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 الرابعة "المنظمات الدولية واإلقليمية"لوحـدة ا

 

هيبااات تضاام مةموعااة ماات الاادول تسااعأ رلااأ تاميااك رؼاارات ومصااالا ميااتر ة وتتمتاا  هاا   ال يبااات # 

 ، ه ا تعريؾ: في ا و لن في المةال الدوليباليخصية المانونية وال اتية المتميزة عت الدول األعضاء 

 .المنظمة العالميةد (  .المنظمة اإللليميةج(  .المنظمة المطريةب(  .المنظمة الدوليةر ( 

 

، وتربط ا مصاالا مياتر ةمنطمة ةؽرافية دول رلليم ُمعيت رو  علأفي ا  ةعضويالالتي يمتصر  المنظمة# 

 (سؤال وزاري)هي: 

 .سياسيةد (  .رلليميةج(  .عالميةب(  .الدوليةر ( 

 

 : تعد منظمة األمم المتادة مثالً علأ# 

 .المنظمة العالميةد (  .المنظمة اإللليميةج(  .المنظمة المطريةب(  .المنظمة الدوليةر ( 

 

 الميا الت باال تُعناأو م1919عاام بعاد انت ااء الاارب العالمياة األولاأ التي تأسسات  دوليةال منظمةال# 

 (سؤال وزاري) الدولية، هي: والنزاعات

 .منظمة االتااد االفريميب(  .األمم المتادةمنظمة ر ( 

 .منظمة التعاوت اإلسالميد (  .األمم ُعصبةج( 

 

رول مااولة عملياة لتةسايد ف ارة األمات الةمااعي عات طرياك تنظايم ممسساي دابام يانظم العاللاات بايت # 

  الدول، هو:

 .الوادة العالميةد (  .األمم ُعصبةج(  .األمم المتادةب(  الا ومة العالمية.ر ( 

 

 في مدينة:  1919# عمد ممتمر الصلا عام 

 .برليتد (  .واينطتج(  .باريسب(  .لندتر ( 

 

 # مت رسباب فيل ُعصبة األمم: 

 .تارر الدول المستعمرة مت االستعمارب(  .انسااب بريطانيا وفرنسا من ار ( 

 .عدم انضمام الواليات المتادة األمري ية رلي اد (  .العالمية األولأولوع الارب ج( 

 

 # الت ُعصبة األمم في عام: 

 .م1945د (  .م1943ج(  .م1941ب(  .م1939ر ( 
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 تُعناأ م1945في مامتمر ساات فرانسيسا و عاام  الثانيةبعد انت اء الارب العالمية ظ رت  دولية منظمة# 

وتدعيم التعاوت الدولي والعاللات بايت الادول فاي مختلاؾ المةااالت وتعزياز  الدولييتبافظ السالم واألمت 

  اموق اإلنسات، ه ا تعريؾ:

 .الوادة العالميةد (  .األمم ُعصبةج(  .األمم المتادةب(  الا ومة العالمية.ر ( 

 

 مت ممسسي منظمة األمم المتادة:  ليست# رادى الدول التالية 

 .فرنساد (  .الواليات المتادة األمري يةج(  .بريطانياب(  .السوفييتياالتااد ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هو: 1945# الممتمر ال ي اتفك فيه علأ ميثاق منظمة األمم المتادة عام 

 .برليتد (  .باريسج(  .سات فرانسيس وب(  .رومار ( 

 

 م، هو: 1945# عدد الدول التي انضمت رلأ منظمة األمم المتادة في ممتمر سات فرانسيس و عام 

 .دولة 52د (  .دولة 51ج(  .دولة 50ب(  .دولة 49ر ( 

 

م، 1945# عدد الدول العربية التي انضمت رلأ منظماة األمام المتاادة فاي مامتمر ساات فرانسيسا و عاام 

 هو: 

 .دول 5د (  .دول 6ج(  .دول 7ب(  .دول 8ر ( 

 

سؤؤال )م، هاي: 1945# مت الدول العربية التي ولعت علأ الميثاق التأسيسي لمنظمة األمم المتاادة عاام 

 ( وزاري

 .السوداتد (  .ليبياج(  .الةزابرب(  .العراقر ( 

 

سؤؤؤال )م، هااي: 1945# الادول العربيااة التااي ولعاات علااأ الميثاااق التأسيساي لمنظمااة األماام المتااادة عااام 

 ( وزاري

 .موريتانياد (  .سوريةج(  .تونسب(  .األردتر ( 

 

 م، هي: 1945علأ الميثاق التأسيسي لمنظمة األمم المتادة عام  لم توقععربية  ة# دول

 .مصرد (  .السعوديةج(  .األردتب(  .لبناتر ( 

 

 # الدولة التي يم  في ا ممر منظمة األمم المتادة الدابم، هي: 

 .الواليات المتادة األمري يةد (  .بريطانياج(  .هولنداب(  .االتااد السوفييتير ( 
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 ( سؤال وزاري)# المدينة التي يم  في ا ممر منظمة األمم المتادة الدابم، هي: 

 .لوس رنةلوسد (  .واينطتج(  .نيويورنب(  .سات فرانسيس ور ( 

 

 # عدد اللؽات الرسمية في هيبة األمم المتادة: 

 .لؽات 4د (  .لؽات 6ج(  .لؽات 8ب(  .لؽات 10ر ( 

 

 ( سؤال وزاري) # مت اللؽات الرسمية في هيبة األمم المتادة، اللؽة:

 .الفارسيةد (  .األلمانيةج(  .العربيةب(  .التر يةر ( 

 

 # مت رهداؾ منظمة األمم المتادة: 

 .الدوليالاد مت هيمنة صندوق النمد ب(  .تعزيز اموق اإلنساتر ( 

 .مااربة الةريمة وتةارة المخدراتد (  .رنياء منطمة للتةارة الارةج( 

 

 : التدابير التي اتخ ت ا ُمنظمة األمم المتادة لتاميك افظ السالم واألمت الدولييت# مت 

 .امتالن اك النمت )الفيتو( للدول األعضاءب(  .دعم التعاوت الدولي والعاللات بيت الدولر ( 

 .رلامة مياري  ميتر ة في مختلؾ المةاالتد (  .ريةاد تسوية بيت األطراؾ المتنازعةج( 

 

 : األة زة الربيسية التابعة لُمنظمة األمم المتادة# عدد 

 .رة زة 3د (  .رة زة 5ج(  .رة زة 7ب(  .رة زة 9ر ( 

 

متساٍو ول ل دولة صاوت واااد هيبة ربيسة لألمم المتادة وتمثل في ا الدول األعضاء ةميع ا علأ ناو # 

 ، ه ا تعريؾ: وتةتم  مرة واادة سنوياً في دورة اعتيادية تستمر لمدة ثالثة ري ر

 .األمانة العامةد (  .ما مة العدلج(  .مةلس األمتب(  .الةمعية العامةر ( 

 

 (وزاريسؤال ): و، هوممرها مدينة نيويورن المتادةألمم ال يبة الربيسة لالة از ال ي يُعد # 

 .األمانة العامةد (  .ما مة العدلج(  .الةمعية العامةب(  .مةلس األمتر ( 

 

 # الدولة التي تم  في ا ممر الةمعية العامة التابعة لمنظمة األمم المتادة، هي: 

 .الواليات المتادة األمري يةد (  .بريطانياج(  .هولنداب(  .االتااد السوفييتير ( 

 

 # المدينة التي تم  في ا ممر الةمعية العامة التابعة لمنظمة األمم المتادة، هي: 

 .لوس رنةلوسد (  .واينطتج(  .نيويورنب(  .سات فرانسيس ور ( 
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 # عدد اةتماع رعضاء الةمعية العامة سنويا في دورة اعتيادية، هو: 

 .مرة واادةد (  .مرتاتج(  .مرات 3ب(  .مرات 4ر ( 

 

 # يةتم  رعضاء الةمعية العامة مرة واادة سنويا في دورة اعتيادية تعمد في ي ر: 

 .يباطد (  .تموزج(  .آبب(  .ريلولر ( 

 

 منظمة األمم المتادة، هو: الة از ال ي تُادد اصص الدول األعضاء في # 

 .األمانة العامةد (  .ما مة العدلج(  .مةلس األمتب(  .الةمعية العامةر ( 

 

 التابعة لمنظمة األمم المتادة، هو: المضايا والمسابل التي تنالش في الةمعية العامة # 

 .اعتماد الميزانية العامة لألمم المتادةب(  .دعم اموق اإلنسات والاريات األساسيةر ( 

 .تولأ األعمال اإلدارية ل ل رة زة المنظمةد (  .التوصية بتعييت األميت العام للمنظمةج( 

 

 ( سؤال وزاري)# الة از ال ي يُعد رهم رة زة منظمة األمم المتادة، هو: 

 .األمانة العامةد (  .مةلس األمتج(  .ما مة العدلب(  .الةمعية العامةر ( 

 

 (سؤال وزاري): ويت وت مت خمسة عير ممعداً، هورهم رة زة منظمة األمم المتادة # 

 .المةلس االلتصادي واالةتماعيد (  .الةمعية العامةج(  .األمانة العامةب(  .مةلس األمتر ( 

 

 # يبلػ عدد مماعد مةلس األمت الدولي التاب  لمنظمة األمم المتادة: 

 .ممعد 15د (  .ممعد 12ج(  .مماعد 9ب(  .مماعد 6ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# يبلػ عدد مماعد الدول دابمة العضوية في مةلس األمت الدولي: 

 .خمسة عيرةد (  .عيرةج(  .خمسةب(  .رربعةر ( 

 

 # يبلػ عدد مماعد الدول ؼير دابمة العضوية في مةلس األمت الدولي: 

 .خمسة عيرةد (  .عيرةج(  .خمسةب(  .رربعةر ( 

 

 # المدة التي تيؽل ا الدول ؼير دابمة العضوية في مةلس األمت الدولي: 

 .ري ر 6د (  .سنوات 4ج(  .سنة واادةب(  .سنتاتر ( 

 

 # مت الدول الخمس الدابمة العضوية في مةلس األمت الدولي وتتمت  باك النمت )الفيتو(، هي: 

 .الصيتد (  .رسبانياج(  .رلمانياب(  . ندار ( 
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 باك النمت )الفيتو( في مةلس األمت الدولي، هي:  ال تتمتع# رادى الدول التالية 

 .روسيا االتااديةد (  .فرنساج(  .ريطالياب(  .بريطانيار ( 

 

مت األمثلة علأ اك النمت ال ي رصدر  راد األعضاء الدابميت لمةلس األمت ورثر علأ مصدالية األمم # 

 : المتادة

 .م2000ارب اليييات في عام ب(  .م1975ارب فيتنام في عام ر ( 

 .م1999نزاع  يمير في عام د (  .م2006ارب لبنات في عام ج( 

 

 منظمة األمم المتادة، هو: الة از ال ي يتخ  لرار يالميام بعمليات اربية بمساعدة الدول األعضاء في # 

 .األمانة العامةد (  .ما مة العدلج(  .مةلس األمتب(  .الةمعية العامةر ( 

 

 التابعة لمنظمة األمم المتادة، هو: المضايا والمسابل التي تنالش في مةلس األمت # 

 .اعتماد الميزانية العامة لألمم المتادةب(  .اموق اإلنسات والاريات األساسيةدعم ر ( 

 .تولأ األعمال اإلدارية ل ل رة زة المنظمةد (  .التوصية بتعييت األميت العام للمنظمةج( 

 

 # انضمت الممل ة األردنية ال ايمية لمنظمة األمم المتادة في عام: 

 .م1957د (  .م1955ج(  .1953ب(  .م1951ر ( 

 

 # مت األعوام التي تولت في ا الممل ة األردنية ال ايمية عضوية مةلس األمت بصفة عضو ؼير دابم: 

 .م1982د (  .م1980ج(  .م1978ب(  .م1976ر ( 

 

 # تولت الممل ة األردنية ال ايمية رباسة مةلس األمت في: 

 .2016عام ي ر  انوت الثاني ب(  .م2013ي ر تيريت األول عام ر ( 

 .م2015ي ر تيريت األول عام د (  .م2014ي ر  انوت الثاني عام ج( 

 

 # يبلػ عدد مماعد المةلس االلتصادي واالةتماعي التابعة لمنظمة األمم المتادة: 

 .ممعد 54د (  .ممعد 50ج(  .ممعد 40ب(  .ممعد 45ر ( 

 

 # المدة التي ييؽل ا رعضاء المةلس االلتصادي واالةتماعي التابعة لمنظمة األمم المتادة، هو: 

 .سنة واادةد (  .سنتات ج( .سنوات 3 ب( .سنوات 4ر ( 
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 المةلس االلتصادي واالةتماعي التابعة لمنظمة األمم المتادة، هو: المضايا والمسابل التي تنالش في # 

 .اعتماد الميزانية العامة لألمم المتادةب(  .ات والاريات األساسيةدعم اموق اإلنسر ( 

 .تولأ األعمال اإلدارية ل ل رة زة المنظمةد (  .التوصية بتعييت األميت العام للمنظمةج( 

 

 لمةلس االلتصادي واالةتماعي، هو: مت الو االت واللةات التابعة ل# 

 .العامةلةنة األمانة ب(  ر ( لةنة يموت الالةبيت.

 .لةنة الس ات والتنميةد (  .البنن الدوليج( 

 

 # الدولة التي تم  في ا ممر ما مة العدل الدولية، هي: 

 .بريطانياد (  .هولنداج(  .بلةي اب(  .الواليات المتادة األمري يةر ( 

 

 # المدينة التي تم  في ا ممر ما مة العدل الدولية، هي: 

 .نيويورند (  .ةنيؾج(  .باريسب(  .الهاير ( 

 

 # يبلػ عدد لضاة ما مة العدل الدولية: 

 .لاضي 20د (  .لاضي 15ج(  .لضا  10ب(  .لضا  5ر ( 

 

 # الة از ال ي ينتخب مت لبل الةمعية العامة ومةلس األمت، هو: 

 .ما مة العدل الدوليةب(  .المةلس االلتصادي واالةتماعير ( 

 .المفوضية السامية لاموق اإلنساتد (  .األمانة العامةج( 

 

 # المدة التي يمضي ا المضا  في ما مة العدل الدولية: 

 .سنوات لابلة للتةديد 3ب(  .سنة واادة لابلة للتةديدر ( 

 .سنوات لابلة للتةديد 9د (  .سنوات لابلة للتةديد 6ج( 

 

 # مت يروط لبول ما مة العدل الدولية ألي لضية ال نزاع بيت الدول: 

 .وةود و الء ألطراؾ النزاعب(  .الا م ن ابي ال استبناؾ فيهر ( 

 .رم انية عدم اإللتزام بالمرارد (  .ال النزاع بالطرق السلميةج( 

 

الا ي رلاماه ال ياات # تاريخ رصدار ما مة العدل الدولياة لرارهاا المضاابي بياأت ةادار الفصال العصاري 

 : الص يوني في فلسطيت، هو

 .م2014يباط  20د (  .م2006آب  10ج(  .م2012ريلول  17ب(  .م2004تموز  9ر ( 
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 وت وت الميورة:  صالاية ربداء الرري المانوني في المسابل التي تعرت عليه العدل الدولية لما مة# 

 .وةود و الء ألطراؾ النزاعب(  .ن ابية ال استبناؾ فيهر ( 

 .رم انية عدم اإللتزام بالمرارد (  .ال النزاع بالطرق السلميةج( 

 

بالنسابة رلاأ فاروع األمام المتاادة ورة زت اا الة از اإلداري والفني ال ي يتولأ األعماال اإلدارياة  ل اا # 

 (، هو: الربيسة والفرعية ةميعاً )باستثناء ما مة العدل الدولية

 .األمانة العامةد (  .المةلس االلتصاديج(  .مةلس األمتب(  .الةمعية العامةر ( 

 

 ، هو: المسمول عت رداب ا والمتادث باسم ا# رعلأ موظؾ في األمم المتادة 

 .ربيس المنظمةد (  .المندوب الساميج(  .األميت العامب(  .ثل العامالممر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هو: 1946# رول مت تولأ منصب األميت العام في األمم المتادة عام 

 .بطرس ؼاليد (  . ورت فالدهايمج(  . وفي عناتب(  .تريةفلير ( 

 

 ( سؤال وزاري)# رول مت تولأ منصب األميت العام ل يبة األمم المتادة، هو: 

 .تريةفليد (  .بات  ي موتج(  . ورت فالدهايمب(  . وفي عناتر ( 

 

 # رول عربي تولأ منصب األميت العام ل يبة األمم المتادة، هو: 

 .اسنيت هي لدمحم د (  .بطرس ؼاليج(  ب( ميخابيل يوانا. ر ( دمحم البرادعي.

 

، هاو: م(1996-1992ألمام المتاادة بايت عاامي )منصاب األمايت العاام ل تتولا ة التيعربيال اليخصية# 

 (سؤال وزاري)

 . ارلوس منعمد (  .ميييل تامرج(  .بطرس ؼاليب(  .تريةفلير ( 

 

 مت رة زة منظمة األمم المتادة:  ليست# رادى الخيارات التالية 

 .ما مة العدل الدوليةب(  .واالةتماعيالمةلس االلتصادي ر ( 

 .المفوضية السامية لاموق اإلنساتد (  .الةمعية العامةج( 

 

 # اختصار منظمة األمم المتادة للطفولة، هو: 

 WHOد (  UNICEFج(  .ILOب(  UNESCOر ( 
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 # اختصار منظمة األمم المتادة للطفولة، هو: 

 األونروا.د (  .يونسيؾالج(  الفاو.ب(  يونس و.الر ( 

 

 # المدينة التي تم  في ا ممر منظمة األمم المتادة للطفولة، هي: 

 .باريسد (  .ةنيؾج(  .روماب(  .نيويورنر ( 

 

# المنظمة التي تُعنأ بتمديم المساعدة اإلنسانية لألطفال واألم ات والاد مت انتيار الفمر والمارت، هاي: 

 ( سؤال وزاري)

 .منظمة العمل الدوليةب(  .العالميةمنظمة الصاة ر ( 

 .منظمة األمم المتادة للطفولةد (  .منظمة األؼ ية والزراعة الدوليةج( 

 

 # اختصار منظمة العمل الدولية، هو: 

 WHOد (  UNICEFج(  ILOب(  UNESCOر ( 

 

 ( سؤال وزاري)منظمة العمل الدولية، هي: ل اً ممر اتخ ت# المدينة التي 

 .الهايد (  .ةنيؾج(  .روماب(  .نيويورنر ( 

 

 (سؤال وزاري): واادة مت اآلتية تعد مت رهداؾ منظمة العمل الدولية# 

 .تاميك العدالة االةتماعيةب(  .الاد مت انتيار الفمرر ( 

 .تمديم المساعدة لألطفال واألم اتد (  .تيةي  ارية التعبيرج( 

 

 # اختصار منظمة األؼ ية والزراعة الدولية، هو: 

 WHOد (  HAج(  ILOب(   F.A.Oر ( 

 

 # اختصار منظمة األؼ ية والزراعة الدولية، هو: 

 األونروا.د (  يونسيؾ.الج(  .الفاوب(  يونس و.الر ( 

 

 # المدينة التي تم  في ا ممر منظمة األؼ ية والزراعة الدولية، هي: 

 .باريسد (  .ةنيؾج(  .روماب(  .نيويورنر ( 
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 # المنظمة التي ت دؾ رلأ تعزيز التعاوت الدولي عت طريك تاسيت مستويات المعيية والتؽ ية، هي: 

 .منظمة العمل الدوليةب(  .منظمة الصاة العالميةر ( 

 .منظمة األمم المتادة للطفولةد (  .منظمة األؼ ية والزراعة الدوليةج( 

 

 اختصار منظمة األمم المتادة للتربية والعلوم والثمافة، هو:  #

 WHOد (  UNICEFج(  .ILOب(  UNESCOر ( 

 

 # اختصار منظمة األمم المتادة للتربية والعلوم والثمافة، هو: 

 األونروا.د (  يونسيؾ.الج(  الفاو.ب(  .يونس والر ( 

 

 # المدينة التي تم  في ا ممر منظمة األمم المتادة للتربية والعلوم والثمافة ، هي: 

 .باريسد (  .ةنيؾج(  .روماب(  .نيويورنر ( 

 

# المنظمااة التااي تُعنااأ بالافاااظ علااأ التااراث اإلنساااني العااالمي، وااتاارام التنااوع الثمااافي واللؽااوي باايت 

 اليعوب، هي: 

 .منظمة الصاة العالميةب(  .اإلنسات المفوضية السامية لاموقر ( 

 .منظمة األمم المتادة للطفولةد (  .منظمة األمم المتادة للتربية والعلوم والثمافةج( 

 

 # اختصار منظمة الصاة العالمية، هو: 

 WHOد (  HAج(  ILOب(   F.A.Oر ( 

 

 # المنظمة التي ت دؾ رلأ تمديم الخدمات والبرامج الالزمة لم افاة األمرات المعدية والسارية، هي: 

 .منظمة الصاة العالميةب(  .المفوضية السامية لاموق اإلنساتر ( 

 .منظمة األمم المتادة للطفولةد (  .منظمة األمم المتادة للتربية والعلوم والثمافةج( 

 

 # اختصار المفوضية السامية لاموق اإلنسات، هو: 

 WHOد (  HAج(  ILOب(   F.A.Oر ( 

 

 # رنيبت المفوضية السامية لاموق اإلنسات في عام: 

 .م1993د (  م.1992ج(  م.1991ب(  م. 1990ر ( 
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 # المنظمة التي تتاب  عمل منظمات األمم المتادة ومتابعة بعثات التاميك وفرق العمل، هي: 

 .منظمة الصاة العالميةب(  .المفوضية السامية لاموق اإلنساتر ( 

 .منظمة األمم المتادة للطفولةد (  .منظمة األمم المتادة للتربية والعلوم والثمافةج( 

 

 # تملد األمير زيد بت رعد منصب مفوت األمم المتادة السامي لاموق اإلنسات في عام: 

 .م2014د (  م.2013ج(  م.2012ب(  م. 2011ر ( 

 

م، هااو: 2014# األمياار العربااي الاا ي تملااد منصااب مفااوت األماام المتااادة السااامي لامااوق اإلنسااات عااام 

 ( سؤال وزاري)

 .علي بت الاسيتد (  .امز  بت الاسيتج(  .مرعد بت رعدب(  .زيد بت رعدر ( 

 

سؤال )، هو: 2014# رول عربي مسلم تملد منصب مفوت األمم المتادة السامي لاموق اإلنسات في عام 

 ( وزاري

 .األمير زيد بت رعدب(  .األمير علي بت الاسيتر ( 

 .األمير ؼازي بت دمحمد (  .األمير فراس بت رعدج( 

 

 # اختصار الو الة الدولية إلؼاثة وتيؽيل الالةبيت الفلسطينييت، هو: 

 .األونرواد (  يونسيؾ.الج(  الفاو.ب(  يونس و.الر ( 

 

 مت المنظمات التابعة لألمم المتادة:  ليست# رادى الخيارات التالية 

 .الالةبيتمفوضية يموت د (  .الةمعية العامة ج( .األونرواب(  .البنن الدولير ( 

 

 # رصدرت منظمة األمم المتادة اإلعالت العالمي لاموق اإلنسات في عام: 

 م.1950د (  م.1949ج(  .م1948ب(  م. 1947ر ( 

 

لمضايا م مة عملت منظمة األمم المتادة علأ زيادة الاوعي العاالمي مت ا ليست# رادى المواضي  التالية 

 : علي ا

 .الم اةريت ؼير اليرعييتب(   .ارتفاع درةة ارارة األرتر ( 

 الضؽط علأ الموارد الطبيعية.د (  اظر انتيار األسلاة النووية.ج( 

 

 : رصبات يعوب ا الةبة وم اةرة# مت الدول التي 

 ليبيا.د (  الةزابر.ج(  اليمت.ب(   .سوريةر ( 
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 ، هو: األوروبيةؼير اليرعييت للوصول رلأ السواال # البار ال ي ينتمل فيه الم اةريت 

 بار اليمال.د (  بار البلطيك.ج(  .البار المتوسطب(   البار األسود.ر ( 

 

 # الدولة التي انتيرت في ا المةاعة، هي: 

 ةيبوتي.د (  .ةنوب السوداتج(  رريتيريا.ب(   ؼينيا.ر ( 

 

 # الدولة التي ررسل رلي ا لوات دولية لافظ السالم للفصل بيت األطراؾ المتناعة، هي: 

 ةيبوتي.د (  ةنوب السودات.ج(  .رريتيرياب(  ؼينيا. ر ( 

 

 : رخفاق منظمة األمم المتادة في ال  ثير مت النزاعات والاروب في العالم# مت رسباب 

 تر ز رهم السلطات في يد الةمعية العامة.ب(   . ثرة األة زة والمنظمات التابعة ل ار ( 

 تضخم ال ي ل التنظيمي لمةلس األمت.د (  امتالن ةمي  رعضاء المنظمة لاك النمت.ج( 

 

 : معاناة منظمة األمم المتادة مت رزمة مالية مستمرة# رادى الخيارات التالية ليست مت رسباب 

 .الاروب التي ينتج عن ا مةاعات ثرة ب(   . ثرة األة زة والمنظمات التابعة ل ار ( 

 تضخم ال ي ل التنظيمي لألمم المتادة.د (  تضخم نفمات لوات الطوارئ الدولية.ج( 

 

 : م1991مت نتابج ان يار االتااد السوفييتي عام # 

 .ظ ور نظام اةتماعي ةديدب(  .تفرد الصيت  دولة ايترا يةر ( 

 .رعادة راياء طريك الاريرد (  .بروز االتااد األوروبيج( 

 

 : مثالً علأمنظمة ينؽ اي للتعاوت تعد # 

 .المنظمة العالميةد (  .المنظمة اإللليميةج(  .المنظمة المطريةب(  .المنظمة الدوليةر ( 

 

 # مت المنظمات االلتصادية العالمية: 

 .االتااد األوروبيد (  .الدول األمري يةج(  .التعاوت اإلسالميب(  .ينؽ اي للتعاوتر ( 

 

 # تأسست منظمة ينؽ اي للتعاوت في عام: 

 .م2004د (  .م2003ج(  .م2002ب(  .م2001ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 2001# المنظمة الدولية التي تأسست في موس و عام 

 .األسيس ود (  .االتااد األوروبيج(  .ينؽ ايب(  .البري سر ( 
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 ( سؤال وزاري)م، هي: 2001# المدينة التي تأسست ب ا منظمة ينؽ اي للتعاوت في عام 

 .ب يتد (  .موس وج(  .هونػ  ونػب(  .ينؽ اير ( 

 

 ةزءا مت االتااد السوفييتي، هي:  لم تكن# رادى الدول التالية 

 .با ستاتد (  . ازاخستاتج(  .طاةي ستاتب(  .ليرؼيزستاتر ( 

 

 دولة عضو في منظمة ينؽ اي للتعاوت، هي:  #

 .ر ربيةاتد (  ج( تر مانستات. .رفؽانستاتب(  .روزب ستاتر ( 

 

سؤؤؤال ): الدوليااة التااي ماات رهااداف ا مااولااة الوصااول رلااأ نظااام التصااادي عااالمي ةديااد، هاايمنظمااة ال# 

 (وزاري

 .األنديزةماعة دول د (  .االتااد األوروبيج(  .ينؽ ايب(  .البري سر ( 

 

 # المنظمة التي ت دؾ رلأ رلامة مياري  ميتر ة في لطاعات النفط والؽاز والموارد المابية، هي: 

 .منظمة ينؽ اي للتعاوتب(  .منظمة الدول األمري يةر ( 

 .منظمة التعاوت اإلسالميد (  .منظمة البري سج( 

 

 (سؤال وزاري): رهداؾ منظمة ينؽ اي للتعاوت# مت 

 .مااربة الةريمة وتةارة المخدراتب(  .مت هيمنة صندوق النمد والبنن الدولييت الادر ( 

 .فتا الادود للتنمل الار والتنمية االلتصاديةد (  .مااربة التفرلة العنصريةج( 

 

  رنياء مصرؾ ميترن سعياً إلصدار عملة موادة في المستمبل، هي:# المنظمة التي مت رهداف ا 

 .منظمة البري سب(  .األمري يةمنظمة الدول ر ( 

 .منظمة التعاوت اإلسالميد (  .منظمة ينؽ اي للتعاوتج( 

 

( 3000برية وبارية مترابطة تسل ه السفت والموافال ب ادؾ التةاارة يرةا  تااريخ رنياابه رلاأ )# طريك 

 ، ه ا تعريؾ: عام لبل الميالد و ات يربط بيت الصيت والةزء الةنوبي والؽربي آلسيا الوسطأ وال ند

 .طريك ال هبد (  .طريك التوابلج(  .طريك الاريرب(  .طريك البخورر ( 

 

 # الطريك المديم ال ي تسعأ رلأ راياب ا منظمة ينؽ اي ب دؾ تطوير التعاوت االلتصادي اإللليمي، هو: 

 .طريك ال هبد (  .طريك التوابلج(  .طريك الاريرب(  .طريك البخورر ( 
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 : تاريخ رنياء طريك الارير رلأيرة  # 

 .عام لبل الميالد 3500ب(  .عام لبل الميالد 3000ر ( 

 .عام لبل الميالد 4500د (  .عام لبل الميالد 4000ج( 

 

 : ربرز ال يبات التي رنيأت ا منظمة ينؽ اي للتعاوت# مت 

 .االتااد البن يد (  .مةلس األعمالج(  .بنن التنمية الةديدب(  .المنتدى االلتصادير ( 

 

 : م ام االتااد البن ي في منظمة ينؽ اي للتعاوت# مت 

 .تنفي  المياري   ات األهمية االةتماعيةب(  .الاد مت هيمنة صندوق النمد والبنن الدولييتر ( 

 .ريةاد منظومة تعاوت نمدية متعددة المستوياتد (  .تس يل التبادل التةاري واالستثماريج( 

 

 : تزايد االهتمام العالمي بمنظمة ينؽ اي للتعاوت# مت رسباب 

 .تعد مت رؼنأ التصاديات دول العالمب(  .اإلم انيات السياسية ال ابلة للدول األعضاءر ( 

 .مبادرات التةارة الار د (  .ألن ا تضم روسيا والصيتج( 

 

 : مثالً علأمنظمة البري س تعد # 

 .المنظمة العالميةد (  .المنظمة اإللليميةج(  .لمنظمة المطريةاب(  .المنظمة الدوليةر ( 

 

 # مت المنظمات االلتصادية العالمية: 

 .االتااد األوروبيد (  .الدول األمري يةج(  .التعاوت اإلسالميب(  .البري سر ( 

 

 # تأسست منظمة البري س في عام: 

 .م2010د (  .م2009ج(  .م2008ب(  .م2007ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 2009# الدولة التي تأسست في ا منظمة البري س عام 

 .رلمانياد (  .بريطانياج(  .فرنساب(  .روسيار ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 2009عام  اآلتية تعد مت الدول الممسسة لمنظمة البري س الدولواادة مت # 

 .افريمياةنوب د (  .السعوديةج(  .رلمانياب(  .الياباتر ( 

 

 م، هي: 2009عام  مت الدول الممسسة لمنظمة البري س ال تعداآلتية  الدولواادة مت # 

 .البرازيلد (  .ال ندج(  . وريا اليماليةب(  .الصيتر ( 
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م ب ادؾ تياةي  التعااوت التةااري والسياساي والثماافي بايت 2009# المنظمة التي تأسست في روسيا عام 

 ( سؤال وزاري)الدول األعضاء، هي: 

 .االتااد األوروبيد (  .الدول األمري يةج(  .ينؽ ايب(  .البري سر ( 

 

 # دولة عضو في منظمة البري س، هي: 

 .رلبانياد (  .مصرج(  .ال نـدب(  .األرةنتيتر ( 

 

 # تي ل مسااة الدول األعضاء في منظمة البري س ما نسبته: 

 .خمس مسااة العالمد (  .نصؾ مسااة العالمج(  .العالمثلث مسااة ب(  .رب  مسااة العالمر ( 

 

 # نسبة عدد س ات الدول األعضاء في منظمة البري س: 

 .خمس عدد س ات العالمب(  .رب  عدد س ات العالمر ( 

 .نصؾ عدد س ات العالمد (  .ثلث عدد س ات العالمج( 

 

العاالم االيااً با ام رن اا تمتلان ر بار األسااواق مات رؼناأ التصاااديات دول # المنظماة االلتصاادية التاي تعاد 

 ، هي: العالمية رضافة رلأ رن ا تة ب نصؾ االستثمارات العالمية رلي ا

 .العمل الدوليةد (  .الدول األمري يةج(  .البري سب(  .ينؽ اير ( 

 

 : رهداؾ منظمة البري س# مت 

 .الةريمة وتةارة المخدراتمااربة ب(  .تس يل التبادل التةاري واالستثمارير ( 

 .فتا الادود للتنمل الار والتنمية االلتصاديةد (  .مااربة التفرلة العنصريةج( 

 

 # المنظمة التي ت دؾ رلأ الاد مت هيمنة صندوق النمد والبنن الدولييت، هي: 

 .منظمة ينؽ ايب(  .منظمة الدول األمري يةر ( 

 .اإلسالمي منظمة التعاوتد (  .منظمة البري سج( 

 

 : ربرز رنةازات منظمة البري س# مت 

 .االتااد البن يد (  .مةلس األعمالج(  .بنن التنمية الةديدب(  .المنتدى االلتصادير ( 

 

 # تأسس بنن التنمية الةديد في عام: 

 .م2014د (  .م2013ج(  .م2012ب(  .م2011ر ( 
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 م، هو: 2014ممر بنن التنمية الةديد ال ي تأسس في عام  #

 .نيودل يد (  ج( برازيليا. .ينؽ ايب(  .موس ور ( 

 

 : التاب  منظمة البري سبنن التنمية الةديد اختصاصات # مت 

 .تنفي  المياري   ات األهمية االةتماعيةب(  .الاد مت هيمنة صندوق النمد والبنن الدولييتر ( 

 .رصالح النظام المالي وااللتصادي العالميد (  .التبادل التةاري واالستثماري تس يلج( 

 

 : مت التاديات الدولية التي تناولت ا اةتماعات منظمة البري س# 

 .التةارة الارةد (  .مي الت اةتماعيةج(  .الم اةريت ؼير اليرعييتب(  .التؽير المناخي ر (

 

 : ي تم بتعزيز االلتصاد العالمي وتطوير منتدى التصادي # مت األمثلة علأ 

 .مةموعة العيريتد (  .المنتدى االوروبيج(  .اتااد مير وسورب(  .منتدى البندليةر ( 

 

م وي دؾ رلأ منالية الموضاوعات الربيساة التاي ت ام االلتصااد 1999منتدى التصادي رنيبت في عام # 

 : الدولية وتفعيل مبادرات التةارة الارة، ه ا تعريؾالعالمي عالوة علأ رصالح الممسسات المالية 

 .مةموعة العيريتد (  .المنتدى االوروبيج(  .اتااد مير وسورب(  .منتدى البندليةر ( 

 

 # رنيبت مةموعة العيريت في عام: 

 .م2000د (  .م1999ج(  .م1998ب(  .م1997ر ( 

 

 دولة عضو في مةموعة العيريت، هي:  #

 .با ستاتد (  .ةنوب رفريمياج(  .ريراتب(  .البرازيلر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 1999# الدولة العربية العضو في "مةموعة العيريت" التي رنيبت عام 

 .العراقد (  .األردتج(  .السعوديةب(  .سوريةر ( 

 

 # مت رسباب رنياء مةموعة العيريت: 

 .التةارة الارةتفعيل مبادرات ب(  .تعزيز الثمة واالستمرارر ( 

 .الاد مت هيمنة البنن وصندوق النمد الدولييتد (  .تمويل مياري  البنأ التاتية للمواصالتج( 
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 # مت رهداؾ منتدى مةموعة العيريت: 

 .تفعيل مبادرات التةارة الارةب(  .رنياء منطمة للتةارة الارةر ( 

 .هيمنة صندوق النمد الدوليالاد مت د (  .رصالح الممسسات المالية الدوليةج( 

 

  :  مثالً علأ منظمة التعاوت اإلسالميتعد # 

 .المنظمة العالميةد (  .المنظمة اإللليميةج(  .المنظمة المطريةب(  .المنظمة الدوليةر ( 

 

 : ، هومنظمة التعاوت اإلسالمياالسم المديم ل# 

 .الصندوق اإلسالميد (  .اإلسالميةالمنظمة ج(  .الوادة اإلسالميةب(  .الممتمر اإلسالمير ( 

 

اراق الص اينة للمسةد األلصأ وتدعو رلاأ توثياك رم علأ رثر ةريمة 1969منظمة دولية رنيبت عام # 

 : الروابط األخوية والرواية بيت الدول واليعوب اإلسالمية، ه ا تعريؾ

 .الممتمر اإلسالميد (  .المنظمة اإلسالميةج(  .الوادة اإلسالميةب(  .التعاوت اإلسالمير ( 

 

 (سؤال وزاري): الداف  المباير إلنياء الدول اإلسالمية منظمة الممتمر اإلسالمي، هو# 

 .راراق المسةد األلصأ علأ ريدي الص اينةب(  .ةاإلسالميبيت الدول التعاوت تاميك ر ( 

 .السلم الدوليتوايد الة ود لافظ د (  .توثيك الروابط األخوية بيت الدول اإلسالميةج( 

 

 الممتمر اإلسالمي، هو: العام ال ي رنيبت فيه منظمة # 

 .م2011د (  .م2007ج(  .م1969ب(  .م1964ر ( 

 

 : رلأ منظمة التعاوت اإلسالمي في عام الممتمر اإلسالميتؽيير اسم منظمة # 

 .م2011د (  .م2007ج(  .م1969ب(  .م1964ر ( 

 

 : في عام# رول دعوة اديثة إلنياء منظمة تةم  الدول اإلسالمية  ات 

 .م2011د (  .م2007ج(  .م1969ب(  .م1964ر ( 

 

 م، هاي:1964# الدولة التي انطلمات من اا رول دعاوة اديثاة إلنيااء منظماة تةما  الادول اإلساالمية لعاام 

 (سؤال وزاري)

 .المؽربد (  .األردتج(  .الصومالب(  .السعوديةر ( 
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م، هاي: 1964# المدينة التي انطلمت من ا رول دعاوة اديثاة إلنيااء منظماة تةما  الادول اإلساالمية لعاام 

 ( سؤال وزاري)

 .ممدييود (  .المدسج(  .الرباطب(  .ةدةر ( 

 

 م و انت سبب إلنياء منظمة الممتمر اإلسالمي، هي: 1969# الةريمة التي رلدم علي ا الص اينة عام 

 .فرت السيادة اإلسرابيلية علأ المسةد األلصأب(  .الافريات عند رساسات المسةد األلصأر ( 

 .لتمسيم الزماني والم اني للمسةد األلصأاد (  .ارق المسةد األلصأ المبارنج( 

 

 ( سؤال وزاري)# العام ال ي رلدم فيه الص اينة علأ ةريمة ارق المسةد األلصأ، هو: 

 .م1969د (  .م1968ج(  .م1967ب(  .م1964ر ( 

 

 : م1969ممتمر لمة الرباط عام  # مت رسباب انعماد

 .النظر في  يفية اماية الممدسات اإلسالميةب(  .دعم لضية المسلميت في الفلبيتر ( 

 .تمديم المعونات للةاليات اإلسالميةد (  .لتدارس اعتداء فرنسا علأ الةزابرج( 

 

رلأ عمد ممتمر رسالمي لتدارس اعتداء الص اينة علأ المسةد األلصأ ربرز اليخصيات التي نادت مت  #

 : م1969في عام 

 هواري بومديت. د ( .الاسيت بت طاللج(  .ةمال عبدالناصرب(  ر ( عبدالسالم عارؾ.

 

 م، هو: 1969# عدد الدول اإلسالمية التي اضرت الممتمر اإلسالمي لدعم المضية الفلسطينية في عام 

 .دولة 35د (  .دولة 30ج(  .دولة 25ب(  .دولة 20ر ( 

 

البيات الصادر عات لاادة العاالم اإلساالمي فاي مامتمر لماة الربااط عاام مت  ليست# رادى الخيارات التالية 

 : م1969

 .رت ت وت مدينة ةدة الممر الدابم لألمانة العامةب(  .توثيك الروابط األخوية والروايةر ( 

 .التعاوت في المةاالت االلتصادية والثمافيةد (  .ة ودهم لافظ السلمعزم م علأ توايد ج( 

 

 ( سؤال وزاري)# المدينة التي تعتبر ممراً مملتاً لمنظمة الممتمر اإلسالمي، هي: 

 .ةدةد (  .الماهرةج(  .عماتب(  .المدسر ( 
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والرواياة بايت ياعوب م وعازم م منظمة دولية تضم الدول اإلسالمية تسعأ رلأ توثيك الروابط األخوية # 

علأ توايد ة ودهم لافظ السلم الدولي والتعاوت في المةاالت االلتصادية والثمافية والرواية انطاللااً مات 

 : تعاليم الديت اإلسالمي، ه ا تعريؾ

 .الممتمر اإلسالميد (  .المنظمة اإلسالميةج(  .الوادة اإلسالميةب(  .التعاوت اإلسالمير ( 

 

 داؾ منظمة التعاوت اإلسالمي: # مت ره

 .رنياء مرا ز ثمافية وةامعات رسالميةب(  .فتا الادود للتنمل الارر ( 

 .رلامة المياري  التنمويةد (  .مااربة التفرلة العنصريةج( 

 

 # المنظمة التي ت دؾ رلأ تارير األما ت الممدسة في فلسطيت والافاظ علأ سالمت ا، هي: 

 .منظمة ينؽ ايب(  .األمري يةمنظمة الدول ر ( 

 .منظمة التعاوت اإلسالميد (  .منظمة البري سج( 

 

 : الداعمة للمضية الفلسطينية # مت رهداؾ منظمة التعاوت اإلسالمي

 .الافاظ علأ سالمة األما ت الممدسةب(  .رنياء مرا ز ثمافية وةامعات رسالميةر ( 

 .المياري  التنمويةرلامة د (  .مااربة التفرلة العنصريةج( 

 

# الصندوق ال ي رنيأته منظمة التعاوت اإلسالمي ب ادؾ تماديم المعوناات المادياة للةالياات اإلساالمية فاي 

 يتأ رنااء العالم، هو: 

 .صندوق اإلعمارد (  .صندوق المدسج(  .صندوق التضامتب(  .صندوق األولاؾر ( 

 

 رنيا صندوق التضامت اإلسالمي في عام:  #

 .م1977د (  .م1976ج(  .م1975ب(  .م1974ر ( 

 

 # مت الدول التي اصلت علأ مساعدات رنسانية مت صندوق التضامت اإلسالمي: 

 .رندونيسياد (  .السوداتج(  .زنةبارب(  . رواتيار ( 

 

الصااندوق الاا ي رنيااأته منظمااة التعاااوت اإلسااالمي ب اادؾ الافاااظ علااأ األمااا ت الممدسااة اإلسااالمية  #

 والمسياية في فلسطيت وترميم ا، هو: 

 .صندوق اإلعمارد (  .صندوق المدسج(  .صندوق التضامتب(  .صندوق األولاؾر ( 

 

 



 

 / الفصل الثانيوالعالم تاريخ العرب األسبلة الموضوعية لمادة  20
 

 # مت رسباب رنياء صندوق المدس مت لِبل منظمة التعاوت اإلسالمي: 

 .رلامة المياري  التنمويةب(  .مماومة سياسة الت ويدر ( 

 .رصدار المملفات العلميةد (  .مااربة التفرلة العنصريةج( 

 

 # رنيا البنن اإلسالمي للتنمية في عام: 

 .م1977د (  .م1976ج(  .م1975ب(  .م1974ر ( 

 

 (سؤال وزاري): م1975عام  رنياء البنن اإلسالمي للتنميةهداؾ مت رواادة مت اآلتية تعد # 

 .مساعدة الالةبيت في البوسنة وال رسنب(  .بناء وادات س نية لضاايا الزالزلر ( 

 .تمديم الدعم االلتصادي للدول األعضاءد (  .ةم  األموال لدعم  فاح رهل المدسج( 

 

 # مت رسباب رنياء البنن اإلسالمي للتنمية مت لِبل منظمة التعاوت اإلسالمي: 

 .رلامة المياري  التنمويةب(  .دعم التعاوت بيت الدول األعضاءر ( 

 .رصدار المملفات العلميةد (  .مااربة التفرلة العنصريةج( 

 

 # مت الوسابل التي اتبعت ا منظمة التعاوت اإلسالمي في تعزيز الاوار بيت الاضارات والثمافات واألديات: 

 .رلامة المياري  التنمويةب(  .دعم التعاوت بيت الدول األعضاءر ( 

 .رصدار المملفات العلميةد (  .مااربة التفرلة العنصريةج( 

 

والتااي تُعنااأ بيااموت التربيااة والتعلاايم والثمافااة  التابعااة لمنظمااة التعاااوت اإلسااالميالمنظمااة اإلسااالمية # 

 ، ه ا تعريؾ: ورستراتيةيات تطبيم ا وتنفي ها

 .ررسي اد (  يونسيؾ.الج(  .رسيس وب(  يونس و.الر ( 

 

 رنيبت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثمافة )رسيس و( في عام:  #

 .م1984د (  .م1983ج(  .م1982ب(  .م1981ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# المدينة التي اتخ ت ممرا للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثمافة )رسيس و(، هي: 

 .الرباطد (  .دميكج(  .بؽدادب(  .الماهرةر ( 

 

 # اختصار المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثمافة، هو: 

 .ررسي اد (  يونسيؾ.الج(  .رسيس وب(  يونس و.الر ( 
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 : (منظمة التربية والتعليم والثمافة والعلوم )رسيس وربرز مياري  # مت 

 .االهتمام باللؽة العربية ونيرهاب(  .نير ربااث اول التراث والمعالم اإلسالميةر ( 

 .ترةمة المرآت ال ريم لمختلؾ اللؽاتد (  .رنياء م تبة تاتوي مخطوطات رسالمية نادرةج( 

 

# مت الةامعات اإلسالمية التي رنيأت ا منظمة التربية والتعليم والثمافة والعلاوم )رسيسا و( التابعاة لمنظماة 

 التعاوت اإلسالمي، هي: 

 .الةامعة اإلسالمية العالمية بماليزياب(  .العلوم اإلسالمية باألردتةامعة ر ( 

 .الةامعة اإلسالمية المفتواة بمطرد (  .الةامعة اإلسالمية بالنيةرج( 

 

 (سؤال وزاري): م، هي1988 ةامعة رسالمية عامالدولة التي رنيأت ب ا منظمة التعاوت اإلسالمي # 

 .روؼنداد (  .ؼينياج(  . ينياب(  .نيةيريار ( 

 

 # رنيبت الةامعة اإلسالمية في روؼندا في عام: 

 .م1990د (  .م1989ج(  .م1988ب(  .م1987ر ( 

 

 # عدد اللؽات اإلفريمية التي ُ تبت بالارؾ العربي في المدارس التي رنيأت ا منظمة رسيس و، هي: 

 .لؽة 20د (  .لؽة 19ج(  .لؽة 18ب(  .لؽة 17ر ( 

 

# مت الدول التي فتات في اا المنظماة اإلساالمية للتربياة والعلاوم والثمافاة )رسيسا و( مادارس لتعلايم اللؽاة 

 العربية، هي: 

 .اد ( رريتري .با ستاتج(  .رفؽانستاتب(  .ؼينيار ( 

 

التاريخياة مر ز ألبااث التاريخ والفنوت والاضارة اإلسالمية ب دؾ اماية التراث اإلساالمي والمعاالم # 

 ، ه ا تعريؾ: اإلسالمية والتراث الف ري والتاريخي

 .ررسي اد (  يونسيؾ.الج(  .رسيس وب(  يونس و.الر ( 

 

 # رنيا مر ز ربااث التاريخ والفنوت والاضارة اإلسالمية )ررسي ا( في عام : 

 .م1990د (  .م1985ج(  .م1980ب(  .م1975ر ( 

 

م، 1980المدينة التي رنيا في اا مر از ألباااث التااريخ والفناوت والاضاارة اإلساالمية )ررساي ا( عاام  #

 ( سؤال وزاري)هي: 

 .الرباطد (  .بؽدادج(  .ط راتب(  .اسطنبولر ( 
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 # اختصار مر ز ألبااث التاريخ والفنوت والاضارة اإلسالمية، هو: 

 .ررسي اد (  يونسيؾ.الج(  .رسيس وب(  يونس و.الر ( 

 

 : ربرز انةازات مر ز األبااث للتاريخ والفت والاضارة اإلسالمية )ررسي ا(# مت 

 .رنياء المرا ز الثمافية والةامعات اإلسالميةب(  .( لؽة افريمية بالارؾ العربي17 تابة )ر ( 

 .العربيةرنياء مدارس لتعليم اللؽة د (  .رنياء م تبة تاتوي مخطوطات رسالمية نادرةج( 

 

 # الدولة التي رنيا في ا مةم  الفمه اإلسالمي، هي: 

 .السعوديةد (  .العراقج(  .تر ياب(  .المؽربر ( 

 

 # المدينة التي رنيا في ا مةم  الفمه اإلسالمي، هي: 

 .اسطنبولد (  .بؽدادج(  .ةدةب(  .الرباطر ( 

 

 : في ال ا منظمة التعاوت اإلسالميالمي الت التي ساهمت # مت 

 .توافك بيت ا ومة الفلبيت وةب ة تارير مورو الوطنيةالب(  .مساعدة الالةبيت في سوريار ( 

 .يمال العراق د ( منا الا م ال اتي إللليم  ردستات .ال مي لة البطالة في رفؽانستاتج( 

 

 # ولعت اتفالية السالم بيت ا ومة الفلبيت وةب ة تارير مورو الوطنية في عام: 

 .م1997د (  .م1996ج(  .م1995ب(  .م1994ر ( 

 

 : مثالً علأ منظمة الدول األمري يةتعد  #

 .المنظمة العالميةد (  .المنظمة اإللليميةج(  .المنظمة المطريةب(  .المنظمة الدوليةر ( 

 

 : بدرت مااولة رنياء ت تل يضم دول رمري ا اليمالية والةنوبية في النصؾ األول مت المرت# 

 .ميالدي 21د (  .ميالدي 20ج(  .ميالدي 19ب(  .ميالدي 18ر ( 

 

منظمة رلليمية تضم دول رمري ا اليمالية والةنوبية ب دؾ دعام التعااوت السياساي وااللتصاادي اإللليماي # 

 : بيت الدول األعضاء ونير الديممراطية وترسيخ ا والدفاع عت مبادئ اموق اإلنسات، ه ا تعريؾ

 .دول رمري ا الةنوبيةد (  .مير وسورج(  .دول األنديزب(  .األمري يةالدول ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# العام ال ي رعلت فيه تأسيس منظمة الدول األمري ية، هو: 

 .م1947د (  .م1948ج(  .م1949ب(  .م1950ر ( 
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ا الةنوبيااة عااام رمري اارلليميااة تضاام دول رمري ااا الياامالية وتأساايس منظمااة عاات  ارعلاات في ااالمديناة التااي # 

 ( سؤال وزاري): م، هي1948

 .البازد (  .برازيلياج(  . ارا اسب(  .بوةوبار ( 

 

ا الةنوبيااة عااام رمري اارلليميااة تضاام دول رمري ااا الياامالية وتأساايس منظمااة عاات  ارعلاات في ااالدولااة التااي # 

 : م، هي1948

 . نداد (  . ولومبياج(  .الم سينب(  .األرةنتيتر ( 

 

 : منظمة الدول األمري ية رهداؾ# مت 

 .نير الديممراطية وترسيخ اب(  .فتا الادود للتنمل الارر ( 

 .رنياء تةم  التصادي للدول األعضاءد (  .رلامة منطمة تةارة ارةج( 

 

 ، هي: بأن ا خليط مت رةناس عدة باإلضافة لس ان ا األصلييتالمارة التي تتميز  #

 .رمري ا الةنوبيةد (  .روروباج(  .رفريمياب(  .آسيار ( 

 

# العام ال ي ولعت فيه اتفاليتيت ت دفات رلأ اماية األلليات في األمري يتيت بما فاي م الناازاوت، وم افااة 

 التمييز العنصري بيت يعوب المارتيت، هو: 

 .م2010د (  .م2011ج(  .م2012ب(  .م2013ر ( 

 

 : رمري ا الةنوبية في رواخر المرت الماضيربرز المي الت التي عانت من ا دول # مت 

 .الفمر والبطالةد (  .المديونية العالميةج(  .التلوث البيبيب(  .ان يار البورصةر ( 

 

م ي اادؾ رلااأ تنساايك السياسااات االلتصااادية ورلامااة منطمااة 1969رنيااا عااام  الاا ي لتصاااديالتةماا  اال# 

 (سؤال وزاري): هو تةارية ارة بين ا،

 .ةماعة دول األنديزب(  .الدول األمري يةمنظمة ر ( 

 .اتااد دول رمري ا الةنوبيةد (  .اتااد مير وسور ج(

 

 ( سؤال وزاري)# العام ال ي رنيبت فيه "ةماعة دول األنديز"، هو: 

 .م1972د (  .م1971ج(  .م1970ب(  .م1969ر ( 

 

 

 



 

 / الفصل الثانيوالعالم تاريخ العرب األسبلة الموضوعية لمادة  24
 

 # دولة عضو في ةماعة دول األنديز، هي: 

 .األرةنتيتد (  .األوروؼوايج(  .فنزويالب(  .البرازيلر ( 

 

 عضو في ةماعة دول األنديز، هي:  ليستالتي دولة ال# 

 .األرةنتيتد (  .اال وادورج(  . ولومبياب(  .بوليفيار ( 

 

 : ةماعة دول األنديز رهداؾ# مت 

 .األعضاءتنسيك السياسات االلتصادية بيت الدول ب(  .الدفاع عت مبادئ اموق اإلنساتر ( 

 .دعم الاوار السياسي في ال األزماتد (  .فتا الادود للتنمل الار والتنمية االلتصاديةج( 

 

تةما  التصاادي لادول رمري ااا الةنوبياة الا ي رطلااك علياه )الساوق المياتر ة الةنوبيااة( تأساس فاي عااام # 

 : م، ه ا تعريؾ1991

 .ةماعة دول األنديزب(  .منظمة الدول األمري يةر ( 

 .اتااد دول رمري ا الةنوبيةد (  .اتااد مير وسور ج(

 

 ( في عام: اتااد مير وسور# تأسس السوق الميتر ة الةنوبية )

 .م1990د (  .م1991ج(  .م1992ب(  .م1993ر ( 

 

 ، هي: اتااد مير وسور# دولة عضو في 

 .باراؼوايد (  .بوليفياج(  .البيروب(  .اال وادورر ( 

 

 : دول األنديز م  اتااد مير وسور في  يات دولي وااد، ه ا تعريؾ اندماج ةماعة# 

 .مةموعة التسعةب(  .منظمة الدول األمري يةر ( 

 .اتااد دول رمري ا الةنوبيةد (  .الوادة األمري ية ج(

 

 م، هي: 2008# الدولة التي ول  في ا ميثاق اتااد دول رمري ا الةنوبية عام 

 .فنزويالد (  .البرازيلج(  .باراؼوايب(  . ولمبيار ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 2008# المدينة التي ول  في ا ميثاق اتااد دول رمري ا الةنوبية عام 

 .بوةوتاد (  .هافاناج(  .برازيلياب(  . را اسر ( 
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 # ثالث ر بر  تلة التصادية في العالم، هي: 

 .البري سمنظمة ب(  .منظمة ينؽ اي للتعاوتر ( 

 .منظمة الدول األمري يةد (  .اتااد دول رمري ا الةنوبيةج( 

 

 اتااد دول رمري ا الةنوبية:  رهداؾ# مت 

 .تنسيك السياسات االلتصادية بيت الدول األعضاءب(  .الدفاع عت مبادئ اموق اإلنساتر ( 

 .السياسي في ال األزماتدعم الاوار د (  .فتا الادود للتنمل الار والتنمية االلتصاديةج( 

 

 : ةاليات العربية في لارة رمري ية ةنوبية رلأ ناو# يصل عدد ال

 .مليوت نسمة 35د (  .مليوت نسمة 30ج(  .مليوت نسمة 25ب(  .مليوت نسمة 20ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م(، هو: 1999 -1989# اليخصية العربية التي تولت رباسة األرةنتيت بيت عامي )

 .ةميل معوتد (  .عبدهللا بو  رمج(  . ارلوس منعمب(  .تامر ميييلر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# العام ال ي ُعمدت فيه الممة العربية األمري ية في البيرو، هو: 

 .م2012د (  .م2011ج(  .م2010ب(  .م2009ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 2011# الدولة التي عمدت في ا الممة العربية األمري ية عام 

 .البيرود (  .األرةنتيتج(  .فنزويالب(  .البرازيلر ( 

 

 : م2011رسباب انعماد الممة العربية األمري ية في البيرو عام # مت 

 .تيةي  دول المارة باإلعتراؾ بالدولة الفلسطينيةب(  .التوصل رلأ ال سلمي لألزمة السوريةر ( 

 .اإليمات باك اليعوب بالعيش في عالم مستمرد (  .تأ يد زيادة التعاوت المابم بيت اإللليميتج( 

 

 م، هي: 2015# الدولة التي عمدت في ا ممتمر بيت دول رمري ا الةنوبية والدول العربية عام 

 .اإلماراتد (  .سلطنة ُعماتج(  .لطرب(  .السعوديةر ( 

 

 م، هي: 2015المدينة التي عمدت في ا ممتمر بيت دول رمري ا الةنوبية والدول العربية عام  #

 .مسمطد (  .ربو ظبيج(  .الرياتب(  .الدواةر ( 

 

 # العام ال ي ُعمدت فيه ممتمر بيت دول رمري ا الةنوبية والدول العربية في مدينة الريات، هو: 

 .م2015د (  .م2013ج(  .م2011ب(  .م2009ر ( 
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 : م2015نتابج ممتمر بيت دول رمري ا الةنوبية والدول العربية ال ي ُعمد في الريات عام # مت 

 .تيةي  دول المارة باإلعتراؾ بالدولة الفلسطينيةب(  .التوصل رلأ ال سلمي لألزمة السوريةر ( 

 .االلتصادية العربية األمري يةتنمية العاللات د (  .مساندة اإلمارات في لضية الُةزر العربيةج( 

 

 : مثالً علأ منظمة االتااد االوروبيتعد # 

 .المنظمة العالميةد (  .المنظمة اإللليميةج(  .المنظمة المطريةب(  .المنظمة الدوليةر ( 

 

 # رنيبت الةماعة األوروبية للفام والصلب في عام: 

 .م1965د (  .م1960ج(  .م1955ب(  .م1950ر ( 

 

 : م1950رنياء الةماعة األوروبية للفام والُصلب في عام # مت رسباب 

 .لولوؾ في وةه األزمات االلتصادية األوروبيةاب(  .الدعوة رلأ وادة سياسية ودفاعية ونمديةر ( 

 .تنمية العاللات االلتصادية األوروبية األمري يةد (  .التنمية االلتصادية واالةتماعية والثمافيةج( 

 

 : م، هو1950الدول الممسسة لةماعة الفام والُصلب األوروبية عام # عدد 

 .دولة 18د (  .دولة 16ج(  .دولة 12ب(  .دول 6ر ( 

 

سؤؤال ): م1950عاام فاي لفاام والُصالب ل األوروبياة لةماعاةا ة التي ياار ت فاي تأسايس منظماةالدول# 

 (وزاري

 .هولنداد (  .البرتؽالج(  .رسبانياب(  .بريطانيا ر (

 

 (سؤال وزاري): م1950الدول الممسسة لةماعة الفام والُصلب األوروبية عام # مت 

 .النمساد (  .ليتوانياج(  .لو سمبورغب(  .اليونات ر (

 

 مت ممسسي "الةماعة األوروبية للفام والصلب"، هي:  ليسترادى الدول التالية  #

 .بلةي اد (  .بريطانياج(  .فرنساب(  .ريطاليار ( 

 

م و ات مت رهم بنودها رت ياال "االتاااد االلتصاادي األوروباي"  ماال 1957# االتفالية التي ولعت عام 

 "الةماعة األوروبية للفام والصلب"، هي: 

 .اتفالية برو سلد (  .اتفالية برليتج(  .اتفالية باريسب(  .اتفالية رومار ( 
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 م: 2010#  ات عدد رعضاء "االتااد االلتصادي األوروبي" في عام 

 .دولة 30د (  .دولة 29ج(  .دولة 28ب(  .دولة 27ر ( 

 

م في هولندا والتي تعتبر نمطة تاول فاي تااريخ االتاااد األوروباي، 1992# االتفالية التي ولعت في عام 

 ( سؤال وزاري)هي: 

 .ستراسبورغد (  .فرسايج(  .روماب(  .ماستريختر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# االتفالية التي تُعد نمطة تاول في تاريخ االتااد األوروبي، هي: 

 .باريسد (  .ماستريختج(  .ستراسبورغب(  .رومار ( 

 

 : م، هو1992رهمية اتفالية ماستريخت في عام # 

 .االلتصادية األوروبية لولوؾ في وةه األزماتاب(  .الدعوة رلأ وادة سياسية ودفاعية ونمديةر ( 

 .تنمية العاللات االلتصادية األوروبية األمري يةد (  .التنمية االلتصادية واالةتماعية والثمافيةج( 

 

 م، هي: 1973# الدولة التي انضمت رلأ االتااد األوروبي في عام 

 .التييند (  .رسبانياج(  .السويدب(  .بريطانيار ( 

 

 م، هي: 1981# الدولة التي انضمت رلأ االتااد األوروبي في عام 

 .النمساد (  .اسبانياج(  .اليوناتب(  .لو سمبورغ ر (

 

 م، هي: 1986# الدولة التي انضمت رلأ االتااد األوروبي في عام 

 .النمساد (  .رسبانياج(  .اليوناتب(  .لو سمبورغ ر (

 

 م، هي: 1995# الدولة التي انضمت رلأ االتااد األوروبي في عام 

 .السويدد (  .رسبانياج(  .اليوناتب(  .لو سمبورغ ر (

 

 م، هي: 2004# الدولة التي انضمت رلأ االتااد األوروبي في عام 

 .السويدد (  .رسبانياج(  .بولنداب(  .بريطانيار ( 

 

 م، هي: 2007# الدولة التي انضمت رلأ االتااد األوروبي في عام 

 .السويدد (  .رسبانياج(  .بولنداب(  .رومانيار ( 

 

 



 

 / الفصل الثانيوالعالم تاريخ العرب األسبلة الموضوعية لمادة  28
 

 م، هي: 2013# الدولة التي انضمت رلأ االتااد األوروبي في عام 

 . رواتياد (  .رسبانياج(  .بولنداب(  .بريطانيار ( 

 

 # مت ممسسات االتااد األوروبي: 

 .البنن األوروبيد (  .الةيش األوروبيج(  .البرلمات األوروبيب(  .الا ومة األوروبيةر ( 

 

 ال راع التنفي ي لالتااد األوروبي، هي: # 

 .ما مة العدلد (  .البرلمات األوروبيج(  .المفوضية األوروبيةب(  .مةلس االتاادر ( 

  

راااد ممسسااات االتااااد األوروبااي والمساامولة عاات التااراح المااوانيت والتيااريعات وتطبيااك الماارارات  #

 : والمعاهدات الصادرة عت االتااد فضالً عت اإلدارة اليومية ليموت االتااد، ه ا تعريؾ

 .ما مة العدلد (  .البرلمات األوروبيج(  .المفوضية األوروبيةب(  .مةلس االتاادر ( 

 

 ة التي رتخ ت ممرا لألمانة العامة لالتااد األوروبي والمفوضية األوروبية، هي: # الدول

 .بريطانياد (  .فرنساج(  .بلةي ا ب( .هولندار ( 

 

 ( سؤال وزاري)# المدينة التي اتخ ها االتااد األوروبي ممرا لألمانة العامة والمفوضية األوروبية، هي: 

 .روماد (  .برو سلج(  .باريسب(  .لندتر ( 

 

 # الدولة التي رتخ ت ممرا للبرلمات األوروبي، هي: 

 .ريطالياد (  .بريطانياج(  .رلمانياب(  .فرنسار ( 

 

 ( سؤال وزاري)للبرلمات األوروبي، هي:  التي رتخ ت ممراً األوروبية  # المدينة

 .ستراسبورغد (  .ماسترختج(  .برو سلب(  .ستراسبورغر ( 

 

 : ممومات التي رس مت في دعم االتااد األوروبي ورنةااهمت ال ليست# رادى الخيارات التالية 

 .الثروات اإللتصاديةد (  .المدرات الت نولوةيةج(  .عدد الم اةريتب(  .المدرات العس ريةر ( 

 

 : العالمي الةديدمت العوامل التي ةعلت مت االتااد األوروبي لوة التصادية وسياسية م مة في النظام # 

 .يعد ثالث ر بر  تلة التصادية في العالمب(  .رن ا تة ب نصؾ االستثمارات العالمية رلي ار ( 

 .يمتلن ر بر دخل لومي في العالمد (  .عدد س ات الدول األعضاء نصؾ عدد س ات العالمج( 
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 ، هو: والمواد الطبيةر بر سوق موادة في العالم إلنتاج السيارات # المنظمة التي تعتبر 

 .الدول األمري يةد (  .منظمة البري سج(  .االتااد األوروبيب(  .منظمة ينؽ اير ( 

 

 (سؤال وزاري)، هو: ر بر سوق عالمية في مةال اإلنفاق علأ الباث العلمي وتطوير االتااد ال ي يعد # 

 .الدول األمري يةد (  .منظمة البري سج(  .االتااد األوروبيب(  .منظمة ينؽ اير ( 

 

 ( سؤال وزاري)# العملة الموادة لالتااد األوروبي، هي: 

 .الفرنند (  .اليوروج(  .الةنية االسترلينيب(  .الدوالرر ( 

 

 # بدر التعامل رسميا بالعملة األوروبية المواد )اليورو( في عام: 

 .م2004د (  .م2003ج(  .م2002ب(  .م2001ر ( 

 

 # رنيأت الموة العس رية التابعة لالتااد األوروبي في عام: 

 .م2004د (  .م2003ج(  .م2002ب(  .م2001ر ( 

 

 # يار ت الموة العس رية التابعة لالتااد األوروبي في افظ السالم في ةنوب لبنات عام: 

 .م2010د (  .م2008ج(  .م2006ب(  .م2004ر ( 

 

 # مت المناطك التي يار ت في ا الموة العس رية التابعة لالتااد األوروبي في افظ السالم: 

 .البوسنة وال رسند (  .الفلبيتج(  .ةنوب افريمياب(  .تايواتر ( 

 

# يار ت الموة العس رية التابعة لالتااد األوروبي فاي افاظ الساالم فاي م افااة المرصانة فاي الصاومال 

 عام: 

 .م2010د (  .م2008ج(  .م2006ب(  .م2004ر ( 

 

صندوق ي دؾ رلأ تمديم مساعدات لبعت الدول النامية التي تربط ا باالتااد األوروبي مصالا سياسية # 

 ، ه ا تعريؾ: وتةارية مثل بعت دول افريميا والمايط ال ادي والبار ال اريبي

 .صندوق التنميةد (  .صندوق االعمارج(  .صندوق االتاادب(  .صندوق اإلنماءر ( 

 

 م، اوالي: 2008# بلػ اةم المعونات اإلنمابية الممدمة مت االتااد األروبي للدول النامية في عام 

 .%65د (  .%50ج(  .%40ب(  .%25ر ( 
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ل اا دور  بيار فاي المفاوضاات مات رةال التمليال مات # المنظمة التاي ت اتم بظااهرة التؽيار المنااخي و اات 

 ، هي: انبعاث الؽازات

 .الدول األمري يةد (  .منظمة البري سج(  .االتااد األوروبيب(  .منظمة ينؽ اير ( 

 

 : التاديات التي تواةه االتااد األوروبي# مت 

 .عدم االستمرار السياسي وااللتصاديب(  .التزايد المستمر في رعداد الالةبيتر ( 

 .عاللة االتااد م  الواليات المتادة األمري يةد (  .ضخامة اةم المديونية الخارةية لبعت الدولج( 

 

وروبية التي ترى رت التاالؾ ال ي  اات يةمع اا بالوالياات المتاادة األمري ياة عات طرياك # مت الدول األ

 : الؾ الناتو فمد  ثيراً مت وظابفه بعد زوال االتااد السوفييتي

 .لو سمبورغد (  .هولنداج(  .ريطالياب(  .فرنسار ( 

 

 : ادة التوتر في العاللات بيت دول روروبا والواليات المتادة األمري ية# مت رسباب زيادة 

 .وةود معاهدات واتفاليات روروبيةب(  .رلامة ما مة العدل األوروبيةر ( 

 .صندوق التنمية األوروبيد (  .رنياء لوة دفاع روروبيةج( 

 

 ( سؤال وزاري)توسعة االتااد األوروبي وتاويله رلأ فيدرالية، هي: ررادت التي األوروبية # الدولة 

 .يطاليارد (  .النرويجج(  .رلمانياب(  .بريطانيار ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 2016# الدولة األوروبية التي انسابت مت االتااد األوروبي عام 

 .فرنساد (  .بريطانياج(  .ريطالياب(  .رلمانيار ( 

 

 # الدولة األوروبية التي تعاني مت مي لة المديونية، هي: 

 .اليوناتد (  .رومانياج(  .ريطالياب(  .سلوفا يار ( 

 

 ( سؤال وزاري)# االلتصادي الفرنسي صااب ف رة االندماج األوروبي، هو: 

 .يارل ديؽولد (  .ةوت ميناردج(  .روبير يوماتب(  .ةات مونيهر ( 

 

# صااااب الممولااة "لااو رتيااات لااي فرصااة بناااء روروبااا ماات ةديااد ل ناات لااد ر اازت علااأ الثمافااة ولاايس 

 ( سؤال وزاري)االلتصاد"، هو: 

 .ةات مونيهد (  .يارل ديؽولج(  .ف تور هيةوب(  .فرانسو ميتراتر ( 
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 # المنظمة التي تعاني مت مي لة انخفات معدل النمو الس اني، هي: 

 .الدول األمري يةد (  .منظمة البري سج(  .االتااد األوروبيب(  .ينؽ ايمنظمة ر ( 

 

 : مثالً علأ االتااد اإلفريميتعد # 

 .المنظمة العالميةد (  .المنظمة اإللليميةج(  .المنظمة المطريةب(  .المنظمة الدوليةر ( 

 

 # العام ال ي رعلت فيه عت رنياء منظمة الوادة االفريمية، هو: 

 .م2002د (  .م1990ج(  .م1981ب(  .م1963ر ( 

 

 م، هي: 1999# الدولة التي ُعمد في ا الممة االفريمية الثالثة والخمسيت في عام 

 .الةزابرد (  .نيةيرياج(  .تنزانياب(  .ةنوب افريميار ( 

 

 م: 1999( في الةزابر عام 53# مت رسباب انعماد الممة االفريمية )

 .م افاة األمرات واألوببة في المارةب(  .اميمية للمارة االفريميةمت رةل وادة ر ( 

 .لتيةي  العلم والت نولوةياد (  .إلنياء منظمة يرا ة التصادية افريميةج( 

 

 ( سؤال وزاري)العام ال ي رعلت فيه عت رنياء االتااد اإلفريمي، هو:  #

 .م2003د (  .م2002ج(  .م2001ب(  .م2000ر ( 

 

م، ورعلات فياه عات رنيااء االتاااد االفريماي، هاي: 2001الدولة التي ُعمد في ا مامتمر لماة افريمياة عاام  #

 ( سؤال وزاري)

 .زامبياد (  .السوداتج(  .رثيوبياب(  .ؼينيار ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، ، هي: 2001عام  عت رنياء االتااد االفريمي االدولة التي رعلت في  #

 .نيةيرياد (  .السوداتج(  .ؼاناب(  .زامبيار ( 

 

 ( سؤال وزاري)# المدينة التي رعلت في ا عت رنياء االتااد اإلفريمي، هي: 

 .طرابلسد (  .الةزابرج(  .ر راب(  .لوسا ار ( 

 

# العام الا ي انضامت فياه دولاة ةناوب الساودات رلاأ االتاااد اإلفريماي بعاد انفصاال ا عات الساودات، هاو: 

 ( سؤال وزاري)

 .م2010د (  .م2011ج(  .م2012ب(  .م2013ر ( 
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  # دولة عضو في منظمة االتااد اإلفريمي، هي: 

 .فريميا الوسطأاد (  .مدؼيمرج(  .ةنوب افريمياب(  .ؼينيار ( 

 

  عضو في منظمة االتااد اإلفريمي، هي:  ليست# رادى الدول التالية 

 .رريترياد (  .زامبياج(  .تيادب(  .ةيبوتير ( 

 

: وه االتااد ال ي مت رهدافه تعزيز المبادئ والممسسات الديممراطية والميار ة اليعبية والا م الرييد،# 

 (سؤال وزاري)

 .االتااد االفريميد (  .التعاوت اإلسالميج(  .االتااد األوروبيب(  .دول رمري ااتااد ر ( 

 

 # مت رهداؾ االتااد اإلفريمي: 

 .فتا الادود للتنمل الار والتنمية االلتصاديةب(  .بيت الدول األعضاءزيادة التعاوت والت امل ر ( 

 .تنمية العاللة بيت االتااد والدول األوروبيةد (  .تنمية المارة عت طريك تعزيز الباث العلميج( 

 

 ، هي: وتاسيت المةال الصاي# المنظمة التي ت دؾ رلأ العمل علأ المضاء علأ األوببة والولاية من ا 

 .منظمة ينؽ ايد (  .االتااد األوروبيج(  .منظمة البري سب(  .االتااد االفريمير ( 

 

 # مت رنةازات االتااد اإلفريمي: 

 .دعم اليعب الفلسطيني لنيل امولهب(  .امتالن ر بر سوق للصناعات التعدينيةر ( 

 .االتااد والدول األوروبيةتنمية العاللة بيت د (  .األعضاءرنياء لوة دفاع افريمية تداف  عت ج( 

 

 : العودة رلأ دستور دولت ا# مت اإلنمالبات العس رية التي رةبرها االتااد االفريمي 

 .م2012مالي د (  .م2015بر ينا فاسو ج(  .م2008موريتانيا ب(  .م2010نيةيريا ر ( 

 

 # العام ال ي ادث فيه انمالب عس ري في ؼينيا، هو: 

 .م2010د (  .م2008ج(  .م2006ب(  .م2004ر ( 

 

 # العام ال ي ادث فيه انمالب عس ري في نيةيريا، هو: 

 .م2010د (  .م2008ج(  .م2006ب(  .م2004ر ( 

 

 ، هي: لوات افظ السالم# مت الدول االفريمية التي رسلت رلي ا 

 .موزنبيكد (  .الصومالج(  .السنؽالب(  . ينيار ( 
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 # مت ر ثر األمرات واألوببة التي ي افا ا االتااد االفريمي، هي: 

 .السااياد (  .الةدريج(  .اإليدزب(  .رلت اب ال بدر ( 

 

الفةوة بيت االتااد االفريمي وبيت العالم المتمدم مت خالل اليرا ة م  منظمات # ال يبة التي تسعأ رلأ سد 

 : التصادية عالمية، هي

 .البنن االفريمي لالستثمارب(  .االفريميصندوق النمد ر ( 

 .االتااد النمدي االفريميد (  .اليرا ة الةديدة للتنمية في رفريمياج( 

 

 # رطلك علأ منظمة اليرا ة الةديدة للتنمية في رفريميا اسم: 

 .االتااد النمديد (  .النيبادج(  .البنن االفريميب(  .صندوق النمدر ( 

 

 # العام ال ي تم رنياء منظمة اليرا ة الةديدة للتنمية في رفريميا )النيباد(: 

 .م2003د (  .م2002ج(  .م2001ب(  .م2000ر ( 

 

 # مت رسباب رنياء منظمة اليرا ة الةديدة للتنمية في رفريميا )النيباد(: 

 .االستمرار السياسي االفريميلزيادة ب(  .من  هةرة العمول خارج المارة رو التخفيؾ من ار ( 

 .تاميك تنمية التصادية ياملة في االتاادد (  .زيادة التعاوت م  الدول األوروبيةج( 

 

 # مت رسباب رنياء صندوق االستثمار والتنمية: 

 .لزيادة االستمرار السياسي االفريميب(  .من  هةرة العمول خارج المارة رو التخفيؾ من ار ( 

 .تاميك تنمية التصادية ياملة في االتاادد (  .التعاوت م  الدول األوروبيةزيادة ج( 

 

 : التاديات التي تواةه االتااد اإلفريمي# مت ربرز 

 .تعدد الصراعات والاروبب(  .انخفات معدل النمو الس انير ( 

 .اليرعييتالتزايد المستمر في رعداد الم اةريت ؼير د (  .ارتفاع معدل الةريمة والبطالةج( 
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 الخامسة "تجارب رائدة في التاريخ المعاصر"لوحـدة ا

 

 # تم  دولة اليابات في: 

 .يمال لارة روروباد (  .ؼرب لارة روروباج(  .يرق لارة آسياب(  .ةنوب لارة آسيار ( 

 

 # الدولة التي تم  رلصأ اليرق مت لارة آسيا، هي:

 .الياباتد (  .الصيتج(  .ماليزياب(  .روسيار ( 

 

 # يطلك مصطلا األرخبيل الياباني علأ: 

 .ةزيرة 3500د (  .ةزيرة 4000ج(  .ةزيرة 4500ب(  .ةزيرة 5000ر ( 

 

 #  انت اليابات تعيش في االة مت العزلة اتأ منتصؾ المرت: 

 .ميالدي 20د (  .ميالدي 19ج(  .ميالدي 18ب(  .ميالدي 17ر ( 

 

 لام بالار اة اإلصاالاية التاي ُعرفات بار اة ميةاي )الا ام المساتنير(، هاو:# اإلمبراطور الياباني ال ي 

 ( سؤال وزاري)

 .ر  يتود (  .توموهيتوج(  .موتسوهيتوب(  .هيروهيتور ( 

 

االساام الاا ي يطلااك علااأ الطبمااة العساا رية التااي ظ اارت فااي اليابااات فااي الماارت الساااب  عياار وتمياازوا # 

 ( سؤال وزاري): بم ارات م الاربية، هو

 .السامورايد (  .اليا وزيج(  .النينةاب(  .ميةير ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي ظ رت في ا طبمة الساموراي، هي: 

 . ورياد (  .الياباتج(  .سنؽافورةب(  .الصيتر ( 

 

# اإلمبراطور الياباني ال ي  ات له دور  بير في تاول السياسة اليابانية مت الاارب رلاأ اإلعماار والبنااء 

 ( سؤال وزاري)واالنفتاح علأ العالم، هو: 

 .توموهيتود (  .ر ي يتوج(  .موتسوهيتوب(  .هيروهيتور ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هو: 1971# اإلمبراطور الياباني ال ي  ات رول مت سافر خارج بالد  عام 

 .هيروهيترد (  .ر ي يتوج(  .تاييوب(  .موتسوهيتور ( 
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 ( سؤال وزاري)، هي: 1937# الدولة التي لامت بااتالل الصيت عام 

 .الفلبيتد (  .ال ندج(  . وريا اليماليةب(  .الياباتر ( 

 

سؤؤؤال )م، هااي: 1941# الدولااة التااي ياانت هةوماااً ةوياااً علااأ الماعاادة األمري يااة "بياارل هاااربر" عااام 

 ( وزاري

 .االتااد السوفييتيد (  .رلمانياج(  .الياباتب(  .الصيتر ( 

 

 ةزء مت يبه ةزيرة ال ند الصينية، هي:  ليست# رادى الدول التالية 

 .فيتنامد (  .الوسج(  .الفلبيتب(  . مبوديار ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 1945# الدولة التي استخدمت السالح النووي ضد اليابات عام 

 .الواليات المتادة األمري يةد (  .بريطانياج(  .فرنساب(  .الصيتر ( 

 

م، هاي: 1945# الدولة التي لامت بإلماء لنبلتيت  ريتيت علأ مدينتي ناؼازا ي وهيروييما اليابانيتيت عام 

 ( سؤال وزاري)

 .الواليات المتادة األمري يةد (  .فرنساج(  .الصيتب(  .بريطانيار ( 

 

سؤؤال )# العام الا ي تام فياه رلمااء المنبلتايت الا ريتيت علاأ مادينتي ناؼاازا ي وهيرويايما الياباانيتيت، هاو: 

 ( وزاري

 .م1948د (  .م1947ج(  .م1946ب(  .م1945ر ( 

 

 # تاريخ استسالم اليابات في الارب العالمية الثانية، هو: 

 .م1945ريار  15د (  .م1945آب  15ج(  .م1945آب  7ب(  .م1945ريار  7ر ( 

 

 # بدر االهتمام بالنظام التعليمي في اليابات عام: 

 .م1945د (  .م1939ج(  .م1868ب(  .م1817ر ( 

 

 # ُطبك النظام التعليمي اإللزامي في اليابات عام: 

 .م1915د (  .م1910ج(  .م1907ب(  .م1900ر ( 

 

 م: 1907# بلؽت نسبة األطفال ال يت يتلموت تعليما رلزاميا في عام 

 .%99د (  .%85ج(  .%65ب(  .%39ر ( 
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 مظاهر تطور التعليم في اليابات:# واادة مت اآلتية ال تعد مت 

 .الم انة االةتماعية الرفيعة للمعلمب(  .تمليص الدعم الا ومي للتعليمر ( 

 .الافاظ علأ منظومة الميم األخالليةد (  .التر يز علأ األنيطة الالمن ةيةج( 

 

 م بلػ اةم االنفاق علأ التعليم العام مت رةمالي االنفاق الا ومي في اليابات اوالي: 2014# في عام 

 .%10,9د (  .%9,4ج(  .%8,6ب(  .%7,1ر ( 

 

# في رواخار الخمساينات مات المارت العياريت بلاػ متوساط معادالت النماو االلتصاادي السانوي فاي الياباات 

 اوالي:

 .%25د (  .%20ج(  .%15ب(  .%10ر ( 

 

، اليرين التةاري الربيس م  رؼلب دول العاالم ستينيات المرت العيريتالدولة التي رصبات في ن اية ال# 

 (سؤال وزاري)هي: 

 .ماليزياد (  .السويدج(  .الياباتب(  .البرازيلر ( 

 

اضاطرت فياه الادول الؽربياة رلاأ رفا  رةاراءات الاماياة الةمر ياة لاماياة صاناعات ا مات # الفتارة التاي 

 ، هي: المنتةات اليابانية

 .سبعينيات المرت العيريتب(  .ستينيات المرت العيريتر ( 

 .تسعينيات المرت العيريتد (  .العيريتثمانينيات المرت ج( 

 

 # الفترة التي بدرت الصناعات اليابانية تفرت نفس ا في األسواق العالمي  صناعة اإلنسات اآللي، هي: 

 .سبعينيات المرت العيريتب(  .ستينيات المرت العيريتر ( 

 .تسعينيات المرت العيريتد (  .ثمانينيات المرت العيريتج( 

 

 # الدولة التي تواةه تادي ضآلة المصادر الطبيعية، هي: 

 .الياباتد (  .ةنوب افريمياج(  .البرازيلب(  .الصيتر ( 

 

 ( سؤال وزاري)المارة التي تم  في ا دولة ماليزيا، هي:  #

 .رمري ا الةنوبيةد (  .افريمياج(  .روروباب(  .آسيار ( 

 

 # البار ال ي يفصل بيت يبه الةزيرة الماليزية وماليزيا اليرلية، هو: 

 .بار الصيت الةنوبيد (  .خليج تايالندج(  .بار الصيت اليماليب(  .بار ةاوةر ( 
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 #الةزيرة التي  انت مت ري ر الماطات التةارية في لارة آسيا اتأ المرت الخامس عير الميالدي، هي: 

 .الماليود (  .سروانج(  .ملماب(  .صباحر ( 

 

 م و انت رهم المرا ز التةارية ل ا، هي: 1511# الدولة األوروبية التي ااتلت ماليزيا في عام 

 .هولنداد (  .البرتؽالج(  .بريطانياب(  .فرنسار ( 

 

للسايطرة الدولتات اللتات رصبا التنافس التةاري واضااً بين ماا فاي بداياة المارت السااب  عيار المايالدي # 

 ( سؤال وزاري): ما، هعلأ ماليزيا

 .والبرتؽال هولنداد (  .البرتؽالبريطانيا وج(  .واليابات بريطانياب(  .هولندا وبريطانيار ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة األوروبية التي سيطرت علأ ماليزيا لرابة لرنيت مت الزمت، هي: 

 .فرنساد (  .هولنداج(  .بريطانياب(  .البرتؽالر ( 

 

 # اصلت ماليزيا علأ استمالل ا مت بريطانيا عام: 

 .م1970د (  .م1966ج(  .م1961ب(  .م1957ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 1965# الدولة التي انفصلت عت االتااد الماليزي عام 

 .سنؽافورةد (  .فيتنامج(  .تايالندب(  .رندونيسيار ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي اتخ ها ربيس وزراء ماليزيا "م اتير دمحم" نمو ةا للتنمية في بالد ، هي: 

 . وريا الةنوبيةد (  .سنؽافورةج(  .الياباتب(  .الصيتر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# مملؾ  تاب "التادي"، هو: 

 .منعم  ارلوسد (  .رلفرد نوبلج(  .نيلسوت مانديالب(  .م اتير دمحمر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# مملؾ  تاب "العولمة"، هو: 

 .ؼانديد (  . ارلوس منعمج(  .م اتير دمحمب(  .نيلسوت مانديالر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# مملؾ  تاب "الوال  الةديد"، هو: 

 .نيلسوت مانديالد (  .م اتير دمحمج(  .لوال دي سيلفاب(  .رلفرد نوبلر ( 
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 مت مملفات م اتير دمحم، هي:  ليست# رادى ال تب التالية 

 .الوال  الةديدد (  .رالتي الطويلةج(  .تاديات االضطرابب(  .صوت آسيار ( 

 

 ( سؤال وزاري)# صااب الممولة المي ورة "رفضل ثروة في ري دولة هي يعب ا"، هو: 

 .لوال دي سيلفاد (  .نيلسوت مانديالج(  . ارلوس منعمب(  .م اتير دمحمر ( 

 

 # الفترة التي بدرت في ا ماليزيا باالنتمال مت االعتماد علأ التعديت والزراعة رلأ االلتصاد الصناعي، هي: 

 .سبعينيات المرت العيريتب(  .ستينيات المرت العيريتر ( 

 .تسعينيات المرت العيريتد (  .ثمانينيات المرت العيريتج( 

 

 ( سؤال وزاري)# العملة المتداولة في ماليزية، هي: 

 .اليتد (  .الرنؽيتج(  .الفرننب(  .الدوالرر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# العملة الرسمية لدولة ماليزيا، هي: 

 .اليتد (  .اليوروج(  .الدوالرب(  .الرنؽيتر ( 

 

 # ي لت الميروعات األةنبية في ع د م اتير دمحم اوالي: 

 .%73د (  .%65ج(  .%54ب(  .%46ر ( 

 

 # مت رهم المطاعات االلتصادية الماليزية، هي: 

 .التةارةد (  .السيااةج(  .الزراعةب(  .الصناعةر ( 

 

 # ً  (سؤال وزاري) :و، هالمطاع ال ي يُعد ثاني ر بر مصدر دخل لاللتصاد الماليزي االيا

 .الزراعةد (  .التةارةج(  .السيااةب(  .الصناعةر ( 

 

سؤؤال ) انت ةت سياسة الصاناعة السايااية باعتبارهاا ثااني ر بار مصادر دخال للدولاة، هاي:# الدولة التي 

 (وزاري

 .ةنوب رفريمياد (  .السويدج(  .البرازيلب(  .ماليزيار ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي رنيا عن ا رول مول  سيااي في اللؽة العربية، هي: 

 .البرازيلد (  .السويدج(  .ماليزياب(  .ةنوب رفريميار ( 
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 ( سؤال وزاري)# المدينة الماليزية التي يُعد "يارع العرب" ربرز األما ت السيااية في ا، هي: 

 . وااللمبورد (  .سروانج(  .بينانجب(  .مل ار ( 

 

 # وضعت الخطة التمنية الياملة الماليزية في عام: 

 .م1996د (  .م1995ج(  .م1994ب(  .م1993ر ( 

 

رنيابت في اا الا وماة المادارس ال  ياة التاي تتاوفر في اا ماواد دراساية تسااعد الطاالب علاأ # الدولة التي 

  تطوير م ارات م واستيعاب التمنية الةديدة، هي:

 .ماليزياد (  .البرازيلج(  .ةنوب رفريمياب(  .السويدر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولتات اللتات استعمرتا ةنوب رفريميا، هما: 

 .البرتؽال وبريطانياد (  .هولندا وبريطانياج(  .البرتؽال وفرنساب(  .هولندا والبرتؽالر ( 

 

 # بدرت سياسية الفصل العنصري من  سيطرة ال ولندييت علأ ةنوب افريميا في عام: 

 .م1919د (  .م1836ج(  .م1706ب(  .م1652ر ( 

 

# الدولااة التااي اتبعاات سياسااة تمييااز عنصااري عرلااي باايت األلليااة البيضاااء األوروبيااة واألؼلبيااة السااوداء 

 ( سؤال وزاري)اإلفريمية، هي: 

 .ؼاناد (  .السوداتج(  .نيةيرياب(  .ةنوب رفريميار ( 

 

# الدولة التي اتبعت سياسية التمييز العنصري بيت األللية البيضاء األوروبياة واألؼلبياة الساوداء اإلفريمياة 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 1653في ةنوب رفريميا من  العام 

 .فرنساد (  .هولنداج(  .بريطانياب(  .البرتؽالر ( 

 

 # تاولت دولة ةنوب افريميا رلأ النظام الةم وري في عام: 

 .م1994د (  .م1975ج(  .م1961ب(  .م1953ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)ةنوب افريميا، هو: دولة النضال الوطني في الوطنية وار ة ال# ربرز زعماء 

 .ؼوفات مبي يد (  .باتريس لومومباج(  . وامي ن روماب(  .نيلسوت مانديالر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# العام ال ي رةري فيه رول انتخابات ار  في ةنوب رفريميا، هي: 

 .م1995د (  .م1994ج(  .م1993ب(  .م1992ر ( 
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 ( سؤال وزاري)م، هو: 1994# رول ربيس لةم ورية ةنوب رفريميا بعد رةراء انتخابات ارة عام 

 .ؼوفات مبي يد (  .ن روما وامي ج(  .باتريس لومومباب(  .نيلسوت مانديالر ( 

 

 # تأسس ازب الممتمر الوطني االفريمي عام: 

 .م1920د (  .م1912ج(  .م1907ب(  .م1900ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# مملؾ م  رات "رالتي الطويلة مت رةل الارية"، هو: 

 .نيلسوت مانديالد (  .رلفرد نوبلج(  .ةا وب زوماب(  .م اتير دمحمر ( 

 

 (سؤال وزاري): ي، هالتي تعد ر بر دول العالم رنتاةاً لل هب والفام والماسالدولة # 

 اليابات.د (  .ةنوب افريمياج(  ماليزيا.ب(  البرازيل.ر ( 

 

 # نسبة انتاج دولة ةنوب افريميا مت المنتةات الصناعية في افريميا، هو: 

 .%60د (  .%50ج(  .%40ب(  .%30ر ( 

 

 # مت ر ثر دول لارة رفريميا ة باً للسيااة، هي: 

 .ةنوب السوداتد (  .ةنوب افريمياج(  .السنؽالب(  .روؼندار ( 

 

 # الدولة االفريمية التي تطل علأ المايطيت األطلسي وال ندي، هي: 

 .الصومالد (  .مدؼيمرج(  .ةنوب افريمياب(  .المؽربر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي تمتاز بأن ا مت الدول الرابدة علأ مستوى العالم في مةال الفلن، هي: 

 .ةنوب افريمياد (  .ماليزياج(  .البرازيلب(  .فنزويالر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# المارة التي تم  في ا ممل ة السويد، هي: 

 .الةنوبيةرمري ا د (  .آسياج(  .روروباب(  .رفريميار ( 

 

 # الدول التي تي ل يبه ةزيرة رس ندنافيا، هي: 

 .الدنمارن والنرويج والبرتؽالب(  .الدنمارن والنمسا والسويدر ( 

 .الدنمارن والنرويج والسويدد (  .السويد والنمسا وفنلنداج( 

 

 ةزءا مت يبه ةزيرة رس ندنافيا، هي:  ليست# رادى الدول التالية 

 .الدنمارند (  .النرويجج(  .السويدب(  .فنلندار ( 
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 # البار ال ي تيرؾ عليه السويد، هو: 

 .بار البلطيكد (  .البار المتوسطج(  .البار األسودب(  .بار اليمالر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# العاِلم ال ي اخترع مادة الديناميت، هو: 

 .رديسوت توماسد (  .رلبرت رنيتايتج(  .رلفرد نوبلب(  .ليندل توماسر ( 

 

سؤؤال )# العاِلم ال ي روصأ بمعظم ثروته للمبدعيت في مةاالت الطب والفيزياء وال يميااء واألدب، هاو: 

 ( وزاري

 .توماس رديسوتد (  .رلبرت رنيتايتج(  .ليندل توماسب(  .رلفرد نوبلر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي ينتسب رلي ا العالم رلفرد نوبل ممسس ةابزة نوبل للسالم، هي: 

 .سويسراد (  .الدنمارنج(  .النرويجب(  .السويدر ( 

 

 # الدولة التي ولفت علأ الاياد في الاربيت العالميتيت األولأ والثانية، هي: 

 .البرازيلد (  .الياباتج(  .السويدب(  .ةنوب رفريميار ( 

 

 ( سؤال وزاري): ي، هالميالديالدولة التي  ات لدي ا لوانيت م توبة من  المرت الراب  عير # 

 .األرةنتيتد (  .البرازيلج(  .ماليزياب(  .السويدر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# االسم ال ي يُطلك علأ البرلمات السويدي، هو: 

 .الدوماد (  .الرايخسداغج(  .اللورداتب(  .البوندستاغر ( 

 

 # نسبة امتالن المطاع الخاص مت مةمل المطاع الصناعي السويدي، هو: 

 .%90د (  .%75ج(  .%55ب(  .%38ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي تاتل مرتبة متمدمة في مةال اإلبت ار واإلختراع، هي: 

 .البا ستاتد (  .ماليزياج(  .السويدب(  .ةنوب رفريميار ( 

 

 # بدر تطبيك النظام الةديد للتعليم في السويد في عام: 

 .م2011د (  .م2010ج(  .م2009ب(  .م2008ر ( 
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 # نسبة ما تخصصه الا ومة السويدية مت الناتج المومي االةمالي لدعم الباث العلمي والتطوير، هو: 

 .%26د (  .%18ج(  .%10ب(  .%4ر ( 

 

  تمـديم برامج الرعايـة االةتماعيـة لمواطني ا والُمميميت علأ ررض ا، هي:مت الـدول الرابـدة في مةـال # 

 .ماليزياد (  .البرازيلج(  .السويدب(  .ةنوب رفريميار ( 

 

 العام ال ي ُصدر فيه لانوت من  التمييز داخل العمل لضمات المساوة بيت العامليت، هو:  #

 .م2017د (  .م2013ج(  .م2009ب(  .م2005ر ( 

 

 # نسبة ما تي له النساء في عضوية البرلمات السويدي، هو: 

 .%75د (  .%50ج(  .%40ب(  .%25ر ( 

 

 # نسبة ما تي له النساء في عضوية مةالس البلديات السويدي، هو: 

 .%43د (  .%37ج(  .%32ب(  .%27ر ( 

 

 # تصل رةازة األمومة في السويد رلأ: 

 .يوم 330د (  .يوم 420ج(  .يوم 450ب(  .يوم 480ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 1979# الدولة األولأ في العالم التي رصدرت لانوناً لمن  األطفال في عام 

 .سويسراد (  .النرويجج(  .السويدب(  .الدنمارنر ( 

 

 # رصدرت السويد لانوت اماية المررة مت العنؾ في عام: 

 .م1998د (  .م1994ج(  .م1990ب(  .م1986ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي تعد مت ر ثر دول العالم اهتماماً بالبيبة، هي: 

 .النرويجد (  .السويدج(  .الدنمارنب(  .فنلندار ( 

 

 # رنةا دول العالم في مةال تدوير النفايات، هي: 

 .فرنساد (  .الياباتج(  .البرازيلب(  .السويدر ( 

 

 (سؤال وزاري)السويد: دولة لتاديات التي تواةه اربرز  تعد مت# واادة مت اآلتية 

 .اختالل النظام البيبيب(  .للة المتعلميت مت  وي الخبرة والم ارةر ( 

 .رزمة الم اةريت والالةبيتد (  .تضخم الة از الا وميج( 
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 لتاديات المعاصرة التي تواةه السويد: مت ا ال تعد# واادة مت اآلتية 

 .تاديات طبيعيةب(  .المتطرفةظ ور الار ات ر ( 

 .رزمة الم اةريت والالةبيتد (  .تضخم الة از الا وميج( 

 

 # الدولة التي تواةه صعوبة االندماج االةتماعي والثمافي للم اةريت الُةدد، هي: 

 .فنلنداد (  .السويدج(  .بلةي اب(  .بريطانيار ( 

 

 # تم  البرازيل في لارة: 

 .آسياد (  .رمري ا الةنوبيةج(  .روروباب(  .رمري ا اليماليةر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي تي ل مساات ا نصؾ مسااة لارة رمري ا الةنوبية، هي: 

 .البرازيلد (  .األرةنتيتج(  .البيروب(  . ولومبيار ( 

 

 # عدد واليات ةم ورية البرازيل: 

 .والية 40د (  .والية 32ج(  .والية 26ب(  .والية 20ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)البرازيل، هي:  في# اللؽة الرسمية 

 .البرتؽاليةد (  .الفرنسيةج(  .اإلنةليزيةب(  .اإلسبانيةر ( 

 

 # بدرت ال ةرة العربية رلأ البرازيل في عام: 

 .م1900د (  .م1880ج(  .م1865ب(  .م1835ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)م، هي: 2016# اليخصية العربية التي تولت رباسة البرازيل مملتا عام 

 .عبدهللا بو رمد (  .ةميل معوتج(  .ميييل تامرب(  . ارلوس منعمر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي استعمرت البرازيل لرابة ثالثة لروت، هي: 

 .بريطانياد (  .هولنداج(  .رسبانياب(  .البرتؽالر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الربيس البرازيلي ال ي  ات له الدور األ بر في الن ضة االلتصادية في البرازيل، هو: 

 .لوال دي سيلفياد (  .ررتور دا  وستاج(  . استيلو بران وب(  .رانيري مازيلير ( 
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الااربيس البرازيلااي الاا ي اسااتطاع ات يساادد مسااتامات صااندوق النمااد الاادولي لباال عاااميت ماات موعاادها  #

 واصبات البرازيل تمدم المروت للصندوق، هو: 

 .رانيري مازيليد (  . استيلو بران وج(  .لوال دي سيلفياب(  .ررتور دا  وستار ( 

 

# رستطاع الربيس البرازيلي "لوال دي سيلفيا" مت سداد ةمي  مستامات صندوق النمد الدولي لبل موعدها 

 المادد في رواخر عام: 

 .م2007د (  .م2005ج(  .م2003ب(  .م2001ر ( 

 

 # تم رن اء تةارة الرليك في البرازيل عام: 

 .م1900د (  .م1894ج(  .م1888ب(  .م1880ر ( 

 

 # العام ال ي رعلت فيه النظام الةم وري في البرازيل، هو: 

 .م1898د (  .م1889ج(  .م1880ب(  .م1876ر ( 

 

 م: 2008م و2004#  ات معدل نمو االلتصاد البرازيلي في فترة األزمة االلتصادية العالمية في عامي 

 .%12,5د (  .%9,8ج(  .%5,1ب(  .%2,6ر ( 

 

 # الت تل االلتصادي الدولي ال ي انضمت رليه البرازيل، هو: 

 .البري سد (  .اتااد دول رمري ا الةنوبيةج(  .ينؽ ايب(  .اتااد مير وسورر ( 

 

 # المرتبة التي تاتل ا البرازيل عالميا في رنتاج الاديد، هي: 

 .الرابعةد (  .الثالثةج(  .الثانيةب(  .األولأر ( 

 

 # المرتبة التي تاتل ا البرازيل عالميا في رنتاج معدت البو ست، هي: 

 .الرابعةد (  .الثالثةج(  .الثانيةب(  .األولأر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الير ة البرازيلية التي تعتبر مت ر بر ير ات تصني  الطابرات في العالم، هي: 

 .سوخويد (  .بوينػج(  .ريرباصب(  .رمبرييرر ( 

 

 # تنتج البرازيل ؼاز اإليثانول مت: 

 .لصب الس رد (  .اليمندرج(  .ال رةب(  .الـبُـتر ( 
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 ( سؤال وزاري)# الدولة األولأ في رنتاج النفط في رمري ا الةنوبية، هي: 

 .الم سيند (  .فنزويالج(  .البرازيلب(  .األرةنتيتر ( 

 

 # الدولة التي تعد ثاني ر بر دولة منتةة للنفط في رمري ا الةنوبية بعد فنزويال، هي: 

 .البرازيلد (  . ولومبياج(  .تييليب(  .البيرور ( 

 

 # المرتبة التي تاتل ا البرازيل عالميا في رنتاج النفط، هي: 

 .الرابعةد (  .الثالثةج(  .الثانيةب(  .األولأر ( 

 

م مات مةماوع ماا تنفماه دول لاارة رمري اا الةنوبياة علاأ 2006# نسبة ما رنفمته الا ومة البرازيلياة عاام 

 األبااث الزراعية، هو: 

 .%55د (  .%41ج(  .%38ب(  .%30ر ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي تيت ر بسيااة الم رةانات، هي: 

 .البرازيلد (  .السويدج(  .ماليزياب(  .ةنوب رفريميار ( 

 

 ( سؤال وزاري)# الدولة التي ظ ر ب ا ما يسمأ بسيااة الم رةانات، هي: 

 .السويدد (  .البرازيلج(  .ماليزياب(  .ةنوب رفريميار ( 

 

 # تنت ي المرالة اإللزامية في التعليم البرازيلي في ست: 

 .عام 17د (  .عام 16ج(  .عام 15ب(  .عام 14ر ( 

 

 # تم اعتماد معايير الةودة التعليمية في التعليم البرازيلي من  عام: 

 .م2012د (  .م2010ج(  .م2008ب(  .م2006ر ( 

 

 م، هو: 2011# عدد الطالب المستفيديت مت برنامج الايد العلمي ال ي رطلك في عام 

 .طالب 200,000د (  .طالب 150,000ج(  .طالب 100,000ب(  .طالب 1000ر ( 

 

 # الدولة التي تواةه تادي ارتفاع معدل الةريمة والفمر والبطالة، هي: 

 .هولنداد (  .الياباتج(  .السويدب(  .البرازيلر ( 

 


