
أسئلة المراجعةجغرافية الصناعة

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

الصناعى التقدم مدى لتحديد مقياس --------- من واالستهالك اإلنتاج حجم من الباحثين بعض يتخذ .1

A. والصلب الحديد 
B. النحاس 
C. االلومنيوم 

D. الفوسفات 

 الحبوب طحن فى الستخدامها ، الهوائية الطواحين تحريك فى --------- طاقة اإلنسان استغل .2

 الزيوت واستخالص

A. الرياح  

B. الفحم 

C. الكهرباء 

D. الشمس 

 القشرة صخور فى الممتدة المعدنية الموارد استخراج إلى الهادفة البشرية الجهود كل به يقصد .3

 األرضية

A. التعدين  

B. التجارة 

C. الزراعة 

D. الصناعة 

 األولية المواد تنتج التى بالمناطق ---------الصناعات ترتبط أن الضرورى من ليس .4

A. التحويلية 

B. النسيجية 

C. الخشبية 

D. الغذائية 

 ----- والصلب الحديد من العالم أنتاج يتسم .5

A. المستمر بالتزايد 

B. البطىء بالتزايد 

C. المتزايد بالتراجع 

D. البطىء بالتراجع 

 على التركيز مع ، وتفسيره الصناعات بتوزيع وتهتم........  فروع من فرع الصناعة جغرافية تعد .6

 بالمستقبل والتنبؤ الحالية الصورة

A. الطبيعية الجغرافيا 

B. االقتصادية الجغرافية 

C. التاريخية الجغرافيا 

D. المناخية الجغرافية 

العالم فى المستهلكة الطاقة جملة من ----------- الصناعى القوة نطاق حزام يستهلك .7

A. 77% 
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B. 07% 

C. 07% 

D. 67% 

 االقتصادية الجغرافيا تطور على ساعدت التى العوامل من ------------ .0

A. الرعى 

B. التجارة 

C. الجغرافية الكشوف 

D. الزراعة 

 العالم من محدودة نطاقات فى ------ الصناعية األقاليم تتسم .0

A. توسعها 

B. استعراضها 

C. انتشارها 

D. بتركزها  

 والصلب الحديد من العالمى اإلنتاج جملة من -------- الصناعى النطاق حزام ينتج .17

A. 77% 

B. 67% 

C. 05% 

D. 47% 

 وخردة الردىء الصلب استغالل من يمكنها حيث ، فاعلية والصلب الحديد تصنيع طرق أكثر من .11

 الحديد

A. الكهربائية األفران  

B. القارية االلواح 

C. المكشوفة األفران 

D. مارتن/ سيمنز 

 المرتفعة لإلنتاجية نتيجة الرأسمالي التراكم عملية فى مساهمة القطاعات أكثر هى ---------------- .12

 القطاع لهذا

A. الرعى 

B. الزراعة 

C. الصناعة  

D. التجارة 

 طريق عن اليها انتقلت التى..........  الى نشأتها وترجع ، القوة حزام خارج صناعية أقاليم توجد .13

 . الهجرة

A. الصناعية األقاليم 

B. الثقيلة الصناعات 

C. األوروبية الصناعية الخبرة 

D. الخام المواد 

%17 منه إنتاجها إن من بالرغم العالمى البترول من -------- اوربا قارة تستهلك .14

A. 47% 

B. 15% 
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C. 6% 

D. 22% 

إنتاجها وضعف المنشات حجم بصغر الصناعية الدورة فى -------- مرحلة تتسم .15
A. الشباب 

B. النضج 

C. العزيمة 

D. الشيخوخة 

 . الرخيصة الكهرمائية القوى بتوفير ------- صناعة ترتبط .16

A. الطفلى الطوب 

B. الحلويات 

C. النحاس تركيز  

D. المنسوجات 
 والقوى الوقود استخدام نظام وتغيير الصناعة مراكز توزيع فى مهما ً دورا ً................. لعبت .17

 . للصناعة الالزمة المحركة

A. المياة 

B. الرياح 

C. الكهرباء  

D. الفحم 

 . واسع جغرافى توزيع ذات الخام المادة كانت إذا --------- عند السلعة تتوطن .10

A. الخام المادة 

B. السوق 

C. المصنع 

D. الميناء 

التوزيع ذات الصناعات هى األقاليم من العديد فى وتنتشر معينة أماكن فى التتوطن التى الصناعات .10
A. الشبكى  

B. العنقودى 

C. المحدود 

D. المحدود العنقودى 

 التى والمساحات االبعاد ومسح تحديد بعد دقة بكل المحسوب المعدنى الخام كمية هو ----------- .27

 الخام فيها يتواجد

A. المعدن تركز نسبة 

B. المحتمل االحتياطى 

C. الخام نسبة 

D. المؤكد االحتياطى 


