
أسئلة المراجعةجغرافية العالم

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

تؤثر الوفيات على النمو والتركيب السكاني وخاصة : -1

 التركيب العمري .  -أ 

 التركيب الثقافي واللغوي .  -ب 

 التركيب النوعي .  -ج 

جميع اإلجابات غير صحيحة .  -د 

الفرق اإليجابي بين أعداد المواليد والوفيات يقصد بها : -2

 الزيادة الغير طبيعية .  -أ 

 النمو السكاني .  -ب 

انخفاض معدل النمو السكاني .  -ج 

 الزيادة الطبيعية .  -د 

ابتداًء من الربع األخير من القرن العشرين بدأ سكان قارة أوربا في التناقص بسبب : -3

سياسة تخفيض حجم األسرة .  -أ 

 خروج المرأة للعمل .  -ب 

الحمل والوالدة .  تقليل فترات -ج 

 جميع اإلجابات صحيحة .  -د 

يسود في العالم العديد من األديان ثالث منها سماوية هي : -4

 المسيحية ـــ البوذية ـــ الوثنية .  -أ 

اليهودية ـــ الهندوكية ـــ المسيحية .  -ب 

 اإلسالم ـــ المسيحية ـــ اليهودية .  -ج 

ـــ البوذية . المسيحية ـــ الكونفوشية ـ -د 

أوسع الديانات انتشاراً في العالم : -5

المسيحية .  -أ 

اإلسالم .  -ب 

اليهودية .  -ج 

البوذية .  -د 

شخص / كم مربع:3القارة التي تعتبر اقل قارات العالم من حيث كثافة السكان حيث تنخفض الى  -6

 أفريقيا.  -أ 

 األوقيانوسية. -ب 

أمريكا الجنوبية .  -ج 

 أوربا. -د 
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ثاني موارد الطاقة المستغلة بشكل اقتصادي في الوقت الحاضر: -7

  الفحم . -أ 

 الغاز الطبيعي .  -ب 

 البترول .  -ج 

الطاقة الكهربائية المائية.-د 

من القارات التي تفتقر إلى شبكات النقل بأنواعها المختلفة هي : -8

 أفريقيا .  -أ 

 آسيا .  -ب 

 أوربا .  -ج 

.  أمريكا الجنوبية -د 

من الدول التي يوجد بها احتياطي بترولي مؤكد : -9

 الكويت .  -أ 

المملكة العربية السعودية .  -ب 

 ايران.  -ج 

 جميع اإلجابات صحيحة .  -د 

البوذية تأتي في المرتبة الخامسة بعد الدديانات والعقاددد المنتشدرة فدي العدالم وتسدود بشدكل -11

خاص في قارة : 

 آسيا .  -أ 

 أفريقيا .  -ب 

 أوربا .  -ج 

أمريكا الجنوبية .  -د 

البدادية المتنقلة تسود في المناطق :الزراعة  -11

 الباردة .  -أ 

 المعتدلة .  -ب 

االستوائية .  -ج 

 القطبية .  -د 

يعتبر األرز الغلة المفضلة للسكان في : -12

 شمال آسيا .  -أ 

 غرب آسيا .  -ب 

جنوب شرق و جنوب و شرق آسيا .  -ج 

 أ + ب .  -د 
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لهجات بشكل كبير  :القارة التي تتميز بكثرة اللغات وال -13

 أفريقيا  .  -أ 

 أوربا  .  -ب 

 آسيا .  -ج 

أمريكا الجنوبية .  -د 

القارة التي كانت ميدانا للصراع االستعماري اإلسباني و البرتغالي : -14

 أمريكا الجنوبية .  -أ 

أمريكا الشمالية .  -ب 

 آسيا .  -ج 

  أفريقيا . -د 

القارة التي تتحكم في مضيق جبل طارق وباب المندب وقناة السويس هي : -15

 قارة آسيا .  -أ 

 قارة أفريقيا .  -ب 

 قارة أوربا .  -ج 

قارة أمريكا الشمالية .  -د 

كم مربع :171.754.414أكبر الدول االوربية مساحة حيث تصل مساحتها   -16

 أوكرانيا .  -أ 

 كرواتيا .  -ب 

روسيا االتحادية .  -ج 

 روسيا البيضاء .  -د 

من الجزر البريطانية التي تتكون منها المملكة المتحدة : -17

 انجلترا .  -أ 

 اسكتلندا .  -ب 

 ويلز .  -ج 

جميع اإلجابات صحيحة .  -د 

المضيق الذي يفصل جزيرة أستراليا عن جزيرة تسمانيا هو : -18

 مضيق هرمز .  -أ 

 لمندب . مضيق باب ا -ب 

مضيق باس ) تسمان ( .  -ج 

 مضيق بيرنج .  -د 
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يستفاد من أنهار اليابان في توليد الطاقة وذلك ألنها : -19

 سريعة الجريان .  -أ 

 بطيئة الجريان .  -ب 

 متوسطة الجريان .  -ج 

.  جميع اإلجابات غير صحيحة -د 

تتميز بريطانيا بوجود الموانئ الجيدة وذلك بسبب : -21

 قلة تعرجات سواحلها .  -أ 

 كثرة تعرجات سواحلها .  -ب 

 استقامة سواحلها .  -ج 

.  جميع اإلجابات غير صحيحة -د 


