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 )1في أي سنة دخل المغرب تحت نظام الحماية -1:سنة 1904
 -2سنة 1912
-3سنة 1916
 )2في أي سنة أخد المغرب اإلستقالل:
 -1سنة 1950
-2سنة 1652
 -3سنة 1956
 -4سنة 1958
 )3في أي يوم تكون الدكرى التأسيسية لألمن الوطني:
 -1يوم  13ماي
 -2يوم  16ماي
 -3يوم  12يونيو
 )4في أي سنة تأسس جهاز األمن الوطني:
 -1سنة 1954
 -2سنة 1956
-3سنة 1960
)5انتهت الحرب العالمية األولى:
 -1سنة 1914
 -2سنة 1916
 3سنة 1918
 )6تم تأسيس حلف الشمال األطلسي:
 -1سنة 1947
-2سنة 1948
-3سنة 1949
 )7تم صلح كامب ديفد:
 -1سنة 1977
-2سنة 1979
-3سنة 1980
 )8قامت الثورة الروسية:
 -1سنة 1908
-2سنة 1912
-3سنة 1917
 )9عدد دول االتحاد األوروبي حاليا:
 15. -1دولة
 25 .-2دولة
 27.-3دولة
 )10انطلقت المسيرة الخضراء بتاريخ:
1975/03/06. -1
1975/11/06 .-2
1975/10/06.-3
 )11عدد األعضاء الدائمين بمجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة:
5.-1

~~2
7.-2
10.-3
 )12تتمثل السلطة التشريعية في:
 -1البرلمان
 -2القضاء
 -3المجلس األعلى للقضاء
 )13في أي سنة تم تعديل الدستور المغربي:
 -1سنة 1992
 -2سنة 1996
 -3سنة 2011
 )14يحتل المغرب في انتاج الفوسفاط الرتبة العالمية:
 -1االولى
 -2الثانية
 -3الثالثة
 )15تمت المصادقة على أول دستور بالمغرب:
 -1سنة 1956
 -2سنة 1960
 -3سنة 1962
 )16تم تشكيل أول حكومة للتناوب بالمغرب:
 -1سنة 1997
 -2سنة 1998
 -3سنة 1999
 )17تم تقديم عريضة المطالبة باالستقالل بتاريخ:
1940/02/15.-1
1944/01/11 .-2
1944/01/16.-3
 )18تم اعتماد بروتكول كيوطو الخاص بتغيير المناخ سنة:
1996.-1
1997.-2
1998.-3
 )19صنع أول حاسوب ضخم في الواليات المتحدة األمريكية سنة:
1945 .-1
1950 .-2
1955 .-3
 )20عدد سكان المغرب حسب أخر إحصاء يقارب:
 30 .-1مليون نسمة
 36.-2مليون نسمة
 40 .-3مليون نسمة
 )21يعد أكبر سد بالمغرب سد:
 -1بين الويدان
 -2المسيرة الخضراء
 -3الوحدة
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 )22اعتمد حرف تيفيناغ لكتابة األمازيغية سنة:
2000 .-1
2002 .-2
2004 .-4
 -1عدد أعضاء مجلس النواب المغربي الحالي :
– 385
– 390
– 395
– 400
 -2حدث المسيرة الخضراء :
–  3نونبر 1975
–  6نونبر 1975
–  18نونبر 1975
–  30نونبر 1975
 -3تأسس الدرك الملكي سنة :
– 1956
– 1957
– 1958
– 1959
 -4عدد جهات المملكة المغربية :
– 10
– 11
– 12
– 16
 -5أول رئيس حكومة للمغرب :
 -Aاحمد باحنيني
 -Bعبد هللا ابراهيم
 -Cالبكاي بن مبارك لهبيل
 -Dاحمد بالفريج
 -6تم تاسيس حلف الشمال االطلسي سنة :
– 1947
– 1948
– 1949
– 1950
 -7أصغر جهة في المغرب من حيث المساحة :
 -Aالدار البيضاء سطات
 -Bمراكش آسفي
 -Cطنجة تطوان الجسيمة
 -Dسوس ماسة
 -Eالدهة الشرقية
 -8يتوفر المغرب على … .جماعة حضرية وقروية :
– 3051
– 1503

~~4
– 1350
– 1305
 -9تولى المرحوم محمد الخامس الحكم على المغرب سنة :
– 1923
– 1925
– 1927
– 1929
 -10قامت الثورة الروسية سنة :
– 1908
– 1912
– 1917
– 1920
 -11عدد األعضاء الدائمين بمجلس األمن لألمم المتحدة :
–3
–5
–7
–9
 -12تم تقديم وثيقة المطالبة باالستقالل :
–  18نونبر 1944
–  11يناير 1944
–  20غشت 1956
–  18نونبر 1956
 -13انشئ اول مختبر للشرطة العلمية بالمغرب :
– 1991
– 1993
– 1995
– 1997
 -14يوجد مقر منظمة اليونيسكو :
 -Aروما
 -Bلندن
 -Cمدريد
 -Dباريس
 -15عدد اعضاء مجلس المستشارين :
– 100
– 110
– 115
– 120
 -16تفتتح الدورة البرلمانية االولى :
 -Aالجمعة االولى من يناير
 -Bالجمعة الثانية من ابريل
 -Cالجمعة االولى من شتنبر
 -Dالجمعة الثانية اكتوبر.
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 )1دخﻞ الﻤغﺮب تﺤﺖ نﻈام الﺤﻤاية سﻨة 1912
 ) 2أخﺪ الﻤغﺮب اإلسﺘقالل سﻨة 1956
 ) 3تأسﺲ جهاز األمﻦ الﻮﻃﻨي يﻮم  16ماي 1956
 ) 4تأسﺴﺖ القﻮات الﻤﺴلﺤة الﻤلﻜﻴة يﻮم  14ماي 1956
 ) 5بﺪأت الﺤﺮب العالﻤﻴة االولى سﻨة  1914وانﺘهﺖ سﻨة 1918
 ) 6بﺪأت الﺤﺮب العالﻤﻴة الﺘانﻴة سﻨة  1939وانﺘهﺖ سﻨة 1945
 ) 7حلﻒ الﺸﻤال األﻃلﺴي تﻢ تأسﻴﺴﻪ سﻨة 1949
 ) 8الﻤﺼادقة على أول دسﺘﻮر مغﺮبي سﻨة 1962
 ) 9تﻢ تﺸﻜﻴﻞ أول حﻜﻮمة للﺘﻨاوب سﻨة 1998
 ) 10انﻄلقﺖ الﻤﺴﻴﺮة الﺨﻀﺮاﺀ بﺘاريخ 1975/11/06
 ) 11يﺤﺘﻞ الﻤغﺮب الﺮتﺒة االولى عﺮبﻴا وافﺮيقﻴا و الﺜالﺘة عالﻤﻴا في انﺘاج الفﻮسفاط ،كﻤا
يعﺪ الﻤغﺮب أول مﺼﺪر للفﻮسفاط
 ) 12تﻢ تقﺪيﻢ عﺮيﻀة الﻤﻄالﺒة باالسﺘقالل بﺘاريخ 1944/01/11 :
 ) 13حﺮب الفﻴﻴﺘﻨام انﺘهﺖ سﻨة 1975
 ) 14تﻢ صلح كامﺐ ديفﺪ بﻴﻦ مﺼﺮ واسﺮائﻴﻞ سﻨة 1979
 ) 15انﺪلعﺖ األزمة االقﺘﺼادية الﻜﺒﺮى بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﻴة سﻨة 1929
 ) 16عﺪد دول اإلتﺤاد االوروبي  27دولة
 ) 17الﺴلﻄة الﺘﻨفﻴﺪية هي الﺤﻜﻮمة
 ) 18الﺴلﻄة الﺘﺸﺮيعﻴة هي الﺒﺮلﻤان
 ) 19عﺪد األعﻀاﺀ الﺪائﻤﻴﻦ في مﺠلﺲ األمﻦ 5
 ) 20عﺪد سﻜان الﻤغﺮب حﺴﺐ أخﺮ إحﺼاﺀ يقارب  34ملﻴﻮن نﺴﻤة
 ) 21عﺪد الﺠهات في الﻤغﺮب  12جهة
 ) 22تﻢ اسﺘﺮجاﻉ سﻴﺪي افﻨي سﻨة 1969
 ) 23اسﺘﺮجاﻉ مﻨﻄقة ﻃﺮفاية سﻨة 1958
 ) 24اعﺘﻤﺪ حﺮف تﻴفﻴﻨاغ لﻜﺘابة األمازيغﻴة سﻨة 2003
 ) 25ﻃﻮل الﺴﻮاحﻞ الﺒﺤﺮية الﻤغﺮبﻴة  350000كلﻢ

 ) 26أعﻄﻴﺖ انﻄالقة الﻤﺒادرة الﻮﻃﻨﻴة للﺘﻨﻤﻴة الﺒﺸﺮية سﻨة في ماي 2005
 ) 27الﺠﻤاعات الﻤﺤلﻴة في الﻤغﺮب هي وحﺪات تﺮابﻴة
 ) 28تﻢ تﻮقﻴع اتفاقﻴة شﺮاكة مع االتﺤاد األوروبي سﻨة 1996
 ) 29يﺼﺪر مقﺘﺮﺡ القانﻮن عﻦ الﺒﺮلﻤان
 ) 30يﺼﺪر الﻤﺮسﻮم عﻦ رئﻴﺲ الﺤﻜﻮمة
 ) 31يﺸﻤﻞ مﺼﻄلح الﺴﻜان الﻨﺸﻴﻄﻴﻦ الفﺌة الﺒالغة مﻦ العﻤﺮ  15سﻨة فﻤا فﻮﻕ
 ) 32يعﺘﺒﺮ سﻜان تﺤﺚ عﺘﺒة الفقﺮ حﺴﺐ بﺮنامج األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﻨﻤﻴة ،الﺴﻜان دوي دخﻞ
يﻮمي يقﻞ على دوالريﻦ ( ) $2
 ) 33تعﺘﺒﺮ الﻤقاولة الﺘي يﻤﺘلﻚ رأس مالها الﺪولة والقﻄاﻉ الﺨاص مقاولة شﺒﻪ عﻤﻮمﻴة
 ) 34يﺼﺪر الﺤﻜﻢ القﻀائي عﻦ الﻤﺤﻜﻤة االبﺘﺪائﻴة ومﺤﻜﻤة االسﺘﺌﻨاف
 ) 35اكﺒﺮ بلﺪ في العالﻢ مﻦ حﻴﺚ الﻤﺴاحة هي روسﻴا تأتي بعﺪها كﻨﺪا ثﻢ الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﻴة .
 ) 36معﺪل الﻤﺴاحة الﺘي تغﻄﻴها الغابات بالﻤغﺮب هﻮ %12
 ) 37عﻴﺪ العﺮش  30يﻮلﻴﻮز ( ) 1999
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 ) 38عﻴﺪ الﺸﺒاب يﻮم  21غﺸﺖ
 ) 39اسﺘﺮجاﻉ وادي الﺪهﺐ يﻮم  14غﺸﺖ سﻨة 1979
 ) 40دكﺮى ثﻮرة الﻤلﻚ والﺸعﺐ  20غﺸﺖ
 ) 41والي الﺠهة هﻮ مﻦ يﺘﺤﻤﻞ مﺴﺆولﻴة الﺠهة
 ) 42الﻴﻮم العالﻤي للﻤﺮأة  8مارس
 ) 43ثاني اكﺒﺮ مﺪيﻨة مغﺮبﻴة هي الﺮباط
 ) 44مﺴاحة الﻤغﺮب  710850كلﻢ مﺮبع
 ) 45عﻴﺪ الﺸغﻞ  1ماي
 ) 46كاتﺐ الﻨﺸﻴﺪ الﻮﻃﻨي علي الﺼقلي الﺤﺴﻴﻨي
 ) 47عﻴﺪ االسﺘقالل  18نﻮنﺒﺮ ( ) 1956
 ) 48عﺪد دول االتﺤاد االفﺮيقي  53دولة
 ) 49تأسﺲ إتﺤاد الﻤغﺮب العﺮبي يﻮم  17فﺒﺮايﺮ  1989مﻦ خﻤﺲ دول ( الﻤغﺮب،
الﺠﺰائﺮ ،لﻴﺒﻴا ،تﻮنﺲ ،مﻮريﺘانﻴا ) .
 ) 50تاريخ تأسﻴﺲ صﻨﺪوﻕ الﻤقاصة سﻨة 1941

 ) 51عﻴﺪ األم يﻮم  21مارس
 ) 52حﻜﻢ مﺤﻤﺪ الﺨامﺲ الﻤغﺮب بﻴﻦ سﻨة  1927وسﻨة 1961
 ) 53حﻜﻢ الﺤﺴﻦ الﺜاني بﻴﻦ سﻨة  1961و سﻨة 1999
 ) 54ضابﻂ الﺸﺮﻃة القﻀائﻴة  :تﻜﻮن لﻪ الﺼفة الﻀﺒﻄﻴة الﺘي يﻤﻨﺤﻪ إياها قانﻮن الﻤﺴﻄﺮة
الﺠﻨائﻴة  ،مهﻤﺘﻪ هي تلقي الﺸﻜايات والﻮشايات والﺘﺜﺒﺖ مﻦ وقﻮﻉ الﺠﺮائﻢ وجﻤع األدلة
وتﺤﺮر الﻤﺤاضﺮ الالزمة إلثﺒات األثﺮ الﻤادي للﺠﺮيﻤة
وحالة األماكﻦ والﺒﺤﺚ عﻦ مﺮتﻜﺒﻴها وتقﺪيﻤهﻢ أمام العﺪالة ،فهي تﺘﺪخﻞ بعﺪ وقﻮﻉ
الﺠﺮائﻢ ) دور زجﺮي ( .
 ) 55ضابﻂ األمﻦ  :مهﻤﺘﻪ الﻤﺤافﻈة على الﻨﻈام العام سﻮاﺀ بالﺸارﻉ أو بالﻤلﺘقﻴات
أوالﺴهﺮات أو الﻤﺒاريات ،ويﺒاشﺮ عﻤلﻪ بالﺰي الﺮسﻤي  ،يﻜﻮن تﺪخلﻪ قﺒﻞ وقﻮﻉ الﺠﺮائﻢ
أي لﻪ دور وقائي عﻜﺲ ضابﻂ الﺸﺮﻃة القﻀائﻴة
 ) 56تأسﺴﺖ جامعة الﺪول العﺮبﻴة يﻮم  22مارس
 1945تﺤﺘﻮي على  22دولة ،مقﺮها في القاهﺮة  .انﻀﻢ الﻴها الﻤغﺮب سﻨة 1958
 ) 57عﺪد أعﻀاﺀ مﺠلﺲ الﻨﻮاب الﻤغﺮبي الﺤالي هﻮ  395عﻀﻮ .
 ) 58تأسﺲ الﺪرك الﻤلﻜي يﻮم  29ابﺮيﻞ 1957
 ) 59عﺪد جهات الﻤﻤلﻜة الﻤغﺮبﻴة هﻮ  12جهة
 ) 60أول رئﻴﺲ حﻜﻮمة للﻤغﺮب هﻮ الﺒﻜاي بﻦ مﺒارك
 ) 61أصغﺮ جهة في الﻤغﺮب مﻦ حﻴﺚ الﻤﺴاحة هي جهة ﻃﻨﺠة تﻄﻮان الﺤﺴﻴﻤة .
 ) 62اكﺒﺮ جهة في الﻤغﺮب مﻦ حﻴﺚ الﻤﺴاحة هي جهة العﻴﻮن الﺴاقﻴة الﺤﻤﺮاﺀ
 ) 63اقﻞ جهة مﻦ حﻴﺚ عﺪد الﺴﻜان هي جهة الﺪاخلة وادي الﺪهﺐ
 ) 64اكﺒﺮ جهة مﻦ حﻴﺚ عﺪد الﺴﻜان هي جهة الﺪار الﺒﻴﻀاﺀ سﻄات
 ) 65انﺸئ اول مﺨﺘﺒﺮ للﺸﺮﻃة العلﻤﻴة بالﻤغﺮب في دجﻨﺒﺮ  1995بﻤﺪيﻨة الﺪار الﺒﻴﻀاﺀ
 ) 66يﻮجﺪ مقﺮ مﻨﻈﻤة الﻴﻮنﻴﺴﻜﻮ او مﻨﻈﻤة االمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﺮبﻴة والعلﻢ والﺜقافة بﺒاريﺲ
 ) 67عﺪد اعﻀاﺀ مﺠلﺲ الﻤﺴﺘﺸاريﻦ هﻮ  120عﻀﻮ يﻨﺘﺨﺒﻮن بﻄﺮيقة غﻴﺮ مﺒاشﺮة مﻦ
مﻤﺜلي الﺠﻤاعات الﻤﺤلﻴة ،والﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ في الغﺮف الﻤهﻨﻴة ،ومﻤﺜلي الﻤأجﻮريﻦ ،لﻮالية
مﺪتها  6سﻨﻮات
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 ) 68عﺪد أعﻀاﺀ مﺠلﺲ الﻨﻮاب هﻮ  395عﻀﻮ يﻨﺘﺨﺒﻮن مﺒاشﺮة لﻮالية مﺪتها  5سﻨﻮات
 ) 69تفﺘﺘح الﺪورة الﺒﺮلﻤانﻴة االولى يﻮم الﺠﻤعة الﺜانﻴة مﻦ شهﺮ اكﺘﻮبﺮ ،وتفﺘﺘح الﺪورة
الﺒﺮلﻤانﻴة الﺜانﻴة يﻮم الﺠﻤعة الﺜانﻴة مﻦ شهﺮ ابﺮيﻞ مﺪة كﻞ دورة  4أشهﺮ على األقﻞ .
 ) 70الﺘقﺴﻴﻢ اإلداري الﺠﺪيﺪ :2015
 12 .-1جهة (  12والي جهة  12 ،رئﻴﺲ جهة )
 13 .-2عﻤالة و  62إقلﻴﻢ
 199 .-3باشﻮية و  258دائﺮة
 516 .-4قﻴادة و  467ملﺤقة ادارية
 221 .-5جﻤاعة حﻀارية و  1282جﻤاعة قﺮوية
 ) 74تأسﺲ جهاز الﻮقاية الﻤﺪنﻴة يﻮم  15ماي سﻨة  19561984444انتفاضة الخبز في جميع
انحاء المملكة.
 1989االعالن في مراكش عن تأسيس اتحاد المغرب العربي.
 1991وقف اطالﻕ النار بين الجيش و البوليساريو مند اندالعها سنة .1975
 1999وفاة الملك الحسن الثاني رحمﻪ هللا .
 1999اعتالء الملك محمد السادس العرش.
 2003ميالد ولي العهد االمير موالي الحسن .
 2003احداث  16ماي.
 2008الوضع المتقدم للمغرب مع االتحاد االروبي.
 01.07.2011االستفتاء عن الدستور.
 1660تاسيس الدولة العلوية.
 1947زيارة محمد الخامس لطنجة الخاضعة للحماية الدولية انداك.
 1927اعتالء محمد الخامس على العرش و هو في السن  18عشر.
 1953نفي الملك محمد الخامس و عائلتﻪ الى مدغشقر من طرف فرنسا .
 1956استقالل البالد .
 1975القيام بالمسيرة الخضراء نحو الصحراء المغربية.
 1984انتفاضة الخبز في جميع انحاء المملكة.
 1989االعالن في مراكش عن تأسيس اتحاد المغرب العربي.
 1991وقف اطالﻕ النار بين الجيش و البوليساريو مند اندالعها سنة .1975
 1999وفاة الملك الحسن الثاني رحمﻪ هللا .
 1999اعتالء الملك محمد السادس العرش.
 2003ميالد ولي العهد االمير موالي الحسن .
 2003احداث  16ماي.
 2008الوضع المتقدم للمغرب مع االتحاد االروبي.
 2008احداث سيدي افني و تدخالت الجيش العنيفة .
 01.07.2011االستفتاء عن الدستور.
 1660تاسيس الدولة العلوية.
 1947زيارة محمد الخامس لطنجة الخاضعة للحماية الدولية انداك.
 1927اعتالء محمد الخامس على العرض و هو في السن  18عشر.
 1953نفي الملك محمد الخامس و عائلتﻪ الى مدغشقر من طرف فرنسا .
 1956استقالل البالد .
1975المسيرة الخضراء نحو الصحراء المغربية.
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هذا الجزء يخص الثقافة العامة و 50في المائة من االسئلة تطرﺡ دائما في الثقافة العامة
أين تقع قرية العقبة ؟ سويسرا
ما االسم الذي أطلقﻪ نابليون على الحرب ؟ تجارة البرابرة
ماهي الجزيرة العربية التي تقع عند مدخل باب المندب وقسمﻪ إلى قناتين ؟ بريم
ما اسم أكبر شركة ألمنيوم في العالم ؟ الكال مونتلاير – كندا
ما هو السيزم ؟ اتحاد األلعاب الرياضية العسكرية
ماهو النبات البري الذي تعالج بﻪ الذئاب نفسها ؟ سربنتايا (النباتات الثعبانية)
ماهي الدولة التي تسمى بلغة أهلها الطير الذي يأكل االفاعي ؟ غواتيماال
ماهو أصعب رمز في الرموز الصينية ؟ كلمة ( الثرثرة )
من أول من استخدم بطاقات معايدة في التاريخ ؟ الفراعنة
 .210من أول من كتب كتابا في األحاديث ؟ سليم بن قيس
 .211ماذا تعبد اليزيدية ؟ الشيطان
 .212من هو سلطان العاشقين ؟ عمر بن الفارض
 .213ما هو أندر عنصر على وجﻪ األرض ؟ األستاتين
 .214ماهي أول امارة صليبية في الشرﻕ ؟ أنطاكية
 .215ماهو أول فيلم عربي بااللوان ؟ األسكافي
 .216ماهي المدينة المصرية التي اشتهرت بصناعة كسوة الكعبة ؟ تنيس
 .217من هو أول من بلغ القطب الشمالي ؟ روبرت بيري (1909م)
 .218ماهي أول جزيرة وصل لها كرستوفر كولومبوس ؟ سان سلفادور
 .219ما اسم السفينة التي أبحر عليها كولومبوس ألول مرة ؟ سانتا ماريا
 .220مالذي اشتهر بﻪ العالم فوريل ؟ التنويم المغناطيسي
 .221ماهي معركة سقوط الدولة األموية ؟ الزاب (عام 132هـ سميت بالزاب نسبة ألحد فروﻉ نهر
دجلة)
 .222أين حدثت أول عملية زراعة كبد أب إلبنﻪ ؟ أوكالهوما
 .223ماهي أول عاصمة للمسلمين في األندلس ؟ إشبيليﻪ
 .224من هي الشاعرة الجاهلية األولى ؟ جليلة بنت مرة
 .225من هي المرأة التي ادعت النبوة في عهد أبو بكر ؟ سجاﺡ بنت الحارث
 .226إلى من أعطى الرسول مفاتيح الكعبة يوم الفتح ؟ عثمان بن طلحة
 .227من هو الشاعر الذي اعتبره عمر بن الخطاب أشعر العرب ؟ النابغة الذبياني
 .228من هو واضع علم الصرف ؟ معاذ بن مسلم الهراء
 .229من أول من أنشأ حديقة حيوان بالعالم ؟ الملك وين (الصين)
 .230ماهي أول سفينة فضاء وصلت لزحل ؟ فيوجرا
 .231من هو أول سالطين المماليك ؟ شجرة الدر
 .232من هو آخر سالطين المماليك في مصر ؟ طومان باي
 .233من هو آخر سالطين المماليك في حلب ؟ خاير بك
 .234ما هو آخر كتاب ألفﻪ العقاد ؟ أنــا
 .235من هو أول رئيس لبنجالديش ؟ محمد مجيب الرحمن
 .236من هو آخر سالطين الدولة األيوبية ؟ توران شاه
 .237من أول من أطلق على يوم الجمعة هذا االسم ؟ لؤي بن كعب
 .238من أول من وضع اسمﻪ على النقود ؟ االسكندر المقدوني
 .239من هو مؤسس الحركة الكشفية ؟ روبرت بادن باول (1907م)
 .240أين توجد أقدم أعمدة حجرية في العالم ؟ منطقة نبتة بالصحراء المصرية
 .241ماهي النبتة المقدسة عن الفراعنة ؟ اللوتس
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 .242أين بنيت أول ناطحة سحاب في العالم ؟ شبام (شرﻕ اليمن/حضرموت)
 .243من هو آخر ملوك الكنديين في العراﻕ في الجاهلية ؟ معد يكرب
 .244ماذا كان بعمل يوليوس قيصر في بداية حياتﻪ ؟ محامي
 .245ماهي أصغر واليات أمريكا ؟ رود ايالند
 .246ماهو االسم االصلي لياسر عرفات ؟ محمد عبدالرؤوف قدوة
 .247من هو أول طبيب في االسالم ؟ الحارث بن كلده
 .248من أين يسمع ذكر البعوض ؟ من شعيرات جسده
 .249أين عقد أول مؤتمر اسالمي ؟ الرباط
 .250ما اسم قصر الرئاسة األرجنتيني ؟ القصر الوردي
 .251ما االسم السابق لموريتانيا ؟ شنقيط
 .252ماهو االسم الذي أطلق على مصحف عثمان ؟ اإلمـام
 .253ماهي جزيرة الجمال ؟ كورسيكا
 .254ما اسم القسطنطينية قبل اسطنبول ؟ اسـتانة
 .255ماهي أصغر جزيرة في العالم ؟ سي الند
 .256ماهي أول دولة أفريقية مستقلة ؟ ليبيريا
 .257من أول من استخدم دروﻉ الحرب ؟ اآلشوريون
 .258ماذا كانت مهنة الجاحظ قبل األدب ؟ خبـاز
 .259ماهي فضيحة الرئيس األمريكي نيكسون ؟ ووترجيت (التنصت على الحزب الديموقراطي)
 .260ما اسم أول مسجد بني خارج الجزيرة العربية في البصرة ؟ الخميس
 .261من هي الملكة الهندية التي بني لها تاج محل ؟ أرجمان (ممتاز محل 1630م)
 .262من آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة ؟ سعد بن أبي وقاص
 .263من هو أصغر شهداء بدر ؟ عمير بن العاص
 .264ماهي أقدم مدينة جامعية في أوروبا ؟ بولونيا
 .265ماهو العلم الذي يدرس تأثير القوى ؟ الديناميكا
 .266ماهو االسم العلمي لهيدروكسيد الصوديوم ؟ الصودا الكاوية  /ماء النار
 .267من هم شعب الباسك ؟ الباشقنطش
 .268من أول من أنكر صفات هللا ؟ الجعد بن درهم
 .269ماهي المنطقة الجبلية التي كان يسكنها الغساسنة ؟ الجوالن
 .270ماذا تسمى القوات الدولية لحفظ السالم ؟ القبعات الحمراء
 .271أين توجد العضلة الخياطة ؟ في الفخذ
 .272ماذا يسمى الغبار في ساحة المعركة ؟ قسطال
 .273ماهو أطول جسر معلق في أوروبا ؟ لشبونة
 .274ماهي جزر السمك ؟ المالديف
 .275من أول من وضع موائد األكل في الطريق ؟ عبدهللا بن العباس
 .276ماهو المرض الذي مات منﻪ أبو العباس السفاﺡ ؟ الجدري
 .277ماذا كانت تسمى دمشق في العصر االسالمي ؟ جلق
 .278من أطلق على فلسطين هذا االسم ؟ هيرودوتس نسبة للكنعانيين
 .279ماذا يسمى وطن الظبي ؟ كناس
 .280من هما النبيان الذان سجدا في بطن أمهما ؟ يحيى/عيسى
 .281من هو فتى موسى ؟ يوشع بن نون
 .282من كان ملك األرض عندما بنى ابراهيم الكعبة ؟ ذو القرنين
 .283ما اسم الرياﺡ التي أرسلها هللا لبناء الكعبة لها جناحان ورأس حية ؟ الخجوج
 .284ما اسم صنم بني مخزوم ؟ ذو الثرى
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 .285ماهي الدولة التي حدث بها انفجار تشرنوبل ؟ أوكرانيا
 .286ماهي الغابة التي تسمى (رئة العالم) ؟ األمازون
 .287ماهو االسم اآلخر لغابة األمازون المطيرة ؟ السلفا
 .288من الذي دخل ببني اسرائيل أرض المقدس ؟ يوشع بن نون بعد وفاة موسى
 .289ماهي أقدم مدينة في التاريخ وأقدم مدينة محاطة بسور ؟ أريحا
 .290ما اسم أبو أيوب األنصاري ؟ خالد بن زيد بن ثعلبة بن النجار
 .291ما اسم الجزيرة التي ال يدخلها النساء ؟ أثيوس (اليونان)
 .292من هو شاعر أهل البيت ؟ حيدر الحلي
 .293ماهي أول سفينة فضائية عبرت بلوتو ؟ بايونير
 .294من أول من قال  :أما بعد ؟ قس بن ساعدة
 .295من أول من حفر بئر بترول في العالم ؟ ادوين دريك
 .296من هو أول قائد مسلم حارب الفرس ؟ المثنى بن حارثة
 .297ماذا تعني كلمة (استراتيجية) ؟ القائد
 .298من هو صاحب االلياذة واألوديسة ؟ هوميروس
 .299ماهي أطول قصيدة في التاريخ ؟ اإللياذة لـ هوميروس وقد تجاوزت ال  15ألف بيت وقيل
 1000ألف بيت
 .300ما اسم البطلة في مسرحية شكسبير (عطيل) ؟ ديدمونا
 .301من هو السلطان األول للدولة المملوكية ؟ عز الدين أيبك
 .302من هو مهلهل الشعراء ؟ المهلهل بن ربيعة
 .303من هو الصحابي الملقب بـ شهيد الحي ؟ طلحة بن عبيدهللا
 .304من هو الفارسي الذي أقر بعدل عمر بن الخطاب ؟ الهرمزان
 .305من هو شاعر الفالسفة ؟ أبو العالء المعري
 .306من أول شعب وصل استراليا ؟ الهولنديون
 .307ما معنى (سمير أميس) باللغة اآلشورية ؟ الحمامة أو سيدة البالط
 .308ما اسم أمير حصن البالط الذي تعهد صالﺡ الدين األيوبي بقتلﻪ ؟ أرناط
 .309من الذي قتل جرجس ملك البربر ؟ عبدهللا بن الزبير
 .3100من أول من وصل رأس الرجاء الصالح ( جنوب أفريقيا ) ؟ بارثليمو دياز (من نبالء العائلة
المالكة البرتغالية عاممم 1486م)
 .311ماهو االسم الذي أطلق على جزر الكناري ؟ الخالدات
 .312من هي الشاعرة الملقبة بالعباسية ؟ علية بنت المهدي بن المنصور
 .313من أول من جاءوا بالمصافحة ؟ اليمنيون
 .314من هو الوزير العباسي الذي كان لﻪ دور مع التتار ؟ مؤيد الدين العلقمي
 .315من أول من نقل معاني القرآن لالنجليزية ؟ وليام بدول
 .316من أول من نظم شعر في رثاء نفسﻪ ؟ زيد بن حذاﻕ  +مالك بن الريب المازني
 .317أين أقيمت أول بطولة لكأس العرب ؟ بيروت
 .318من هو الصحابي الملقب بـ حاجب البيت ؟ شيبة بن عثمان
 .319من هو قائد الجيش الذي غزا القسطنطينية ؟ سفيان بن عوف األزدي
 .320من هو مؤسس مدينة سامراء ؟ المعتصم بالل
 .321من هو مؤلف كتاب ( 800يوم حول العالم) ؟ جون فيدن
 .322ماذا كانت تسمى بعلبك قديما ؟ هيليوبوليس
 .323ماهي الدولة التي أخذت اسمها من معدن النحاس ؟ قبرص
 .324من آخر من ادعى النبوة في عهد الرسول ؟ طليحة بن خويلد  +األسود العنسي
 .325ماهي جنسية البابا يوحنا ؟ بولندي
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 .326من هو الصحابي الذي قتلﻪ الجن ؟ سعد بن عبادة
 .327ماهو المرض الذي كان مصابا بﻪ الرئيس األمريكي روزفلت ؟ شلل األطفال
 .328من أول من أدخل العود لمكة ؟ أحمد بن سريج
 .329ماهي أطول فترة حكم في التاريخ ؟ ملك بورما ( منهيتي)  95سنة
 .330ماهي أول عاصمة للدولة العثمانية ؟ برصة
 .331من هي الصحابية التي قال لها الرسول أنها حورية في الجنة ؟ أم رومان بنت عامر
 .332ماهو الحيوان صاحب أغلى فراء في العالم ؟ القندس
 .333من هي الصحابية التي مرها الرسول في طريقﻪ للهجرة ؟ عاتكة بنت خالد
 .334ما اسم فرنسا في عهد نابليون الثالث ؟ امبراطورية الفالس
 .335الملك لذريق ملك األسبان كان ملك ألي دولة ؟ القوط
 .336من صاحب لقب ملك العلماء ؟ ابن ابي شريف
 .337من اطلق على البحر المتوسط هذا االسم ؟ العثمانيون
 .338ماهي الفشوت ؟ كتل صخرية تظهر وقت الجزر
 .339ماهي المدينة التي تتبع امارتين ودولة ؟ دبا
 .340هناك مدينتان لهما نفس االسم واحدة في كندا واألخرى في أمريكا ؟ نياجرا
 .341ماهو أول جيش نظامي ؟ اآلشوري
 .342ماهي الطبقة الخارجية للغالف الجوي ؟ اكوسفير
 .343ما االسم الذي يطلق على مسلمين ألبانيا ؟ أرناؤوط
 .344في أي والية أمريكية يوجد أكبر وادي ؟ أريزونا
 .345أين يوجد أكبر حوض للسباحة بأمريكا ؟ والية أوساكا
 .346من هو الصحابي الذي مات من االبل المسمومة ؟ بشر بن البراء بن معرور
 .347أين توجد أعرض شالالت في العالم ؟ في الهند
 .348من أي شيء يصنع اللؤلؤ المزيف ؟ حراشف السمك
 .349ما اسم البوليس السري الدولي في ألمانيا النازية ؟ غوسبارو – غوستابو
 .350أين يقع جبل الطاولة ؟ جبل يطل على كيب تاون جنوب أفريقيا
 .351ماهي الفيساالت ؟ قناديل البحر
 .352ماهو االسم اآلخر لنقار الخشب ؟ اللواء
 .353ماهي أعجوبة العالم الثامنة ؟ الركام الجليدي (بريتو مريتو) األرجنتين
 .354من أوصل االسالم إلى أفريقيا ؟ المرابطون
 .355من هي الصحابية التي تزوجت  4من الصحابة وماتوا شهداء ؟ عاتكة بنت زيد
 .356ماهو الحهباذ ؟ الجوازات والجنسية
 .357ما اسم أخفض نقطة عن سطح البحر في أفريقيا ؟ بحيرة عسال (جيبوتي)
 .358ما اسم أضخم شركة طيران في العالم ؟ إير فلوت الروسية
 .359ماهو أقصر عنوان لكتاب ؟ بي = b
 .360ما اسم أقصر كتاب نال جائزة ؟ من يحكم العالم (المال)
 .361ماهو أقصر كتاب في العالم ؟ الملك العجوز كوليل وقد نشر في اسكتلندا
 .362ما هو أكبر ميناء مصدر للبن ؟ سانتوس البرازيلي
 .363ماهو ثاني أكبر خليج بالعالم ؟ هدسن
 .364حرب األسابيع السبعة كانت بين من ومن ؟ النمسا وبروسيا
 .365ماهي أول سورة تزلت فيها سجدة ؟ النجم
 .366ما اسم أخفض منطقة في أمريكا الشمالية ؟ وادي الموت (الجنوب الغربي من والية كاليفورنيا)
 .367ماهو االسم الذي ظهرت بﻪ الماسونية بالقرن الميالدي األول ؟ القوة الخفية
 .368ما االسم الذي عرفت بﻪ الماسونية في إيطاليا ؟ الكاربوتاري (الفحامون)
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 .369ما اسم العظم فوﻕ الدماغ ؟ قحفة
 .370ماهو أثقل جرس في العالم ؟ ستار كولوكول في روسيا
 .371ماهو المعدن الذي يلي األلماس في الصالبة ؟ الكروندوم (الياقوت)
 .372ماهي مدينة الذهب ؟ جوهانسبيرغ
 .373من أول من صاد الصقور ؟ الحارث بن معاوية الكندي
 .374ما اسم قريتي لوط ؟ سدوم وعمورية
 .375أين يوجد مجمع البحرين ؟ جبل طارﻕ
 .376ماهي أضخم جامعة في العالم ؟ لومونوسوف في موسكو
 .377ماهو مرض الـ إيرتنشن ؟ ضغط الدم
 .378ماهو الموطن األصلي للخوخ ؟ القوقاز
 .379ما اسم الزي في منطقة ظفار في عمان ؟ أبو ذيل
 .380ما هو االسم الشهير لشرطة لندن البريطانية ؟ اسكوتلنديارد
 .381أين توجد بحيرات االسفلت ؟ ترينداد
 .382أين يقع خليج فلوروسانت ؟ كوستاريكا ويقال بورتريكو
 .383ما معنى كلمة (مهرجان) ؟ محبة الروﺡ وهي فارسية
( .384اليوبيل) كلمة يهودية فماذا تعني ؟ الكبش
 .385من هو الخليفة المطرب ؟ المهدي
 .386ما اسم الدودة التي تسبب فقر الدم ؟ الشعبية
 .387ماذا تعنى كلمة (الصمد) ؟ ماء الضباب
 .388من هو الشاعر األبلﻪ ؟ محمد بن بختيار العباسي
 .389من هم اصحاب الدم األزرﻕ ؟ نبالء أسبانيا
 .390من مكتشف المبيد الحشري الدي دي تي ؟ بول مولر
 .391ماهي أقصر فترة حكم في التاريخ ؟ لويس  15( 19دقيقة)
 .392ماذا تعني كلمة بهلول ؟ الرجل جامع للصفات الحسنة
 .393ماهو شعار ماوتسي تونغ ؟ مئة زهرة
 .394ماذا يسمى الحر الشديد ؟ الفح
 .395ماهي المادة التي تغطى بها عقارب الساعة ؟ كبريتيد الخارصين
 .396ما هو الطائر الذي يستطيع الغوص في الماء ؟ األوﻕ
 .397ما معنى (قابوس) ؟ الرجل الوسيم
 .398من هو الشيطان األعرج ؟ الفرنسي تاليران
 .399من مكتشف فيتامين د ؟ والتر نورمان
 .400ماذا يطلق على الرياﺡ التي تهب من المناطق الجبلية العالية ؟ امسترال

امكانية وجود عدة اجوبة صحيحة احتمال وارد جدا
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