
أسئلة المراجعةالجفرافيا اإلقتصادية

في المناطق المزدحمة السكان في مصر والصين يزرع محصول : -
 الذرة -أ 

 القمح  -ب 

 التفاح -ج

 الشيلم  -د 

تعد الصناعة من األنشطة : -2
 األولية  -أ 

االستخراجية  -ب

 الثانوية -ج

 الخدمات  -د 

تعد منطقة الشرق األوسط أول من عرف : -3
 الصناعة  -أ 

 الرعي -ب

 الزراعة  -ج

قطع األخشاب  -د 

درجات جنوباً تنمو الغابات : 5درجات شماالً ،  5بين دائرتي  -4
المعتدلة -أ 

الصنوبرية -ب 

النفضية  -ج 

االستوائية  -د 

في جنوب وجنوب شرق آسيا يتركز نسبة من سكان العالم الزراعيين تبلغ نحو: -5
% 05 -أ 

% 05 -ب

%31 -ج

%05 -د

المناسبة لزراعة محصول الشعير :ب أصلح التر -6
 الطينية الثقيلة  -أ

الطينية الخفيفة  -ب

 الرملية  -ج

 الجيرية  -د

يحتاج األرز لزراعته إلى : -7
 مياه وفيرة -أ 

 عمالة كثيرة  -ب 

مياه وفيرة و عمالة كثيرة  -ج

 ال شئ مما سبق  -د



أسئلة المراجعةالجفرافيا اإلقتصادية

تتركز في دلتاوات األنهار الزراعة -8
المتنقلة -أ 

الواسعة  -ب 

العلمية -ج

الكثيفة  -د 

تعد حرفة الجمع وااللتقاط من الحرف : -9
 الحديثة  -أ 

 القديمة جداً  -ب

 المتطورة  -ج

الواسعة االنتشار  -د

في الغابات االستوائية ينتشر النشاط : -01
الثانوي -أ 

الخدمي  -ب 

البدائي -ج

المتطور -د 

تعد المعادن من الموارد : -00
 المتجددة  -أ    

 غير المتجددة  -ب 

واسعة االنتشار -ج

 ال شئ مما سبق -د 

المضيق الذي يصل بين البحرين األسود و ايجة هو مضيق : -02
 ملقا  -أ 

 الدردنيل  -ب

باب المندب -ج

 البوسفور -د 

الجديد تتركز الزراعات :في قارات العالم  -03
المعاشية -أ 

الكثيفة -ب 

المتنقلة  -ج 

الواسعة  -د

من األقاليم التي تصنف على أساس عوامل غير جغرافية : -04
 اإلقليم المناخي -أ 

اإلقليم التضاريسي  -ب 

 اإلقليم النباتي  -ج

 إقليم األلبان  -د



أسئلة المراجعةالجفرافيا اإلقتصادية

الشمالية يزرع محصول :في المناطق الشمالية من أوراسيا و أميركا  -05
 القمح الشتوي -أ 

القمح الربيعي -ب 

 القطن -ج 

 األرز -د 

المساحة الصغيرة من األرض يطلق عليها : -06
اإلقليم المركب  -أ

 اإلقليم العام  -ب

اإلقليم الخاص -ج

 اإلقليم الثنائي -د 

يعد سمك الطبقات أحد العوامل المؤثرة  في استغالل : -07
المعادن  -أ 

الغابات  -ب

الجبال -ج

األشجار  -د 

يعد التخصص في اإلنتاج أحد سمات المزارع : -08
المعاشية -أ

العلمية -ب 

البدائية -ج 

الكثيفة  -د 

في الدول الشيوعية تسود الملكية : -09
 الفردية -أ 

 القبلية  -ب 

 الخاصة بالدولة  -ج

الخاصة بالشركات  -د

لصيد من الحرف :حرفة ا -21
األولية  -أ 

الثانوية  -ب

الثالثة -ج

الخدمات -د 


