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َمُة  ِحَدةِ ٱْ�َُمِم ٱُمَنظ�  ْلُمت�

اِنَيةِ   ِة ٱلث� ِحَدِة ِخَ َل ٱْلَحْرِب ٱْلَعاَلِمي� ِحيَنَما َساَد إِْحَساٌس َقِوي) َلَدى  ُولَِدْت ِفْكَرةُ ٱْ%َُمِم ٱْلُمت�
َمٍة عَ  َ ِم ِفي ٱْلَعاَلِم، َو َھَذا 2َ َيَتَحق�ُق إ�2ِ ِبإِْنَشاِء ُمَنظ� َوِل ِبَضُروَرِة إِْحَ ِل ٱلس� ٍة، ِمْن َقاَدِة ٱلد; اَلِمي�

ِحَدِة، َوَكاَن َذلَِك َرْسمِ  َمُة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت� َسْت ُمَنظ� م ِفي َمِديَنِة َساْن 1945أُْكُتوَبْر  24ّيًا ِفي ُھَنا أُس<
ِئيِسي; ِفي َمِديَنة ِنيْوُيوْركَ . َفَراْنِسْسُكو ٱْ%َْمِريِكي�ةِ  َھا ٱلر�   .َو َمَقر;

َمُة َتُضم; ِفي ٱْلِبَداَيِة  ًسا، َوَلِكْن فِي ِنَھاَيِة َعاِم  51َكاَنِت ٱْلُمَنظ� م، 2008َبلًَدا ُعْضًوا ُمَؤس<
َوِل ٱْ%َْعَضاِء بَ  ْأيِ َوٱلت�ْصِويتِ  192َلَغ َعَدُد ٱلد;   .َدْولًَة، َوُكل;َھا ُدَوٌل ُمْسَتِقل�ٌة، َلَھا َحق; إِْبَداِء ٱلر�

ٍة، ِمْنَھا  ِحَدِة ِمْن أَْجِھَزٍة َرِئيِسي� َمُة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت� ُن ُمَنظ� ُة َوَمْجلِ : َتَتَكو� ُة ٱْلَعام� ُس ٱْ%َْمِن اَْلَجْمِعي�
ةُ ٱَوَمْحَكَمُة ٱَلَعْدِل  ْولِي�ُة َوٱْ%ََماَنُة ٱلَعام� َمِة ٱْ%َُمِم لِْلِبيَئِة لد� ، َولََھا أَْيًضا َوَكا2ٌَت ُمْخَتلَِفٌة ِمْثُل ُمَنظ�

َمةِ  َراَعِة َوُمَنظ� ِة َوٱلز< َمِة ٱْ%َْغِذي� ِة َوُمَنظ� ِة ٱْلَعاَلِمي� ح� َمِة ٱلص< َمِة  َوُمَنظ� ُفولَِة َوُمَنظ� ِحَدِة لِلط; ٱْ%َُمِم ٱْلُمت�
َقاَفِة  ِة َوٱْلُعلُوِم َوٱلث� ْرِبي�   ...ٱْ%َُمِم لِلت�

َمُة إِلَى َتْرِسيِخ  ،ٱَوَتْھِدُف ٱْلُمَنظ� ْلِم ٱْلَعاَلِمي< َوَتْعِزيِز ٱْحِتَراِم ُحقُوِق ٱLِْْنَساِن، َوُمَكاَفَحِة  لس<
ِة، َوُمَساَعَدِة ٱْ%َْمَراِض، َوٱ ْلَحد< ِمَن ٱْلَفْقِر، َوِحَماَيِة ٱْلِبيَئِة، َوَتْوِسيِع ِنَطاِق إِْنَتاِج ٱْ%َْغِذي�

َجاِر  َھا َتُقوُد َحَمَ ٍت ِضد� ٱLِْْرَھاِب، َوا2ِت< ِجِئيَن، َوُمَحاَرَبِة َمَرِض ٱLِْيْدِز َكَما أَن� ٱل �
َراتِ    .   ِباْلُمَخد<

  ا�سئلة 

  )pts 11(                             لن�ص) ٱَفْھُم :  &أوّ 

الَِيِة ٱْ�َْسئِلَِة ٱأَِجْب َعِن   -1  )pts 04(                                                       :لت�
َمِة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت�ِحَدِة ؟     - أ  َمَتى ُولَِدْت ِفْكَرةُ إِْنَشاِء ُمَنظ�

ِحَدِة ؟أَْيَن   - ب َمُة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت� َسْت ُمَنظ�  أُس<
  .اُْذُكْر َھَدَفْيِن ِمْن أَْھَداِفَھا   - ت
ِحَدِة   - ث  .اُْذُكْر َوَكاَلَتْيِن ِمْن َوَكا2َِت ٱْ%َُمِم ٱْلُمت�
ِحيَحِة َوَعَ+َمَة ٱْلِعَباَرِة ٱأََماَم ) √(َضْع َعَ+َمَة   -2  )pts 02( :ِة ْلَخاِطئَ ٱْلِعَباَرِة ٱأََماَم ) x(لص�
ةٌ      - أ َمٌة إِْقلِيِمي� ِحَدِة ُمَنظ� َمُة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت�  .                   (  )ُمَنظ�

َمِة ُدَوٌل ُمْسَتِقل�ةٌ   - ب َوِل ٱْ%َْعَضاِء ِفي ٱْلُمَنظ�  .      (  )َجِميُع ٱلد;
ُفولَةِ   - ت ِحَدِة ِبالط; َمُة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت�  (  )              .  2َ َتْھَتم; ُمَنظ�
ِحَدِة ٱLِْْرَھابَ   - ث َمُة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت� ُع  ُمَنظ�  .                (  )ُتَشج<
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  ) pts 02(                  ) :      ب(بَِما ُيَناِسُبَھا ِفي َقائَِمِة ) أ(َقائَِمِة  ْلَكلَِمَة فِيٱِصِل   -3

 )ب)                                         (أ(          

ِحَدِة لِْلِبيَئةِ  -اَْ%َْمَراُض                                  -    َمُة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت�   ُمَنظ�

ِة  -اَْلُجوُع                                     -    ِة ٱْلَعاَلِمي� ح� َمُة ٱلص<   ُمَنظ�

ْعلِيُم                                     -    َراَعِة   -اَلت� ِة َوٱلز< َمُة ٱْ%َْغِذي�   ُمَنظ�

ُث                                    -    َلو; مَ  -اَلت� َقاَفِة ُمَنظ� ِة َوٱْلُعلُوِم َوٱلث� ْرِبي� ِحَدِة لِلت�   ُة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت�

ِجِئينَ  -                                                 ِحَدِة لِ � َمُة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت�   ُمَنظ�

   )pts 03(                                                  : لن�ص) ٱَتْرِجْم َما َتْحَتُه َخط5 ِفي  -4

ُة  ٱاَْلَمَھاَراُت :  ثانيا  )pts 06(                  لل:َغِوي�

 )pts 02(                                                  : لن�ص� َما َيلِي ٱِاْسَتْخِرْج ِمَن    -1
 ِفْعً  ُمْعَتّ ً   - أ

 َددٍ َتْمِييَز عَ   - ب
 َمْصَدًرا  - ت
 ِاْسَم َفاِعٍل   - ث
الَِيِة بِاْلُحُروِف َمَع ٱْلُجْملَِة ٱْلَعَدَد ِفي ٱاُْكُتِب   -2 ْكِل ٱلت�   )pts 02(:                          لش�

َوِل ٱْ%َْعَضاِء      .َدْولَةً ) 192(َبلََغ َعَدُد ٱلد;

لْ َما َتْحَتُه َخط5 فِي   -3 الَِيِة إِلَى ٱْلُجْملَِة ٱَحو) ِث ٱْلَجْمِع ٱلت� الِِم ٱْلُمَؤن�   )pts 02(            : لس�

ْلِميَذَة ٱل�ِتي َتْحَتِرُم ٱْلُمَعل<َمةَ أُِحب; ٱ      . لت<

     )pts 03(                            ا@نتاج :  ثالثا

 :  ْلَمْوُضوَعْيِن ٱِاْخَتْر أََحَد     

ِحَدةِ َتحَ : الموضوع ا%َول  َمِة ٱْ%َُمِم ٱْلُمت� ْث َعْن ُمَنظ�   .د�

ةِ :  الموضوع الّثاني َياَضِة ٱْلَبَدِني� ْث َعِن ٱلر<   .َتَحد�

 

 


