلة والسلع والكيماويات الثمن غالية السائلة فالمنتجات ، النقل اجور تحديد فى ------- تساهم .19

 . نقلها عند رعاية الى وتحتاج عادية غير منتجات كلها للكسر

A. اإلنتاج تكاليف 

B. األسواق وجود 

C. السلعة طبيعة 

D. السلعة شكل 

المطر فصل فى الطرق هذه على الحركة --------- إلى الترابية الطرق على اإلمطار غزارة تؤدى .26

A. توقف  

B. تزايد 

C. استمرار 

D. نمو 


