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 الخليجي : عاونان مجلس الت  تشير االحصائيات إلى أن عدد سك   -1

 . في حالة زيادة مستمرة 

 : عاون الخليجيجلس الت  مان دول سك  للزيادة المستمرة اأسباب  -2

 .اتالمواليد و تراجع الوفي  زيادة - 

  دخل الفرد(ارتفاع ارتفاع مستويات المعيشة )تعليم ، رعاية صحية ، - 

 .ازدياد أعداد الوافدين للعمل- 

  :من المقومات الرئيسية لقيام الدولة -3
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  .انك  إجمالي عدد الس  - 

 .أعداد القوى العاملة و المنتجة في المجتمع- 

عليم و الصحة و اإلسكان و تأمين ة الالزمة لتوفير خدمات الت  وضع الخطط المستقبلي  - 

 .فرص العمل
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  :في كان في دول مجلس التعاون الخليجي  يتركز الس   -6

 .سواحل الخليج العربي و خليج عمان - 

 .ةة السعودي  ة في المملكة العربي  المنطقة الغربي  - 

مارات ، وواحات حائل و يد في دولة اإلالعين و الذ   : ة ، مثل واحاتالمناطق الداخلي  - 

 .ةبريدة و عنيزة في السعودي  

 .المناطق الصحراوية مثل صحراء الربع الخالي و صحراء الدهناء فهي نادرة السكان- 

 يتأثر توزيع السكان في دول مجلس التعاون بعوامل طبيعية ، و أخرى بشرية -7

. 

  العوامل الطبيعية : المرتفعات الجبلية ، األمطار- 

 .العوامل البشرية : النقل و المواصالت ، الِحرفة- 

 :واحل ألسباب عديدة منهاان في الس  ك  الس  يزدحم  -8

 .توفر المياه- 
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 تقع جمهورية الهند في .............. -1

A. . جنوب قارة آسيا 

B. . شرق قارة آسيا 

C. . غرب قارة آسيا 

D. . شمال قارة آسيا 

منطقة جغرافية تشمل بلدان غرب آسيا ومصر وتطل على البحر األحمر والخليج العربي والبحر  -2

 المتوسط وبحر العرب .

A.  الشرق األقصى 

B.  الشرق األوسط 

C.  الغرب األقصى 

D.  الغرب األوسط 

 مصطلح جغرافي شاع استخدامه لإلشارة إلى دول شرق آسيا . -3

A.  الشرق األقصى 

B.  الشرق األوسط 

C.  الغرب األقصى 

D. الغرب األوسط 
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 تطل الهند على مياه المحيط الهندي مما أدى إلى .............. -4

A. . صعوبة اتصالها بالقارة اإلفريقية 

B.  بعد القارة اإلفريقية عن الهند 

C.  سهولة اتصالها بالقارة اإلفريقية 

D.  قلة اتصالها مع القارات األخرى 

 تجاور الهند من الشمال الغربي  -5

A.  الصين 

B.  نيبال 

C.  باكستان 

D.  بنغالدش 

 تجاور الهند من جهة الشمال  -6

A.  الصين و نيبال 

B.  باكستان 

C. بنغالدش 

D.  المحيط الهندي 

 تجاور الهند من جهة الشرق  -7

A.  الصين و نيبال 

B. باكستان 

C. بنغالدش 

D. المحيط الهندي 

 م1947البريطاني ما يقارب .......... قبل أن تستقل عنه عام خضعت الهند للتاج  -8

A. 50  عاما 

B. 70  عاما 

C. 90  عاما 

D.  مئة عام 

 



 يعد فاسكو دي جاما أول من استخدم.............للوصول للهند -9

A. مضيق هرمز 

B.  رأس الرجاء الصالح 

C. مضيق جبل طارق 

D.  خليج عدن 

 تعرف الجبال الشمالية بـ... -10

A. جبال الهيماليا 

B. جبال سيكيم 

C. جبال جامو 

D. جبال كشمير 

 تعتبر جبال الهيماليا بـ... -11

A. حاجز طبيعي بين الهند وباكستان 

B.  حاجز طبيعي بين الهند والصين 

C. حاجز طبيعي بين الهند وبنغالدش 

D.  حاجز طبيعي بين الهند وروسيا 

12-  ً  تعتبر جبال الهيماليا حاجزاً مناخيا

A. يحمي الهند من رياح شرق آسيا الباردة 

B. يحمي الهند من رياح غرب آسيا الباردة 

C. يحمي الهند من رياح وسط آسيا الباردة 

D. يحمي الهند من رياح شمال آسيا الباردة 

 من مميزات سهول الهند الشمالية )هندوستان (والتي تقع جنوب الهيماليا -13

A. استواء السطح 

B. خصوبة التربة 

C. االزدحام البشري 

D. جميع ماذكر 

 



 المدن الموجودة في سهول الهند الشماليةمن أهم -14

A. دلهي وكلكتا 

B. مومباي 

C. نيودلهي 

D. غوا وجايبور 

  تشغل معظم شبه جزيرة الهند وهي هضبة بركانية -15

A. هضبة التبت 

B.  هضبة الدكن 

C. هضاب ماديا براديش 

D. جميع ماذكر غير صحيح 

 يتميز مناخ جمهورية الهند بأنه ....... -16

A.  المطر في الشتاء والصيفموسمي يتصف بفصل كثير 

B. موسمي يتصف بفصل ممطر في الشتاء والصيف 

C.   موسمي يتصف بفصل جاف شتاء  ومطيرصيفا 

D. موسمي يتصف بقلة المطر في فصل الشتاء والصيف 

 فصل الصيف في الهند يتميز بسقوط أمطار غزيرة -17

A.  نتيجة لهبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 

B.  الشمالية الغربية الجافة نتيجة لهبوب الرياح 

C.  نتيجة لهبوب الرياح الغربية الجافة 

D.  نتيجة لهبوب الرياح الجنوبية 

 فسر سبب جفاف فصل الشتاء -18

A. الرياح تهب من البحر إلى اليابس 

B. الرياح تهب من اليابس إلى البحر 

C. الرياح التهب 

D.  رياح موسمية جنوبية غربية 

 



 حيث عدد السكان والكثافة في العالم يحتل سكان الهند المرتبة ...... من -19

A. الرابعة 

B.  السابعة 

C.  األولى 

D. الثانية 

 يعني زيادة اعداد السكان الكبيرة بالمقارنة مع الموارد المتاحة  -20

A. االنفجار السكاني 

B. توزيع السكان 

C. كثرة السكان 

D. عدد السكان 

 يتركز السكان في الهند في المدن الكبيرة مثل ...... -21

A.  نيودلهي 

B. مومباي 

C. كلكتا 

D. جميع ماذكر 

 عاصمة الهند هي -22

A. مومباي 

B. كلكتا 

C. نيودلهي 

D. حيدر أباد 

 تحتل الهند المركز ......... من حيث القوة الشرائية -23

A. الرابع 

B. الثالث 

C. الخامس 

D. السادس 

 

 



 تصنف الهند كـ.......أكبر اقتصاد في ناتجها المحلي اإلجمالي -24

A. تاسع 

B. سابع 

C. عاشر 

D. ثامن 

 التي يقوم بها اإلنسان في المجاالت االقتصادية المختلفة كالزراعة والرعي والصناعة األنشطة  -25

A.  األنشطة المتنوعة 

B.  األنشطة البشرية 

C.  األنشطة الطبيعية 

D.  األنشطة المحلية 

 هو إجمالي مايحصل عليه افنسان من عمله الذي يعمل فيه  -26

A. الدخل الفردي 

B. الدخل السنوي 

C. الدخل الشهري 

D. ميالدخل العال 

 تزرع نصف أراضي الهند بـ............. -27

A. الفواكه 

B. الخضراوات 

C.  الحبوب الغذائية 

D. قصب السكر 

 توجد في الهند ثروة حيوانية ضخمة بسبب -28

A. اشتغال سكانها بالزراعة والرعي 

B.  وفرة مصادر الطاقة التقليدية 

C.  لكثرة المراعي الطبيعية 

D. كثرة األمطار 

 

 



 الطاقة التقليدية في الهندمن مصادر  -29

A. طاقة الرياح 

B.  الطاقة الشمسية 

C. الفحم 

D. المياه 

 تعتبر الهند من الدول العشرين الناشئة بسبب -30

A.  امتالك مقومات الصناعة الحديثة كاأليدي العاملة 

B. وجود الخبرة الفنية 

C. وجود المواد الخام الالزمة للصناعة 

D. جميع ماذكر 

 ليست من صادرات الهند  -31

A. النفط الخام 

B.  المنسوجات 

C.  المنتجات الكيماوية 

D.  الخدمات وتقنيات البرمجة 

 تعد عاصمة الهند التكنولوجية  -32

A. نيودلهي 

B. مومباي 

C. بنغالور 

D. حيدر أباد 

 من أسباب نمو السياحة في الهند بشكل كبير -33

A. قلة التنوع المناخي والتضاريس 

B. تنوع المناخ والتضاريس 

C.  متوفرة بشكل كبيرالطبيعة والمناظر غير 

D.  لقلة المتاحف واألماكن األثرية 

 

 



 يعتبر تاج محل أعجوبة من ............. -34

A. عجائب الدنيا الخمس 

B. عجائب الدنيا الثالث 

C. عجائب الدنيا الثمان 

D. عجائب الدنيا السبع 

 1975قام .............. بزيارة تاريخية للهند عام  -35

A. الشيخ محمد بن زايد 

B. الشيخ محمد بن راشد 

C. الشيخ زايد بن سلطان 

D. الشيخ خليفة بن زايد 

 عاماً تدل على :34زيارة رئيس وزراء الهند لدولة اإلمارات التي تعد األولى منذ  -36

A. شراكة استراتيجية جديدة وشاملة بين الهند ودولة اإلمارات 

B. التخوف من التحديات والمتغيرات 

C. السعادة في ربط التواصل 

D. صاد العالمينمو االقت 

 من أهم مجاالت التعاون بين الهند واإلمارات التقنيات حيث يتركز االستثمار في : -37

A.  األحجار الكريمة 

B. برامج الكمبيوتر 

C.األخشاب 

D.المعادن 

 

 

 

 

 


