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 (  2الفصل الدراسي الثاني التقويم ) مراجعةإجابة 

 2017  / 2018 العام الدراسي 

  2018  /      /التاريخ :                                                                         الصف : السادس 

                                                                            والتربية الوطنية الدراسات االجتماعية  المادة :                                      .............................      اسم الطالب : ..

 

  :                                                                                 السؤال األول 

  أقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها : ( 1) 

 

 

 

 

  ضع عنوانا مناسبا للفقرة .  –أ 

 الموقع الجغرافي للهند 

 استنتج الموقع النسبي للهند من خالل الفقرة  –ب 

 غربا .  العرب  ،              بحر  البنغاليحدها شرقا خليج 

  الهندي،              في الجنوب المحيط   باكستان والصين ونيباليجاورها شماال دول 

 .   جمهورية الهند ار الذي استمر مئة عام في وضح نوع االستعم –ج 

 االستعمار البريطاني 

 من الفقرة . حدد تاريخ استقالل جمهورية الهند  –د 

 م  1947

 . سجل بعض النتائج التي ترتبت على قيام الحضارات وكثرة السكان في الهند  –و 

 تعدد اللغات .  –انخفاض مستوى دخل الفرد  –نقص األغذية  –ارتفاع البطالة  –الضغط على الموارد والخدمات 

 . ما المقصود باالنفجار السكاني  –ز 

 زيادة أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة . 

 شهدت الهند قيام حضارة قديمة وعريقة على أراضيها التي تعد جزءا من شبه القارة الهندية التي تمتد بين بحر العرب 

 غربا إلى خليج البنغال شرقا وتجاورها العديد من الدول مثل باكستان والصين ونيبال من الشمال ، وبنغالديش من الشرق 

 م     1947والمحيط الهندي من الجنوب وخضعت الهند للتاج البريطاني ما يقارب من مئة عام قبل أن تستقل عنه في عام 
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 :                                                                                                             السؤال الثاني 

  :   فيما يليأمام العبارة الغير صحيحة (  ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) (  √عالمة )  ضع ( 2) 

      .  يتميز مناخ الهند بأنه موسمي جاف شتاًء ومطير صيفًا(      √   )    –أ 

 . توزيع السكان في الهند يعتبر توزيعا عادال  (     ×    ) –ب 

 .   تشغل هضبة الدكن معظم شبه الجزيرة العربية وهي هضبة بركانية (     √     ) –ج 

 . يحتل االقتصاد الهندي المركز العاشر عالميا من حيث تبادل العمالت  (    √    )   –د 

 

  من خالل الجدول :  بين صادرات وواردات دولة اإلمارات وصادرات وواردات جمهورية الهندقارن (  3) 

 جمهورية الهند دولة اإلمارات العربية المتحدة وجه المقارنة

 

 الصادرات

 

 

 النفط والغاز الطبيعي واالسمنت 

 

 المنسوجات والمجوهرات واألحجار الكريمة 

 

 الواردات

 

 

 اآلالت ومعدات الكهرباء والنقل 

 

 النفط الخام واآلالت واألسمدة الكيماوية 

 

 :                                                                                                              السؤال الثالث

 بم تفسر (  4) 

 . استخدام بعض الحيوانات في تنشيط السياحة في الهند  –أ 

 جذب السياح  –كثرة المراعي الطبيعية  –لوجود ثروة حيوانية ضخمة 

 . تعاني الهند من انخفاض الدخل السنوي للفرد رغم النمو االقتصادي فيها  –ب 

  انتشار البطالة –ارتفاع الكثافة السكانية 

 . سقوط األمطار صيفا على جمهورية الهند  –ج 

 نتيجة هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 
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 .  ( أكتب ما يدل على العالقات الوثيقة والروابط المشتركة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند 5) 

 م   1975للهند عام  -رحمه هللا  –الزيارة التاريخية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

 اتيجية بين البلدين .  زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للهند واالتفاق على بناء شراكة استر

 

 ( االبتكار :   6)

 . اقترح مشروعا اقتصاديا يسهم في تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بين اإلمارات والهند وخطوات تنفيذه 

 اتفاق بين البلدين على تنفيذ المشروع  - توليد الطاقة الكهرومائية 

 األيدي العاملة .  –رؤوس األموال  –وجود المواد الخام  –استخدام أحدث التقنيات الحديثة لتوليد الكهرباء 

 

 السؤال الرابع :                                                                                                            

 ( أكمل المخطط الذهني اآلتي :  7 (

 

 

 

 

 

 اختر الكلمة التي ال تنتمي وضعها في دائرة . (  8) 

 .   النمور –اإلبل  –األغنام  –األبقار  –أ 

 .  الرياح  –الغاز الطبيعي  –الفحم  –النفط  –ب 

 السياحة .  –الصناعة  - المحيطات –التجارة  –ج 

 

 وضح أهم اآلثار السلبية الناتجة عن االنفجار السكاني في الهند .  ( 9) 

 الضغط على الخدمات والموارد 

 ارتفاع البطالة وانتشار المشكالت االقتصادية واالجتماعية 

 التجارة  الزراعة 

 األنشطة االقتصادية لسكان الهند 

 الصناعة
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 :   التالية في مكانها المناسب  ضع الكلمات والمصطلحات(  10)  

 

 الشرق األوسط 

 

 

 الشرق األقصى 

 

 الناتج المحلي 

 

 الدخل الفردي 

 

 تاج محل 

 

 

 المصطلح 

 

 التعريف 

 

 

 تاج محل

 

 .  يعتبر من عجائب الدنيا السبع مبني كليا من الرخام األبيض مرصع باألحجار الكريمة 

 

 

 الشرق األقصى

 

 . مصطلح جغرافي شاع استخدامه لإلشارة إلى دول شرق آسيا 

 

 

 الدخل الفردي

 

 . إجمالي دخل الفرد من عمله الذي يعمل فيه 

 

 

 الشرق األوسط

 

 منطقة جغرافية تشمل بلدان غرب آسيا ومصر . 

 

 

 الناتج المحلي

 

 .  مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية إلجمالي السلع والخدمات خالل مدة زمنية محددة 

 

 

 ( قدم مقترحات مبتكرة لكل مما يأتي : 11 ) 

 .  مشكلة االنفجار السكاني في الهند  –أ 

 تنمية شاملة للريف والحضر  –إلزامية التعليم  –تحديد سن الزواج 

 .  التقدم في مجال الطاقة النووية  –ب 

 التطور التكنولوجي  –تحقيق األمن واالستقرار  –توفير البيئة المناسبة 

 .  تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بين اإلمارات والهند  –ج 

 زيادة التبادل التجاري  –إقامة مشاريع مشتركة  –زيادة االستثمارات بين البلدين 


