
أسئلة المراجعةالجغرافيا االجتماعية     

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 -دول العالم الثالث تعتبر من المجتمعات : -1س

 المتخلفة -أ

 الناميه -ب

 المتقدمه -ج

 الناضجة -د

 -:زدهارهاإيعتبر من اكثر الموارد تأثيرا على اقتصاديات البالد العربية وتطورها و -2س

 الذهب -أ

 النفط -ب

 اليورانيوم -ج

 الفضه -د

 -معات التعدينية هو التغير :من اهم التغيرات االجتماعية  في المجت -3س

 االجتماعي -أ

 السياسي -ب

 العمراني -ج

 االقتصادي -د

 -القرن الذي ظهرت به الى العالم ما يعرف بالثورة الصناعية هو القرن : -4س

 العاشر -أ

 اواخر السادس عشر -ب

 اوائل التاسع  -ج

 اواخر الثامن عشر -د

 -الزراعة يرجع الى : سبب تفوق وانتشار الصناعة وازدهارها على 5س

 توافر الخامات المعدنية -أ

 قلة االيدي العامله -ب

 التغير االجتماعي -ج

 عدم وجود الطاقة -د

 -ترتبط الصناعة في المملكة العربية السعوديه بعدة امور منها : -6س

 النفط -أ

 الغاز الطبيعي -ب

 النفط والغاز الطبيعي -ج

 الغابات -د

-السعوديه من الدول ذات االحتياط من الغاز الطبيعي وتحتل المرتبة : تعد المملكة العربية -7س

 االولى -أ

 الثالثه -ب

 الخامسة -ج

 السابعة عشر -د

 -مصنعا وتمثل ما نسبته من اجمالي مصانع المملكة ككل : 151تضم المنطقة الشرقية  -8س

 %1343 -أ

 %341 -ب

 %545-ج
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%948-د

 -ودية بما يلي عدا واحده هي :تشتهر المملكة العربية السع -9س

 انتاج النفط -أ

 الصناعات المعدنية والغذائية -ب

 السياحة الدينية -ج

 وجود الغابات -د

 -تشمل الدراسة السكانية ) الكثافة السكانية( ما يلي عدا واحده هي :  -10س

 فئات السن -أ

 الجنس -ب

 التركيب العنصري -ج

 اللغة -د

 -جتماعيه يعد علما عدا واحده هي :ان علم الجغرافيا اال -11س

         جغرافيا -أ

  اجتماعيا -ب

 انسانيا -ج 

 حديثا -د

 -العامل الهام الذي يحدد امكانيات البيئة هو : -12س

        المناخ -أ  

    الغطاء النباتي -ب

 الموارد الطبيعيه -ج 

     بترولال -د

 -تهتم الجغرافيا االجتماعية بدراسة : -13س

       المظاهر االقتصاديه -أ

  المظاهر السياسيه -ب 

 المظاهر الدينيه -ج    

   المظاهر االجتماعيه -د

-ا واحده وهي :عدة امور عد 1771تناول الجوهري في دراسته للجغرافيا االجتماعية عام 14س

    السكان -أ

    االنسان والمسح الجغرافي -ب

    مراكز التوطين البشري -ج

 الموارد الطبيعيه -د 

 -من ابرز انماط السلوك االجتماعي عدا واحده هي : -15س

  الزواج والطالق والتكاثر البشري -أ

   الهجرة وحركات السكان -ب

 الرحلة نحو الجريمه -ج   

   النمو االقتصادي -د

 -العلم الذي يعالج االشكال االولويه بالنسبة للمجتمعات االنسانية هو علم : -16س

   االنثروبولوجيا -أ

 الموروفولوجيا -ب

 الجيولوجيا -ج

   البيولوجيا -د
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ا الجغرافي ان يتفهم المكان الذي يقوم بدراسته هي الدراسهافضل انواع الدراسة التي يستطيع به -17س

 المسحيه -أ  

 الميدانيه -ب

   الرأي العام -ج

   غير ذلك -د

في المشاركة السياسيه عنوانها هو: المرأةوربات البيوت ودور  واألسرةالدراسة التي تناولت المرأه  -18س

       وإحصاءاتمية اتجاهات المرأة العال -أ       

       المرأة والرفاهية -ب       

 واإلنجابصحة المرأة  -ج       

   الحمل ومضاعفاته -د       

 -: االجتماعيةمن مناهج البحث في الجغرافيا  -19س

    المنهج الموضوعي -أ        

    المنهج االيكولوجي -ب        

 المنهج االستقرائي -ج   

  جميع ما ذكر -د        

 -المنهج الذي يوضح مدى تأثير السلوك البشري في البيئة الطبيعية هو المنهج : -20س

  السلوكي -أ          

 السيسيومتري -ب          

 الموضوعي -ج         

 االستقرائي -د


