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 -: أختر اإلجابة الصحيحة*
 عام قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة ؟ أي في -أ

 م(1974    –م    1973     –م    1972    -م   1971)

 هي الدول صاحبة اقتراح إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة ؟من  -ب

 السعودية والمغرب( -المغرب والعراق      -الكويت والسعودية         -)العراق والسعودية    

 في أي يوم من كل عام يتم االحتفال باللغة العربية ؟ -ج

 ديسمبر ( 18 –أكتوبر  20  -   مايو  17 -مارس     20) 

 
 
 
 
 
 

 -*أختر اإلجابة الصحيحة :

 في أي عام قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة ؟ -أ

 م(1974    –م    1973     –م    1972    -م   1971)

 ح إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة ؟من هي الدول صاحبة اقترا -ب

 السعودية والمغرب( -المغرب والعراق      -الكويت والسعودية         -)العراق والسعودية    

 في أي يوم من كل عام يتم االحتفال باللغة العربية ؟ -ج

 ديسمبر ( 18 –أكتوبر  20  -مايو     17 -مارس     20) 

 
 
 
 
 
 

 -*أختر اإلجابة الصحيحة :

 في أي عام قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة ؟ -أ

 م(1974    –م    1973     –م    1972    -م   1971)

 ة ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في األمم المتحدة ؟من هي الدول صاحبة اقتراح إدخال اللغة العربي -ب

 السعودية والمغرب( -المغرب والعراق      -الكويت والسعودية         -)العراق والسعودية    

 في أي يوم من كل عام يتم االحتفال باللغة العربية ؟ -ج

 ديسمبر ( 18 –أكتوبر  20  -مايو     17 -مارس     20) 

 .................................................................العامة لمنطقة الجهراء التعليمية                                           اسم الطالب  :  اإلدارة

 /     8الصف :  عبداللطيف سعد الشمالن                                                          مدرسة 

 2018/         /          قسم االجتماعيات                                                                            التاريخ :    
 ( اإلسالمية الحضارة أسس)  اإلسالمية الحضارة

 .................................................................اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية                                           اسم الطالب  : 

 /     8الصف :  مالن                                                          عبداللطيف سعد الشمدرسة 

 2018قسم االجتماعيات                                                                            التاريخ :        /         /      
 ( اإلسالمية الحضارة أسس)  اإلسالمية الحضارة

 

 .................................................................دارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية                                           اسم الطالب  : اإل

    /  8الصف :  عبداللطيف سعد الشمالن                                                          مدرسة 

 2018قسم االجتماعيات                                                                            التاريخ :        /         /      
 ( اإلسالمية الحضارة أسس)  اإلسالمية الحضارة
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