
أسئلة المراجعةمبادئ الجغرافيا البشرية

ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

:  تتميز الجغرافيا البشرية بأنها (1)

من العلوم التي تتشابك مع كثير من العلوم )أ( 

العلوم لها تأثير على تواجد االنسان وتوزيعة على االرض.ارتباطها ب )ب( 

ذات طابع متغير ومرتبط بالمكان. )ج( 

أ + ب )د( 

هم : أول الجغرافيين الذين وصلتنا عنهم معلومات مسجلة (2)

االغريق )أ( 

المصريين )ب( 

االوروبيين القدماء )ج( 

العرب )د( 

:كانت الجغرافيا عند العرب تنقسم الى( 3)

والجغرافيا الرياضية كميةالجغرافيا ال )أ( 

الجغرافيا الوصفية والجغرافيا الرياضية )ب( 

وصفيةوالجغرافيا ال التاريخيةالجغرافيا    )ج( 

تحليليةوالجغرافيا ال المساحيةالجغرافيا  )د( 

رسم الخرائط. االذي رسم خرائط قديمة اعتمدت عليه( يعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4)

االصطخري وابن بطوطة )أ( 

ابن بطوطة )ب( 

االصطخري وابن حوقل واالدريسي )ج( 

االدريسي )د( 

 11  - 15المعلومات لعلم الجغرافيا فيي التتيرم مين القير   عصر الكشوفات الجغرافية أضاف الكثير من( 5)

 هي:

تطور الجغرافيا الوصفية على حساب الفروع االخرى )أ( 

لمازيادة المعرفة بأحوال الع )ب( 

توفير الماده الالزمة لعمل الخرائط )ج( 

جميع ماذكر صحيح )د( 

القر  :في  أصبح ميل الى تطبيق وتحديد ميدا  علم الجغرافيا(  6)

31 )أ( 

02 )ب( 

03 )ج( 

00 )د( 
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:من العلماء الذي ساهموا في تطور علم الجغرافيا البشرية( 7)

همبولت )أ( 

راتزل االماني )ب( 

كارلتر )ج( 

االردريسي )د( 

( يعييد كتيياب جغرافييية اانسييا  اول مفلييا جغرافييي هيياخ تييم الييربط ميين خعليية بييين ال ييروف الطبيعييية 1)

 شرية ومفلته هو:بال اهرات الب

همبولت )أ( 

راتزل االلماني )ب( 

كارلتر )ج( 

االردريسي )د( 

بأمكانية اانسييا  فييي أ  يختييار ميين البيئيية مييا يعئييم  ياتييه وهييو ( تنييادي مدرسيية ـــــــــــــــــــــــــــــييـ 9)

  يستجيب ل روف البيئة ولكنه ايخضع لها

المدرسة الحتمية الجغرافية )أ( 

درسة التفاعل المشتركم )ب( 

مدرسة الفكر الجغرافي الحديث )ج( 

المدرسة االمكانية الجغرافية )د( 

تم تقسيم اثر العوامل الجغرافية على اانسا   سب رأي سمبل الى ثعثة أقساخ :( 11)

عوامل جغرافية قريبة ذات تأثير مباشر على االنسان )أ( 

مثل الموقع عوامل جغرافية ذات تأثيرغير مباشر )ب( 

واضح على االنسان والبيئةعوامل جغرافية ذات تأثير )ج( 

جميع ماذكر صحصح )د( 

يفثر على البيئة في أ  البيئة تفثر في اانسا  واانسا   ( تمثل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11)

المدرسة الحتمية الجغرافية )أ( 

مدرسة التفاعل المشترك )ب( 

مدرسة الفكر الجغرافي الحديث )ج( 

المدرسة االمكانية الجغرافية )د( 

الجغرافيا البشرية بأنها دراسة طبيعية مع دراسة توزييع الععقيات بيين البيئية ـــــــــــــــــــــــــ عرف  (12)

 الجغرافية والنشاط والقدرات البشرية

هنتينجتون )أ( 

همبولت )ب( 

راتزل )ج( 

سمبل )د( 
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النبات من  يث : عامل الحرارة يلعب دوراً مهماً في( 13)

تحديد نوع وكمية االنتاج من المحاصيل المختلفة )أ( 

التأثير السلبي من خالل تعاقب التجمد والذوبان على اطراف النبات لدرجة ايقاف نموها. )ب( 

تباطؤ عملية التمثيل الضوئي )ج( 

جميع ماذكر صحيح )د( 

 أمثال : كبير من البا ثين بالقيمة التعلية للمطراهتم عدد ( 14)

ثورنثويت )أ( 

وكوبن )ب( 

همبولت )ج( 

أ + ب )د( 

في السكا  من  يث : تفثر التضاريس( 15)

توزيعهم الجغرافي )أ( 

يةكثافة السكانال )ب( 

العادات والتقاليد )ج( 

أ + ب )د( 

 مايلي :ايجابيات المرتتعات ( من 16)

ساعد في توزيع الكثافات السكانيةت )أ( 

توجد بها المعادن )ب( 

تعديل درجات الحراره )ج( 

ب + ج )د( 

 سب : تتنوع أشكال التربة الزراعية من اقليم الى اخر( 17)

طبيعة الظروف المناخية )أ( 

مدى تحلل النباتات والحيوانات في التربة )ب( 

ره الزمنية التي تكونت التربة خاللهاطول الفت و طبيعة انحدار سطح االرض )ج( 

جميع ماذكر صحيح )د( 

تتمثل ب : مدى استجابة اانسا  للبيئة( 11)

والمسكن الملبس )أ( 

والحرف وسائل النقل )ب( 

االدوات التي يستخدمها االنسان )ج( 

جميع ماذكر صحيح )د( 
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وهي : ة الطبيعيةتوزيع  رفة صيد ااسماك ب روف البيئبرتبط ( هناك عوامل ت19)

كان الداخل جبليا فقيرا يتجه الناس نحو الصيداذا  )أ( 

جود شطوط بحرية للصيدو )ب( 

مناطق التقاء التيارات الباردة بالدافئة )ج( 

جميع ماذكر صحيح )د( 

الزراعة المختلطةـــــــــــــــــــــــ في بعض المناطق مثل ( يمارس السكا  21) 

االستبس )أ( 

غرب اوروبا ب() 

شمال امريكيا الشمالية )ج( 

نهر الفرات )د( 


