
  ١  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

 األمم منظمة مؤسسي من ليستاآلتية  الدول إحدى
  :المتحدة

  بدائل الفقرة 

  فيتي السو االتحاد  أ

  المانيا   ب

  بريطانيا   ج 

  األمريكيةالواليات المتحدة   د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  صورة...) (القطعة، 

  

  

  هو: ،منظمة األمم المتحدةالجهاز الذي يعد من أهم أجهزة 

  بدائل الفقرة 

  األمانة العامة   أ

  الجمعية العامة   ب

  مجلس األمن  ج 

  المجلس االقتصادي واالجتماعي   د

  ج  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٣  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

 ،األمم المتحدة األمين العام لهيئة أول من تولى منصب 
  :هو

  بدائل الفقرة 

  بان كي مون   أ

  كورت فالدهايم  ب

  كوفي عنان   ج 

  تريجفلي   د

  د  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

المنظمة التي تعنى بتقديم المساعدات اإلنسانية لألطفال 
  هي:  انتشار الفقر والمرض،واألمهات والحد من 

  بدائل الفقرة 

  مية العال الصحة منظمة  أ

  للطفولة المتحدة األمم منظمة  ب

  لية الدو العمل منظمة  ج 

  لية الدو والزراعة  األغذية  منظمة  د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  

  ٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

مشاريع مشتركة في  تهدف إلى إقامة المنظمة التي  
  هي:  ،قطاعات النفط والغاز والموارد المائية 

  بدائل الفقرة 

  البريكس   أ

  شنغهاي  ب

  الدول األمريكية   ج 

  التعاون اإلسالمي   د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  

  ٦  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

ف  بهد  ،م٢٠٠٩ عام ياروس يف تأسست تيال  المنظمة
تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول 

  هي:   األعضاء، 

  بدائل الفقرة 

  البريكس   أ

  شنغهاي  ب

  الدول األمريكية   ج 

  التعاون اإلسالمي   د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

إلنشاء منظمة المدينة التي انطلقت منها أول دعوة حديثة 
  : م، هي١٩٦٤الدول اإلسالمية عام  تجمع

  بدائل الفقرة 

  جدة  أ

  القدس   ب

  مقديشو  ج 

  الرباط   د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

 المنظمة التي تعنى بشؤون التربية والتعليم والثقافة والعلوم
    :هي ،اإلسالميالتابعة لمنظمة التعاون 

  بدائل الفقرة 

  اليونسكو   أ

  اسيسكو  ب

  اليونيسف   ج 

  األونروا   د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٩  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

التربية  منظمة  من الجامعات اإلسالمية التي أنشأتها 
  ،اإلسالميالتابعة لمنظمة التعاون   والتعليم والثقافة والعلوم

  :هي

  بدائل الفقرة 

  بالنيجر  اإلسالميةالجامعة   أ

  باألردن اإلسالميةجامعة العلوم   ب

  الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا   ج 

  الجامعة اإلسالمية المفتوحة بقطر   د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ١٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

    :هي   اقتصادية في العالم،ثالث أكبر كتلة 

  بدائل الفقرة 

  جماعة دول االنديز   أ

  اتحاد ميركوسور   ب

  األمريكية منظمة الدول   ج 

  اتحاد دول أمريكيا الجنوبية   د

  د  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  

  ١١  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  ، ٢٠١١عام    األمريكيةالدولة التي عقدت فيها القمة العربية 
    : هي

  بدائل الفقرة 

  البرازيل  أ

  فنزويال   ب

  البيرو   ج 

  األرجنتين   د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  

  ١٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

وكان من أهم بنودها أن   م ١٩٥٧ عام قعتو يالت  ةٌ قياالتفا
يحل االتحاد االقتصادي األوروبي محل الجماعة  

    :هي األوروبية للفحم والصلب، 

  بدائل الفقرة 

  روما  أ

  باريس   ب

  برلين   ج 

  بروكسل  د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ١٣  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  لالتحاد األوروبي،لألمانة العامة  المدينة التي اتخذت مقراً 
    :هي

  بدائل الفقرة 

  امستردام  أ

  بروكسل  ب

  ستراسبورغ  ج 

  لندن   د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  

  ١٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

    :هي  ،األوروبيالعملة الموحدة لالتحاد 

  بدائل الفقرة 

  الدوالر  أ

  اليورو   ب

  الفرنسي الفرنك   ج 

  اإلسترليني الجنية   د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ١٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

اإلمبراطور الياباني الذي قام بالحركة اإلصالحية التي  
    :هو ، (الحاكم المستنير) عرفت بحركة ميجي

  بدائل الفقرة 

  موتسوهيتو  أ

  هيروهيتو   ب

  توموهيتو   ج 

  اكهيتوا   د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  

  ١٦  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

    :هي الدولة التي ظهرت فيها طبقة الساموراي، 

  بدائل الفقرة 

  الصين   أ

  سنغافورة  ب

  اليابان   ج 

  كوريا  د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  

  ١٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

التي شنت هجوماً جوياً على القاعدة األمريكية لة الدو
    :هي ،١٩٤١عام   "بيرل هاربر"

  بدائل الفقرة 

  اليابان   أ

  فرنسا   ب

  بريطانيا   ج 

  ألمانيا   د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ١٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

الدولة التي اتخذها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد 
    :هي  نموذجا للتنمية في بالده،

  بدائل الفقرة 

  الصين   أ

  كوريا الجنوبية   ب

  سنغافورة  ج 

  اليابان   د

  د  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ١٩  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

 يه دولة أي يف ثروة أفضل" المشهورة ولةقالم صاحب
   :هو ،"شعبها

  بدائل الفقرة 

  الفرد نوبل   أ

  مهاتير محمد  ب

  سيلفا لوال دي   ج 

  نيلسون مانديال   د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  

   



    

  ٢٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

    :هو ،)جديدال عقالوا(  كتاب ؤلفم

  بدائل الفقرة 

  الفرد نوبل   أ

  سيلفا لوال دي   ب

  مهاتير محمد  ج 

  نيلسون مانديال   د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٢١  الفقرة رقم 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

    :هما الدولتان اللتان استعمرتا جنوب أفريقيا،

  بدائل الفقرة 

  هولندا والبرتغال  أ

  البرتغال وفرنسا   ب

  هولندا وبريطانيا   ج 

  البرتغال وبريطانيا   د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٢٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  صورة...) (القطعة، 

  

  

زعماء حركة النضال  أبرزالزعيم الوطني الذي يعد من 
   :وه الوطني في جنوب أفريقيا، 

  بدائل الفقرة 

  نيلسون مانديال   أ

  كوامي نكروما  ب

  باتريس لومومبا   ج 

  غوفان مبيكي   د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٢٣  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

من الدول الرائدة على مستوى  بأنها الدولة التي تمتاز  
   :هي  العالم في مجال الفلك،

  بدائل الفقرة 

  البرازيل   أ

  ماليزيا   ب

  أفريقيا جنوب   ج 

  فنزويال  د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  

   



  

    

  ٢٤  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  : هو   ،"الحرية الطويلة من أجل  مؤلف كتاب "رحلتي

  بدائل الفقرة 

  مهاتير محمد   أ

  جاكوب زوما   ب

  الفرد نوبل   ج 

  نيلسون مانديال   د

  د  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٢٥  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

العالم الذي أوصى بمعظم ثروته للمبدعين في مجال الطب 
  : هو واألدب،  ءوالفيزياء والكيميا

  الفقرة بدائل 

  الفرد نوبل   أ

  ليندل توماس   ب

  ن اينشتاي ألبرت   ج 

  أديسون توماس   د

  أ  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٢٦  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

    :هو  على البرلمان السويدي،  قاالسم الذي يطل

  بدائل الفقرة 

  اللوردات  أ

  البوندستاغ   ب

  الرايخسداغ  ج 

  الدوما  د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  

  ٢٧  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

    : هي  ،ةئٌ يبالب  اهتماما العالم دول أكثر من  تعد يالت  الدولة

  بدائل الفقرة 

  البرازيل  أ

  السويد   ب

  جنوب أفريقيا   ج 

  بريطانيا   د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٢٨  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

الرئيس البرازيلي الذي كان له الدور األكبر في النهضة  
  هو:  االقتصادية في البرازيل، 

  بدائل الفقرة 

  رانيري مازيلي   أ

  ا يلفلوال دي س   ب

  كاستيلو برانكو   ج 

  ارتور داكوستا   د

  ب  مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٢٩  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  صورة...) (القطعة، 

  

  

الدولة التي تعد ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أمريكيا  
  : ي ه  ،الجنوبية بعد فنزويال

  بدائل الفقرة 

  البيرو   أ

  تشيلي   ب

  البرازيل  ج 

  كولومبيا   د

  ج   مفتاح اإلجابة 

  

   



  

  ٣٠  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 

  (القطعة، صورة...) 

  

  

  هي:  ،لاللغة الرسمية لدولة البرازي 

  بدائل الفقرة 

  األلمانية    أ

  االنجليزية   ب

  االسبانية   ج 

  البرتغالية   د

  د  مفتاح اإلجابة 

  


