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ول ))37 - 36(( اختبار حقوق إالنسان 
ٔ
  الفصل اال

وروبية لحقوق إالنسان ؟ .1
ٔ
هم المؤسسات الرقابية على التزام الدول والتي تضمنتها االتفاقية اال

ٔ
 من ا

 
ٔ
 المحكمة الدولية لحقوق اإلنسان .. .ا

مم المتحدة لحقوق اإلنسان .. .ب
ٔ
 ميثاق اال

وروبية لحقوق إالنسان .. .ت
ٔ
  ))5  (( م اللجنة اال

وروبا .. .ث
ٔ
 المهنيين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية في ا

نها ؟ .2
ٔ
 ما يميز حقوق إالنسان في إالسالم ا

 
ٔ
 متوجهة إلى الناس كافة .. .ا

خرة .. .ب
ٓ
 عمل صالح لال

 للدين والدني .ت
ً
  ))3ا ..  (( م تبغي صالحا

 حقوق تنموية .. .ث

 من خصوصيات حقوق إالنسان في إالسالم ؟ .3

 
ٔ
نها منحة ٕالهية وتكييف .. .ا

ٔ
  ))3  (( م ا

 مرتبطة بالعادات .. .ب

 تقاوم كل منازع الشر .. .ت

مر بالمعروف والنهي عن المنك .ث
ٔ
 ر ..  اال

 من وجوه االختالف بين الفقه الدولي والفقه إالسالمي يتمثل في ؟ .4

 
ٔ
 ذي شمولية الحقوق للناس كافة .. .ا

  ))4..  (( م القوة الملزمة لمقررات حقوق إالنسان .ب

 الفصل بين الديني والمدني .. .ت

 التمييز بين المسلمين وغيرهم .. .ث

ساسية في إالسالم على ؟ .5
ٔ
سست حقوق إالنسان ا ا

ٔ
 تا

 
ٔ
 الحرية في التصرف .. .ا

 حفظ الشرف والمال .. .ب

 العدالة والمساواة .. .ت

  ))3 ..  (( م التالزم بين الحقوق والواجبات .ث

 في ؟ .6
ً
ة تساويا

ٔ
 في التصور إالسالمي تعني المساواة بين الرجل والمرا

 
ٔ
  ))3 ..  (( م التكليف الشرعي .ا

 الملكية والميراث .. .ب

سرة .. .ت
ٔ
 القوامة على اال

صل الجامع للجنس اإلنساني .. .ث
ٔ
 اال

 الحقوق المدنية هي حقوق ؟ .7

 
ٔ
 يجوز التصرف فيها .. .ا

  ))8 ..  (( م ال تسقط بالتقادم .ب

 يجوز الحجز عليها .. .ت

 يمكن توريثها .. .ث

 برزت التعددية السياسية في إالسالم منذ ؟ .8
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ٔ
 فتح مكة .. .ا

  ))3  (( م دولة المدينة المنورة .. .ب

موية .. .ت
ٔ
 الدولة اال

 حكم الخلفاء الراشدين .. .ث

 حق العمل والتعليم هي من ؟ .9

 
ٔ
 الحقوق المدنية .. .ا

 الحقوق السياسية .. .ب

  ))6 ..  (( م الحقوق االقتصادية واالجتماعية .ت

 الحق في الحياة .. .ث

 يعتبر العرف من مصادر التشريع ؟ .10

 
ٔ
  ))5 ..  (( م الوطنية الرسمية .ا

 الوطنية االحتياطية .. .ب

 التشريع الفرعي .. .ت

 التشريع العادي .. .ث

 يعتبر قانون حماية الطفولة من مشموالت ؟ .11

 
ٔ
 المبادئ الدينية .. .ا

 التشريع الدستوري .. .ب

  ))5  (( م التشريع العادي .. .ت

 التشريع الفرعي .. .ث

 صدر إالعالن العالمي لحقوق إالنسان عام ؟ .12

 
ٔ
  م ..1945 .ا

  ))1 ..  (( م  م1948 .ب

  م ..1924 .ت

  م ..1932 .ث

نه ؟ .13
ٔ
مم المتحدة ا

ٔ
 من عيوب ميثاق اال

 
ٔ
  ))4 ..  (( م لم يحدد الحقوق التي يجب حمايتها .ا

 ال يطبق إال على البلدان الضعيفة .. .ب

 ال يتدخل في سياسات البلدان .. .ت

 ال يعاقب البلدان المعتدية .. .ث

 صدر إالعالن العالمي لحقوق إالنسان من ؟ .14

 
ٔ
 المحكمة الدستورية العليا .. .ا

 اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان .. .ب

مم المتحدة .ت
ٔ
  ))1 ..  (( م الجمعية العامة لال

مم المتحدة لحقوق ا .ث
ٔ
 نسان ..إلمركز اال

 عالن العالمي لحقوق إالنسان اسم ؟الٕ يطلق فقهاء القانون على العهدين ٕالى جانب ا .15

 
ٔ
 الشرعية السياسية لحقوق اإلنسان .. .ا

  ))4 ..  (( م الشرعية الدولية لحقوق إالنسان .ب
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 الشرعية الفقهية لحقوق اإلنسان .. .ت

 العرف الدولي لحقوق اإلنسان .. .ث

وروبية لحقوق إالنسان ؟ .16
ٔ
تها االتفاقية اال

ٔ
نشا

ٔ
جهزة التي ا

ٔ
 من اال

 
ٔ
 محكمة العدل الدولية في الهاي .. .ا

 المعهد الدولي لحقوق اإلنسان في جنيف .. .ب

 اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان .. .ت

وروبية لحقوق إالنسان .ث
ٔ
  ))5 ..  (( م المحكمة اال

هم االتفاقيات التي عقدت في ٕاطار الجامعة العربية كٕاضافة ٕالى للميثاق العربي لحقوق إالنسان في سنة  .17
ٔ
   م ؟1967من ا

 
ٔ
هل .. .ا

ٔ
  ))5  (( م قانون حماية التا

ة ضد العنف .. .ب
ٔ
 االتفاقية العربية لحماية المرا

يدي العاملة .. .ت
ٔ
  االتفاقية العربية لنقل اال

 االتفاقية العربية لحماية البيئة .. .ث

فريقي لحقوق إالنسان من ا لمواثيق ؟ .18
ٔ
 يعد الميثاقين العربي واال

 
ٔ
    ))5 ..  (( م إالقليمية .ا

 الدولية .. .ب

 المحلية .. .ت

 القارية .. .ث

 حماية الحياة الخاصة والعائلية والمسكن والمراسالت هي حقوق ؟ .19

 
ٔ
 حقوق غير مقيدة .. .ا

 حقوق مطلقة .. .ب

  ))6 ..  (( م حقوق ليست مطلقة .ت

 حقوق غير محددة .. .ث

ي العام اليوم ؟ .20
ٔ
هم الوسائل التي يقاس عبرها الرا

ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))7 ..  (( م الستمارةا .ا

 المالحظة المباشرة .. .ب

 الصحف اليومية .. .ت

 تحليل المضمون .. .ث

شكال التمييز العنصري ؟ .21
ٔ
عدت االتفاقية الدولية للقضاء على كافة ا

ٔ
ذكر الهيئة التي ا

ٔ
 ا

 
ٔ
وروبية .. .ا

ٔ
 لجنة حقوق اإلنسان اال

 المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان .. .ب

مم المتحدة .ت
ٔ
  ))8 ..  (( م لجنة حقوق إالنسان التابعة لال

مريكية لحقوق اإلنسان .. .ث
ٔ
 اللجنة اال

 الحقوق المدنية هي حقوق ؟ .22

 
ٔ
 التصرف فيها .. .ا

ٔ
 يجوز كمبدا

 يجوز الحجز عليها .. .ب

  ))8 ..  (( م ال تسقط بالتقادم .ت

 حقوق يجوز توريثها .. .ث
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هداف التي تسعى ٕالى تحقيقها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي ؟ .23
ٔ
 من بين اال

 
ٔ
 الحق في المحاكمة العادلة .. .ا

 الحق في حرية االعتقاد والتفكير .. .ب

  ))8 ..  (( م الحق في العمل .ت

 الحق في الزواج .. .ث

 الحق في العمل يعتبر من الحقوق ؟ .24

 
ٔ
  ))8 ..  (( م الحقوق االقتصادية واالجتماعية .ا

 الحقوق السياسية .. .ب

 الحقوق المدنية .. .ت

خالقية والدينية .. .ث
ٔ
 الحقوق اال

هم هذه الشروط ؟ .25
ٔ
حد ا

ٔ
طراف االلتزام با

ٔ
جل ضمان الممارسة الثامنة لحق التعليم يتطلب ذلك على الدول اال

ٔ
 من ا

 
ٔ
 توفير منح التعليم بالخارج .. .ا

 .. .ب
ً
 مواكبا

ً
جنبية حتى يكون تعليما

ٔ
 ضرورة جعل التعليم باللغة اال

 للجميع .. .ت
ً
 وٕاتاحته مجانيا

ً
  ))8  (( م جعل التعليم االبتدائي ٕالزاميا

 خصخصة التعلم في كافة مراحله .. .ث

ليات لتنفيذ ؟ .26
ٓ
حمر على وضع وتفعيل اال

ٔ
 تعمل الدول واللجنة للصليب اال

 
ٔ
  ))1 ..  (( م القانون الدولي إالنساني .ا

 قانون التحرر .. .ب

 قانون العدل الدولي .. .ت

 حقوق اإلنسان .. .ث

مم المتحدة في سنة  .27
ٔ
  م هو ؟1984إالعالن الذي صدر عن الجمعية العامة لال

 
ٔ
 حق الشعوب في تقرير مصيرها .. .ا

 حق الشعوب في حرية التنقل والتملك .. .ب

من الدوليين .ت
ٔ
  ))10 ..  (( م حق الشعوب في السلم واال

 حق الشعوب في كافة الحقوق اإلنسانية .. .ث

مم المتحدة التي تهتم بالثقافة والتراث إالنساني تسمى ؟ .28
ٔ
 منظمة اال

 
ٔ
 منظمة اإليسيكو .. .ا

سكوا .. .ب
ٔ
 اال

  ))11 ..  (( م اليونسكو .ت

 اإللكسو .. .ث

لف من ممثلين من  .29
ٔ
 في السؤال ))(( خ   دولة عضو ؟56مجلس حقوق إالنسان يتا

ٔ
 طا

 
ٔ
 يتم تعيينهم لمدة ثالث سنوات .. .ا

عضاء .. .ب
ٔ
 يتم انتدابهم من الدول ا ا

كده ))  يتم انتخابهم لوالية مدتها ثالث سنوات .. .ت
ٔ
 (( غير متا

 تعيين موظفين دائمين .. .ث

غفل إالعالن العالمي عن بعض الحقوق المهمة ومنها ؟ .30
ٔ
 لقد ا

 
ٔ
 الحق في الحياة الطبيعية .. .ا
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 الحق في الترفيه .. .ب

 حقوق الجيرة .. .ت

كده ))10  (( م الحق في تقرير المصير .. .ث
ٔ
  - غير متا

 من المنح إاللهية لٕالنسان ما يلي ؟ .31

 
ٔ
 الحرية المدنية .. .ا

 حق التعليم .. .ب

  ))3 ..  (( م حق الحياة .ت

 حق التفكير .. .ث

مم المتحدة ؟ .32
ٔ
 المقر الدائم لهيئة اال

 
ٔ
 واشنطن .. .ا

 سان فرانسيسكو .. .ب

  ))2 ..  (( م نيويورك .ت

نجلوس .. .ث
ٔ
 لوس ا

 إالعالن العالمي لحقوق إالنسان يعتبر وثيقة ؟ .33

 
ٔ
 لها قوة القانون .. .ا

  ))4 ..  (( م ٕاعالن مبادئ عامة .ب

 ميثاق إقليمي .. .ت

 مبادئ ليس لها قوة تذكر .. .ث

خالقيات المهنية ؟ .34
ٔ
سس الفلسفية لال

ٔ
هم اال

ٔ
 يعد من ا

 
ٔ
 الحق في التنمية .. .ا

  ))14 ..  (( م إاليمان بكرامة الفرد وقيمته .ب

 اإليمان بالثقافة العمالية الموحدة .. .ت

مالك فقط .. .ث
ٔ
صحاب اال

ٔ
 االهتمام بحقوق ا

 تعهد جميع الدول التي صدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ؟ .35

 
ٔ
خرى .. .ا

ٔ
 عدم التدخل في شؤون الدول اال

ماكن النزاعات المسلحة .. .ب
ٔ
سرى في ا

ٔ
 حماية اال

  ))4 ..  (( م حماية الشعب عن طريق القانون ضد المعاملة القاسية .ت

 توفير الحماية لالجئين .. .ث

 القيمة الحقيقية لحقوق إالنسان تتبع من كونها ترسي معالم مكونة للشخصية إالنسانية وهي ؟ .36

 
ٔ
 معالم ثقافية .. .ا

 معالم سياسية .. .ب

  ))1 ..  (( م معالم مادية ومعنوية .ت

 معالم حقوقية .. .ث

نه: "ذلك الجزء الخاص من القانون الدولي الذي شكله إالحساس بإالنسانية" هو ٕالى ؟ .37
ٔ
 يعرف مفهوم حقوق إالنسان با

 
ٔ
  ))1  (( م جان بكـتيه .. .ا

 جان جاك روسو .. .ب

 جان بياجيه .. .ت
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 سن الرج .. .ث

 القيمة الحقيقية لحقوق إالنسان تنبع من كونها ترسي معالم ؟ .38

 
ٔ
 اجتماعية للمجتمعات الدولية .. .ا

  ))1 ..  (( م مادية ومعنوية للشخصية إالنسانية .ب

 مادية ومعنوية للجماعة الدولية .. .ت

 ثقافية واقتصادية موحدة .. .ث

ساس للقانون الدولي إالنساني وهي ؟ .39
ٔ
 هناك اتفاقية تعتبر اال

 
ٔ
 اتفاقية فيينا .. .ا

  ))1 ..  (( م اتفاقية جنيف .ب

 اتفاقية الهاي .. .ت

 اتفاقية ستراسبورغ .. .ث

 بين القانون الدولي إالنساني وقانون حقوق إالنسان هي ؟ .40
ً
 مشتركا

ً
هم القيم التي تمثل قاسما

ٔ
 من ا

 
ٔ
 ال وجود لحرية معتقد مطلقة .. .ا

 إمكانية تنفيذ العقوبات الجماعية .. .ب

 احترام الدولة .. .ت

  ))1م   (( الحق في السالمة الشخصية .. .ث

 نسان يخاطب ؟الٕ قانون حقوق ا .41

 
ٔ
  ))1 ..  (( م حكومات الدول لرعاية حقوق مواطنيهم .ا

 الهيائت والمحاكم الدولية .. .ب

خرى .. .ت
ٔ
 الدول لحماية رعايا دول ا

سرى الحرب .. .ث
ٔ
 حماية ا

ثناء النزاعات المسلحة هو ؟ .42
ٔ
فراد ا

ٔ
 بحماية اال

ً
 القانون الذي يعتبر لصيقا

 
ٔ
  ))1 ..  (( م القانون الدولي إالنساني .ا

 قانون حقوق اإلنسان .. .ب

حوال الشخصية .. .ت
ٔ
 قانون اال

 القانون الجنائي الدولي .. .ث

هم القواسم المشتركة بين ؟ .43
ٔ
حد ا

ٔ
 االنتفاع بالضمانات يمثل ا

 
ٔ
 القانون الدولي اإلنساني وقانون العدل الدولي .. .ا

حوال الشخصية .. .ب
ٔ
 قانون التحرر وقانون ا ا

 قانون العدل الدولي وقانون حقوق اإلنسان .. .ت

  ))1  (( م قانون حقوق إالنسان والقانون الدولي إالنساني .. .ث

همية حقوق إالنسان من ؟ .44
ٔ
 تنبع ا

 
ٔ
 التنظيم الدولي .. .ا

خالقية .. .ب
ٔ
 من المعتقدات الدينية واال

   ))2 ..  (( م قيمة إالنسان ذاته .ت

 وجود الدولة المدنية .. .ث

 الذي يعتبر الدولة تنظيم ضروري في كل مجتمع بشري هو ؟ .45
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ٔ
فالطون .ا

ٔ
  ))2 ..  (( م ا

رسطو .. .ب
ٔ
 ا

 جان جاك روسو .. .ت

 جون لوك .. .ث

  يسلم رجال الفقه الروماني بوجود ثالثة نماذج من القانون وهي ؟ .46

 
ٔ
 القانون الدولي والقانون العام والقانون الخاص .. .ا

  ))2  (( م القانون المدني وقانون الشعوب والقانون الطبيعي .. .ب

حوال الشخصية .. .ت
ٔ
 القانون المدني والقانون الجنائي وقانون اال

 القانون الدستوري والقانون المدني والقانون التجاري .. .ث

 من هو صاحب المؤلف الذي ينظم ويحدد العالقات بين الدول في السلم والحرب ؟ .47

 
ٔ
 جان جاك روسو .. .ا

 حامورابي .. .ب

 شيشرون .. .ت

  ))2 ..  (( م جروسيوس .ث

 الحماية الدولية لحقوق إالنسان قبل بداية عصر التنظيم الدولي كانت ؟ .48

 
ٔ
 من اليوم .. .ا

ً
كـثر تنظيما

ٔ
 ا

 من اليوم .. .ب
ً
كـثر تطورا

ٔ
 ا

 من اليوم .ت
ً
قل تنظيما

ٔ
  ))2 ..  (( م ا

 من اليوم .. .ث
ً
كـثر تطورا

ٔ
 وا

ً
قل تنظيما

ٔ
 ا

مم بموجب معاهدة ؟ .49
ٔ
نشئت منظمة العمل الدولية كمنظمة مستقلة ومنتسبة لعصبة اال

ٔ
 ا

 
ٔ
 جنيف .. .ا

 فيينا .. .ب

  ))11 ..  (( م فرساي .ت

 وارسو .. .ث

ساسية للمنظمة تتضمن عدم اعتبار العمل سلعة ... لجميع البشر الحق في العمل دون تمييز هو ؟ .50
ٔ
ن المبادئ اال

ٔ
 إالعالن الذي يؤكد على ا

 
ٔ
 إعالن فيالدلفيا .. .ا

 إعالن باريس .. .ب

 إعالن سان فرانسيسكو .. .ت

  ))11  (( م ٕاعالن فرساي .. .ث
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  الفصل الثاني ))36 - 35(( اختبار حقوق إالنسان 
 من مؤلفات الفيلسوف االنجليزي جون لوك ؟ .1

 
ٔ
 القانون الوضعي .. .ا

 المدينة الفاضلة االنجليزية .. .ب

  ))2 ..  (( م الحكومة المدنية .ت

 الجهورية .. .ث

 ب ؟ .2
ً
مم المتحدة علميا

ٔ
 انهارت عصبة اال

 
ٔ
  م ..1931الغزو الياباني لمنشوريا عام  .ا

 الغزو اإليطالي للحبشة .. .ب

  ))2 ..  (( م ٕاعالن هتلر الحرب العالمية الثانية .ت

 الغزو الفرنسي للجزائر .. .ث

مم ؟ .3
ٔ
 تبنى مشروع عصبة اال

 
ٔ
 جون لوك .. .ا

 وزير الخارجية البريطاني ادوارد جراي .. .ب

مريكي وودر ويلسون .ت
ٔ
  ))2 ..  (( م الرئيس اال

 رئيس الوزراء اإليطالي موسوليني .. .ث

 من مؤلفاته "الجمهورية والقوانين" ؟ .4

 
ٔ
رسطو .. .ا

ٔ
 ا

فالطون .ب
ٔ
  ))2 ..  (( م ا

 جروسيوس .. .ت

 جون لوك .. .ث

 صاحب فكرة القانون الوضعي ؟ .5

 
ٔ
فالطون .. .ا

ٔ
 ا

رسطو .. .ب
ٔ
 ا

  ))2 ..  (( م الروماني شيشرون .ت

 ابن رشد .. .ث

 مصطلح حقوق إالنسان ومفهومه ؟ .6

 
ٔ
ة دولية .ا

ٔ
    ))1 ..  (( م نشا

ة محلية .. .ب
ٔ
 نشا

ة إقليمية .. .ت
ٔ
 نشا

ة اجتماعية .. .ث
ٔ
 نشا

 الثبات بال شك الذي ال يقبل النفي ؟ .7

 
ٔ
 القيمة .. .ا

  ))1 ..  (( م الحق لغة .ب

 النصيب .. .ت

 حقوق اإلنسان .. .ث

تي ؟ .8
ٓ
 حقوق إالنسان تعمل على اال
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 
ٔ
فراد في حالة النزاعات المسلحة .. .ا

ٔ
 حماية اال

فراد .ب
ٔ
ساسية لال

ٔ
  ))1 ..  (( م الحفاظ على الحقوق اال

 حماية البيئة االجتماعية .. .ت

فراد .. .ث
ٔ
 حماية السلطات من تعسف اال

ساس القانون الدولي إالنساني في اتفاقية ؟ .9
ٔ
 ظهر ا

 
ٔ
 فيينا ..                      .ا

 الهاي .. .ب

  ))1 ..  (( م جنيف .ت

 نيويورك .. .ث

دت ٕالى اهتمام الفكر الفلسفي في العصور القديمة بموضوع حقوق إالنسان ؟ .10
ٔ
 من العوامل التي ا

 
ٔ
 التنظيم السكاني .. .ا

  ))2 ..  (( م ظهور الدولة المدنية .ب

 زيادة رفاهية الشعب .. .ت

 تطور القانون الدولي .. .ث

حكامه وٕاصدار قوانين جزائية ؟ .11
ٔ
 تقوم الدول باتخاذ التدابير وإالجراءات العملية والقانونية مثل التوعية بمقرراته وا

 
ٔ
  ))1 ..  (( م القانون الدولي إالنساني .ا

 قانون التحرر .. .ب

 قانون العدل الدولي .. .ت

 حقوق اإلنسان .. .ث

 حقوق إالنسان هي ؟ .12

 
ٔ
 تشترى .. .ا

 تباع .. .ب

 تورث .. .ت

صلة في كل فرد .ث
ٔ
  ))1 ..  (( م متا

تي ؟ .13
ٓ
 بين القانون الدولي إالنساني وقانون حقوق إالنسان نذكر اال

ً
 مشتركا

ً
هم القيم التي تمثل قاسما

ٔ
 من ا

 
ٔ
 احترام العادات .. .ا

 احترام الدولة .. .ب

  ))1  (( م الحق في االنتفاع بالضمانات .. .ت

فراد في التنفيذ .. .ث
ٔ
 حق اال

 حق إالنسان في البيئة له جانبان هما ؟ .14

 
ٔ
 جانب بيئي اجتماعي .. .ا

 جانب فئوي عضوي .. .ب

  ))10 ..  (( م عضوي ووظيفي .ت

 نباتي وبيولوجي .. .ث

مم ؟ .15
ٔ
 من بين االتفاقيات والمعاهدات التي وقعت في عصر عصبة اال

 
ٔ
ة .. .ا

ٔ
 اتفاقية حقوق المرا

 اتفاقية حقوق الطفل ..                     .ب
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 البروتوكولين اإلضافيين .. .ت

        ))2 ..  (( م عاهدة تحريم تجارة الرقيق والقرصنة والمخدراتم .ث

مر كمنظمة تابعة ؟ .16
ٔ
نشئت منظمة العمل الدولية في بداية اال

ٔ
 ا

 
ٔ
مم المتحدة .. .ا

ٔ
 منظمة اال

مم .ب
ٔ
  ))11 ..  (( م عصبة اال

مم .. .ت
ٔ
 مجلس اال

 المجلس االقتصادي واالجتماعي .. .ث

شياء منها ؟ .17
ٔ
 يتضمن تحقيق العدالة االجتماعية ا

 
ٔ
 حرية االعتقاد .. .ا

  ))14  (( م مكافحة البطالة .. .ب

 المحافظة على البيئة .. .ت

 حرية التنقل .. .ث

ن لجميع البشر الحق في العمل هي ؟ .18
ٔ
 المنظمة التي تؤكد على ا

 
ٔ
مم المتحدة للتنمية .. .ا

ٔ
 منظمة اال

 منظمة الصحة العالمية .. .ب

 ))11 ..  (( منظمة العمل .ت

مم المتحدة للتنمية البشرية .. .ث
ٔ
 مكـتب اال

 مجموعة القواعد الدولية التي تتضمن حرية شخص إالنسان ورفاهيته والتي تكـفل احترام حقوق إالنسان في مختلف المجاالت ؟ .19

 
ٔ
 التنظيم الدولي .. .ا

  ))1 ..  (( م حقوق إالنسان .ب

 حق الحياة .. .ت

 العدل .. .ث

جل حماية حقوق إالنسان في حالة الحرب ؟ .20
ٔ
 يخاطب القانون الدولي إالنساني من ا

 
ٔ
 حكومات الدول لرعاية حقوق مواطنيها .. .ا

 الهيائت المحلية .. .ب

خرى  .ت
ٔ
  ))1 ..  (( م الدول لحماية رعايا الدول اال

فراد .. .ث
ٔ
 اال

مم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ؟ .21
ٔ
 منظمة اال

 
ٔ
ونروا .. .ا

ٔ
 اال

 منظمة العدل الدولية .. .ب

  ))11 ..  (( م منظمة اليونسكو .ت

 منظمة الفاو .. .ث

فراد والجماعات ؟ .22
ٔ
 بالحياة الشخصية لال

ً
 القانون الذي يعتبر لصيقا

 
ٔ
 التنظيم الدولي .. .ا

  ))1 ..  (( م حقوق ا ٕانسان .ب

 حق الحياة .. .ت

 العدل .. .ث
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

ساسية .23
ٔ
 ؟ تقوم الدول بتعديل قوانينها لتتالءم مع مواده ومبادئه اال

 
ٔ
 القانون الدولي اإلنساني .. .ا

 قانون التحرر .. .ب

 قانون العدل الدولي .. .ت

  ))1 ..  (( م قانون حقوق إالنسان .ث

ليات لتنفيذ ؟ .24
ٓ
حمر على وضع وتفعيل اال

ٔ
 تعمل الدول واللجنة الدولية للصليب اال

 
ٔ
  ))1 ..  (( م القانون الدولي إالنساني .ا

 قانون التحرر .. .ب

 قانون العدل الدولي .. .ت

 قانون حقوق اإلنسان .. .ث

برز فقهاء القانون الروماني في مدونة تم نشرها عام ؟ .25
ٔ
راء ا

ٓ
 تم جمع كـتابات وا

 
ٔ
  م ..670 .ا

  ))2 ..  (( م  م533 .ب

  م ..876 .ت

  م ..900 .ث

 االهتمام بالعالقة بين الحكام والمحكومين ؟ .26

 
ٔ
  ))2  (( م  ..فكرة الدولة والقانون .ا

 فكرة الدولة والحضارة .. .ب

 فكرة العولمة .. .ت

 فكرة المجتمع المدني .. .ث

ب القانون الدولي العام ؟ .27
ٔ
 يلقب با

 
ٔ
 جون لوك .. .ا

  ))2 ..  (( م جروسيوس .ب

رسطو .. .ت
ٔ
 ا

رخميدس .. .ث
ٔ
 ا

 كـتاب ينظم ويحدد العالقات بين الدول في السلم والحرب ؟ .28

 
ٔ
 القانون الوضعي .. .ا

  ))2 ..  (( م قانون الحرب والسالم .ب

 الجمهورية .. .ت

 الحكومة المدنية .. .ث

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية تسمى ؟ .29

 
ٔ
ول .. .ا

ٔ
 الجيل اال

  ))6 ..  (( م الجيل الثاني .ب

 الجيل الثالث .. .ت

لفية الرابعة .. .ث
ٔ
 جيل اال

 الحقوق السياسية تهدف ٕالى تحقيق ؟ .30

 
ٔ
 مصلحة الفرد .. .ا
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 مصلحة الحاكم .. .ب

  ))6..  (( م المصلحة العامة للجماعة .ت

فراد .. .ث
ٔ
 المصالح المقررة لال

 من الحقوق المدنية نذكر حق الحياة ويسمى ؟ .31

 
ٔ
 الحق المادي .. .ا

 الحق المعنوي .. .ب

دبي .. .ت
ٔ
 الحق اال

  ))6 ..  (( م الحق الطبيعي .ث

ي والعقيدة ٕالى ثالث حريات منها ؟ .32
ٔ
 تقسم حرية الرا

 
ٔ
 الحرية الدينية .. .ا

 الحرية الشخصية .. .ب

  ))7 ..  (( م الحرية الميتافيزيقية .ت

 حرية الصحافة .. .ث

ي العام نذكر منها ؟ .33
ٔ
هم تصنيفات الرا

ٔ
 من ا

 
ٔ
  ))7 ..  (( م النخبة السياسية .ا

 النخبة الدينية .. .ب

 النخبة العلمية .. .ت

 النخبة الثقافية .. .ث

شكال التميز العنصري ثم تنفيذها في ؟ .34
ٔ
 االتفاقية الدولية على ٕالغاء كافة ا

 
ٔ
  م ..1965سنة  .ا

  م ..1966سنة  .ب

  ))8 ..  (( م  م1969سنة  .ت

  م ..1975سنة  .ث

لماني بمسؤولية الحرب ؟ .35
ٔ
 الهيئة التي غيرت من معاهدة فرساي بمعاهدة تضمن االعتراف اال

 
ٔ
مم المتحدة .. .ا

ٔ
 اال

ونروا .. .ب
ٔ
 اال

مم .ت
ٔ
      ))2 ..  (( م عصبة اال

 ندوة العالم اإلسالمي .. .ث

مم ذروة مجدها ب ؟ .36
ٔ
 بلغت عصبة اال

 
ٔ
لباني على الحدود .. .ا

ٔ
 حل النزاع اال

لمانيا .ب
ٔ
  ))2 ..  (( م انضمام ا

 انضمام الواليات المتحدة .. .ت

 فض النزاع العثماني .. .ث

مم المتحدة سنة  .37
ٔ
 م في ؟1945تم توقيع ميثاق اال

 
ٔ
نجلوس .. .ا

ٔ
 لوس ا

 جنيف .. .ب

  ))2 ..  (( م سان فرانسيسكو .ت
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 نيويورك .. .ث

تها هي ؟ .38
ٔ
 في مجال تعزيز حقوق إالنسان منذ نشا

ً
 وحيويا

ً
 الهيئة التي لعبت دورا عظيما

 
ٔ
مم المتحدة .ا

ٔ
  ))2 ..  (( م اال

مم .. .ب
ٔ
 عصبة اال

مم .. .ت
ٔ
 منظومة اال

مم .. .ث
ٔ
 ميثاق عصبة اال

 ؟ من معايير المحاكمة العادلة ما يلي .39

 
ٔ
 عدم افتراض البراءة .. .ا

  ))8 ..  (( م الحق في االستعانة بمترجم .ب

 الحق في المحاكمة السرية فقط .. .ت

ن يتصرف كما يشاء .. .ث
ٔ
 الحق للبوليس ا

 صدر إالعالن العالمي لحقوق إالنسان عام ؟ .40

 
ٔ
  م ..1945 .ا

  م ..1934 .ب

  ))1 ..  (( م  م1948 .ت

  م ..1920 .ث

 الحقوق السياسية والمدنية في حقوق ؟ .41

 
ٔ
 يجوز التصرف فيها .. .ا

   ))8  (( م  ..ال تسقط بالتقادم .ب

 يجوز الحجر عليها .. .ت

 يمكن توريثها .. .ث

 حق العمل هو حق مزدوج مكون من ؟ .42

 
ٔ
 اقتصادي وثقافي .. .ا

 اقتصادي ونفسي .. .ب

 نفسي ثقافي .. .ت

  ))8 ..  (( م اقتصادي واجتماعي .ث

 مصادر حقوق إالنسان في إالسالم ؟ .43

 
ٔ
 دنيوية .. .ا

  ))9 ..  (( م ٕالهية .ب

 فردية .. .ت

 بشرية .. .ث

فراد نحو بعضهم ؟ .44
ٔ
 العدالة التي ترتبط بما يجب على اال

 
ٔ
 العدالة القانونية .. .ا

  ))14 ..  (( م العدالة الجماعية .ب

 العدالة في التوزيع .. .ت

 العدالة التشريعية .. .ث

مم المتحدة في سنة  .45
ٔ
  م هو ؟1984إالعالن الذي صدر عن الجمعية العامة لال
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 
ٔ
 حق الشعوب في تقرير مصيرها .. .ا

 حق الشعوب في حرية التنقل والتملك .. .ب

من الدوليين .ت
ٔ
  ))10 ..  (( م حق الشعوب في السلم واال

 حق الشعوب في كافة الحقوق اإلنسانية .. .ث

تي ؟ .46
ٓ
 من الحقوق على الصعيد الفردي اال

 
ٔ
  ))8 ..  (( م الحق في حرية البحث العلمي .ا

 حماية الثقافة .. .ب

 الحق في الحرية الثقافية .. .ت

 حماية التراث اإلنساني .. .ث

ي العام نذكر ؟ .47
ٔ
دوات قياس الرا

ٔ
 من ا

 
ٔ
 االستبيان والمالحظة .. .ا

 المقابلة ومصوغات الحوار .. .ب

  ))7 ..  (( م االستبيان والمقابلة .ت

 المالحظة بالمشاركة .. .ث

 المساواة وعدم التمييز لها معنيان ؟ .48

 
ٔ
دبي ومادي .. .ا

ٔ
 ا

  ))8 ..  (( م معنوي وتوزيعي .ب

 قانوني وسياسي .. .ت

 فكري ومعنوي .. .ث

نه ؟ .49
ٔ
فراد في دولة إالسالمية ا

ٔ
 السبب في تقرير حق المساواة بين اال

 
ٔ
 حق مادي .. .ا

 حق إسالمي .. .ب

 حق شرعي .. .ت

  ))3 ..  (( م حق فطري  .ث

ول ضمانة لحقوق إالنسان ؟ .50
ٔ
ول ميزة وا

ٔ
 وضع ا

 
ٔ
 الفلسفة اليونانية .. .ا

 الفقه الروماني .. .ب

  ))3 ..  (( م ٕالسالما .ت

مم المتحدة .. .ث
ٔ
 اال
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

ول ))36 - 35(( اختبار حقوق إالنسان
ٔ
  الفصل اال

 تشمل الحرية في إالسالم ؟ .1

 
ٔ
 حرية االعتقاد .. .ا

 حرية التدين .. .ب

  ))3  (( م حرية التعبير .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

تهدف الحقوق السياسية لٕالنسان ٕالى ؟  .2

 
ٔ
 تنظيم اقتصاد الدولة .. .ا

  ))6  (( م تحقيق المصلحة العامة للجماعة .. .ب

 إنشاء العالقات العامة .. .ت

تحقيق مصلحة الفرد ..  .ث

خر ؟  .3
ٓ
تشير ٕالى نبذ العبودية وانتفاء خضوع الفرد لتسيد فرد ا

 
ٔ
 الحرية الميتافيزيقية .. .ا

ي .. .ب
ٔ
 حرية التعبير عن الرا

  ))7  (( م الحرية في ثوبها االجتماعي .. .ت

الحرية القانونية ..  .ث

ن يحيا الحياة التي يختارها لنفسه و التي تتفق مع قيمه و معتقداته ؟  .4
ٔ
 الذي يعترف بحق إالنسان في ا

ٔ
المبدا

 
ٔ
 المشاركة .. .ا

  ))14  (( م حق تقرير المصير .. .ب

 السرية .. .ت

المساعدة الذاتية ..  .ث

بعد من همومها الخاصة المباشرة ؟  .5
ٔ
غلبية و التي ال تهتم بما هو ا

ٔ
تتضمن اال

 
ٔ
  ))7  (( م الجمهور العام .. .ا

 الجمهور الواعي .. .ب

 النخبة السياسية .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

ي على صعيد الساحة الداخلية بمصطلح ؟  .6
ٔ
يشار ٕالى حرية التعبير عن الرا

 
ٔ
 التنظيم اإلداري .. .ا

ي العام .. .ب
ٔ
  ))7  (( م الرا

 القانون .. .ت

الميثاق ..  .ث

 ؟  .7
ً
 معينا

ً
ن يعتنق دينا

ٔ
الحرية التي تتيح لٕالنسان ا

 
ٔ
 حرية العمل .. .ا

  ))7  (( م حرية العقيدة .. .ب

 حرية التعليم .. .ت

ي ..  .ث
ٔ
حرية الرا

انتخاب يعرف باسم انتخاب المالك ؟  .8
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سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

 
ٔ
  ))7  (( م االنتخاب المقيد بالنصاب المالي .. .ا

 االنتخاب المقيد بالشرف .. .ب

 االنتخاب المقيد بالكـفاية .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

وروبية لحقوق إالنسان عام ؟  .9
ٔ
وروبا االتفاقية اال

ٔ
عقد مجلس ا

 
ٔ
  م ..1945 .ا

  م ..1948 .ب

  ))5 (( م  م ..1950 .ت

 م  .. 1966 .ث

ي العبارات التالية صحيحة ؟  .10
ٔ
ا

 
ٔ
فريقي يخلو من محكمة لحقوق اإلنسان .. .ا

ٔ
 الميثاق اال

وروبي نص على لجنة و محكمة لحقوق اإلنسان .. .ب
ٔ
 الميثاق اال

مريكا الالتينية .. .ت
ٔ
وروبية لحقوق اإلنسان ال يجد نظير لها في ا

ٔ
 الفعالية التي يلمسها المرء في اللجنة و المحكمة اال

  ))5  (( م جميع ما سبق صحيح .. .ث

ن حقوق إالنسان ؟  .11
ٔ
ي القائل با

ٔ
يمكن تغليب الرا

 
ٔ
 فقط .. .ا

ٔ
 عالمية المبدا

 .. .ب
ً
 و التطبيق معا

ٔ
 عالمية المبدا

 و خصوصية التطبيق .. .ت
ٔ
  ))4  (( م عالمية المبدا

 ..  .ث
ٔ
عالمية التطبيق و خصوصية المبدا

تشمل الحقوق االقتصادية و االجتماعية ؟  .12

 
ٔ
وى والرعاية الصحية .. .ا

ٔ
كل والما

ٔ
 الما

 العمل والتعليم .. .ب

 المستوى الالئق للمعيشة .. .ت

  ))6  (( م جميع ما سبق .. .ث

المقصود بالمواطنة ؟  .13

 
ٔ
ي .. .ا

ٔ
 حرية الرا

  ))7  (( م حمل جنسية الدولة .. .ب

 الصفة العسكرية .. .ت

الحقوق السياسية ..  .ث

ي العام ؟  .14
ٔ
يجب على الباحث االجتماعي عند عمل المقابلة للرا

 
ٔ
سئلة .. .ا

ٔ
ثير على الشخص موضع طرح اال

ٔ
 عدم السعي للتا

سلوب مبهم .. .ب
ٔ
سئلة و البعد عن صياغتها با

ٔ
 معقولية عدد اال

 االتصاف بالمسؤولية .. .ت

  ))7  (( م جميع ما سبق .. .ث

تعد مباشرة الحقوق السياسية ؟  .15

 
ٔ
 حقوق .. .ا

  ))8  (( م حقوق و واجبات .. .ب
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 واجبات .. .ت

محرمات ..  .ث

ي العبارات التالية صحيحة ؟  .16
ٔ
ا

 
ٔ
  ..الجمعيات ال تلزم بالتعريف عن نشاطها .ا

  ..حرية تكوين الجمعيات من ضمن الحقوق الميتافيزيقية .ب

  ))8 ..  (( م ال يجوز ٕارغام الفرد على االنضمام لجمعية معينة .ت

  ..يجوز إرغام الفرد على االنضمام لجمعية معينة .ث

المقصود بالكـفاية في االنتخاب ؟  .17

 
ٔ
  ..الحصول على شهادة دراسية معينة .ا

  ..القدرة على القراءة و الكـتابة .ب

  ..مستوى معين من التعليم .ت

  ))7ق ..  (( م جميع ما سب .ث

ٕالعمال حق العيش الكريم البد من توفير ؟  .18

 
ٔ
  ..حق الحصول على عمل منتج و دائم .ا

و دخل يسمح بتحقيق مقومات العيش الكريم .ب
ٔ
جر ا

ٔ
  ..حق الحصول على ا

جور  .ت
ٔ
ثمان متناسبة مع مستويات اال

ٔ
ن تكون منظومة اال

ٔ
  ..ا

  ))8 ..  (( م جميع ما سبق .ث

تعتبر السباقة في مجال حقوق إالنسان ؟  .19

 
ٔ
  ))9 ..  (( م الشريعة إالسالمية .ا

مم المتحدة .ب
ٔ
  ..اال

مم .ت
ٔ
  ..عصبة اال

  ..اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .ث

منظمة متخصصة في معالجة المسائل ذات الصلة بالحق في التمتع بالصحة ؟  .20

 
ٔ
  ))11  (( م منظمة الصحة العالمية .. .ا

 اليونسكو .. .ب

ونروا .. .ت
ٔ
 اال

منظمة الفاو ..  .ث

الشريعة الدولية لحقوق إالنسان تتضمن كل من ؟  .21

 
ٔ
مم المتحدة "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" .. .ا

ٔ
 ميثاق اال

مم" .. .ب
ٔ
مم المتحدة "عصبة اال

ٔ
 ميثاق اال

  ))4  (( م العهدين الدوليين لحقوق إالنسان"إالعالن العالمي لحقوق إالنسان" .. .ت

مم المتحدة" ..  .ث
ٔ
العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان"ميثاق اال

تم صدور إالعالن العالمي لحقوق إالنسان عام ؟  .22

 
ٔ
  م ..1940 .ا

  م ..1940 .ب

  ))4  (( م  م ..1948 .ت

 م .. 1966 .ث
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هم الحقوق الجماعية للشعوب ؟  .23
ٔ
من ا

 
ٔ
 حق الشعوب في السلم .. .ا

 حق الشعوب في تقرير المصير .. .ب

 حق الشعوب في التنمية .. .ت

  ))10  (( م جميع ما سبق .. .ث

مم المتحدة في مجال حقوق إالنسان ؟  .24
ٔ
يعتبر بمثابة مركز تنسيق اال

 
ٔ
مم المتحدة .. .ا

ٔ
 برنامج اال

  ))11  (( م مركز حقوق إالنسان .. .ب

 منظمة الفاو .. .ت

اليونسكو ..  .ث

تهدف هيئة حقوق إالنسان بالمملكة العربية السعودية ٕالى ؟  .25

 
ٔ
حكام الشريعة اإلسالمية .. .ا

ٔ
 اإلسهام في ضمان تطبيق حقوق اإلنسان في ضوء ا

 حماية حقوق اإلنسان و تعزيزها .. .ب

 نشر الوعي بحقوق اإلنسان .. .ت

  ))13  (( م جميع ما سبق .. .ث

طلقها ؟  .26
ٔ
ة منظمة العفو الدولية ٕالى الدعوة التي ا

ٔ
تعود نشا

 
ٔ
 وزير الخارجية البريطاني إدوارد جراي .. .ا

 روزفلت .. .ب

  ))12  (( م المحامي االنجليزي بيتر بينسون .. .ت

جروسيوس ..  .ث

خالقيات العمل االجتماعي ؟  .27
ٔ
سس الفلسفية ال

ٔ
من اال

 
ٔ
 اإليمان بكرامة الفرد وقيمته .. .ا

 حق اإلنسان في تقرير مدى احتياجاته و طريقته في إشباع حاجاته .. .ب

 تكافؤ الفرص بين كل الناس .. .ت

  ))14  (( م جميع ما سبق .. .ث

نشطة القانونية غير التقليدية للمشاركة السياسية ؟  .28
ٔ
من اال

 
ٔ
 التصويت .. .ا

  ))7  (( م الشكوى .. .ب

 حضور الندوات و المؤتمرات العامة .. .ت

تخريب الممتلكات العامة ..  .ث

فراده ؟  .29
ٔ
العدالة التي ترتبط بما يجب على المجتمع نحو ا

 
ٔ
 العدالة القانونية .. .ا

 العدالة االجتماعية .. .ب

  ))14  (( م العدالة في التوزيع .. .ت

العدالة في الثقافة ..  .ث

وروبية لحقوق إالنسان ؟  .30
ٔ
عضاء المحكمة اال

ٔ
يبلغ عدد ا

 
ٔ
  قضاه ..8 .ا
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  قضاه ..10 .ب

 ..22 .ت
ً
  قاضيا

 ..44 .ث
ً
  ))12  (( م  قاضيا

من خصائص حقوق إالنسان ؟  .31

 
ٔ
  ))1  (( م لها طابع العالمية فهي لكل بني البشر .. .ا

 تشترى وتكـتسب و تورث .. .ب

 يمكن انتزاعها فهي غير ثابتة .. .ت

قابلة للتجزؤ ..  .ث

من مصادر قانون حقوق إالنسان الدولية ؟  .32

 
ٔ
  ))4  (( م االتفاقيات الدولية .. .ا

 المعاهدات اإلقليمية .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
 ا

الدستور ..  .ث

القواعد الدولية التي تتضمن حرية شخص إالنسان و حماية معنى إالنسانية في مختلف المجاالت ؟  .33

 
ٔ
 التنظيم الدولي .. .ا

  ))1  (( م حقوق إالنسان .. .ب

 حق الحياة .. .ت

العدالة ..  .ث

يغطي القانون الدولي إالنساني منطقة حماية الفرد في حالة ؟  .34

 
ٔ
 الظروف العادية .. .ا

 وقت السلم .. .ب

  ))1  (( م النزاعات المسلحة .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

تعد نموذجا رائدا في مجال تعزيز حقوق إالنسان و كـفالة الضمانات الدولية ؟  .35

 
ٔ
مريكية لحقوق اإلنسان .. .ا

ٔ
 االتفاقية اال

وربية لحقوق إالنسان .. .ب
ٔ
  ))5  (( م االتفاقية اال

 االتفاقية العربية لحقوق اإلنسان .. .ت

فريقية لحقوق اإلنسان ..  .ث
ٔ
االتفاقية اال

دت ٕالى اهتمام الفكر الفلسفي في العصور القديمة بموضوع حقوق إالنسان ؟  .36
ٔ
ا

 
ٔ
  ))2  (( م ظهور الدولة المدنية .. .ا

 التنظيم السكاني .. .ب

 رفاهية الشعب .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

خذ على وثائق و ٕاعالنات حقوق إالنسان ؟  .37
ٓ
من المالحظات و الما

 
ٔ
 تضمنت واجبات و لم تتضمن حقوق .. .ا

 لم تنص على حقوق اإلنسان قبل الدول .. .ب

  ))9  (( م االفتقار ٕالى الجزاء .. .ت
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 جميع ما سبق .. .ث

 ؟  .38
ً
مل في العالقة بين الدولة و الفرد قديما

ٔ
عوامل دفعت الفالسفة و المفكرين ٕالى التا

 
ٔ
 العهود الطويلة من الظلم والطغيان .. .ا

 االضطرابات االجتماعية .. .ب

 المنازعات الداخلية .. .ت

  ))2  (( م جميع ما سبق .. .ث

مؤلف الفقيه االنجليزي "جون لوك" هو ؟  .39

 
ٔ
 قانون الحرب و السالم .. .ا

 الجمهورية .. .ب

  ))2  (( م الحكومة المدنية .. .ت

القانون الوضعي ..  .ث

جيال الم .40
ٔ
ن يكون ذلك على حساب اال

ٔ
ساسية للجيل الحالي دون ا

ٔ
 ؟ ستقبليةالتنمية التي تقابل االحتياجات اال

 
ٔ
 التنمية الذاتية .. .ا

 التنمية االقتصادية .. .ب

  ))10  (( م التنمية المتواصلة .. .ت

التنمية االجتماعية ..  .ث

 ؟ الجماعيةتتضمن الحقوق الثقافية  .41

 
ٔ
 حق كل فرد في المشاركة الحرة في حياة المجتمع .. .ا

مم .. .ب
ٔ
  ))8  (( م المساواة في الحقوق بين اال

 الحق في حماية المصالح المعنوية و المادية .. .ت

الحق في حرية البحث العلمي ..  .ث

مم" على يد ؟  .42
ٔ
ت فكرة منظمة "عصبة اال

ٔ
نشا

 
ٔ
  ))2  (( م وزير الخارجية البريطاني ٕادوارد جراي .. .ا

 جون لوك .. .ب

 سيشرون .. .ت

مريكي ويلسون ..  .ث
ٔ
الرئيس اال

حمر ؟  .43
ٔ
نشطة االتحاد الدولي للصليب و الهالل اال

ٔ
من ا

 
ٔ
 زيارة المحتجزين .. .ا

 حماية السكان المدنيين .. .ب

 توفير الرعاية الصحية .. .ت

  ))12  (( م جميع ما سبق .. .ث

نها ؟  .44
ٔ
ٕان النصوص التشريعية في إالسالم تظهر حقوق إالنسان با

 
ٔ
خالقية .. .ا

ٔ
 مواعظ ا

وامر تشريعية .. .ب
ٔ
  ))3  (( م ا

 سنن غير مفروضة .. .ت

 ..  .ث
ً
لم تذكرها إطالقا

من المواد التي انفرد بها إالعالن إالسالمي لحقوق إالسالم ؟  .45
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ٔ
 حق االنخراط في التشكيالت النقابية .. .ا

 حق الجنسية .. .ب

  ))9  (( م حق الجنين .. .ت

جميع ما سبق ..  .ث

يوم البيئة يوافق كل عام يوم ؟  .46

 
ٔ
  مايو ..5 .ا

  ))10  (( م  يونيو ..5 .ب

  يوليو ..5 .ت

غسطس .. 5 .ث
ٔ
 ا

ي العبارات التالية صحيحة ؟  .47
ٔ
ا

 
ٔ
مم المتحدة بقضية حقوق اإلنسان .. .ا

ٔ
 لم يهتم واضعو ميثاق اال

مم المتحدة  .ب
ٔ
و تعداد حقوق إالنسان ..1945ميثاق اال

ٔ
  ))2  (( م م لم يحدد مفهوم ا

مم المتحدة  .ت
ٔ
و تعداد حقوق اإلنسان ..1945ميثاق اال

ٔ
 م حدد مفهوم ا

جميع ما سبق صحيح ..  .ث

مم ؟  .48
ٔ
زمات التي واجهت عصبة اال

ٔ
هم اال

ٔ
ا

 
ٔ
 الشك المتزايد الذي عصف بعالقات الدول .. .ا

  م ..1931الغزو الياباني لمنشوريا عام  .ب

زمة االقتصادية العالمية .. .ت
ٔ
 اال

  ))2  (( م جميع ما سبق .. .ث

مقر المنظمة العربية لحقوق إالنسان يوجد  في مدينة ؟  .49

 
ٔ
 بيروت .. .ا

 اإلسكندرية .. .ب

  ))12  (( م القاهرة .. .ت

الرباط ..  .ث

مجموعة القواعد المكـتوبة التي تضعها السلطة العامة المختصة في الدولة ؟  .50

 
ٔ
  ))5  (( م التشريع .. .ا

 الطبيعة اللصيقة .. .ب

 الحرب .. .ت

 القانون الطبيعي وقواعد العدالة .. .ث
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  الفصل الثاني ))35 - 34 اختبار حقوق إالنسان((
مم هو ؟  .1

ٔ
الهدف من ٕانشاء عصبة اال

 
ٔ
 منع وقوع صراع مسلح بين الدول .. .ا

 التقليل من عملية التسلح العالمية .. .ب
 ..  (( م  .ت

ً
 + ب معا

ٔ
  ))2ا

مور االقتصادية بين الدول ..  .ث
ٔ
تنظيم اال

صوات في االنتخابات يعتبر ؟  .2
ٔ
إالدالء باال

 
ٔ
 تقليد .. .ا

 حق .. .ب
 واجب .. .ت
ن واحد ..  (( م  .ث

ٓ
 )) 7حق وواجب في ا

فريقي لحقوق إالنسان والشعوب عام ؟  .3
ٔ
فريقي الثامن المنعقد في نيروبي الميثاق اال

ٔ
قر المؤتمر اال

ٔ
ا

 
ٔ
  ))5  (( م  م ..1981 .ا

  م ..1987 .ب
  م ..1990 .ت
 م .. 1997 .ث
تتضمن الحقوق الثقافية الجماعية ؟  .4
 
ٔ
 من التراث  اإلنساني المشترك للبشرية ..  .ا

ٔ
 اعتبار جميع الثقافات جزا

مم .. .ب
ٔ
 المساواة في الحقوق بين اال

 الحق في التمتع بالثقافة الخاصة ، واإلعالن عن إتباع ديانة خاصة .. .ت
 )) 8كل ما سبق ..  (( م  .ث
تنقسم الحقوق الخاصة ٕالى ؟  .5
 
ٔ
 حقوق مدنية وسياسية .. .ا

 حقوق اجتماعية وسياسية .. .ب
  ))6حقوق  مالية وغير مالية ..  (( م  .ت
حقوق اجتماعية واقتصادية ..  .ث
ول من الحقوق يطلق على ؟  .6

ٔ
الجيل اال

 
ٔ
  ))6الحقوق المدنية والسياسية ..  (( م  .ا

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية  .. .ب
 الحقوق البيئة والتنموية  .. .ت
كل ما سبق ..  .ث
فراد بصفة مباشرة ؟  .7

ٔ
المصالح المقررة لال

 
ٔ
 الحقوق الخاصة .. .ا

  ))6الحقوق المدنية ..  (( م  .ب
 الحقوق العامة .. .ت
الحقوق السياسية ..  .ث
ي سبب كان ؟  .8

ٔ
فراد في الحقوق والواجبات ال

ٔ
يقصد به عدم التمييز بين اال

 
ٔ
  ))8المعنى المعنوي للمساواة ..  (( م  .ا

 المعنى اللغوي للمساواة .. .ب
 المعنى التوزيعي للمساواة .. .ت
كل ما سبق ..  .ث
 وتصان على نحو يسمح له بحياة كريمة وتنمية متوازنة  .9

ٔ
ن تهيا

ٔ
خطارا لصحته وا

ٔ
ن يعيش في بيئة سليمة  نظيفة ال تحمل  ا

ٔ
لكل ٕانسان ا
لشخصيته ؟ 
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ٔ
 المعنى العضوي للبيئة .. .ا

  ))10المعنى الوظيفي للبيئة ..   (( م  .ب
 المعنى السياسي للبيئة .. .ت
المعنى الكلي للبيئة ..  .ث

نفرد بها إالعالن العالمي لحقوق إالنسان ؟  .10
ٔ
من المواد التي ا

 
ٔ
  ))9حق الجنسية ..  (( م  .ا

 حق الجنين .. .ب
نفاء النوع البشري .. .ت

ٔ
 حرمة اللجوء إلىا

كل ما سبق ..  .ث
مثلة الحقوق السياسية ؟  .11

ٔ
من ا

 
ٔ
 حق االنتخاب .. .ا

 حق الترشيح .. .ب
 حق تولي الوظائـف العامة .. .ت
 )) 6كل ما سبق ..  (( م  .ث

نظمة االنتخابية ٕالى ؟  .12
ٔ
تنقسم اال

 
ٔ
 انتخاب عام وخاص .. .ا

  ))7انتخاب مقيد وعام ..  (( م  .ب
 انتخاب محلي وخارجي .. .ت
كل ما سبق ..  .ث

تستحق حقوق إالنسان لـــ ؟  .13
 
ٔ
فراد بالتساوي ..  (( م  .ا

ٔ
  ))1كافة اال

 الطبقات العاملة فقط .. .ب
 الطبقات الفنية فقط .. .ت
صحاب النفوذ فقط ..  .ث

ٔ
ا

المسائل ذات الصلة بموضوع حقوق إالنسان وجدت مع ؟  .14
 
ٔ
  ))1وجود البشرية ..  (( م  .ا

مم المتحدة .. .ب
ٔ
 ظهور اال

 ظهور النظام الدولي .. .ت
مم ..  .ث

ٔ
ظهور عصبة اال

سبب ظهور الحقوق الجماعية يرجع ٕالى ؟  .15
 
ٔ
 الحقبة االستعمارية .. .ا

 تطور قواعد القانون الدولي العام المعاصر .. .ب
 حاجة الجماعة الدولية إلى وضع نظام عام دولي يكـفل للشعوب ممارسة بعض الحقوق غير الفردية .. .ت
 )) 10كل ما سبق ..  (( م  .ث

المنظمة الرائدة في ترجمة الحق في المشاركة في الحياة الثقافية ؟  .16
 
ٔ
 اليونيسيف .. .ا

 العمل الدولية .. .ب
  ))11اليونسكو ..  (( م  .ت
الفاو ..  .ث

ن الخروج عليه يستوجب توقع جزاء  .17
ٔ
ن هذا السلوك ملزم لهم ، وا

ٔ
لة معينة مع اعتقادهم با

ٔ
ن مسا

ٔ
اعتياد الناس على سلوك معين في شا

مادي عليهم ؟ 
 
ٔ
 التشريع .. .ا

  ))5العرف ..  (( م  .ب
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 القانون .. .ت
الفقه ..  .ث

مصادر مبادئ حقوق إالنسان ذات شقين ؟  .18
 
ٔ
  ))4دولية وداخلية ..  (( م  .ا

 إسالمية وغير إسالمية .. .ب
 فلسفية ووضعية .. .ت
كل ما سبق ..  .ث

الحق الثابت لكل فرد بصفته إالنسانية ؟  .19
 
ٔ
 التنظيم الدولي .. .ا

 حق الحياة .. .ب
  ))1حقوق إالنسان ..  (( م  .ت
العدالة ..  .ث

من مميزات حقوق إالنسان في الشريعة إالسالمية ؟  .20
 
ٔ
فراد الخاضعين للنظام اإلسالمي دون تمييز بنهم .. .ا

ٔ
نها عامة لكل اال

ٔ
 ا

نها كاملة وثابتة .. .ب
ٔ
 ا

و التبديل .. .ت
ٔ
نها غير  قابلة لإللغاء ا

ٔ
 ا

 )) 3كل ما سبق ..  (( م  .ث
يكلف فقهاء القانون على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ٕالى جانب  .21

إالعالن العالمي لحقوق إالنساناسم ؟ 
 
ٔ
 الندوة العالمية .. .ا

  ))4الشرعية الدولية لحقوق إالنسان ..  (( م  .ب
 هيئة حقوق اإلنسان .. .ت
الحقوق المدنية واالجتماعية ..  .ث

ن ... تتصدرها  ؟  .22
ٔ
عند مقارنة المواثيق إالقليمية نجد ا

 
ٔ
وربية ..  (( م  .ا

ٔ
  ))5االتفاقية اال

مريكية .. .ب
ٔ
 االتفاقية اال

 االتفاقية العربية .. .ت
فريقية ..  .ث

ٔ
االتفاقية اال

صلية لحقوق إالنسان ؟  .23
ٔ
و اال

ٔ
من المصادر الرسمية ا

 
ٔ
 التشريع .. .ا

 العرف والمبادئ الدينية .. .ب
 القانون الطبيعي وقواعد العدالة .. .ت
 )) 5كل ما سبق ..  (( م  .ث

يصادف ذكرى اليوم العالمي لحقوق إالنسان ؟  .24
 
ٔ
  يونيو ..5 .ا

كـتوبر ..8 .ب
ٔ
  ا

  ))13 ديسمبر ..  (( م 10 .ت
 مارس .. 7 .ث

مم المتحدة العاملة في مجال حقوق إالنسان ؟  .25
ٔ
جهزة اال

ٔ
مانة ال

ٔ
يقدم ... خدمات اال

 
ٔ
رض .. .ا

ٔ
 مركز اال

  ))11مركز حقوق إالنسان ..  (( م  .ب
مم المتحدة للبيئة .. .ت

ٔ
 برنامج اال

مين العام ..  .ث
ٔ
اال



26 
 

سئلة: 
ٔ
سئلة:   N.bent.Hكـتابة اال

ٔ
 (( م ... )) تعني رقم المحاضرة  Winter Songحل اال

العدالة التي ترتبط بما يجب على الفرد نحو المجتمع ؟  .26
 
ٔ
  ))14العدالة القانونية ..  (( م  .ا

 العدالة الجماعية .. .ب
 العدالة في التوزيع .. .ت
كل ما سبق ..  .ث

من خصائص حقوق إالنسان ؟  .27
 
ٔ
 حقوق اإلنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف .. .ا

 حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزؤ .. .ب
 حقوق اإلنسان متطورة و متجددة تواكب تطور العصر ومختلف نواحي الحياة .. .ت
 )) 1كل ما سبق ..  (( م  .ث

جروسيوس اشتهر بمؤلفه ؟  .28
 
ٔ
 القانون الوضعي .. .ا

  ))2قانون الحرب والسالم ..  (( م  .ب
 الحكومة المدنية .. .ت
الجمهورية ..  .ث

مم المتحدة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق المدنية والسياسية والثقافية واالجتماعية ؟  .29
ٔ
صدرت اال

ٔ
ا

 
ٔ
  م ..1945 .ا

  م ..1956 .ب
  ))2 م ..  (( م 1966 .ت
 م .. 1976 .ث

كل فرد في مهنة ما تمثلها  نقابة ؟  .30
 
ٔ
 الحق في االنضمام هذه النقابة .. .ا

 الحق في االنسحاب من النقابة .. .ب
 الحق في عدم االنضمام إلى النقابة .. .ت
 )) 8كل ماسبق ..  (( م  .ث

ساس للقانون الدولي إالنساني ؟  .31
ٔ
تعتبر اتفاقية ... اال

 
ٔ
  ))1جنيف ..  (( م  .ا

 لندن .. .ب
 ستراسبورج .. .ت
واشنطن ..  .ث

وربية وعقدت مؤتمر خاص للدول  .32
ٔ
مريكية لحقوق إالنسان على نمط االتفاقية اال

ٔ
مريكية في ٕاعداد اتفاقية ا

ٔ
جهزة المنظمة اال

ٔ
سرعت ا

ٔ
ا

مريكية ؟ 
ٔ
اال

 
ٔ
فريقية .. .ا

ٔ
 بعد ظهور االتفاقية اال

  ))5بعد صدور العهدين الدوليين ..  (( م  .ب
 بعد صدورهاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .. .ت
كل ما سبق ..  .ث

ن لكل ٕانسان ؟  .33
ٔ
شملت "معايير المحاكمة العادلة" المعترف بها دوليا ا

 
ٔ
 الحق في عدم التعرض للقبض التعسفي .. .ا

 الحق في إبالغ كل فرد بحقوقه .. .ب
 الحق في توكيل محامي .. .ت
 )) 8كل ما سبق ..  (( م  .ث

تهدف منظمة العمل الدولية الي ؟  .34
 
ٔ
 تنمية المجتمع المحلي .. .ا
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مور البيئة .. .ب
ٔ
 االهتمام با

 ..  (( م  .ت
ً
  ))11تعزيز العدالة االجتماعية  ، وحق العمل ، والحقوق االنسانية المعترف بها دوليا

كل ما سبق ..  .ث
ي العبارات التالية صحيحة ؟  .35

ٔ
ا

 
ٔ
 حقوق اإلنسان لها طابع المحلية .. .ا

 يمكن التنازل عن حقوق اإلنسان .. .ب
ي شكل ..  (( م  .ت

ٔ
  ))1ال يمكن التنازل عن حقوق إالنسان با

كل ما سبق ..  .ث
صيل حقوق إالنسان بٕاصدار ؟  .36

ٔ
حرصت المملكة العربية السعودية على تا

 
ٔ
 نظام القضاء وديوان المظالم .. .ا

 هيئة الرقابة والتحقيق .. .ب
 هيئة التحقيق واالدعاء العام .. .ت
 )) 13كل ما سبق ..  (( م  .ث

مم المتحدة تسمى ؟  .37
ٔ
غذية والزراعة لال

ٔ
منظمة اال

 
ٔ
  ))11الفاو ..  (( م  .ا

 اليونيسيف .. .ب
 اليونسكو .. .ت
ونروا ..  .ث

ٔ
اال

جاءت الشريعة إالسالمية بطائفة من الحقوق التعرفها القوانين الوضعية  مثل ؟  .38
 
ٔ
 الحق الديني .. .ا

 حقوق هللا تعالى .. .ب
خروي .. .ت

ٔ
 الجزاء اال

 )) 9كل ماسبق ..  (( م  .ث
هم الحقوق االقتصادية واالجتماعية لٕالنسان حق اقتصادي واجتماعي مزدوج ؟  .39

ٔ
يعتبر من ا

 
ٔ
 الحق في الزواج .. .ا

  ))8الحق في العمل ..  (( م  .ب
 الحق في االنتخاب .. .ت
كل ماسبق ..  .ث

قطاب الفكر ؟  .40
ٔ
عضاء البرلمان وا

ٔ
ثير  الواسع المحترفين للعمل  السياسي كا

ٔ
شخاص  ذوي التا

ٔ
عدد محدود من اال

 
ٔ
 الجمهور العام .. .ا

 الجمهور الواعي .. .ب
  ))7النخبة السياسية ..  (( م  .ت
كل ما سبق ..  .ث

م لسائر الحريات الفكرية ؟  .41
ٔ
تعتبر بحق الحرية اال

 
ٔ
ي ..  (( م  .ا

ٔ
  ))7حرية الرا

 الحرية الدينية .. .ب
 حرية االجتماع .. .ت
حرية الصحافة ..  .ث

برز المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة  في مجال حقوق إالنسان ؟  .42
ٔ
من ا

 
ٔ
حمر .. .ا

ٔ
حمر والهالل اال

ٔ
 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب اال

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان .. .ب
 منظمة العفو الدولية .. .ت
 )) 12كل ماسبق ..  (( م  .ث
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وربية لحقوق إالنسان في مدينة ؟  .43
ٔ
يوجد مقر المحكمة اال

 
ٔ
 فيينا .. .ا

  ))12ستراسبورج ..  (( م  .ب
 جنيف .. .ت
لندن ..  .ث

 االتجاه الفلسفي يميل ٕالى ؟  .44
ٔ
وربا في العصر الوسيط بدا

ٔ
خالل عصر النهضة في ا

 
ٔ
  ))2طرح فكرة الدولة والقانون ..  (( م  .ا

 طرح فكرة العولمة .. .ب
 طرح فكرة الدولة المدنية .. .ت
كل ما سبق ..  .ث

برمت عدة قوانين دولية لحقوق إالنسان في ٕاطار المنظمات إالقليمية منها ؟  .45
ٔ
ا

 
ٔ
وربية .. .ا

ٔ
 االتفاقية اال

مريكية .. .ب
ٔ
 االتفاقية اال

فريقية .. .ت
ٔ
 االتفاقية اال

 )) 5كل ما سبق ..  (( م  .ث
وافق مجلس جامعة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق إالنسان عام ؟  .46

 
ٔ
  م ..1980 .ا

  م ..1990 .ب
  ))5 م ..  (( م 1997 .ت
 م .. 2000 .ث

تنقسم الحقوق في القوانين الوضعية باعتبار موضوعها ٕالى ؟  .47
 
ٔ
 حقوق عامة وخاصة .. .ا

  ))6حقوق مدنية وسياسية ..  (( م  .ب
 حقوق اجتماعية وثقافية .. .ت
كل ما سبق ..  .ث

المواد المذكورة باالتفاقيات والمواثيق الدولي في بند الحق في عدم  التعرض للتعذيب ؟  .48
 
ٔ
نه االعتداء الجائر على كل ما يملكه اإلنسان .. .ا

ٔ
 عرفت التعذيب  ا

ي مس لحرمة اإلنسان .. .ب
ٔ
نه ا

ٔ
 عرفت التعذيب با

ي انتهاك لحرمة اإلنسان .. .ت
ٔ
نه ا

ٔ
 عرفت التعذيب ا

و المعامالت غير االنسانية ..  (( م  .ث
ٔ
و نوع العقوبات ا

ٔ
 )) 6لم تضع تعريفا للتعذيب ا

يقصد بها القدرة على القيام بمعامالت رسمية مثل كـتابة الوصايا وٕابرام العقود ؟  .49
 
ٔ
  ))7الحرية القانونية ..  (( م  .ا

 الحرية في ثوبها االجتماعي .. .ب
 الحرية الميتافيزيقية .. .ت
ي ..  .ث

ٔ
حرية الرا

عمالها وفقا لـــ ؟  .50
ٔ
الجمعية الوطنية لحماية حقوق إالنسان بالسعودية تقوم با

 
ٔ
 االتفاقيات والمواثيق الدولية .. .ا

حكام الشريعة اإلسالمية .. .ب
ٔ
 ا

ساسي للحكم .. .ت
ٔ
 النظام اال

 )) 13كل ما سبق ..  (( م  .ث
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ول ))35 - 34(( اختبار حقوق إالنسان 
ٔ
  الفصل اال

تتضمن الحقوق الثقافية الفردية ؟  .1

 
ٔ
  ))8  (( م الحق في حرية البحث العلمي .. .ا

 الحفاظ على الثقافة ورعايتها بكل الوسائل .. .ب

 ضمان حق كل شعب في تطور ثقافته .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

مم المحتدة للتربية والعلوم والثقافة" يطلق عليها مصطلح ؟  .2
ٔ
منظمة "اال

 
ٔ
 منظمة العفو الدولية .. .ا

 منظمة اليونيسيف .. .ب

  ))11  (( م منظمة اليونسكو .. .ت

منظمة العمل الدولية ..  .ث

حمر في ؟  .3
ٔ
يوجد مقر االتحاد الدولي للصليب والهالل اال

 
ٔ
سبورج .. .ا

ٔ
 ستر ا

  ))12  (( م جينيف .. .ب

 القاهرة .. .ت

عمان ..  .ث

في القانون الدولي إالنساني تقوم الدول باتخاذ التدابير وإالجراءات العملية والقانونية مثل ؟  .4

 
ٔ
حكامه .. .ا

ٔ
  ))1  (( م التوعية بقراراته وا

 تعديل القوانين .. .ب

 تغير القوانين .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

من الموارد التي انفرد إالعالن العالمي لحقوق إالنسان ؟  .5

 
ٔ
 حرمة اللجوء إلى إفناء النوع البشري .. .ا

  ))9  (( م حق الجنسية  .. .ب

 حق الجنين .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

نها حقوق طبيعية ؟  .6
ٔ
فقه انجليزي صاحب كـتاب "الحكومة المدنية" ونظر لحقوق إالنسان على ا

 
ٔ
 سيشرون .. .ا

 كارل روجرز .. .ب

  ))2  (( م جون لوك .. .ت

جان جال روسو ..  .ث

الحقوق المدنية تنقسم ٕالى ؟  .7

 
ٔ
 حقوق مالية وغير مالية .. .ا

  ))6  (( م حقوق عامة وخاصة .. .ب

 حقوق فردية وجماعية .. .ت

حقوق اجتماعية واقتصادية ..  .ث

مم وضمان السلم وفق عدة مبادئ منها ؟  .8
ٔ
مم ٕالى تنمية التعاون بين اال

ٔ
تهدف عصبة اال
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ٔ
 اللجوء إلى الحرب .. .ا

ساس قواعد العدل والشرف .. .ب
ٔ
سيس العالقات الدولية على ا

ٔ
  ))2  (( م تا

 عدم التقييد بقواعد القانون الدولي .. .ت

نقد المعاهدات والمواثيق الدولية ..  .ث

نشاء المنظمة العربية لحقوق إالنسان عام ؟  .9
ٔ
تم ا

 
ٔ
  م ..1948 .ا

  م ..1967 .ب

  ))12  (( م  م ..1983 .ت

 م .. 1995 .ث

 م وذلك بمدينة ؟ 1981اقر المؤتمر إالفريقي الثامن الميثاق إالفريقي لحقوق إالنسان عام  .10

 
ٔ
  ))5  (( م نيروبي .. .ا

 القاهرة .. .ب

كرا .. .ت
ٔ
 ا

الرباط ..  .ث

تشمل معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا كل ٕانسان ما يلي ؟  .11

 
ٔ
 الحق في التعرض للقبض التعسفي .. .ا

  ))8  (( م الحق في توكيل محامي .. .ب

 الحق في التعذيب وانتهاك كرامة اإلنسان .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

من بين الجهود السعودية للمحافظة على حقوق إالنسان بالمملكة  ٕانشاء هيئة مستقلة تحت اسم ؟  .12

 
ٔ
  ))13  (( م هيئة حقوق إالنسان .. .ا

ة .. .ب
ٔ
 هيئة حقوق المرا

مر بالمعروف .. .ت
ٔ
 هيئة اال

هيئة العفو عن الموقوفين ..  .ث

مم المتحدة هو مدينة ؟  .13
ٔ
المركز الدائم لال

 
ٔ
 واشنطن .. .ا

  ))2  (( م نيويورك .. .ب

 بوسطن .. .ت

جنيف ..  .ث

 ؟  .14
ٔ
ن حيا الحياة التي يختارها لنفسه مع قيمة ومعتقداته هو مبدا

ٔ
 الذي يعترف بحق إالنسان في ا

ٔ
المبدا

 
ٔ
 المساعدة الذاتية .. .ا

 السرية .. .ب

  ))14  (( م حق تقرير المصير .. .ت

المشاركة ..  .ث

 بالشؤون السياسية العامة ؟  .15
ً
كـثر اهتماما

ٔ
 وا

ً
رقى تعليما

ٔ
قلية ممن هم ا

ٔ
تتكون من اال

 
ٔ
  ))7  (( م الجمهور الواعي .. .ا

 الجمهور العام .. .ب
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 النخبة السياسية .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

غاية حقوق إالنسان في إالسالم ؟  .16

 
ٔ
 تحقيق عبودية الخالق .. .ا

 حفظ مقاصد الشرع .. .ب

 حفظ الوجود اإلنساني .. .ت

  ))9  (( م كل ما سبق .. .ث

الحقوق المدنية ؟  .17

 
ٔ
 يجوز التصرف فيها .. .ا

  ))8  (( م ال تسقط  بالتقادم .. .ب

 يجوز الحجر عليها .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

يؤكد حق حظر القبض واالعتقال التعسفيين على ؟  .18

 
ٔ
مام القاضي .. .ا

ٔ
 بطء مثول المعتقل ا

سباب اعتقاله .. .ب
ٔ
ي شخص يعتقل با

ٔ
  ))6  (( م ضرورة ٕابالغ ا

 انتظار المعتقل للمحاكمة وهو محبوس .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

مم المتحدة فاتخذت عدة خطوات منها ؟  .19
ٔ
تية من منظمة اال

ٓ
مريكا الجنوبية والشمالية برياح التغيير اال

ٔ
ثرت قارتي ا

ٔ
تا

 
ٔ
مريكية لحقوق اإلنسان .. .ا

ٔ
 الجنة اال

مريكية لحقوق اإلنسان .. .ب
ٔ
 المحكمة اال

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))2  (( م ا

م المتحدة لحقوق اإلنسان ..  .ث
ٔ
عصبة اال

تتميز حقوق إالنسان في إالسالم عن الوثائق الدولية في ؟  .20

 
ٔ
 السبق على كافة المواثيق الدولية .. .ا

 تحقيق العدالة المطلقة .. .ب

 العمق والشمولية .. .ت

  ))9  (( م كل ما سبق .. .ث

ن حقوق إالنسان ؟  .21
ٔ
ي القائل با

ٔ
يمكن تغليب الرا

 
ٔ
 وخصوصية التطبيق .. .ا

ٔ
  ))4  (( م عالمية المبدا

 .. .ب
ٔ
 عالمية التطبيق وخصوصية المبدا

 فقط .. .ت
ٔ
 عالمية المبدا

 ..  .ث
ً
 والتطبيق معا

ٔ
عالمية المبدا

نظمة التي حرصت المملكة  على ٕاصدارها لضمان حقوق إالنسان ؟  .22
ٔ
من اال

 
ٔ
 نظام الشورى .. .ا

 ديوان المظالم .. .ب

 نظام القضاء .. .ت

  ))13  (( م كل ما سبق .. .ث
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حكام االعتداء على الحياة سد الذرائع المؤدية للقتل والذي له صور كـثيرة منها ؟  .23
ٔ
من ا

 
ٔ
 تحريم حمل السالح على المسلمين .. .ا

 تحريم مقاتلة المسلمين .. .ب

 إباحة المحظورات للضرورة .. .ت

  ))3  (( م كل ما سبق .. .ث

ي العام ؟  .24
ٔ
من وسائل قياس الرا

 
ٔ
ي .. .ا

ٔ
 استمارة استطالع الرا

 المقابلة .. .ب

 المكالمات القانونية .. .ت

  ))7  (( م كل ما سبق .. .ث

تنفيذ القانون الدولي إالنساني يتم من خالل ؟  .25

 
ٔ
 الدول .. .ا

حمر .. .ب
ٔ
 اللجنة الدولية للصليب اال

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))1  (( م ا

جهزتها .. .ث
ٔ
مم المتحدة وا

ٔ
  اال

مجموعة القواعد المكـتوبة التي تضعها السلطة العامة المختصة في الدولة ؟  .26

 
ٔ
 الفقه .. .ا

 العرف .. .ب

  ))5  (( م التشريع .. .ت

العادات ..  .ث

الحق في عدم التعرض للتعذيب ؟  .27

 
ٔ
 لم يتم تعريفة في االتفاقيات والمواثيق الدولية .. .ا

 جاء عاما ومطلقا في المواثيق الدولية .. .ب

تي به .. .ت
ٔ
و الفعل الذي ا

ٔ
 ال يهتم بسلوك المتهم ا

  ))6  (( م كل ما سبق .. .ث

هم الحقوق الجماعية للشعوب ؟  .28
ٔ
من ا

 
ٔ
 حق الشعوب في تقرير المصير .. .ا

 حق الشعوب في السلم .. .ب

 الحق في التنمية .. .ت

  ))10  (( م كل ما سبق .. .ث

من حقوق إالنسان الطبيعية ؟  .29

 
ٔ
 الحق في الحياة .. .ا

 الحق في مزاولة نشاطه  مع غيرة .. .ب

 حق الزواج .. .ت

  ))5  (( م كل ما سبق .. .ث

من ؟  .30
ٔ
فراد هي اال

ٔ
ن الغاية  من حياة  اال

ٔ
فيلسوف يوناني اعتبر الدولة ضرورة في كل مجتمع بشري ، ال

 
ٔ
فالطون .. .ا

ٔ
  ))2  (( م ا
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رسطو .. .ب
ٔ
 ا

 سيشرون .. .ت

جروسيوس ..  .ث

تكون إالعالن العالمي لحقوق إالنسان من مقدمة و ... ؟  .31

 
ٔ
  ))4  (( م  مادة ..30 .ا

  مادة ..35 .ب

  مادة ..40 .ت

 مادة .. 45 .ث

مم المتحدة عام ؟  .32
ٔ
تم صدور ميثاق اال

 
ٔ
  م ..1932 .ا

  م ..1940 .ب

  ))2  (( م  م ..1945 .ت

 م .. 1948 .ث

سست عام ؟  .33
ٔ
كـثر المنظمات قدما حيث تا

ٔ
تعتبر منظمة العمل الدولية من ا

 
ٔ
  م ..1908 .ا

  ))11  (( م  م ..1919 .ب

  م ..1930 .ت

 م .. 1945 .ث

برز الجهود إالسالمية إالعالن إالسالمي لحقوق إالنسان عام  .34
ٔ
 هـ والصادر عن ؟ 1411من ا

 
ٔ
  ))9  (( م منظمة المؤتمر إالسالمي .. .ا

 منظمة الجامعة العربية .. .ب

 مركز حقوق اإلنسان .. .ت

الرابطة العالمية اإلسالمية ..  .ث

من مبادئ المهنة في العمل االجتماعي ؟  .35

 
ٔ
 المساعدة الذاتية .. .ا

 التقبل .. .ب

 المشاركة .. .ت

  ))14  (( م كل ما سبق .. .ث

صلية لحقوق إالنسان ؟  .36
ٔ
من المصادر الوطنية اال

 
ٔ
 التشريع .. .ا

 العرف .. .ب

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))5  (( م ا

القضاء ..  .ث

من الحقوق التي كـفلها إالسالم لٕالنسان حق التربية والتعليم وذلك من خالل ؟  .37

 
ٔ
 الترغيب في التعليم .. .ا

 تحريم كـتمان التعليم .. .ب

هل .. .ت
ٔ
 تعليم اال
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  ))3  (( م كل ما سبق .. .ث

من الشروط الواجب توافرها في االنتخاب المقيد ؟  .38

 
ٔ
 النصاب المالي .. .ا

 الكـفاية .. .ب

 .. .ت
ً
 ودينيا

ً
 االنتخاب المقيد سياسيا

  ))7  (( م كل ما سبق .. .ث

برز فقهاء القانون الروماني وصاحب فكرة القانون الوضعي ؟  .39
ٔ
من ا

 
ٔ
 جروسيوس .. .ا

 جون لوك .. .ب

  ))2  (( م يشرون ..ش .ت

رثر ..  .ث
ٓ
جون ا

تم التصديق علي العهدين  الدوليين لحقوق إالنسان عام ؟  .40

 
ٔ
  م ..1966 .ا

  م ..1967 .ب

  ))4  (( م  م ..1976 .ت

 م .. 1977 .ث

نها ؟  .41
ٔ
تتميز حقوق إالنسان با

 
ٔ
 متطورة ومتجددة .. .ا

 ثابتة وغير قابلة للتصرف .. .ب

 لها طابع العالمية .. .ت

  ))1  (( م  ..سبقكل ما  .ث

من المصادر الدولية لحقوق إالنسان ؟  .42

 
ٔ
 االتفاقيات الدولية .. .ا

 العرف الدولي .. .ب

 المبادئ العامة للقانون .. .ت

  ))4  (( م كل ما سبق .. .ث

مم في ؟  .43
ٔ
كان مقر عصبة اال

 
ٔ
 لندن .. .ا

 واشنطن .. .ب

  ))2  (( م جنيف .. .ت

نيويورك ..  .ث

تتمتع حقوق إالنسان في الشريعة إالسالمية بمنزلة عظيمة تتضح فيما يلي ؟  .44

 
ٔ
مام رب العالمين .. .ا

ٔ
 إسقاط اإللوهية عن بني البشر فالجميع على قدم المساواة ا

خر .. .ب
ٔ
 الناس متساوون في الحقوق فال فضل إلنسان على ا

 ما من حق للعبد إال وفيه حق � تعالى .. .ت

  ))3  (( م كل ما سبق .. .ث

جهزة تكـفل تطبيق الحقوق والحريات منها ؟  .45
ٔ
وروبية لحقوق إالنسان وسائل وا

ٔ
ت االتفاقية اال

ٔ
نشا

ٔ
ا
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ٔ
وروبية لحقوق اإلنسان .. .ا

ٔ
 المحكمة اال

وروبية لحقوق اإلنسان .. .ب
ٔ
 اللجنة اال

 .. .ت
ً
 + ب معا

ٔ
  ))5  (( م ا

وروبية متوسطة  لحقوق اإلنسان ..  .ث
ٔ
اللجنة اال

الجيل الثاني من الحقوق يطلق على ؟  .46

 
ٔ
 الحقوق المدنية والسياسية .. .ا

  ))6  (( م الحقوق االقتصادية واالجتماعية .. .ب

 الحقوق البيئة والتنموية .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

من االتفاقيات والمواثيق وإالعالنات الدولية ذات الطابع العالمي الخاص ؟  .47

 
ٔ
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .. .ا

مم المتحدة .. .ب
ٔ
 ميثاق اال

  ))4  (( م االتفاقيات التي تتعلق بحقوق العمال وحرياتهم .. .ت

كل ما سبق ..  .ث

خر ؟  .48
ٔ
ي انتفاء خضوع الفرد لتسد فرد ا

ٔ
تشير ٕالى نبذ العبودية ، ا

 
ٔ
  ))7  (( م الحرية االجتماعية .. .ا

 الحرية القانونية .. .ب

 الحرية الميتافيزيقية .. .ت

ي العام ..  .ث
ٔ
الرا

حق إالنسان في البيئة له جانبان ؟  .49

 
ٔ
 اجتماعي واقتصادي .. .ا

  ))10  (( م عضوي ووظيفي .. .ب

 ثقافي وسياسي .. .ت

اجتماعي وسياسي ..  .ث

من صفات المنظمات غير حكومية ؟  .50

 
ٔ
 المرونة .. .ا

 االستقالل .. .ب

 النفاذية .. .ت

  ))12  (( م كل ما سبق .. .ث
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ول 
ٔ
الواجب اال

 

 

 ؟ تعريف حقوق إالنسان يرتكز على عدة خصائص منها: 1س

 
ٔ
 .. المنحى الدولي والمنظور القانوني .ا

 .. النزعة الموضوعية .ب

 .مصلحة السلطة الحاكمة . .ج

 جميع ما سبق .. .د

 

 

   ؟تهدف حقوق إالنسان ٕالى: 2س

 
ٔ
 مصالح رعايا دول الجوار .. .ا

 مصلحة الفرد والمجتمع .. .ب

 ..مصلحة جميع الكائنات  .ج

  ..جميع ما سبق .د

 

 

فراد في: 3س
ٔ
  ؟قانون حقوق إالنسان يسعى ٕالى حماية اال

 
ٔ
  ..حالة النزاعات المسلحة .ا

  ..من بطش سلوك المقاتلين .ب

  ..من تعسف السلطات الحكومية .ج

ثناء العمليات العسكرية .. .د
ٔ
 ا
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الواجب الثاني 

 
 

جل: 1س
ٔ
 ؟ القانون الدولي إالنساني يخاطب الدول من ا

 
ٔ
 .. حماية مواطنيهم .ا

 .. حماية الحريات الشخصية .ب

قليات .ج
ٔ
  ..حماية اال

خرى .. .د
ٔ
 حماية رعايا دولة ا

 

 

تية: 2س
ٓ
  ؟فلسفة قانون حقوق إالنسان تستمد جذورها من بعض الفلسفات اال

 
ٔ
 الفلسفة الصينية .. .ا

 الفلسفة اليونانية والرومانية .. .ب

شورية .. .ج
ٓ
 الفلسفة اال

فريقية .. .د
ٔ
 الفلسفة اال

 

 

بو القانون الدولي العام هو: 3س
ٔ
  ؟الفقيه الدولي الغربي الذي لقب با

 
ٔ
  ..حامورابي .ا

  ..جان جاك روسو .ب

 .جان لوك . .ج

 جروسيوس .. .د
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 الواجب الثالث

 
 

 ؟ صدر إالعالن العالمي لحقوق إالنسان في: 1س

 
ٔ
ولى .ا

ٔ
 .. قبل الحرب العالمية اال

 .. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية .ب

ولى والثانية .ج
ٔ
  ..ما بين الحربين اال

 كل ما سبق .. .د

 

 

 ؟اذكر بعض من المصادر الدولية لحقوق إالنسان : 2س

 
ٔ
 العهدان القطريان لحقوق اإلنسان .. .ا

سيوي لحقوق اإلنسان .. .ب
ٓ
 اإلعالن اال

مم المتحدة .ج
ٔ
  ..حقوق إالنسان في اال

 اإلعالن االسترالي لحقوق اإلنسان .. .د

 

 

تي: ت3س
ٓ
  ؟تضمن الحقوق الثقافية اال

 
ٔ
 الحق في حماية المصالح المعنوية .. .ا

 الحق في الضمان االجتماعي .. .ب

 الحق في الرعايا الصحية .. .ج

 جميع ما سبق .. .د

 

 

  ؟المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق إالنسان تتحلى بعدد من الصفات منها: 4س

 
ٔ
 عدم االستقاللية .. .ا

 منظمة رسمية .. .ب

 النفاذية .. .ج

 التبعية .. .د
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