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 (سادس، رابع،  سابع، ثاني)  الھند .............. اكبر دولة من حیث المساحة في العالم. .1

     (ثاني، ثالث، رابع، خامس) الھند .................. اكبر دولة من حیث السكان. .2

(أ) جبال ھمالیا العظیمة، جبال كشمیر،  شبھ جزیرة العربیة،  اقالیم رئیسیة. ما ھي؟ تنقسم جمھوریة الھند الى اربعة .3
مناطق الصحارى. ب) جبال السند، جبال افغانستان، حدود باكستان، حدود الصین. ج) جبال ھمالیا العظیمة، سھول 

دود الصین، شمال جانجتیك،  مناطق الصحارى، شبھ الجزیرة الجنوبیة. د) جنوب كشمیر، جنوب بنجاب، ح
   بنغالدیش) 

   (ظھیر الدین دمحم بابر، ابراھیم اللودي، قطب الدین أیبك، جالل الدین السیوطي)  من ھو مؤسس الدولة المغولیة؟. .4

       (شھاجھان، ھومایون، اكبر، اورنغزیب) من تولى الحكومة بعد وفاة بابر؟ .5

م شھاجھان، في اواخر ایام ھومایون، في اواخر ایام (في اواخر ایا متى انشأ بریطانیا وكالة تجاریة في سورت؟ .6
     اكبر، في اوائل ایام بابر)

(باللین وبالقساوة، باللین واالتساع وتشجیع االداب والفنون، بسماعدة الفقراء  كیف تمیزت سیاست السلطان جھانكیر؟ .7
       والمساكین، باللین وتشجیع االدباء الفنانین)

   (في عھد ھومایون، في عھد اكبر، في عھد شھاجھان، في عھد اورنغزیب) ج اتساعھا؟متى بلغت الدولة المغولیة او .8

         (قطب الدین، ھومایون، اكبر، شھاجھان)  من بنى تاج محل؟ .9

         (آكرا، دلھي، فاتیبور سكري، اورنغباد)  این یقع تاج محل؟ .10

   (لتذكار الماضیة، لتذكار أخیھ، تذكار لزوجتھ ممتاز محل، تذكارا البیھ وامھ) لماذا شید شاھجھان تاج محل؟ .11

 (اورنغزیب، شھاجھان، قطب الدین، ھومایون)  من ھو ابن شاھجھان الذي تولى الحكومة في آخر ایامھ؟ .12

 (خمس، خمسین، ست، ستین)  حكم اورنغزیب الھند حوالي .......................... عام. .13

   )1497، 1949، 1948، 1947(  البرتغالیون رأس الرجاء الصالح؟متى اكتشف  .14

   (تجاریصناعي، سیاسي تجاري، للتجارب والبیع، للعالج والسیاحة)  كون االنكلیز شركة تجاریة لدافعین. ما ھما؟ .15

ري، (أسسوا اكبر بناء، اسسوا اكبر دولة، اسسوا اكبر مستعمل ومركز تجا  ؟1686ماذا فعل االنكلیز بكلكتا عام  .16
     أسسوا المعاھد العلمیة)

(السلطان فتح علي خان، السلطان علي خان فتح، االمیر سید حمید خان، سلطان   من ھو المعروف بتیبو سلطان؟ .17
          االولیاء الجشتي القادري)

    حاكم میسور فتح هللا، حاكم میسور حیدر علي، فتح علي خان، جمال دمحم خان)(  من كان والد تیبو سلطان؟ .18

       )1799، 1888، 1879، 1979(  ى قتل تیبو سلطان؟مت .19

 )1860، 1858،1859، 1857(   متى انتقل حكم الھند من شركة الھند الشرقیة االنجلیزیة الى التاج البریطاني؟ .20

(اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وعسكریة، اقتصادیا واجتماعیا،  ألسباب مختلفة. ماھي؟ 1857اندلعت ثورة  .21
     یا وصناعیا، اقتصادیا وثقافیا وعسكریا)اقتصادیا واجتماع

       (بھادور خان، بھادور شاه، شاه بھادور، شاه ولي هللا)  من كان آخر ملوك مغول؟ .22

 1886. ب)1947ـ 1914، 1914ـ  1900، 1900ـ 1885( أ) مرت الحركة الوطنیة بثالثة اطوار رئیسیة. ماھي؟ .23
ـ  1885د)  1947ـ  1916، 1916ـ  1900، 1900ـ   1887ج)  1947ـ  1915، 1915ـ 1900، 1900ـ 

 1947ـ  1917، 1917ـ  1889، 1889

   (امرناد بوالیة بنجاب، امرتسار بوالیة بنجاب، امرتان بوالیة كشمیر، امرناد بوالیة كشمیر) این تقع جالین واالباغ؟ .24



القائد دیر، القائد سوسان، القائد  (القائد ولنكتان،  من ھو القائد  االنجلیزي الذي امر باطالق الناربجالین واالباغ؟ .25
   ھیج ھوك)

، 1919سنة  13، ابریل 1918سنة  13، ابریل 1918سنة  12(ابریل         متى وقعت حادثة جالین واالباغ؟ .26
       )1918ابریل سنة 

 2، بوربندر بمقاطعة  غجرات اكتوبر 1969 2( بوربندر بمقاطعة غجرات اكتوبر  این ولد مھاتما غاندي؟ ومتى؟ .27
       )1969 4، بوربندر  بمقاطعة غجرات اكتوبر 1971، بوربندر بمقاطعة مھاراشترا ، 1970

     (لدراسة االنجلیزیة، لدراسة الطب، لدراسة الھندسة، لدراسة القانون) لماذا سافر غاندي الى بریطانیا؟ .28

ساحل النھر سبرمتي، على  1916على ساحل النھرسبرمتي ، 1915(  متى اسس غاندي ستیاغرھا آشرم؟ واین؟ .29

       على ساحل النھر یمونا) 1917على ساحل النھر غنغا،  1916

   )1919، 1920، 1926، 1925(  في اي سنة تسلم غاندي قیادة الحركة الوطنیة؟ .30

(عدم االنحیاز، الالتعاون العصیان المدني، الدیمقراطیة،    ما ھي الخطط التي اعلنھا غاندي ضد بریطانیا؟ .31
   االستبدادیة)

     )1940، 1942، 1943، 1941(  متى وقعت ثورة ارحلوا عن الھند؟ .32

   (د/ وي آر رامان، د/ بي آر امبیدكار، د/ وي ار آندال، د/ بي ار راجان)  من كان رئیس لجنة صیاغة الدستور؟ .33

   )1892، بنجاب 1891،  مدیبرادیش 1891، اوتار بردیش 1881(مدیبرادیش   این ولد امبیدكر؟ ومتى؟ .34

     )1954، 1956، 1957، 1955(  اعتنق امبیدكر دیانة البوذیة؟ في اي سنة .35

       )1895، 1951، 1950، 1956( في اي سنة صارت الھند دولة جمھوریة؟ .36

(الھیئة الخیریة والھیئة التنفیذیة والھیئة القضائیة، الھیئة التشریعیة   تقوم الحكومة الھندیة على ثالث ھیئات. ماھي؟ .37
ة القضائیة، الھیئة االقتصادیة والھیئة العلمیة والھیئة الفطریة، الھیئة االجتماعیة والھیئة والھیئة التنفیذیة والھیئ

   المتحدة والھیئة التنفیذیة)

(من  قبل رئیس الجمھوریة الھندیة، من قبل رئیس الوزراء الھندي، من قبل  كیف یتم انتخاب اعضاء لوك سبھا؟ .38
       اعضاء رؤساء الجندي، من قبل شعب بصورة مباشرة)

سنة، ان یكون  25(ان یكون الشخص مواطنا ھندیا بالغا من العمر   ما ھي الشروط االساسیة لعضویة لوك سبھا؟ .39

   الى الطبقة العلیا، ان  یكون غیر مجرم مواطن ھندي) الشخص مواطنا ھندیا، ان یكون مواطنا منسوبا

ـــــــــــــــــ من رئیس الجمھوریة ومجلس الوزراء بقیادة رئیس الوزراء في الحكومة المركزیة. تتكون الھیئة  .40
       (التنفیذیة، التشریعیة، الحكومیة، القضائیة)

   رئیس القضاة، رئیس الجمھوریة الھندیة، وزیر الدفاع)(رئیس الوزراء،  من ھو الرئیس الدستوري للھیئة التنفیذیة؟ .41

(رئیس الوزراء، رئیس الجمھوریة   من یعین رئیس القضاة والقضاة اآلخرین للمحكمة العلیا وللمحاكم العالیة؟ .42
   الھندیة، وزیر الدفاع، وزیر الخارجیة)

   جزء، سبعة وعشرون جزء)(ستة وثالثون جزء، خمسة وعشرون جزء، ثالث وعشرون  كم جزء لدستور الھند؟ .43

       )1529، 1526، 1528، 1527(  متى وقعت معركة بانیبات؟ .44

       )1634، 1633، 1632، 1631(  متى توفیت ممتاز محل؟ .45

(معركة بسوس،   ما ھي المعركة التي جرت بین شركة الھند الشرقیة االنجلیزیة وبین ملك بنغال سراج الدولة؟ .46
   بال)معركة بالسي، معركة باتنا، معركة بو

     (ھكتر مذرو، ولینكتان، ھیج ھوك، سردار سفید) من كان قائد القوات البریطانیة في معركة بكسار؟ .47

(الحین الھند تحت اقدامنا، مستقبل الھند تحت اقدامنا،  ماذا اعلن القائد االنكلیزي لورد ولسلي بعد وفاة تیبو سلطان؟ .48
   الھنود تحت اقدامنا، كالب الھند تحت اقدامنا)

     (راجا روي ورما، راجا رجبتراي، راجارام موھن راي، راجارام موھن) حظر ممارة ساتي؟من  .49

     )1913، 1914، 1916، 1915(  متى بدأت الحرب العالمیة االولى؟ .50
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 سابع .1

 ثاني .2

 جبال الھماالیا العظیمة، سھول جانجتیك، مناطق الصحارى، شبھ الجزیرة الجنوبیة. .3

 بابرظھیر الدین دمحم  .4

 ھمایون .5

 في اواخر ایام جالل الدین اكبر .6

 باللین واالتساع وتشجیع االداب والفنون .7

 في عھد شاھجھان .8

 شاھجھان .9

 آكرا .10

 تذكارا لزوجتھ ممتاز محل .11

 اورنغزیب .12

 خمسین .13

14. 1497 

 سیاسي، تجاري .15

 اسسوا اكبر مستعمر ومركز تجاري .16

 السلطان فتح على خان  .17

 حاكم میسور حید على  .18

19. 1799 

20. 1857 

 واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وعسكریةاقتصادیة  .21

 ور شاهبھاد .22

 1947ـ 1914، 1914ـ  1900، 1900ـ  1885 .23

 امرتسار بوالیة بنجاب .24

 القائد دیر .25

 1919سنة  13ابریل  .26

 م1869، 2بوربندر بمقاطعة غوجارات، اكتوبر  .27

 لدراسة القانون .28

 ، على ساحل النھر سبرمتي.1916 .29

30. 1920 

 الالتعاون، العصیان المدني .31

32. 1942 

 بي آر امبیدكرد/  .33

 1891ابریل  14مدیابرادیش،  .34

35. 1956 

36. 1950 

 الھیئة التشریعیة، والھیئة التنفیذیة، والھیئة القضائیة .37

 من قبل الشعب بصورة مباشرة .38

 سنة 25ان یكون الشخص مواطنا ھندیا بالغا من العمر  .39



 التنفیذیة .40

 رئیس الجمھوریة الھندیة .41

 رئیس الجمھوریة الھندیة .42

 خمسة وعشرون جزء .43

44. 1526 

45. 1631 

 معركة بالسي .46

 ھكتر مذرو .47

 "الحین الھند تحت أقدامنا" .48

 راجارام موھان روي .49

50. 1914  

  


