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 اإلمام تركي بن عبدهللا -أ

 اإلمام فيصل بن تركي -ب

 اإلمام عبدهللا بن فيصل -ج

 الشيخ دمحم بن عبدالوهاب -د

 



 

 

 ...بن فيصل وأخيه سعود بن فيصلتدخلت بريطانيا بين االمير عبدهللا  -40

 النهاء الخالفات الداخلية بينهما -أ

 القناعهما بالتنازل عن االحساء -ب

 لحثهما على مهاجمة السفن الفرنسية في الخليج -ج

 لتشعل من الخالف الداخلي بينهما -د

 

 ...كانت سياسة عبدالعزيز آل سعود ترمي إلى  -41

 ي االحساء والقطيفالسعي لدعم الوجود العثماني ف -أ

 السعي لطرد العثمانيين من االحساء القسيم -ب

 ايجاد عالقات وطيدة وقوية مع الهولنديين -ج

 تأييد وجود بنو خالد في االحساء -د
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 االمام فيصل بن تركي -أ

 االمير نايف بن عبدالعزيز -ب

 عبدهللا بن فيصلاالمام  -ج

 احمد بن سعيد -د

 

 ...تم اعالن التوقيع على النظام االساسي لمجلس التعاون الخليجي في  -49

 م4944ابو ظبي  -أ

 م4414المنامة  -ب

 م4114الكويت  -ج

 م4144مسقط  -د
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 احد االعضاء فقط -أ
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 ثلثا االعضاء الذين يتمتع كل منهم بصوت واحد -ج

 نصف االعاضء الذين يتمتع كل منهم بصوت واحد -د

 



 

 

 ...يتكون المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي من  -24

 وزراء خارجية الدول االعضاء -أ

 وزراء داخلية الدول االعضاء -ب

 وزراء بترول الدول االعضاء -ج

 ل للدول االعضاءوزراء النق -د

 

 ...تم بدأ العمل للنظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من   -22

 م4949يناير  -أ

 م2554يناير  -ب

 م2555ديسمبر  -ج

 م2554اغسطس  -د

 

 ...تم االعالن عن قيام السوق الخليجية المشتركة في  -24

 م2551نهاية عام  -أ

 م 2554مطلع عام  -ب

 بداية القرن التاسع عشر الميالدي -ج

 م2544مطلع عام  -د

 

 ...أول من اطلق اسم الخليج العربي على هذا الممر المائي هم -21
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 البحر العلوي -ب

 البحر المتوسط -ج

 البحر الجنوبي -د
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 نهاية القرن الرابع عشر الميالدي -ب

 نهاية القرن السابع عشر الميالدي -ج
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 مواجهة التحالف العثماني الروسي -أ
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 القرصنة التي مارستها السفن الفرنسية في الموانئ العمانيةعمليات  -أ
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 قطحماية الكاثوليك في مس -أ
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 تعزيز العالقات الدينية مع مسقط -ج
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 ..عالقة فرنسا بمنطقة الخليج العربي كان يحكمها -05
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 التيارات الدينية المختلفة في فرنسا -ب
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 ...م انشات شركة الهند الشرقية البريطانية 4014في عام  -02

 نظام الضرائب في المنطقة -أ

 اول سكة حديد في الخليج العربي -ب

 الطرق الى مناجم الذهب -ج

 بريد الصحراء -د

 

 ...اصبحت شركة الهند الشرقية البريطانية دن منافسة حقيقة في الخليج منذ  -04

 م. بداية القرن الثالث عشر  -أ

 م. نهاية القرن الرابع عشر  -ب

 م. النصف الثاني من القرن الثامن عشر  -ج

 م. بداية القرن الحادي عشر  -د
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 فرنسا -أ

 انجلترا -ب

 البرتغال -ج
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 ...حاولت روسيا مواجهة الوجود البريطاني المهيمن على الخليج من خالل -04

 السفن البريطانية في الخليجالقيام باعمال القرصنة ضد  -أ

 التحالف مع الكويت -ب

 التحالف مع الدولة العثمانية -ج
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 ..القوى التي اعتمدت عليها روسيا لتحقيق  طموحها في الوصول للبحار المفتوحة والمياه الدافئة  -00

 ايران -أ

 عمان -ب

 انجلترا -ج

 المانيا -د

 

 ...الهدف االساسي للمناورات العسكرية البحرية االنجليزية في الخليج  -01

 االستعداد لالستيالء على السواحل العربية في الخليج -أ

 التوجه باألسطول الى موانئ البحر االحمر -ب

 االستعداد للهجوم البحري المصري المتوقع في ذلك الوقت -ج

 قواه في المنطقة وقف النشاط الروسي وتشتيت -د

 

 ..اسفر الصراع الروسي االنجليزي للسيطرة على الخليج العربي عن  -04

 نجاح روسيا في بسط نفوذها في الخليج على حساب بريطانيا -أ

 فشل انجلترا في محاوالتها للنفوذ الى الخليج -ب

 فشل محاوالت روسيا في تحقيق اهدافها في الخليج -ج

 وروسياالتحالف بين انجلترا  -د

 

 ...بسبب موقع عمان على مدخل الخليج العربي فكانوا هم اول من  -09

 اكتشف طريق رس الرجاء الصالح -أ

 قام برحلة استكشافية الى سواحل امريكا الشمالية -ب

 اقام عالقات تجارية مع روسيا -ج

 تلقى صدمة االستعمار البرتغالي -د

 

 ...تنسب اسرة البوسعيد الى  -15

 ناصر بن مرشد االمام -أ

 احمد بن سعيد مستشار االمام سيف بن سلطان -ب

 االمام سلطان بن سيف -ج

 سعد بن ربيع -د

 



  

 


