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 جابة الصحيحة فيما يلي :  نرجو وضع دائرة على اإل 

 

 ( ألول مرة في: 19-مرض فيروس كورونا )كوفيدظهر  -1

 ووهان في جمهورية الصين الشعبية  -أ

 نيويورك في الواليات المتحدة األميركية  -ب 

 الجمهوريّة اإليطاليّة في  لومبارديا -ت 

 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية طهران في  -ث 
 

 في  

 

 انتقل إلى البشر من خالل: فيروس كورونايعتقد العلماء بأن  -2

 آكل النمل -أ

 الثعبان  -ب 

 الفأر -ت 

 الخفاش  -ث 

 

 القادمة هي:  المستضيفة لأللعاب األولمبيةالمدينة  -3

 موسكو  -أ

 برلين  -ب 

 الدوحة -ت 

 طوكيو  -ث 
 

 أكثر دولة منتجة للنفط الخام في العالم هي: -4

 دولة اإلمارات العربية المتحدة -أ

 األمريكية الواليات المتحدة  -ب 

 المملكة العربية السعودية  -ت 

 روسيا االتحادية  -ث 

 

 : هو "هللا أنصار" -5

 سوريا   في للمعارضة مسلح تنظيم -أ

 اليمن  في للحوثيين مسلح تنظيم -ب 

 معارضة جزائرية دينية مجموعة -ت 

 البحرين  في سلفي سياسي تيار -ث 
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 ها األردن الحتواء أزمة كورونا:تمن االحتياطات التي اتخذ -6

وإغالق   دةوإغالق دور العبا والجامعات  مية والمدارسطيل المؤسسات الحكوفرض حظر التجول وتع -أ

 وتدريب فرق التقصي الوبائي  المطارات 

 استمرار الحياة الطبيعية مع تجهيز المستشفيات والجامعات وتدريب فرق التقصي الوبائي  -ب 

 منع األعراس وإغالق المطارات مع السماح للجامعات والمدارس بالدوام -ت 

 استمرار الحياة الطبيعية رية والمطارات وإغالق الحدود الب -ث 
 

 :الحالي العراقي الوزراء رئيس -7

   الكاظمي مصطفى -أ

 صالح  برهم -ب 

 المهدي  عبد  عادل -ت 

 الحلبوسي  محمد  -ث 
 

 ؟ أنثوني ستيفن فاوتشيمن هو  -8

 في علم الذرة. اختصاصّي أمريكيهو  -أ

 ، وأحد كبار مستشاري وكالة ناسا أمريكي هو عالم فضاء -ب 

المناعة، وعضو في فريق عمل البيت األبيض لفيروس كورونا المعني  تصاصّي أمريكي في علماخ هو  -ت 

 . 2020-2019بجائحة فيروس كورونا  

جائحة فيروس كورونا   لمكافحة ورئيس لجنة األوبئة في روسيافي علم المناعة،  روسياختصاصّي هو  -ث 

2019-2020 . 

 

 هو:  ينيينسطشغيل الالجئين الفلوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتاالسم المختصر ل -9

 اليونيسيف  -أ

 اليونيسكو  -ب 

 األونروا  -ت 

 أوكسفام  -ث 
 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة: يةفلسطينال السلطةعدد سكان  10

 ماليين تقريبا   5 .أ

 مليون تقريبا   11 .ب 

 مليون تقريبا   15 .ت 

 مليون تقريبا   2 .ث 
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 2020االنتخابات الرئاسية األمريكية تنافس على ي .11

 ومايك بنس ترامب دونالد أ.  -أ

 مب وباراك أوباما رادونالد ت -ب 

 ترامب وهيالري كلينتون دونالد  -ت 

 دونالد ترامب وجو بايدن  -ث 

 

 الفيروس هو:  .12

 ال يمكنه التكاثر إال داخل خاليا كائن حي آخر  عامل بيولوجي -أ

 الخلية  كائن حي دقيق وحيد  -ب 

 مستحضر بيولوجي، يقدم المناعة الفاعلة المكتسبة تجاه مرض معين  -ت 

 األحياء الدقيقة. أحد فروع علم -ث 

 

 : النهضة بسد مباشر بشكل معنية دول .13

 وغينيا   وليبيا تشاد  -أ

 وتونس   والجزائر ليبيا -ب 

 وأثيوبيا   والسودان مصر -ت 

 والصومال  وأثيوبيا السودان -ث 

 

 في:  2020االنتخابات الرئاسية األمريكية  من المقرر إجراء .14

 2020نوفمبر من عام  3يوم الثالثاء   -أ

 2020ام  من عديسمبر  15الثالثاء يوم  -ب 

 2020من عام ديسمبر  1الثالثاء  يوم  -ت 

 2020من عام  بر م سدي 31  الخميسيوم  -ث 

 

 : قيصر قانون .15

 الرومانية  االمبراطورية بناء في وساهمت  قيصر يوليوس سنّها التي التشريعات  مجموعة -أ

 منه  انسحابها إثر بريطانيا على األوربي االتحاد  فرضها التي القيود  -ب 

 سوريا  على األمريكية قتصاديةاال  القيود  من جديدة مجموعة -ت 

 دوله  إلى اللجوء طالبي حول األوربي االتحاد  في حاليا   للجدل المثير القانون -ث 
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 وبك هي: أ .16

 منظمة الدول المصدرة للنفط  -أ

 للنفط المستوردةمنظمة الدول العربية  -ب 

 للنفط المستوردةمنظمة الدول  -ت 

 منظمة الدول العربية المصدرة للنفط  -ث 

 

 :ليبيا في الوفاق حكومة رئيس .17

 صالح قايد  أحمد  -أ

 السراج فائز -ب 

 السعداوي  بشير -ت 

 حفتر  خليفة -ث 

 

 :ام بذكرى التأسيس الـاألمم المتحدة هذا الع لتحتف .18

 25 -أ

 50 -ب 

 75 -ت 

 100 -ث 

 

 

 هو:  بوريس جونسون .19

 رئيس الوزراء في المملكة المتحدة -أ

 نيوزيلندا وزراء  رئيس -ب 

 جوجل  لشركة العام المدير -ت 

 فضاء رائد  أول -ث 

 

 هو:  2020ن الذي توفي في يناير  اسلطنة عم تاسع سالطين  .20

 سعيد بن تيمور   -أ

 قابوس بن سعيد  -ب 

 تيمور بن فيصل   -ت 

 فيصل بن تركي بن سعيد   -ث 
 


