
1 
 

 

 تحانات القبول ام

 2021/ 2020عي امالج امللع

 

 ة امالثقافة العتحان: ماسم اال

 تحان م تاريخ اال :  2020/ 7/ 15 الجلسة :  لى واأل

 ات مالعال :  ة معال  15 الجلسةمدة  :  ساعتان 

 رقـم الجلوس :  ................................... تاريخ الميالد  :  ........................................

 ___________________________________________________________ 

 تحانات والتصحيح:ملجنة اال امالستخد

 

 المصحح: 

 ................................................:كتابة   (                        )   : رقما  تحان مات الطالب في االممجموع عال

...........مالحظات:.....................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 ............توقيع المصحح:...........................  

 ............التاريخ:.....................................  

 المدقق:

 ................................................:كتابة   (                        )   : رقما  تحان مات الطالب في االممجموع عال

...........مالحظات:.....................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 ............................:..............توقيع المدقق  

 ............التاريخ:.....................................  

 

 



2 
 

 

 نرجو وضع دائرة على اإلجابة الصحيحة في ما يلي:  

 

 خالل الربيع العربي؟  الثورة التونسيةمن هو الرئيس التونسي الذي غادر تونس بسبب  -1

 الحبيب بورقيبة  -أ

 المنصف المرزوقي  -ب 

 زين العابدين بن علي  -ت 

 قيس سعيد  -ث 

 

 ينبع نهر النيل من:  -2

 بحيرة فكتوريا  -أ

 ماالوي بحيرة  -ب 

 بحيرة ناصر  -ت 

 النيل دلتا  -ث 
 

 هو:  أعلى جبل في أفريقيا -3

 إفرست جبل  -أ

 جبل كيليمانجارو  -ب 

 جبل أكونكاغوا  -ت 

 جبل إلبروس  -ث 

 

 ما هو أصل كلمة بترا وما هو معناها؟  -4

 إغريقية وتعني صدع الوادي  -أ

 العاصمة رومانية وتعني  -ب 

 المعابد وتعني   بيزنطية -ت 

 يونانية وتعني الصخر  -ث 

 

 : األردن استقالل ذكرى -5

 1942  تموز  25 -أ

 1946 أيار 25 -ب 

 1950 أيلول 25 -ت 

 1950 آب  25 -ث 



3 
 

 

 المقصود بـ "طريق الحرير" هو:  -6

  تركياوصوال  إلى   عبر جنوب آسيافي الصين  لسفن وتمّر  مجموعة من الطرق كانت تسلكها القوافل وا -أ

 وأوروبا 

 الحرير  ت تستخدم لصناعةكان التي مجموعة من الطرق  -ب 

 الشرقية والجزر اليابانية  في آسيامجموعة من الطرق كانت تسلكها القوافل  -ت 

 تمر بين جنوب وشمال أوروبا مجموعة من الطرق كانت تسلكها القوافل  -ث 

 

 مع:  برية  للمملكة المغربية حدود -7

 الجزائر وتونس وموريتانيا  -أ

 وموريتانيا   وليبياالجزائر  -ب 

 الجزائر وموريتانيا  -ت 

 وموريتانيا اسبانيا وتونس   -ث 

 

 بيكو؟ -متى تم توقيع اتفاقية سايكس -8

 1816عام   -أ

 1916عام   -ب 

 1919عام   -ت 

 1936عام   -ث 

 

 توقيع اتفاق باريس، وهو اتفاق عالمي بشأن:   2016تم في العام  -9

 المناخ  -أ

 االقتصاد  -ب 

 التكنولوجيا  -ت 

 الصحة -ث 

 

 هو:  آرثر جيمس بلفوراللورد  -10

 وعد بلفور  1917العام أصدر في الذي بريطانيا  رئيس وزراء -أ

 1939في العام مؤتمر لندن سياسي بريطاني أعد ل -ب 

 1922في العام  وثيقة تشرشل البيضاءالذي صاغ  ة بريطانيايوزير خارج  -ت 

 وعد بلفور   1917 العامأصدر في الذي ة بريطانيا يوزير خارج  -ث 



4 
 

 

 رئيس لدولة االتحاد السوفييتي متى انهار االتحاد السوفيتي ومن هو آخر  -11

 ميخائيل غورباتشوف رئيس هو  آخرو 1991في العام  -أ

 ميخائيل غورباتشوف رئيس هو  آخرو 1980في العام  -ب 

 جوزيف ستالين رئيس هو  آخرو 1950في العام  -ت 

 فالديمير لينين رئيس هو  آخرو 1920في العام  -ث 

 

 ؟ "القدر يستجيب أن بد فال الحياة أراد يوما   الشعب إذا: "قال من -12

 السياب  اكب س بدر -أ

 الشابي  القاسم أبو -ب 

 شوقي أحمد  -ت 

 النواب  مظفر -ث 

 

 استقاللها في: جمهورية جنوب السوداننالت  -13

 2015 -أ

 2011 -ب 

 2000 -ت 

 2020 -ث 

 

 للجمهورية التركية حدود برية مع:  -14

 أذربيجان و وبلغاريا واليونان العراق وسورياأرمينيا وإيران وجورجيا و -أ

 واألردن وبلغاريا واليونان  جورجيا وأرمينيا وإيران والعراق وسوريا -ب 

 والكويت  جورجيا وأرمينيا وإيران والعراق وسوريا -ت 

 ولبنان وبلغاريا واليونان  جورجيا وأرمينيا وإيران والعراق وسوريا -ث 

 

 ، من هم؟ دائمين أعضاء خمسة من المتحدة لألمم التابع األمن مجلسيتكون  -15

 ألمانيا، الصين الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا،  -أ

 الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين  -ب 

 الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا -ت 

 الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، الصين  -ث 
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 :ليبيا تستعمر كانت التي الدولة -16

 بريطانيا  -أ

 اسبانيا  -ب 

 فرنسا  -ت 

 ايطاليا  -ث 

 

 ( وفي أي عام ألغي في جنوب أفريقيا؟Apartheid" ) األبارتهيد "  ـالمقصود بما  -17

 2000وقد ألغي في العام   نظام الفصل العنصريهو  -أ

 1970وقد ألغي في العام الهيمنة االقتصادية والسياسية نظام هو  -ب 

 2013وقد ألغي في العام   تمييز طائفينظام  هو  -ت 

 1991وقد ألغي في العام   نظام الفصل العنصريهو  -ث 

 

 كم مكث نيلسون مانديال في السجن ومتى أصبح رئيسا  لجنوب أفريقيا؟  -18

 2000عاما  وأصبح رئيسا  في العام  27مكث  -أ

 1994عاما  وأصبح رئيسا  في العام  27مكث  -ب 

 1999عاما  وأصبح رئيسا  في العام  25مكث  -ت 

 1990عاما  وأصبح رئيسا  في العام  25مكث  -ث 

 

 ؟ ويغورمن هم األ -19

 مسلمة من شعوب التبت تعيش في الصين أقلية  -أ

 مسلمة تعيش في الصين  أقلية عرقية تركية -ب 

 هندية مسلمة تعيش في الصين أقلية عرقية   -ت 

 روسية مسلمة تعيش في الصين أقلية عرقية  -ث 

 

في   جائزة نوبل للسالم بالمشاركة مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغيالسيدة العربية الحاصلة على  -20

 هي:   2018العام 

 توكل كرمان  -أ

 جميلة بوحيرد  -ب 

 نادية مراد  -ت 

 تيريزا هلسة  -ث 
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 هو: ذيب فيلم  -21

   أردني وإثارة درامافيلم  -أ

 فيلم سينمائي من إنتاج إماراتي -ب 

 فيلم كرتوني من إنتاج قطري  -ت 

 فيلم وثائقي من إنتاج عربي مشترك -ث 

 

 ؟ في  إمارة شرق األردنتأسست  -22

 1916 -أ

 1921 -ب 

 1948 -ت 

 1952 -ث 

 

 : "البالغة نهج" كتب   -23

 الصديق  بكر أبو اإلمام -أ

 الخطاب  بن عمر  اإلمام -ب 

 عفان   بن عثمان  اإلمام -ت 

 طالب  أبي بن علي  اإلمام -ث 

 

 ؟ 1979ما هو نظام الحكم الذي أطيح به في إيران في العام  -24

 الشيعي  الدينيالنظام  -أ

 االستعمار البريطاني  نظام -ب 

 النظام الملكي  -ت 

 الشيوعي  النظام -ث 

 

 هارون الرشيد:  العباسي الخليفةعاصروا  علماء -25

 اإلمام مالك بن أنس واإلمام الشافعي و  جابر بن حيان -أ

 الزمخشري و سيبويهو  أبو بكر الرازي -ب 

 واإلمام البخاري  الخليل بن أحمد الفراهيدي -ت 

 أبو بكر الرازي و اإلمام مالك بن أنسو الزمخشري  -ث 
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 هي:  الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةعاصمة  -26

 النعمة -أ

 الزويرات  -ب 

 نواكشوط  -ت 

 أكجوجت  -ث 

 

 : يصل مضيق باب المندب ممر مائي -27

 البحر األحمر بخليج عدن وبحر العرب   -أ

 الخليج العربي وخليج عمان  -ب 

 والبحر األبيض المتوسط  البحر األحمر -ت 

 البحر األبيض المتوسط والمحيط األطلسي  -ث 

 

 ؟ وما هي أهم أهدافه؟ صندوق النقد الدولي متى أنشئ -28

 للعمل على توزيع قروض مالية على الدول المحتاجة  1945في العام  -أ

 حسين الدين العام للدول ت للعمل على  1950في العام  -ب 

 تعزيز سالمة االقتصاد العالميللعمل على  1944في العام  -ت 

 المالية  منع وقوع األزمات ى  للعمل عل 1948في العام  -ث 

 

 من هم الروهينغا؟ وما ديانتهم؟  -29

 وديانتها اإلسالم  رقية تنتمي إلى عائلة الشعوب الهنديةمجموعة ع -أ

 وديانتها الهندوسية  رقية تنتمي إلى عائلة الشعوب الهنديةمجموعة ع -ب 

 الفارسية وديانتها الزرادشتية رقية تنتمي إلى عائلة الشعوب مجموعة ع -ت 

 الصينية وديانتها اإلسالم رقية تنتمي إلى عائلة الشعوب مجموعة ع -ث 

 

 بدأت حرب فيتنام في العام..... واستمرت لمدة.... -30

 أعوام تقريبا   10واستمرت لمدة  1952 -أ

 تقريبا  عام  19واستمرت لمدة  1955 -ب 

 عام تقريبا   15واستمرت لمدة  1950 -ت 

 أعوام تقريبا   10واستمرت لمدة  1970 -ث 


