
 
 

 

 (الوحدة االولى)

 :عرف ما يلي:السؤال االول

 الحلف، الحرب البارده، الغالسنسوت ، حلف وارسو ، الحياد االيجابي ، مشروع مارشال

 :اعط اسباب لكل مما يلي: السؤال الثاني 

 .ظهور االحالف العسكريه والتكتالت بعد الحرب العالميه الثانيه-1

 .اللطر اللذ ادد الى  ياا حلف شمال االطلسي لا يعد  ااماًا -2

 .أنشاء حلف وارسو- 3

 .يمر العالا االن بفترة تزداد فيها التوترات- 4

 .تقدا جورج مارشال بمشروع ا تصادذ بعد الحرب العالميه الثانيه- 5

 . ياا السوق االوربية المشتركة- 7.  انهيار منظمة الكوميكون- 6

 :اجب عما يلي: السؤال الثالث

 سا الدول المو عة على حلف شمال االطلسي؟-1

 وضح االهداف المعلنه لحلف شمال االطلسي؟- 2

 بين اهداف حلف وارسو؟- 3

 الكر مبادئ حركة عدا االنحياز؟- 4

 سا الرؤساء اللين كان لها دور في بلورة مؤتمرات عدا االنحياز؟- 5

 بين االيجابيات السياسيه لمنظمة عدا االنحياز؟- 6

 عدد التيارات التي ظهرت في حركة عدا االنحياز بعد انهيار االتحاد السوفيتي؟- 7

 الكر اهداف منظمة الكوميكون؟- 8

 بين مراحل نشأة السوق االوروبية المشتركه؟- 9

 عدد اهداف االتحاد االوروبي؟- 10

 بين المشكالت التي يعاني منها االتحاد االوروبي؟- 11

 الكر الدول االعضاء في منظمة االوابك؟- 12

 الكر اهداف منظمة االوبك؟- 14بين شروط العضويه لمنظمة االوابك؟     - 13



 
 

 

 (الوحدة الثانيه)

 :عرف ما يلي: السؤال االول

ا، اللجنة الدوليه للصليب االحمر، 1944المنظمه الدوليه، اليونسكو، منظمة الصحه العالميه، بروتوكول االسكندريه 

 القانون الدولي االنساني،  انون الهاذ، الجمعيه العامه

 :اعط اسباب لما يلي: السؤال الثاني

 انشاء هياة االما المتحده- 2فشل عصبة االما    -1

 ا1946انشاء منظمة اليونسيف - 4يعد مجلس االمن اها اجهزة االما المتحده   -3

 انشاء الهالل االحمر الفلسطيني- 6ضعف الجامعة العربية وعجزها عن تحقيق اهدافها  - 5

 ا1963يرجع تاريخ انشاء الحركة الدوليه للصليب االحمر الى عاا - 7

 :اجب عما يلي: السؤال الثالث

 عدد اللغات الرسميه في منظمة االما المتحده؟- 2الكر المهاا االداريه لعصبة االما؟    -1

 متى تعقد الجمعية العامه لالما المتحده ؟ - 3

 الكر اسماء الدول الداامة العضويه في االما المتحده؟- 4

 وضح االلتصاصات العسكرية لمجلس االمن ؟- 5

 ؟(الفاو)بين اهداف منظمة االغليه والزراعة - 6

 الكر مهاا منظمة اليونسكو ؟- 7

 بين مهاا اليونسيف؟- 8

 بين دور االونروا في مجال التعليا؟- 9

 وضح التصاصات مجلس الجامعة العربيه؟- 10

 بين انشطة الجامعة العربيه في الشؤون الثقافيه؟- 11

 وضح اهداف منظمة المؤتمر االسالمي؟- 12

 كيف يتا تمويل اللجنة الدوليه للصليب االحمر؟- 13

 عدد مهاا الوكالة المركزيه للبحث عن المفقودين؟- 14

 تشترك الدول االمريكيه في العديد من عوامل الوحدة، الكر هله العوامل؟- 15

 سا الدول االعضاء الغير العربية في منظمة االوبك؟  - 16



 
 

 

 (الوحدة الثالثة)

 :عرف ما يلي: السؤال االول

 الثقافه، التاريخ المشترك ، الوحدة العربيه  

 :اعط اسباب لكل مما يلي: السؤال الثاني

 .شهد العالا في نهايات القرن العشرين نقلة نوعيه في المجاالت السياسيه واال تصاديه واالجتماعيه-1

 ا2001كما وضحها جاللة الملك عبدهللا الثاني في مؤتمر القمة العربيه في عمان ،شعور المواطن العربي باالحباط والمراره-2

 .تللي نورذ سعيد عن مشروع الهالل اللصيب-3

 .معارضة بعض الدول العربيه مشروع وحدة سوريا الكبرد-4

 .لا يكتب لمشروع المملكة المتحدة النجاح-5

 .لا يكتب لمجلس التعاون العربي االستمرار- 6

 :اجب عما يلي : السؤال الثالث

 الكر مقومات الوحدة العربية؟-1

 

 هناك العديد من التحديات التي تؤكد ضرورة التوجه نحو الوحدة العربيه، الكر هله التحديات؟- 2

 عدد المشاريع الوحدويه العربيه اثناء وبعد الحرب العالميه الثانيه؟-3

 وضح العوامل التي ادت الى  ياا الحركة االنفصاليه بين مصر وسوريا؟- 4

 الكر الدول االعضاء في مجلس التعاون اللليجي؟- 5

 بين اهداف مجلس التعاون اللليجي ؟-6

 الكر العوامل التي حالت دون تحقيق الوحدة العربية؟- 7

 بين مرتكزات مشروع االردن اوالًا؟- 8

 ا؟2007ما القضايا التي تطرق لها لطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين في مؤتمر القمة العربية في الرياض - 9

 


