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Душанбе -  9002 - دوشنبه     

Пешгуфтори мураттиб 

  Ҳамзамон бо таҳкими истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

даҳсолаи ахир равобити давлатамон  бо кишварҳои арабӣ рӯ ба афзоиш 

ҳаст ва алоқаҳои дипломатӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ байни онҳо 

тақвият меёбад. Ифтитоҳи сафоратхонаи Тоҷикистон дар Миср, ба кор 

шурӯъ кардани консулгариҳо дар Арабистони Саудӣ ва Амороти 

муттаҳидаи араб, сафарҳои расмии Президенти Тоҷикистон ба давлатҳои 

арабӣ ва дидори бархе аз мақомоти баландпояи давлатҳои арабӣ аз 

Тоҷикистон далели рӯшани тақвият ёфтани равобити Тоҷикистон бо 

кишварҳои арабӣ ҳастанд. 

  Бояд гуфт, ки дар беш аз 20 кишвари дунё забони адабии арабӣ забони 

давлатӣ буда, барои беш аз 330 миллион бошандаи ин кишварҳо забони 

модарӣ маҳсуб мешавад. Теъдоде аз ин кишварҳо аз қабили Кувайт, Қатар, 

Амороти Муттаҳидаи арабӣ ва Арабистони Саудӣ дар қатори давлатҳои 

пешрафтаи дунё ҷой гирифтааанд.   

  Дар баробари ин ниёзмандӣ ба омӯхтани забони арабӣ яке аз 

падидаҳоест, ки вобаста ба донистани заруриёти динии мардуми 

Тоҷикистон, ки беш аз 90%-и онро мусулмонон ташкил медиҳанд, 

бармало эҳсос мешавад. Ба иловаи ин, Вазорати маорифи Тоҷикистон 

тасмим гирифтааст, ки омӯзиши забони арабиро дар мактабҳои миёна 

ҷорӣ намояд.  

  Дар факултаи шарқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, ки 

муҳимтарин маркази таълимии забони арабӣ дар сартосари ҷумҳурӣ ба 

шумор меравад, беш аз 300 нафар донишҷӯ дар шӯъбаи арабӣ таҳсил 

мекунанд, ки бо фориғуттаҳсил шудан аз ин факулта ҳуқуқ пайдо 

мекунанд, ки ба таълими забони арабӣ бипардозанд. Бо дарназардошти ин 

ва ба хотири беҳбудӣ бахшидан ба раванди таълим ва омӯзиши забони 

арабӣ тасмим гирифтам, ки ин китоб ё худ дастури таълимиро барои 

донишҷӯён ва доираи васеи дӯстдорони забони арабӣ омода сохта, ба 

нашр бирасонам. Умедворам, ки ин китоб ҷиҳати такомул ёфтани дониши 
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арабидонии хонандагони азиз мусоидат хоҳад кард ва барои нашри ояндаи 

китоб аз маслиҳату машваратҳои онҳо истифода хоҳад шуд. 

  Дар ин навишта ҷадидтарин маълумот оид ба кишварҳои арабӣ ва 

созмонҳову ташкилоту муассисаҳои муҳимтарин дар онҳо иттилооти кофӣ 

оварда шудааст. Ҳамчунин дар бораи Тоҷикистон бо забони арабӣ 

маълумоти кофӣ оварда шудааст, ки бо аз худ кардани он донишҷӯ ва 

умуман хонандаи ин китоб метавонад дар муаррифии ватани азизамон ба 

меҳмонони арабизабон саҳим шавад. Лозим ба ёдоварист, ки иттилооти 

дар китоб овардашуда аз Интернет ва китобҳои марбут ба мавзӯъ ва 

муҳтавои ин навишта истифода гардида, бо сарчашмаҳои мӯътамади илмӣ 

ва оморӣ низ муқоиса шудаанд. Рӯйхати адабиёти истифодашуда дар 

охири китоб оварда шудааст. 

  Сазовори гуфтан аст, ки дар асри ҳозир дастрасӣ ба Интернет дар ҳама 

гӯшаҳои дунё осон шудааст ва тавассути ин шабакаи ҷаҳонӣ метавон 

ҷадидтарин маълумотро дар ҳар риштае, ки хоста бошем, дастрас 

менамоем. Вале, дар назди компутар зиёд нишастан хастакунанда аст ва 

танҳо боз китоб мебошад, ки ба роҳат ҷойгузини он мегардад. Ба ҳамин 

хотир дар таҳияи ин китоб аз тозатарин маълумоти интернетӣ то лаҳзаи 

чопи китоб истифода шудааст ва умедворам, ки ба хонандагон ва 

донишҷӯёни азиз писанд хоҳад шуд.  

  Ҳамзамон аз  ҳамаи ҳамкоронам – устодони гиромӣ дар кафедраи 

филологияи араби факултети Шарқшиносӣ, ки дар омода кардани ин 

навишта аз машварату маслиҳатҳои муфиди хеш дареғ надоштанд, 

миннатдории худро баён дошта, ба онҳо сипосу ташаккури самимӣ 

мегӯям.  

Зоир Давлятов 
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 تمهيد

Пешгуфтор 

المحيط يطلق على المنطقة الجغرافية الممتدة من  سياسيالوطن العربي أو العالم العربي مصطلح 

كلغٍة رسميٍة فيها، والتي  العربيةشرقاً، شامالً الدول التي تتخذ  الخليجو  بحر العربغرباً إلى  األطلسي

شماال وبين خطي طول ° 33و ° 3يقع بين دائرتي عرض  .جامعة الدول العربيةتنضوي تحت عضوية 

% من اليابسة، ويشتمل 9.9أي بنسبة  ²كلم 09..297..7طي مساحة تقدر بـ غربا، يغ°73شرقا و00°

% 23.99في آسيا بنسبة  72% من مساحته و 9..32منها في إفريقيا بنسبة  72دولة عربية، .2على 

 000.كلم و من الشمال إلى الجنوب بـ  0000من مساحته، حيث يبلغ امتداده من الشرق إلى الغرب بـ 

 كلم.

اب أكثر التضاريس انتشارا، تتمثل في الصحراء اإلفريقية الكبرى وصحراء شبه تشكل الهض

أما  % من المساحة الكلية وهي إما ساحلية أو فيضية،0الجزيرة العربية، بينما السهول ال تمثل سوى 

السالسل الجبلية فهي تمتد في نطاق ضيق مثل سلسلتي األطلس التلي و الصحراوي و مثل جبال الهقار 

 جزائر.بال

 يتأثر المناخ بالموقع الفلكي حيث يمكن تمييز األقاليم التالية:

شبه % من المساحة اإلجمالية ، ويشمل جل مساحة كل من 59المناخ الصحراوي: يحتل نسبة  .7
الصحراء باإلضافة إلى  السودان، وشمال  ومصر العراقو معظم مناطق  الجزيرة العربية

 . المغرب العربيفي  الكبرى
كبالد ) البحر األبيض المتوسطالمناخ المتوسطي: يسود السواحل المطلة والمناطق القريبة من  .2

 (. المغرب العربيو  رمصو  العراقوشمال كل من  الشام
 .  الصومالاإلقليم اإلستوائي: يسود  .3
و  جزر القمر، السودان، جنوب اليمن، جيبوتي، ايريتيريا، الصومالاإلقليم المداري: شمال  ..

 .سلطنة عمانوبعض مناطق  السعوديةجنوب غرب 

 

 كلمات وتراكيب

  сарсухан, пешгуфтор, муқаддима -  تمهيد

العربي الوطن  - кишварҳои араб, ҷаҳони араб  

    истилоҳ  - مصطلح

  тӯлкашида - الممتدة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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  уқёнуси Атлантика -المحيط األطلسي

  баҳри Араб - بحر العرب

 Халиҷ ( Халиҷи Форс дар назар аст, ки дар миёни арабҳо бо - الخليج 

номи Халиҷи арабӣ низ ёд мешавад) 

   дарбаргиранда, фарогир - شامل

  дар онҳо забони давлатӣ мебошад - تتخذ كلغٍة رسميٍة فيها 

  забони расмӣ (давлатӣ) – لغة رسمية 

     зери … муттаҳид мешаванд - تنضوي تحت

  узвият - عضوية 

     Ҷомеа (Лига) - и давлатҳои арабӣ - جامعة الدول العربية

 мавқеъ, ҷойгиршавӣ - موقع

مساحة   – масоҳат, қаламрав 

 доира – دائرة

 арз (-и ҷуғрофиёӣ), вусъат, паҳноӣ – عرض

 тӯл (-и ҷуғрофиёӣ), дарозо - طول

 фаро мегирад, мепӯшонад - يغطي

  хушк - يابسة

 дар бар мегирад - يشتمل على 

 Африқо - إفريقيا

 Осиё - آسيا

 мерасад - يبلغ

 тӯл, масофат, дарозӣ - امتداد 

 шаклҳои замин (релеф), ноҳамвориҳои сатҳи замин – تضاريس

 иқлим, боду ҳаво -  مناخ

 ташкил медиҳад – تشكل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 баландиҳо (-и сатҳи замин) - هضاب 

 таҷассум меёбад, қаламдод мешавад - تتمثل 

  Биёбони бузурги Африқо – الصحراء اإلفريقية الكبرى

شبه الجزيرة العربية   – нимҷазираи Арабистон 

 - ҳамвориҳо  سهول  

 соҳилӣ - ساحلية

 резишгоҳӣ - فيضية 

 силсилакӯҳҳо - السالسل الجبلية 

 силсилаи атлантикии теппадор -سلسلة األطلس التلي 

 соҳилҳои баромада – السواحل المطلة

 Баҳри Миёназамин – البحر األبيض المتوسط

 минтақаи истивоӣ (экваторӣ) – اإلقليم اإلستوائي

минтақаи мадорӣ (орбитавӣ)  -اإلقليم المداري 

Машқҳо 

 1. Дар бораи мавқеи ҷуғрофӣ, қаламрав ва шаклҳои замину иқлими 

кишварҳои арабӣ бо забони тоҷикӣ иншо нависед. 

 2. Дар мавзӯи «Сарзамини арабҳо» бо забони арабӣ иншо нависед. 

 3. Иқлим ва релефи кишварҳои арабӣ чӣ гуна аст?  

 

 السكان والمساحة في الوطن العربي

Бошандагон ва қаламрави кишварҳои арабӣ 

كتاب من صفحة  2003نسمة في تقديرات عام  09..335.027يبلغ عدد سكان الوطن العربي الكبير 

مع تعداد سكانها. جامعة الدول العربية. وفيما يلي كّل الدول األعضاء في حقائق العالم  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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نسمةً تقريباً  09..335.027وبجمع التعدادات السكانية جميعها يكون عدد سكان الوطن العربي 

جزر ، جيبوتي، الصومالمع التنويه أّن هناك فئات من السكان الذين ال يتكلمون العربية في دول مثل 

. إاّل أنّه يوجد فئات أخرى من السكان الذين يتكلمون العربية لكنهم سورياو العراق، والسودان، القمر

ماليين من  5في إيران وفيه  إقليم األهوازيسكنون دواّل أخرى غير منضّمة لجامعة الدول العربيّة مثل 

، وما يجب ماليزياو  إندونسياو  ماليو  اريترياو  إيرانو  تركياو  تشادالعرب. يوجد عرب كذلك في 

قوله هنا أن أغلبية هذه الدول تحد الدول العربية جغرافياً لذلك كان ال بد من أن يكون بعض سكانها عرباً 

نجد  .200 إنكارتاأو قبائل قد تأثرت باللغة العربية فكانت هي المتداولة بينهم. وبالرجوع إلى موسوعة 

 شخص. 22,039,033.أن عدد المتكلمين بالعربية في الوطن العربي قد وصل إلى 

هم يتركزون  يتبع معظم سكان الوطن العربي الديانة اإلسالميّة والباقي أغلبهم من المسيحيين و

(. بعد اغتصاب فلسطين العراقو  األردنو  فلسطينو  مصرو  سورياو  لبنان) المشرق العربيفي بلدان 

ا و استقدام مهاجرين يهود من شتى أنحاء العالم، أصبحت غالبية السكان في فلسطين و تهجير أهله

 سورياو  العراقباإلضافة إلى تواجد يهودي سابق في  اليمنفي  اليهوديهودية. كما توجد أعداد قليلة من 

شبه الجزيرة ي البالد العربية خاصة في بالد من أحد مصادر القوانين ف الشريعة اإلسالميةو .مصرو 

المملكة مية ال تطبّق بكلّيتها في أّي من هذه الدول إال إذا استثنينا . إاّل أنه واضح أّن الشريعة اإلسالالعربية

 .شبه علمانية. وبعض الدول العربية األخرى هي العربية السعودية

 كلمات وتراكيب

 бошандагон, сокинон - سكان

 аҳолӣ - نسمة

 омор - تقديرات

 китоби воқеиятҳои ҷаҳон - حقائق العالم كتاب

 дар ончӣ, ки дар зер меояд - وفيما يلي

األعضاء الدول  - давлатҳои аъзо 

 шуморишҳои аҳолӣ - التعدادات السكانية 

 … бо дарназардошти ин, ки - مع التنويه أّن 

 гурӯҳҳо - فئات 

 пайвастнашуда - غير منضّمة

 минтақаи Аҳвоз – إقليم األهواز

 пайравӣ мекунад – يتبع

 … бештари – معظم

  тамаркуз меёбанд, мутамарказ мешаванд – يتركزون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 - кишварҳо بلدان  

 ғасб, бо зӯр ишғол кардан, таҷовуз кардан – اغتصاب

 муҳоҷир кардан – تهجير

جرين يهوداستقدام مها  - омадани муҳоҷирони яҳудӣ 

 аз гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон – من شتى أنحاء العالم

 бештари сокинон, аксарияти бошандагон – غالبية السكان

 яке аз сарчашмаҳои қонунҳо – أحد مصادر القوانين

 пурра татбиқ карда намешавад – ال تطبّق بكلّيتها

 агар истисно намоем – إذا استثنينا

 шибҳи дунявӣ, нимадунявӣ – شبه علمانية

Машқҳо 

Машқи 7. Дар мавзӯи «Сокинони кишварҳои арабӣ» иншо нависед. 

Машқи 2. Дар кишварҳои арабӣ пайравони кадом динҳо зиндагӣ 

мекунанд? Оё арабҳо танҳо дар Нимҷазираи Арабистон  ҳаёт ба сар 

мебаранд? Ба саволҳои мазкур ба таври муфассал ба забони тоҷикӣ 

нависед. 

  

 المضائق والممرات المائية التي يشرف عليها الوطن العربي

Тангно ва гузаргоҳҳои обӣ дар кишварҳои арабӣ 

 إيرانو  سلطنة عمانوالذي تشرف عليه  مضيق هرمز . 
 جيبوتيو  اليمنو الذي تشرف عليه  دبمضيق باب المن . 

 مصريةو التي تمر في األراضي ال قناة السويس  . 
 مصرو  السعوديةو الذي تشرف عليه  مضيق تيران  . 
 اسبانياو  المغربو الذي تشرف عليه  مضيق جبل طارق  

 

 كلمات وتراكيب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 тангно, гулӯгоҳ – مضائق

 гузаргоҳҳои баҳрӣ -  الممرات المائية

 онро соҳибӣ мекунад - يشرف عليها 

 – Ҳурмуз هرمز 

 Боб-ул-мандиб – باب المندب

 канали Суес –قناة السويس

 Тирон – تيران

 – Ҷабали Ториқ, Гибралтар جبل طارق 

 المعالم الحضارية

Диданиҳои фарҳангу тамаддун 

يعد الوطن العربي مكانًا جاذبًا للسياح من جميع أنحاء العالم وذلك المتداده الشاسع في الشرق 

 فيه: -باألحرى السياحيّة-األوسط، ومن أهم المعالم الحضارية 

 القديمة  القاهرةو االسكندريةو  تل العمارنةو  أسوانو  األقصرو آثار  أهرامات الجيزة
  مصر - سانت كاترينو  إدفوو  طيبةو  ممفيسو 

 بشار، الشفة الخالبة  تاغيت بتمنراست، جبال الهقار بالعاصمة، مقام الشهيد:الجزائر
 ياما قوراية ببجاية،   بالمدية،

  , مصيرة , الديمانيات , حصن  صاللةقلعة نزوى , كهف مجلس الجن , كهف الهوتة ,
, جامع  مسقط, قلعة الجاللي و الميراني ,  صورجبرين , العيجة , األشخرة , ميناء 

  سلطنة ُعمان -السلطان قابوس , سوق مطرح 
  طرابلس ، ، المدينة القديمة ب بحيرة قبر عون،  ظلميتة،  شحات،  صبراته،  لبدةآثار

 ، كنيسة الخضراء بمدينة ترهونة. ليبيا السراي الحمراءقوس ماركوس اورليوس ، 
  المغرب - الرباطو  الجديدة،  مكناس،  فاس،  طنجةآثار  
  و  راميتاو شهباو  حلبو  دمشق القديمةو دورا اوربوسو  بصرىو  افامياو  تدمرأثار

  سوريا - اروادو  صيدناياو  اوغاريتو  ماري
  و  مادباو  عين غزالو  السلطو  العقبةو  البحر الميتو  البتراءو  اربدو  جرشآثار

  األردن - عجلونو  الكركو  ام قيسو  عمان
  و  آشورو  نينوىو  هيتو  سامراءو  بغدادو  اورو  عَكرَكوفو  نمرودو  بابلآثار

  العراق -الدور ملوية أبو دلفو  حصن االخيضر في الفرات األوسطو  المدائن
 النقبو  طبرياو  الخليلو  الجليلو  بيسانو  بيت لحمو  عسقالنو  القدسو  اريحاثار آ 

  فلسطين - البحر الميتو  نابلسو 
 لبنان - بيروتو  صور،  بيلج،  بعلبك،  صيدا  
   تونس - القيروانو  قرطاج،  قصر الجم  
 السودان - جبل مركلو  أهرامات مروي  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%8C_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%81%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%82%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B8%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B1_%D8%B9%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%82%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B6%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AF%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%91
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%91
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 اليمن -القديمة  صنعاءو  عدنو  سد مأربو  معبد بلقيس  
 السعودية - جدةو البلدة القديمة في  المدينة المنورةو  مكةو  مدائن صالح  
 الكويت - سور الكويت,فيلكا 

 

راكيبكلمات وت  

 ҷойҳои диданӣ – معالم

 мутамаддин – حضارية

 ҷаҳонгардон; сайёҳон; туристҳо – سياح

 Аҳромҳои Ҷиза – أهرامات الجيزة

األقصرآثار   – осору боқимондаҳои ал-Уқсур 

 мақоми Шаҳид –  مقام الشهيد

 – каронаи ҷаззоб الشفة الخالبة 

 қалъа; диж – قلعة

 ғор – كهف

 қалъа; диж – حصن

 бандар – ميناء

 кӯл – بحيرة

 маъбад; парастишгоҳ – معبد

 шаҳрак – بلدة

Машқҳо 

Машқи 7. Бо истифода аз Интернет дар бораи ҷойҳои таърихӣ дар 

кишварҳои арабӣ бо забони тоҷикӣ  мақола нависед. 

Машқи 2. Бо забони арабӣ дар бораи кӯлҳо, дарёҳо ва ҷойҳои дидании 

Тоҷикистон иншо нависед. 

 البلدان العربية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF
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Кишварҳои арабӣ  

Дар зер дар бораи 22 кишваре, ки дар онҳо арабӣ забони давлатист, 

маълумоти мухтасар оварда мешавад. Пеш аз он, ки хонандаи азиз 

мутолиаро оғоз намояд, хуб мебуд, агар вожаҳои зеринро ки тақрибан дар 

ҳамаи матнҳо ба такрор меоянд, мавриди таваҷҷӯҳ қарор бидиҳад: 

- номи давлат الدولة اسم 

номи давлат бо англисӣ   -باالنجليزية  الدولة اسم 

 - масоҳати давлат, ба километри мураббаъ 2كم الدولة مساحة
 

  - шумораи аҳолӣ السكان عدد 

 - оморҳоإحصائيات 

 - фард/дар 1 километри мураббаъ 2فرد/كم  

 - пойтахт عاصمة 

 - ҳукумати қонунбарорالتشريعية السلطة  

 - тавлиди нохолис اإلجمالي الناتج 

 - тавлиди фардӣ الفرد ناتج  

 - арз (пули миллӣ) عملة 

 - низоми давлатдорӣ الحكم نظام  

- тафовут ё фарқи вақт (-и маҳаллӣ бо вақти Гринвич)التوقيت فرق 

 - рамзи интернетӣاإلنترنت رمز 

 - рамз ё коди байналмилалӣالهاتف الدولي رمز 

 

Машқ 

Бо истифода аз фарҳангҳои дузабонаи арабӣ ва тоҷикӣ номи кишварҳои 

арабиро бо арабӣ ва тоҷикӣ нависед.  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 الجزائر

Алҷазоир 

تقع في شمال القارة  عربيةرسمياً الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة الجزائر 

والجمهورية العربية الصحراوية  المغربو غرباً  البحر األبيض المتوسط، يحدها شماال األفريقية

و في  ليبياو شرقاً  النيجروفي الجنوب الشرقي  ومالي موريتانياو من الجنوب الغربي  طيةالديمقرا

جامعة ، و عضو في 7955 سنة اتحاد المغرب العربي. الجزائر عضو مؤسس في تونسالّشمال الّشرقي 

و  واألوبك منظمة الوحدة األفريقية، و عضو في استقاللهامنذ  األمم المتحدةو منظمة  ل العربيةالدو

من حيث المساحة بعد  وعربي أفريقيالعديد من المؤسسات العالمية و اإلقليمية. الجزائر ثاني أكبر بلد 

 ، و الحادي عشر عالميا.السودان

 9بعد أن نالت استقاللها في  عمار الفرنسياالستت الجزائر حدودها السياسية الحالية عن ورث

مثال، فإن الجزائر  حرب الرمال. وبالرغم من المشاكل والنزاعات الحدودية، كما حدث في 7902 يوليو

 تمكنت من االتفاق مع جيرانها على رسم الحدود المشتركة. كان ذلك:

 7,999 المغربكم.  909 تونس كم. 952 ليبيا كم.  0,3.3الحدود األرضية: 

كم.  الشريط  990 النيجر كم. 7,330 مالي كم. 03. موريتانياكم.  2. الصحراء الغربيةكم. 

 كم. 7022الساحلي: 

 الجزائر: العاصمة

 جمهوري : الحكم نظام
 العزيز بوتفليقة عبد: رئيس
 أويحي أحمد: الوزراء رئيس

 1962 جويلية/يوليو 5 أعلن: فرنسا من االستقالل
كم 2,381,741: مساحة

2 

 34,178,188: 2009 إحصائيات عام - السكان عدد

كم 14/: السكان كثافة
2 

 (DZD) جزائري دينار: العملة

 1+ (UTC): التوقيت فرق

 dz: .رمز اإلنترنت

 213+: المكالمات الدولي رمز

 كلمات وتراكيب

 Баҳри Миёназамин – البحر األبيض المتوسط

 Созмони ваҳдати Африқо – منظمة الوحدة األفريقية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1988
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Libya.svg&filetimestamp=20090808201425
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tunisia.svg&filetimestamp=20081024125453
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 ОПЭК (англисӣ: OPEC): Созмони кишварҳои содиркунандаи – األوبك

нафт  

 истиқлолияташро ба даст овард, мустақил шуд – نالت استقاللها

ألرضيةالحدود ا  – марзҳои заминӣ 

 истеъмори Фаронса – االستعمار الفرنسي

 бахши соҳилӣ – الشريط الساحلي

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Алҷазоир бо кадом кишварҳо ҳаммарз мебошад? 

2. Алҷазоир кай узви Ҷомеаи кишварҳои арабӣ шудааст? 

3. Воҳиди пули Алҷазоир чист? 

 

 

 دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة

Амороти муттаҳидаи арабӣ 

في جنوب  شبه الجزيرة العربيةاإلمارات العربيّة المتّحدة هي دولة عربية اتحادية تقع في شرق 

. لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي للخليج العربيمطلة على الشاطئ الجنوبي  آسياغرب قارة 

. تأتي سلطنة ُعمانومن الجنوب الشرقي مع  المملكة العربية السعودية. من الغرب مع قطرمع دولة 

 بيوإمارة د إمارة أبوظبيتسمية اإلمارات نسبة إلى اإلمارات السبع التي شكلت اتحادا فيما بينها وهي: 

  .ارة الفجيرةوإم وإمارة أم القيوين وإمارة عجمان وإمارة رأس الخيمة وإمارة الشارقة

تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة المعاصرة جزءاً من اإلقليم الذي عرف تاريخياً باسم 

ودولة  سلطنة عمانهم، والذي يشمل حالياً " وذكره كثير من المؤرخين والكتاب العرب وغيرعمان"

اإلمارات العربية المتحدة. من هذا المنطلق فإن تاريخ الدولة المعاصرة يدخل في إطار التاريخ العماني 

". ويقسم ساحل عماني الشامل. وقبل ميالد دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت المنطقة تسمى "والعرب

ينفصل تاريخها عن تاريخ المنطقة  تاريخ اإلمارات إلى ست مراحل رئيسية عبر العصور المتالحقة، وال

حولها في مراحل عديدة منه. وكان تاريخها مليئا باألحداث والتطورات، تراوحت ما بين الحرب والسالم. 

ففي السلم كان ألساطيل سكان المنطقة وخبرتهم البحرية دور كبير في إنعاش التجارة بين الدول المطلة 

عبر طرق التجارة المعهودة. ولكن يبدو أن هذا كان  أوروباوبين  وأفريقيا آسيامن  المحيط الهنديعلى 

 أيضا من مسببات الحروب في المنطقة.

 N, 9.°22′E′25°.2  أبوظبي: العاصمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&params=24_28_N_54_22_E_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
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 دبي: مدينة أكبر

 العربية: الرسمية اللغة

 إماراتيون –تسمية السكان: شعب إماراتي 

 United Arab Emirates (UAE): باالنجليزية  الدولة اسم

 إتحاد دستوري: الحكم نظام

 بن زايد آل نهيان خليفة: الرئيس

 بن راشد آل مكتوم حمدم: الوزراء رئيس

 بن زايد آل نهيان محمد: األول ولي العهد

 بن محمد بن راشد آل مكتوم حمدان: الثاني ولي العهد

 الوطني االتحادي المجلس: التشريعية السلطة

 1971 ديسمبر 2  اتحاد اإلمارات و المتحدة المملكة استقالل من حماية

كم 83،600: المساحة
2 

  4،621،399: 2000 إحصاء -: السكان

كم 64: السكانية الكثافة
2      

  مليار 200.5$(:  2005 تقدير)اإلجمالي المحلي الناتج

 $39033: للفرد

  (AED) إماراتي درهم: العملة

(UTC+4)  : الزمنية المنطقة
 

 ae: .اإلنترنت زرم

 971+: الدولي الهاتف رمز

 كلمات وتراكيب

 - нимҷазираи Арабистонشبه الجزيرة العربية 

 , амирнишинӣ, ки зери ҳокимияти як амир астإمارة - ҷамъи إمارات  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_4217
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 - марзҳои обӣود بحريةحد 

 - акнун дар бар мегирад  يشمل حاليا 

 - садаҳои пайиҳамالعصور المتالحقة 

 - флотҳо, нерӯҳои баҳрӣأساطيل 

 - таҷрибаи дар умури баҳрӣ доштаашонخبرتهم البحرية 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. 3 аморати АМА-ро номбар кунед. 

2. Пеш аз таъсиси АМА ин минтақа чӣ ном дошт? 

3. АМА кай истиқлолият ба даст овардааст? 

4. Сарвари давлати АМА кист? 

 

 المملكة العربية السعودية

Арабистони Саудӣ 

وتستأثر بثالثة أخماس  شبه الجزيرة العربيةتقع في  ملكية بيةعرالمملكة العربية السعودية دولة 

 والبحرين وقطر اإلمارات، ومن الشرق والكويت واألردن العراقمساحتها، يحدها من الشمال كل من 

 .البحر األحمرومن الغرب  .واليمن سلطنة ُعمان، ومن الجنوب كل من والخليج العربي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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Масҷидулҳаром дар  шаҳри Маккаи Арабистони Саудӣ 

 

بموقعها األستراتيجي بين ثالث قارات كبرى وتقع في النصف  شبه الجزيرة العربيةتميزت 

الشمالي للكرة األرضية موطنا للعديد من الحضارات، ومهداً للرساالت السماوية. فقد ازدهرت فيها داخل 

 العال، باإلضافة إلى حضارة ثمود في مدينل حدود المملكة حضارات ذكر بعضها بالقرآن الكريم مث

نجد  نجران، وفي مدائن صالحوالتي ال تزال آثارها موجودة حتى اليوم في المنطقة المعروفة باسم 

 االخدود الذي تحدث القرآن فيه عن أصحاب االخدود.

وفي هذه الجزيرة التي كانت ممر تجارياً هاماً وطريقاً للقوافل وفيها انتشر اإلسالم في قلب 

وانتشرت منها إلى سائر أرجاء العالم حتى وصلت إلى أفريقيا وآسيا وجزء من أوروبا  الجزيرة العربية

 على مدى عصور ازدهار دولة الخالفة اإلسالمية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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Масҷиди набавӣ дар шаҳри Мадинаи Арабистони Саудӣ 

بدورهم الحضاري  المسلمونومرت مئات من السنين ظهرت فيها دول، وزالت دول، وقام 

عصورها المظلمة، وانتشر اإلسالم في شتى  التاريخي، الذي عبرت عليه الحضارة اإلنسانية الحديثة من

زيرة العربية بوجه عام، قد أحدث وشبه الج المدينة المنورةبقاع األرض. ورغم ابتعاد القيادة الزمنية عن 

تأثيرات كان لها دورها فيما وقع بعد ذلك من أحداث فاألراضي المقدسة ظلت مقصداً للحجاج والمعتمرين 

 والزائرين.

 N, .0°.3′E′2.°22   الرياض: العاصمة

 العربية: الرسمية اللغة

 Kingdom of Saudi Arabia (KSA): نجليزيةباال  الدولة اسم

 وتقوم على تطبيق الشريعة اإلسالمية مطلقة ملكية : حكومةالحكم نظام

 هللا بن عبد العزيز آل سعود عبد: مجلس الوزراء ورئيس الملك

 بن عبد العزيز آل سعود سلطان: رئيس مجلس الوزراء ونائب ولي العهد

 زيز آل سعودبن عبد الع نايف: الثاني لرئيس مجلس الوزراء النائب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&params=22_42_N_46_43_E_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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 الوزراء السعودي مجلس: التشريعية السلطة

السعودية  الدولة . تأسيسم1744 )بن سعود محمد المؤسس (السعودية األولى الدولة تأسيس :التأسيس

العزيز بن  عبد المؤسس (السعودية الثالثة الدولة . تأسيسم1824  )بن عبد هللا تركي المؤسس(   الثانية

 . م1926)عبد الرحمن

 . م1932 سبتمبر  23 -توحيد المملكة  . م1927 مايو  20اعترف بها:

كم  2,149,690:المساحة
2

 

 25,721,000:  2009 توقع السكان

كم11/:  السكانية الكثافة
2
  

 مليار 593.385$: اإلجمالي المحلي الناتج

    23,834$:للفرد

 (SAR)  سعودي لاير: العملة

 (UTC+3) قياسي  عربي : توقيتالزمنية المنطقة

 .sa:اإلنترنت رمز

 966+: الدولي الهاتف رمز

 كلمات وتراكيب

 - давлати арабии шоҳигарӣ ملكية عربيةدولة 

 - аз 5 сеяки масоҳати онро дар бар мегирад.تستأثر بثالثة أخماس مساحتها 

 - Баҳри Сурхالبحر األحمر 

 - бо мавқеи стратегиашبموقعها األستراتيجي 

 - барои ҳоҷиён ва касоне, ки умра мекунандللحجاج والمعتمرين 

 - валиаҳд, шоҳзодаولي العهد 

Машқ 

1. «Ҳоҷиёни тоҷик ба зиёрати Каъба мераванд» - дар ин мавзӯъ бо забони 

арабӣ иншо нависед. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1744
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/1824
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1926
http://ar.wikipedia.org/wiki/1926
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1927
http://ar.wikipedia.org/wiki/1927
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1932
http://ar.wikipedia.org/wiki/1932
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_4217
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/.sa
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
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2. Низоми давлатдории Арабистони Саудӣ чӣ гуна аст? 

3. Арабистони Саудӣ бо кадом кишварҳо ҳаммарз мебошад?  

 

 البحرين

Баҳрайн  

و  السعوديةإلى الشرق من  الخليج العربيوسط  خليج البحرينمملكة البحرين هي دولة تقع في 

من الجزر  أرخبيلو البحرين عبارة عن  .جنوب غرب قارة آسيافي  شبه الجزيرة القطريةالشمال من 

كم 997أكبرها جزيرة البحرين ) جزيرة 33يتكون من 
2

% من مساحة المملكة( وسميت 53حوالي  

ميت بذلك لسبب وجود ماء الينابيع و الذي يعتقد أنها سُ  المملكة بالبحرين نسبة لمسمى الجزيرة الكبرى

العذبة والتي تسمى كواكب وسط ماء البحر المالح. وجزيرة البحرين ترتبط بجسر مع جزيرة المحرق 

والمنطقة الصناعية التي يوجد فيها  سترةالتي يقع فيها مطار البحرين الدولي وجسر آخر يربطها بجزيرة 

خزانات ومصفاة تكرير النفط. كما توجد جزر عديدة صغيرة الحجم ليست مأهولة غالبًا وتشتهر بكونها 

 مأوى لمختلف أنواع الطيور التي تعبر البحرين في طريق هجرتها أثناء الربيع والخريف.

 العربية: رسمية اللغة

 المنامة: العاصمة

  Bahrain :باالنجليزية  الدولة اسم

 دستوري ملكي: الحكم نظام

 بن عيسى آل خليفة حمد: الملك

 بن سلمان آل خليفة خليفةرئيس الوزراء: 

 بن حمد آل خليفة سلمانولي العهد: 

كم253 : المساحة
2
    

 688,345 : )2009عدد السكان )

كم987/: السكانية الكثافة
2 

 1971 أغسطس 79:  المتحدة المملكة من االستقالل

 (BHD)  البحريني الدينار: العملة

   14,080,000,000 $: القومي اإلجمالي الناتج

  20,500 $الناتج القومي للفرد:

 UTC+3: الزمنية المنطقة

    bh: .اإلنترنت رمز

 + 933:    الهاتف الدولي رمز

 كلمات وتراكيب

- галаҷазираҳоمن الجزر أرخبيل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/.bh
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
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 - чашмаҳои оби ширинالينابيع العذبة 

 - тавассути пул мепайвандадترتبط بجسر 

 - фурудгоҳи байналмилалии Баҳрайнمطار البحرين الدولي 

 - ҷойҳои тоза кардани нафтمصفاة تكرير النفط 

 - минтақаи корхонаҳои саноатӣالمنطقة الصناعية 

 - хурд, хурдҳаҷмصغيرة الحجم 

 - Шоҳигарии муттаҳида (-и Британияи Кабир)المتحدة المملكة 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Баҳрайн дар куҷо ҷойгир шудааст? 

2. Низоми давлатдории Баҳрайн чӣ гунна аст? 

3. Баҳрайн кай истиқлолият ба даст овардааст? 

4. Воҳиди пули Баҳрайн чист? 

 

 العراق

Ироқ  

ويحدها من  الخليج العربي. على اآلسيويةالقارة  غرب جنوبجمهورية العراق هي دولة تقع في 

و  السوريةالجمهورية العربية  والغرب، تركياشمال ، ومن الوالمملكة العربية السعودية الكويتالجنوب 

.  اوبكو  منظمة المؤتمر اإلسالميو  جامعة الدول العربية، وهي عضو في إيران، والشرق األردن

 ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ بيت نهرين)  ببالد ما بين النهرينراق حاليا كانت تسمى معظم المنطقة التي تسمى بالع

ل األرض ( التي كانت تشمباليونانية Μεσοποταμίαأو  Mesopotamia ميزوبوتامياو  باآلرامية

ووجدت آثار سومرية  وتركيا سوريابما في ضمنها أراضي تقع اآلن في  والفرات دجلةالواقعة بين نهري 

  في الكويت والبحرين واألحواز.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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Харобаҳои Мадоин дар Ироқ 

. لذلك العراق البصرةفي  ام قصرأهمها ميناء  الخليج العربيميناء بحري على  للعراق أكثر من

حيث يبلغ طول الساحل  مجلس التعاون لدول الخليج العربيأحد دول الخليج إال أنه ليس عضواً في 

في البالد من شماله إلى جنوبه، واللذان  والفرات دجلةهرا كيلومتر. يمر ن 03البحري للعراق أكثر من 

نهرين التي قامت في العراق على مر التاريخ حيث نشأت على أرض كانا أساس نشأة حضارات ما بين ال

سنة مجموعة من الحضارات على يد األكدين والسومرين واالشوريين  5000العراق وعلى امتداد 

والبابليين. وأول من اخترع الحرف بالعالم هم السومريون .. الكتابة المسمارية واللغة السومرية وكذلك 

وأول من سنن القوانين هو حمورابي والعجلة والبناء والسومريون سبقوا الحضارات  كافة العلوم البشرية

 البشرية بكل باإلبداعات كالشعر والرسم والملحمة األدبية والموسيقى والعلوم.

 N, ..°20′E′20°33  بغداد: العاصمة

 والكردية العربية: الرسمية اللغة

 لسكان: عراقيون  تسمية ا

  Iraq: باالنجليزية  الدولة اسم

 جمهورية: الحكم نظام

 بانيطال جاللرئيس الجمهورية: 

 المالكي نوريرئيس الوزراء: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D9%82%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&params=33_20_N_44_26_E_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
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 النواب مجلس: التشريعية السلطة

  1932 أكتوبر  3 - المتحدة المملكة عن  :االستقالل

كم   438,317: المساحة
2

 

  31,234,000 - 2009 : توقعالسكان

كم62/: السكانية الكثافة
2 

  مليار  114.151$: اإلجمالي المحلي الناتج

  3,655$: للفرد - 

 (IQD)  عراقي دينار: العملة

 (UTC+3) : توقيت شرق أوروبا الزمنية المنطقة

 (UTC+3)  -(DST) في الصيف: 

 iq: .اإلنترنت رمز

 964+: الدولي الهاتف رمز

 كلمات وتراكيب

 - Созмони конфаронси исломӣمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

 - Байнаннаҳрайнبين النهرين 

 - байни дарёҳои Даҷла ва Фурот والفرات دجلةبين نهري 

 - бандар ميناء بحري 

 - тамаддунҳоحضارات 

 - хатти мехӣالكتابة المسمارية 

 - ҳамосаи адабӣالملحمة األدبية 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Ироқ дар кадом созмонҳо узвият дорад? 

2. Дар сарзамини Ироқ кадом тамаддунҳои қадима бунёд 

ёфта буданд? 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1932
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_4217
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/.iq
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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3. Ироқ кай давлати мустақил эълон шудааст? 

4. Воҳиди пули Ироқ чист? 

 

 الكويت

Кувайт 

الذي يحدها من الشرق، و يحدها  للخليج العربيدولة الكويت دولة تقع في الركن الشمالي الغربي 

، تبلغ مساحة الكويت المملكة العربية السعودية الجنوبومن  جمهورية العراق والغرب الشمالمن 

 كيلومتر مربع بإجمالي عدد السكان يبلغ ثالثة ماليين نسمة. 73,575اإلجمالية 

 

 

 

Осори ҷазираи Файлако дар Кувайт 

أي أكويت وتعني كلمة كوت الحصن وقد شيد بالقرب  كوتترجع تسمية الكويت إلى تصغير لفظ 

الخليج مجلس التعاون لدول و  جامعة الدول العربيةالكويت عضو في  من المدينة في القرن السابع عشر.

 .7903منذ  األمم المتحدةو  منظمة المؤتمر اإلسالميو  العربية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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وتمتلك  أوبكأقتصادياً الكويت أحد أهم منتج ومصدر للنفط في العالم وهي عضو مؤسس في 

بالعالم .إن  النفط٪ من احتياطي  70الكويت خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم فيتواجد في أرضها 

٪ من اإليرادات الحكومية .  50دات التصدير و ٪ من عائ 99النفط والمنتجات النفطية يمثل ما يقرب من 

 و الكويت تعتبر أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية ، و هي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.

 العربية :الرسمية اللغة

 : الكويتالعاصمة

 Kuwait: باالنجليزية  الدولة اسم

 نظام الحكم: إمارة وراثية دستورية

 األحمد الصباح صباح: األمير

 األحمد الصباح نواف: العهد ولي

 المحمد الصباح ناصر: الوزراء رئيس

  ²كم 6,880: المساحة

 3,441,813عدد السكان: 

كم \ 151: السكانية الكثافة
2

 

 دوالرمليار157.9: القومي اإلجمالي الناتج

 $ 50343الفرد: نصيب 

 19 يونيو 1961: االستقالل

 1991 فبراير 26:التحرير

 (K.D) الكويتي الدينار: العملة

 UTC 3+: الزمنية المنطقة

 .kw: اإلنترنت رمز

 965+: الهاتف الدولي رمز

 كلمات وتراكيب

 - диж, қалъаالحصن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 - Маҷлиси ҳакориҳои давлатҳои арабии Халиҷمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 - маҳсулоти нафтӣالمنتجات النفطية 

 - даромадҳо аз содиротعائدات التصدير 

 - мавҷуд мебошад يتواجد 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Калимаи «Кувайт» чӣ маъно дорад? 

2. Кувайт кадом сол ба узвияти Созмони Милали 

Муттаҳид даромад? 

3. Чанд дарсади захираи нефти дунё дар Кувайт мавҷуд 

аст? 

4. Кувайт аз чанги неруҳои низомии Ироқ кай раҳо карда 

шуд? 

 

 قطر

Қатар 

 الخليج العربيمطلة على  غرب آسيافي جنوب  شبه الجزيرة العربيةتقع في شرق  عربيةقطر هي دولة 

اإلمارات العربية و بحرية مع دولة  المملكة العربية السعودية. لها حدود برية مشتركة من الجنوب مع 

. البحرين مملكة، و  المتحدة  

بالمملكة ، تتصل براً  للخليج العربيتقع في منتصف الساحل الغربي  شبه جزيرةتعد دولة قطر 

. تتبع لدولة قطر بعض إيرانو  والبحرين اإلمارات العربية المتحدةوتجاور كالً من  العربية السعودية

 زر أهمها جزر حالول وشراعوه واألسحاط وغيرها.الج

تتكون أراضيها من سطح صخري منبسط مع بعض الهضاب والتالل الكلسية في منطقة دخان 

في الغرب ومنطقة جبل فويرط في الشمال، ويمتاز هذا السطح بكثرة األخوار والخلجان واألحواض 

الشمال والوسط التي تعتبر بدورها من أكثر  والمنخفضات التي يطلق عليها )الرياض( وتوجد في مناطق

 المواقع خصوبة حيث تكثر فيها النباتات الطبيعية.

 N, 97°37′E′75°29   الدوحة: العاصمة

 العربية: الرسمية اللغة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D9%82%D8%B7%D8%B1&params=25_18_N_51_31_E_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 Qatar: باالنجليزية  الدولة اسم

 اميري: الحكم نظام

 بن خليفة آل ثاني حمد: األمير

 بن حمد بن خليفة آل ثاني تميم: ولي العهد

 بن جاسم بن جبر آل ثاني حمد -رئيس الوزراء 

 الوزراء مجلس: التشريعية السلطة

 1971 سبتمبر  3 المتحدة المملكة انتهاء المعاهدة الخاصة مع: االستقالل

  1,652,608 - 2009مايو  توقع: السكان

كم 11,437:المساحة
2 

كم74/: السكانية الكثافة
2 

 مليار 102.302$: اإلجمالي المحلي الناتج

  93,204$:للفرد

 (QAR)     لاير قطري: العملة

 (UTC+3) :الزمنية المنطقة

 qa : .اإلنترنت رمز

  974+   :الدولي الهاتف رمز

 كلمات وتراكيب

 - харсангдорصخري 

 - пастхамӣهضاب 

 - хӯрҳоأخوار 

 - халиҷҳоخلجان 

 - ҳосилхезӣخصوبة 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_4217
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/.qa
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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1. Кишварҳои ҳаммарз бо Қатарро номбар намоед. 

2. Амири давлати Қатар кист? 

3. Масоҳати Қатар чанд километри мураббаъ мебошад? 

4. Воҳиди пули Қатар чист? 

 

 ليبيا 

Либиё 

 العظمى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية اإلشتراكية
 

ليبيا اسمها الرسمي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى و مختصرا 

. للبحر األبيض المتوسطعلى الساحل الجنوبي  ريقياشمال أفتقع في  عربية"الجماهيرية العظمى". دولة 

، ومن الغرب والنيجر تشاد، ومن الجنوب السودان، ومن الجنوب الشرقي مصريحدها من الشرق 

 .تونسالغربي ومن الشمال  الجزائر

، منظمة األمم المتحدةوهي دولة عضو في عدد من المنظمات والتجمعات االقليمية والدولية بينها 

منظمة المؤتمر ، حركة عدم اإلنحياز، جامعة الدول العربية، اتحاد المغرب العربي، حاد األفريقياالت

 .درة للنفطومنظمة الدول المص اإلسالمي

كم مربع  7,399,9.0عدد سكان ليبيا ضئيل مقارنة بمساحة البالد، حيث تبلغ مساحتها 

ميل مربع(، وتعد السابعة عشرة على مستوى العالم من حيث المساحة، كما أنها تملك أطول  039,752)

تاريخياً تكونت  كم. 7,590ساحل من بين الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، يبلغ طوله حوالي 

. ويعتبر علم ليبيا العلم الوحيد في فزان)سيرينايكا( و  برقة)تريبوليتانيا(  إقليم طرابلسمن ثالثة أقاليم 

  عالم من لون واحد.

 طرابلس - العاصمة

 عربية – الرسمية غةالل

  Libya: باالنجليزية  الدولة اسم

 جماهيرية: الحكم نظام
 القذافي معمر: قائد الثورة
 24 في الوصاية سمجل اإلستقالل عن اعالن \ 1947 فبراير 10:وفرنسا المتحدة المملكةعن  االستقالل

 1951ديسمبر

كم 1,759,540: مساحة
2

 

 6,420,000(: 2009)تقديرات  السكان عدد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
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كم 3.2/:السكان كثافة
2 

   مليار دوالر  90.627:القومي اإلجمالي الناتج

 دوالر  12,700القومي للفرد:الناتج 

 (LYD) ليبي دينار: العملة

 (UTC) 2+: التوقيت فرق

 .ly:رمز اإلنترنت

  218+: المكالمات الدولي رمز

 كلمات وتراكيب

 - Ҷамоҳирияи мардумии сусиёлистӣ الشعبية االشتراكية الجماهيرية 

 - ҷамъиятҳои минтақаӣ  التجمعات االقليمية 

 - ҳаракати адами тобеият (ба паймонҳои бузурги ҷаҳонӣ)حركة عدم اإلنحياز 

 - дар муқоисаمقارنة 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Номи пурраи Либиёро бо забони тоҷикӣ нависед. 

2. Либиё дар кадом созмонҳои байналмилалӣ ва минтақаӣ 

узвият дорад? 

3. Либиё кай истиқлолият ба даст овардааст? 

4. Муаммар ал-Қаззофӣ кист? 

 

 

 لبنان

Лубнон 

القارة في جنوب غرب  الشرق األوسطالواقعة في  الدول العربيةالجمهورّية اللبنانّية هي إحدى 

، وتطل من جهة الجنوبمن  إسرائيل -، واألراضي المحتلة والشرق الشمالمن  سوريا. تحدها اآلسيوية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
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سنة من الوجود و التفاعل  3000. تاريخ لبنان عريق وله أكثر من البحر األبيض المتوسطعلى  الغرب

غني بتعدد ثقافاته وتنوع حضاراته. معظم سكانه  طوائفي جمهوري ديمقراطيد مع الحضارات. هو بل

في الحياة  للمسيحيينهناك وجود فاعل  الدول العربية. وبخالف بقية ومسيحييه بمسلميه العربمن 

، وحالياً فإن عدد اللبنانيين الفينيقيينالعامة والسياسية. هاجر وإنتشر أبناؤه حول العالم منذ أيام 

 المهاجرين يقدر بضعف عدد اللبنانيين المقيمين.

ين الشمال واجه لبنان منذ القدم تعدد الحضارات التي مرت أو احتلت أراضيه وذلك لموقعه الوسطي ب

، وكانت هذه الوسطية سبباً لتنوعه األفريقيوالغرب  اآلسيويوالشرق  العربيوالجنوب  األوروبي

 بحروب أهليةروب والنزاعات على مر العصور تجلت وفرادته مع محيطه وبنفس الوقت سبباً للح

.إسرائيلونزاع مصيري مع   

  ةالعربي: الرسمية اللغة

 N, 39°32′E′.9°33 بيروت: العاصمة

  Lebanon: باالنجليزية  الدولة اسم

 جمهورية - الحكم نظام

 سليمان ميشالرئيس الدولة: 

    لسنيورةا فؤاد  راء: رئيس الوز

 : مجلس النوابالتشريعية السلطة

   1943  نوفمبر 23    فرنسا عن االستقالل

 كم4,036 : المساحة

  4,012,000: 2009 توقع السكان

كم   358: السكانية الكثافة
2 

  مليار 31.298$: اإلجمالي المحلي الناتج

 11,132$: للفرد - 

 (LBP)  لبنانية ليرة: العملة

 UTC+2: الزمنية المنطقة

 bl. :  اإلنترنت رمز

 +907: الدولي الهاتف رمز

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&params=33_54_N_35_32_E_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1943
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_4217
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/.lb
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 كلمات وتراكيب

 Ховари Миёна – الشرق األوسط

 аз замони қадим – منذ القدم

 тоифаӣ - طوائفي

 миёнҷигарӣ, васатият – وسطية

 бо гузашти садсолаҳо – على مر العصور

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Пойтахт ва шаҳри бузургтарини Лубнон кадом аст? 

2. Тавлиди нохолиси умумӣ дар Лубнон чӣ қадар аст? 

3. Зичии аҳолӣ дар ин кишвар чӣ гуна аст? 

4. Сарвари давлати Лубнон кист? 

 

 

   موريتانيا

Мавритониё  

 جمهورية موريتانيا اإلسالمية

غرب تقع في  عربية أفريقية، دولة « بالد شنقيط»موريتانيا أو الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،  

 السنغال، الجزائرو  الصحراء الغربية، يحدها من الشمال كل من المحيط األطلسيعلى شاطئ  أفريقيا

من الشرق و الجنوب. ماليمن الجنوب، و   

 االصنهاجية وصنهاجة هم سكان البالد األصليون وقد كانو مملكة موريتانيايرجع أصل هذا االسم إلى 

.الجزائروغرب  المغربيحكمون قبل الميالد شمال   

 نواكشوط : العاصمة

 نواكشوط: أكبر مدينة

 

 العربية: الرسمية اللغة
 Mauratania: باالنجليزية  الدولة اسم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 جمهوري: الحكم نظام

 ولد عبد العزيز محمد: رئيس

 1960  نوفمبر  28عن فرنسا االستقالل

كم 1,030,700:مساحة
2

 

 3.069.000 - 2009إحصائيات عام : كانالس عدد

كم 2.6/: السكان كثافة
2 

 (MRO) أوقية: العملة

 mr: .رمز اإلنترنت
 +222: المكالمات الدولي رمز

 

كلمات وتراكيب   

 соҳил, каронаи баҳр – شاطئ

 бошандагони аслии кишвар – سكان البالد األصليون

 Мали - مالي

 уқёнуси Атлантик – المحيط األطلسي

 уқийя – أوقية

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Пойтахт ва шаҳри бузургтарини Мавритониё кадом аст? 

2. Тавлиди нохолиси умумӣ дар Мавритониё чӣ қадар аст? 

3. Зичии аҳолӣ дар ин кишвар чӣ гуна аст? 

4. Мавритониё бо кадом кишварҳо ҳаммарз мебошад? 

 

 

 

 المغرب

Мағриб (Маррокуш)  

 المملكة المغربيّة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1960
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
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و  الدار البيضاء مدنهاو أكبر  الرباطعاصمتها  شمال أفريقياالمملكة المغربية دولة تقع في أقصى غربي 

. يطل والدار البيضاء تطوان، طنجة، مراكش، فاساالقتصادية، ومن أهم المدن  العاصمةيطلق عليها إسم 

؛ تحدها شرقا مضيق جبل طارقغرباً يتوسطهما  والمحيط األطلسيشماالً  البحر المتوسطالمغرب على 

 .موريتانياوجنوباً  الجزائر

؛ 7909منذ  منظمة المؤتمر اإلسالميو  اتحاد المغرب العربيو  جامعة الدول العربيةالمغرب عضو في 

 مجموعة سبع وسبعين، 7999مذ  الحوار المتوسطي، مجموعة 7957منذ  المنظمة الدولية الفرانكوفونية

 .االتحاد من أجل المتوسطثم  .200، منذ كحليف رئيس خارجه منظمة حلف شمال األطلسي، 2003منذ 

 .795إذ أنها قد تركته عام  االتحاد األفريقيوالمغرب هي الدولة األفريقية الوحيدة التي ليست عضوا في 

بعد قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو بيد أن لها مكانا خاصا في االتحاد: 

، بل أن المفوضين البنك األفريقي للتنميةباالستفادة من الخدمات التي تتيحها دول االتحاد، كمجموعة 

 مة في االتحاد.المغاربة يشاركون وظائف مه

شبه ؛ إذ امتدت حدوده قديماً إلى واألندلس المغرب الكبيرتاريخياً أثر المغرب تأثيراً كبيراً في منطقة 

 جنوباً. ونهر السنغالإلى الشمال،  إيبيرياجزيرة 

هناك تنوع عرقي كبير في المغرب نتيجة لتنوع الحضارات التي قامت في البالد واختالف الشعوب التي 

عليه، و ليس هناك إحصاء رسمي حول توزيع السكان بين األمازيغ والعرب و المكونات االخرى مرت 

 لالمة المغربية. 

 N, 0°97′W′02°.3   الرباط: العاصمة

 البيضاء الدار: مدينة أكبر

 العربية: الرسمية اللغة

 Morocco: باالنجليزية  الدولة اسم

 ةدستوري ملكية: الحكم نظام

 السادس محمد: الملك

 الفاسي عباس: الوزراء رئيس

 1956  أبريل  7اإلسقالل عن إسبانيا  1956  مارس  2 فرنسا عن االستقالل

 35,352,000 - 2005 : توقعالسكان

 مليار 86.394$: اإلجمالي المحلي الناتج

 8,132$: ردللف -

 (MAD)   مغربي درهم: العملة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%8477
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84_(%D9%86%D9%87%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8&params=34_02_N_6_51_W_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_4217
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 (UTC+1) (DST) في الصيف - \  (UTC+0) :الزمنية المنطقة

 ma: .اإلنترنت رمز

 212 +: الدولي الهاتف رمز

 

 كلمات وتراكيب

 - Созмони байналмилалии кишварҳои фаронсавизабон المنظمة الدولية

 الفرانكوفونية

 - гуногуннажодӣتنوع عرقي 

 - шоҳигарии конститутсионӣدستورية ملكية 

 - маҷмӯаи 77مجموعة سبع وسبعين 

 - Бонки африқоии рушдالبنك األفريقي للتنمية 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Маррокуш  дар кадом созмонҳо узвият дорад? 

2. Дар сарзамини Маррокуш кадом тамаддунҳои қадима 

бунёд ёфта буданд? 

3. Маррокуш кай давлати мустақил эълон шудааст? 

4. Воҳиди пули Маррокуш чист? 

5. Шоҳигарии конститутсионӣ чист? 

 

 مصر

Миср 

، يحدها من الشمال قارة أفريقياجمهورية مصر العربية دولة تقع في أقصى الشمال الشرقي من 

ومساحتها  للبحر األحمرومن الشرق الساحل الشمالي الغربي  للبحر المتوسطالساحل الجنوبي الشرقي 

زءا من أراضيها، وهي غير أن ج أفريقيا. مصر دولة تقع معظم أراضيها في كيلومتر مربع 90.,7,007

 .آسيا، يقع في قارة شبه جزيرة سيناء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82_%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/.ma
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%8477
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%8477
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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، ومن الشمال الشرقي مع السودان، ومن الجنوب مع ليبياتشترك مصر بحدود من الغرب مع 

التي  قناة السويسمن الجهة الشرقية . تمر عبر أرضها  البحر األحمر، وتطل على وقطاع غزة إسرائيل

 فصل الجزء اآلسيوي منها عن الجزء األفريقي.ت

 

Аҳромоти ал- Ҷиза дар Миср 

التي بها تقريبا ربع  القاهرة الكبرى، وبالذات في النيلويتركز أغلب سكان مصر في وادي 

البحر و  البحر المتوسطو على ساحلي  الدلتا؛ كما يعيش أغلب السكان الباقين في سكندريةاإلالسكان، و 

ألف كيلومتر مربع. بينما تشكل الصحراء  0.،وتشغل هذه األماكن ما مساحته  قناة السويسومدن  األحمر

غالبية مساحة الجمهورية وهي غير معمورة. معظم السكان في مصر حاليًا من الحضر، ربعهم في 

 . القاهرة الكبرى

   N, 37°73′E′2°30  القاهرة : العاصمة

 العربية: الرسمية اللغة

 تسمية السكان: مصريون

 Egypt: باالنجليزية  الدولة اسم

 جمهوري: الحكم نظام

 حسني مبارك محمد:  رئيس

 1981 : خالي منذالرئيس نائب

 نظيف أحمد: وزراء رئيس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D9%85%D8%B5%D8%B1&params=30_2_N_31_13_E_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81
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 الشعب مجلس: التشريعية السلطة

  ق.م  3150: التأسيس

 1953 يونيو  18اعالن الجمهورية:

  1956 يونيو  18: البريطانية جالء القوات

كم   1,002,450: المساحة
2

 

كم 76/ – السكانية الكثافة / مليون نسمة  77 – 2009سبتمبر  : توقعالسكان
2

 

 مليار  442.640$: اإلجمالي المحلي الناتج

 2,161$ - )اسمي (المحلي اإلجمالي الناتج

  (EGP) جنية مصري: العملة

 (UTC+2) توقيت شرق أوروبا  – الزمنية المنطقة

 .eg – اإلنترنت رمز

 +20 - الدولي الهاتف رمز

 كلمات وتراكيب

 - делтаالدلتا 

 - канали Суесقناة السويس 

 - ободمعمورة 

 - порлумони Миср, маҷлиси мардумالشعب مجلس 

 - ишғол мекунадتشغل 

 - ҷунайҳи мисрӣجنية مصري 

 - Қоҳираи бузургالقاهرة الكبرى 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Миср дар кадом созмонҳо узвият дорад? 

2. Дар сарзамини Миср кадом давлатдориҳои қадима бунёд 

ёфта буданд? 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1953
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_4217
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/.eg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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3. Миср кай давлати мустақил эълон шудааст? 

4. Воҳиди пули Миср чист? 

 

Манораҳо дар Қоҳираи қадима, ки то ҳол барҷой мондаанд 

 

 

 

 

 السودان

Судон 

،  الوطن العربيو  أفريقياو أفريقية هي أكبر الدول من حيث المساحة في  عربيةالسودان دولة 

وتحتل المرتبة العاشرة بين بلدان العالم األكبر مساحة. حيث تقدر مساحته بأكثر من اثنين مليون ونصف 

 وروافده . نهر النيلالمليون كيلو متر مربع، السمة الرئيسية فيه هي 

يعتبر السودان من األقطار الشاسعة والغنية بالموارد الطبيعية ممثلة في األراضي الزراعية، 

راعة حيث الثروة الحيوانية والمعدنية، الغابات و الثروة السمكية. ويعتمد السودان اعتمادا رئيسيا على الز

 % من نشاط السكان إضافة للصناعة خاصة الصناعات التي تعتمد على الزراعة.50تمثل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/80
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 : الخرطومالعاصمة

 لغات محلية ،اإلنجليزية ،العربية: الرسمية اللغة

 Sudan: باالنجليزية  الدولة اسم

 جمهوري : الحكم نظام

 البشيررئيس: المشير عمر حسن أحمد 

 7990يناير   1عن المملكة المتحدة وعن مصر  االستقالل

كم 2,503,890: مساحة
2  

 40.187.486م: 2009إحصائيات عام  السكان عدد

مة/كمنس 16: السكان كثافة
2  

مليار دوالر 80,710   - القومي اإلجمالي الناتج
 

 دوالر  1257لقومي للفرد: الناتج ا

 (SDG): الجنيه السودانى العملة

 (UTC) 3: توقيت غرينيتش +التوقيت فرق

 .SD: رمز اإلنترنت

 249+: المكالمات الدولي رمز

 كلمات وتراكيب

 - бузургтарин кишвар аз рӯйи масоҳат من حيث المساحةأكبر الدول 

 - дарёи Нил ва шохаҳои онوروافده نهر النيل 

 - заминҳои паҳновар ва пурғановатاألقطار الشاسعة والغنية 

 - фаолияти бошандагонاننشاط السك 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Судон кай давлати мустақил эълон шудааст? 

2. Пойтахти Судон кадом шаҳр мебошад? 

3. Рамзи интернетии Судон чӣ гуна аст? 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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4. Воҳиди пули Судон чист? 

 

Аҳроми Маравӣ дар Судон 

 

 الصومال

Сумол (Сомали) 

على منطقة ما تعرف  إفريقياوتقع في شرق قارة  العربيةو  األفريقيةالصومال هي إحدى الدول 

من  جيبوتيمن الغرب و  إثيوبيامن الشرق،  والمحيط الهندي خليج عدن. يحدها القرن اإلفريقيبإسم 

االتحاد وفي  العربية جامعة الدولمن الجنوب الغربي. الصومال عضو في  كينياالشمال الغربي، 

 .أهلية احرب، تشهد البالد منذ عقدين  األفريقي

أعلنت ستة محافظات شمالية لجمهورية الصومال عن استقاللها بشكل أحادي  7997 مايو 75في 

أو أرض الصومال ، دون أن تعترف بذلك حكومة  صوماليالنددولة جديدة اسمتها  الجانب ، وأسست

 حكم ذاتيأو بونتالند إنه سيقيم منطقة  أرض البونتأعلن إقليم  7995الصومال أو أية دولة أخرى. في 

 في نطاق جمهورية الصومال، دون أن تعترف حكومة الصومال بذلك.

 

 الصومالية  العربية: الرسمية اللغة

 مقديشو: عاصمة

 Somali: باالنجليزية  الدولة اسم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 جمهورية: الحكم نظام

 شريف شيخأحمد  : الشيخالرئيس

 عبد الرشيد علي شرماكي عمر: الوزراء رئيس

 ²كم  637,657: مساحة

 9,890,000: سكان

 ²كم15.5/: سكانية كثافة

 1960  يوليو  1 إيطاليا و المتحدة المملكة عن ستقاللاال

 (SOS)  شلن: العملة

 غرينيتش توقيت 3+: الزمنية المنطقة

 .SO: اإلنترنت رمز

 252+: الدولي الهاتف رمز

 كلمات وتراكيب

 шохаи африқоӣ – القرن اإلفريقي

 уқёнуси Ҳинд – المحيط الهندي

ب أهليةحر  – ҷанги шаҳрвандӣ 

 якҷониба – أحادي الجانب

 музофотҳо, вилоятҳо, устонҳо – محافظات

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Сумол кай давлати мустақил эълон шудааст? 

2. Пойтахти Сумол кадом шаҳр мебошад? 

3. Рамзи интернетии Сумол чӣ гуна аст? 

4. Воҳиди пули Сумол чист? 

 

 سوريا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E11_m%C2%B2&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1960
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%84%D9%86_%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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Сурия 

للبحر على الساحل الشرقي  جنوب غرب آسياتقع في  عربيةالجمهورية العربية السورية دولة 

و البحر المتوسط و من الجنوب  لبنانومن الغرب  العراق الشرقو من  تركيا الشمال. يحدها من المتوسط

 .وفلسطين المحتلة األردن

شرقا، وقد منح هذا الموقع  2.-39 وخطي الطولشماال  33 -32 خطي العرضتقع سوريا بين 

 - آسياالثالثة ) القاراتا استراتيجيا عبر التاريخ ومن كافة النواحي، فهي ملتقى الجغرافي سوريا امتياز

في  النفط( وتتوسط المراكز الصناعية والتجارية الرئيسية في أوروبا ومراكز إنتاج أفريقيا - أوروبا

 .الخليج العربيمنطقة 

وتعتبر موطن  العصر البرونزيية يرجع تاريخ سوريا إلى أولى الحضارات اإلنسانية في بدا

وأولى التجمعات  وتدجين الحيوانات الزراعةألقدم الحضارات في الشرق، ومن سوريا كانت بداية 

ساس النشاط البشري فيها حيث قامت الكثير من الحضارات منذ إنسان الحضارية لإلنسان القديم، وكانت أ

 العصر الحجري وحتى الحضارات التي تعاقبت على سوريا منذ آالف السنين وحتى العصور الحديثة.

  دمشق: العاصمة

 العربية: الرسمية اللغة

  Syria: باالنجليزية  الدولة اسم

 جمهوري: الحكم نظام
 األسد بشار: الجمهورية رئيس
 ناجي عطري محمد الوزراء:  رئيس

 1946 نيسان/أبريل 17 أعلن: فرنسا من االستقالل
كم 185,180: مساحة

2 

 19,405,000:  2003إحصائيات عام  \ السكان عدد

كم / 93: السكان كثافة
2 

 $71,000,000,000: القومي اإلجمالي الناتج

 $ 5,735الناتج القومي للفرد:  

 (SYP) قرش  =100 سورية ليرة 1: العملة

 3+ (UTC)الصيف:  -  (UTC)  2+: التوقيت فرق

 sy: .رمز اإلنترنت 

 963+:  المكالمات الدولي رمز

 كلمات وتراكيب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B7%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 Фаластини ишғолшуда – فلسطين المحتلة

 аз ҳама ҷиҳат – من كافة النواحي

 асри биринҷӣ – العصر البرونزي

 асри сангӣ – العصر الحجري

 - садаҳои навالعصور الحديثة 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Пойтахт ва шаҳри бузургтарини Суриё кадом аст? 

2. Тавлиди нохолиси умумӣ дар Суриё чӣ қадар аст? 

3. Зичии аҳолӣ дар ин кишвар чӣ гуна аст? 

4. Суриё бо кадом кишварҳо ҳаммарз мебошад? 

 

 تونس

Тунис 

البحر يحده من الشمال والشرق  افريقيايقع في شمال  بلدتونس رسميا الجمهورية التونسية 

كم(. عاصمتها  99.) ليبياومن الجنوب الشرقي  كم(, 909) الجزائر، ومن الغرب األبيض المتوسط

كم 703,070. تبلغ مساحة الجمهورية التونسية تونسمدينة 
2

% من  30على  الصحراء الكبرى. تمتد 

مساحة تربة خصبة محاذية للبحر . لعبت تونس أدوارا هامة في األراضي التونسية بينما تغطي باقي ال

إبان الحكم  مقاطعة أفريقياوقد عرفت باسم  القرطاجيينوالفينيقيين و  األمازيغالتاريخ القديم منذ عهد 

 تزال إلى اآلن أحد أهم حروب العهد القديم كما الروماني لها. وقد دارت حروب بين قرطاج و روما ال

كانت تسمى مطمور روما لما كانت توفره من منتجات فالحية. فتحها المسلمون في القرن السابع الميالدي 

 هـ لتكون أول مدينة إسالمية في شمال أفريقيا. 90سنة  القيروانوأسسوا فيها مدينة 

 .قفصة، باجة, القيروان, بنزرت, قابس، سوسة، صفاقس، تونسأهم مدنها: 

 تونس: العاصمة

 العربية: الرسمية اللغة

  Tunis: باالنجليزية  الدولة اسم

 جمهوري: الحكم نظام

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 العابدين بن علي زينرئيس: 

 1963 أكتوبر 15 جالء القوات الفرنسية في م.  1956 مارس 20الفرنسية الجمهورية عن االستقالل

كم 165,610: مساحة
2 

 10,327,800: 2005إحصائيات عام  - : السكان عدد
كم 67: السكان كثافة

2
 

 $62,600,000,000: القومي اإلجمالي الناتج

  $4500الناتج القومي للفرد: 

 (TND) تونسي دينار: العملة

 (UTC) 2+الصيف:  - :  (UTC) 1+: التوقيت فرق

 .tn: رمز اإلنترنت

 216+: مات الدوليالمكال رمز

 كلمات وتراكيب

 - хоки ҳосилхезتربة خصبة 

 - рӯбарӯи баҳрمحاذية للبحر 

 - Тунис нақшҳое муҳим бозидаастلعبت تونس أدوارا هامة 

 - маҳсулоти деҳқонӣ (кишоварзӣ)منتجات فالحية 

 - мусулмонон онро фатҳ намудандفتحها المسلمون 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Пойтахт ва шаҳри бузургтарини Тунис кадом аст? 

2. Тавлиди нохолиси умумӣ дар Тунис чӣ қадар аст? 

3. Зичии аҳолӣ дар ин кишвар чӣ гуна аст? 

4. Тунис бо кадом кишварҳо ҳаммарз мебошад? 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1963
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 سلطنة ُعمان

Умон 

. آسيافي جنوب غرب  عربيةشبه الجزيرة التقع في جنوب شرق  عربيةسلطنة ُعمان هي دولة 

المملكة العربية و من الغرب مع  اإلمارات العربية المتحدةالغربي مع دولة  الشماللها حدود مشتركة من 

 خليج ُعمانكم مطل على  3709. لديها شاطئ يبلغ طوله حوالي اليمنو من الجنوب الغربي مع  السعودية

 والخليج العربي. وبحر العرب

ألفاً(،  933وهي أهم وأكبر مدنها حيث يبلغ عدد السكان ) مسقطعاصمة سلطنة عمان هي 

والتي  صحارألفاً(، كما توجد أيضاً مدينة 290حيث يبلغ عدد السكان ) صاللةوالمدينة األخرى هي 

 تحتوي على مشاريع ضخمة من أهمها ميناء صحار.

، و خمس مناطق يالبريمو  مسندمو  ظفارو  مسقطتنقسم السلطنة إداريا إلى أربع محافظات هي 

هي الباطنة و الظاهرة و الداخلية و الشرقية و الوسطى. و تتكون هذه المحافظات والمناطق من عدد من 

والية، ولكل منطقة مركز إقليمي أو أكثر ويصل مجموع المراكز  07الواليات يصل مجموعها إلى 

 مركزاً إقليمياً. 72اإلقليمية في السلطنة إلى 

 N, 95°33′E′30°23   مسقط: العاصمة

 عربيةال: الرسمية اللغة

 Oman: باالنجليزية  الدولة اسم

 سلطاني: الحكم نظام

 بن سعيد قابوس: سلطان

  2,595,000 - 2009 إحصاء: السكان

كم8.3/:السكانية الكثافة
2 

 (OMR)  عماني لاير: العملة

 UTC+4: الزمنية المنطقة

 om. : اإلنترنت رمز

 +968: الدولي الهاتف رمز

لمات وتراكيبك  

 - салтанат (низоми давлатдорӣ, ки раҳбари он султон мебошад)سلطنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86&params=23_36_N_58_33_E_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%B2%D9%88_4217
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 - лоиҳаҳои бузургمشاريع ضخمة 

 - бандари Саҳорميناء صحار 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Пойтахт ва шаҳри бузургтарини Умон кадом аст? 

2. Тавлиди нохолиси умумӣ дар Умон чӣ қадар аст? 

3. Зичии аҳолӣ дар ин кишвар чӣ гуна аст? 

4. Умон бо кадом кишварҳо ҳаммарз мебошад? 

 

 األردن

Урдун 

حيث تشكل الجزء  آسيافي جنوب غرب  المشرق العربيتقع في  عربيةالمملكة األردنية الهاشمية دولة 

. لها حدود مشتركة مع  شبه الجزيرة العربية، والشمالي لمنطقة  بالد الشامي الشرقي من منطقة الجنوب

رق و من الش العراقو إسرائيل من الغرب ،  الضفة الغربيه)فلسطين(من الشمال،  سورياكل من 

في الجنوب الغربي . سميت باألردن  خليج العقبةمن الجنوب والجنوب الشرقي . كما تطل على  السعودية

الذي يمر على حدودها الغربية. نهر األردننسبة إلى   

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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Ал – Батроъ дар Урдун 

بشكل  الجزيرة العربيةو  بالد الشاماألردن يعتبر بلد يجمع بين ثقافات وعادات وحتى لهجات كل من 

الفت . وال تفصل أي حدود طبيعية األردن عن جيرانه العرب سوى نهر األردن الذي يعتبر الحد الشمالي 

ل والشرق و في الشما لبادية الشام. اما باقي الحدود فهي امتداد فلسطينالفاصل لحدوده الغربية مع 

إلى الجنوب الغربي . ووادي عربةفي الجنوب ،  صحراء النفوذ  

37°93′N, 39°90′ Eالعاصمة     عّمان: 

: اللغة الرسميةالعربية:   

 تسمية السكان: أردنيون

 Jordan: باالنجليزية  الدولة اسم

دستوري ملكي:   الحكمنظام    

الملك هللا الثاني بن الحسين عبد:    

رئيس الوزراء الذهبي: نادر :  

السلطة التشريعية: البرلمان األردني:    

 

1946 مايو 25 نهاية اإلنتداب البريطاني:  - االستقالل   

²كم   89,341 :المساحة   

السكان6,198,677  (2005 :)  

64/  ²كم السكانية الكثافة   : 

اإلجمالي المحلي الناتج 31.112$ مليار : 

 :للفرد $5,400

(JOD) العملة دينار أردني: 

 (UTC+2)المنطقة الزمنية : 

jo. :رمز اإلنترنت 

+962 الدولي الهاتف رمز : 

 كلمات وتراكيب

 Шоҳигарии Урдуни Ҳошимӣ – المملكة األردنية الهاشمية

 фарҳангҳо – ثقافات

 халиҷи Ақаба – خليج العقبة

 ҳамсояҳои араби он – جيرانه العرب

 поёни мандати Бритониё – نهاية اإلنتداب البريطاني

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86&params=31_57_N_35_56_E_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
http://tools.wikimedia.de/~magnus/geo/geohack.php?pagename=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86&params=31_57_N_35_56_E_type:country(%7b%7b%7barea%7d%7d%7d)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/.jo
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
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Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Пойтахт ва шаҳри бузургтарини Урдун кадом аст? 

2. Тавлиди нохолиси умумӣ дар Урдун чӣ қадар аст? 

3. Зичии аҳолӣ дар ин кишвар чӣ гуна аст? 

4. Урдун бо кадом кишварҳо ҳаммарз мебошад? 

 

 سلطة وطنية فلسطينية

Фаластин 

 منظمة التحرير الفلسطينيةبين  فاق اوسلواتكان نتاج  فلسطيني حكم ذاتيالسلطة الوطنية الفلسطينية هي 

 7993 أكتوبر 70في دورته المنعقدة في  المجلس المركزي الفلسطيني، وأنشأت بقرار من  إسرائيلو 

التاريخية  فلسطينالمقبلة على جزء من أرض  الدولة الفلسطينية، ويعول عليها أن تكون نواة تونسفي 

. الشعب الفلسطيني، والتي طالما حلم بها  القدسو عاصمتها  قطاع غزةو  الضفة الغربيةوهي   

الشريف القدسالعاصمة:    

  Palestine: باالنجليزية  الدولة اسم

 سلطة وطنية: الحكم نظام
 

 عباس محمود: السلطة الوطنية رئيس
 

 هنية إسماعيل: رئيس الوزراء
 1988  نوفمبر 15 : إسرائيل من السياسي االستقالل

 

كم  6,020:مساحة
2 

4,018,332  - 2007 إحصائيات عام -    السكان 

2كم \ 003 : كثافة السكان    

psرمز االنترنت  :.  

 +970  رمز المكالمات الدولي  :

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1988
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_ISO_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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Қудс – шаҳри ормонии фаластиниҳо 

 

 كلمات وتراكيب

اتفاق اوسلونتاج   – натиҷаи паймони Осло 

 баргузоршуда - منعقد

 Каронаи ғарбӣ – الضفة الغربية

 Навори Ғаззаҳ – قطاع غزة

الشعب الفلسطينيحلم بها   – мардуми Фаластин орзӯи онро доштаанд 

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Марказ ва шаҳри бузургтарини Фаластин кадом аст? 

2. Тавлиди нохолиси умумӣ дар Фаластин чӣ қадар аст? 

3. Зичии аҳолӣ дар ин кишвар чӣ гуна аст? 

4. Фаластин бо кадом кишварҳо ҳаммарз мебошад? 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 جيبوتي

Ҷибути 

، وعاصمتها البحر األحمرعلى شاطئ  القرن األفريقيجيبوتي دولة أفريقية صغيرة في منطقة 

عبر  اليمنوأمام  وأثيوبيا والصومال إريتريا، بين لباب المندبالشاطئ الغربي  . تقع علىمدينة جيبوتي

 .. و كانت تسمى بالد الصومال الفرنسيمضيق باب المندب

 والفرنسية العربية :الرسمية اللغة

 جيبوتي : العاصمة

 Djibouti: باالنجليزية  الدولة اسم

 جمهورية: الحكم نظام

 عمر جيله إسماعيل: رئيس

 محمد ديليته ديليتهيس الوزراء: رئ
   ²كم 22,000: المساحة

 460,700  - )2000عدد السكان: )

 ²كم 21/: السكانية الكثافة

 1977  يونيو  27فرنسا من االستقالل

 جيبوتي فرنك: العملة

   600.000.000 $: القومي اإلجمالي الناتج

 UTC+3: الزمنية المنطقة

    .DJ: اإلنترنت رمز

 + 253:    الهاتف الدولي رمز

 كلمات وتراكيب

 - Эритрияإريتريا 
 

 Эфиопия, Ҳабашистон – أثيوبيا

 сарзамини Сумоли Фаронса – بالد الصومال الفرنسي

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

1. Сумол кай давлати мустақил эълон шудааст? 

2. Пойтахти Сумол кадом шаҳр мебошад? 

3. Рамзи интернетии Сумол чӣ гуна аст? 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83_%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=$_600.000.000&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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رجزر القم  

Ҷузур-ул- қумур  

جزر القُُمر: )وتنطق بالقاف مضمومة( واسمها الرسمي هو االتحاد القُمري هي دولة مكونة من 

جزر تقع في المحيط الهندي على مقربة من الساحل الشرقي إلفريقيا على النهاية الشمالية لقناة موزمبيق 

 وتانزانيا موزمبيقالقمر هي بين شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق. وأقرب الدول إلى جزر 

 .وسيشيل ومدغشقر

كيلو متر مربع. لدا تعد ثالث أصغر دولة إفريقية من حيث  7.502تبلغ مساحة جزر القمر 

نسمة وبذلك تعد سادس أصغر دولة إفريقية من حيث عدد  395.000، ويقدر عدد سكانها بالمساحة

السكان على الرغم من أنها من أعلى الدول اإلفريقية من حيث الكثافة السكانية، كما أنها هي الدولة 

 .االسم جزر القمر مشتق من الكلمة العربية "قمر".جامعة الدول العربيةاألقصى الجنوب في 

 وشيقمر والفرنسية العربية: الرسمية اللغة

 موروني: عاصمة

 Comoros: باالنجليزية  الدولة اسم

 جمهورية: الحكم نظام

 هللا سامبي عبد: رئيس

 ²كم 2,170: مساحة

 671,247 : (2005) عدد السكان

 ²كم275/: السكان كثافة 

 1975  يوليو 0: فرنسا من استقالل

  (KFM)  قمري فرنك: عملة

 UTC +3: التوقيت

  km:  .الدولي لإلنترنت الرمز

 269+: الدولي للهاتف الرمز

 كلمات وتراكيب

 Мадагаскар - مدغشقر

 Мозамбик - موزمبيق

 … дар наздикии – على مقربة

 франк - فرنك

Ба суолҳои зер посух диҳед: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%BA%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88_6&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1975
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83_%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83_%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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1. Ҷузур-ул-қумур кай давлати мустақил эълон шудааст? 

2. Пойтахти Ҷузур-ул-қумур кадом шаҳр мебошад? 

3. Рамзи интернетии Ҷузур-ул-қумур чӣ гуна аст? 

4. Воҳиди пули Ҷузур-ул-қумур чист? 

 

 

 اليمن

Яман 

في جنوب غرب  شبه الجزيرة العربيةو تقع جنوب  العربيةالجمهورية اليمنية هي إحدى الدول 

. لها ُعمانومن الشرق  السعودية.تبلغ مساحتهاحوالي نصف مليون كيلومتر مربع يحدها من الشمال آسيا

.تشرف الجمهورية اليمنية على مضيق البحر األحمرو ساحل غربي على  بحر العربعلى ساحل جنوبي 

 . سقطرةو لديها عدة جزر في البحر األحمر و بحر العرب أهمها جزيرة  باب المندب

 

 

Садди Маъриб дар Яман 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89
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كانت من قديم الزمان دولة واحدة حكمها قوم سبأ وحمير وتبع وكانت من اغنى بالد العالم كما 

قسم اليمن من اجل وصفها هللا في القران بارض الجنتين أرض طيبة حتى جاء االحتالل البريطاني 

مصالحه وظلت دولتين ولكن كل من سكانها يقاتل في كل انحاء اليمن من اجل تنال اليمن استقاللها وظلت 

وجمهورية اليمن في الشمال  الجمهورية العربية اليمنيةتتشكل من دولتين عرفتا باسمي  7990حتى عام 

اتحدت الجمهوريتان تحت اسم الجمهورية اليمنية.  7990نوب. وفي عام في الج الديمقراطية الشعبية

نشبت حرب بين طرفي الوحدة، انتهت الحرب بانتصار القوات المؤيدة للرئيس  .799ولكن في العام 

 واستمرار الوحدة بين شطري اليمن.

 العربية: الرسمية اللغة

 صنعاء: العاصمة

 Yemen: باالنجليزية  الدولة اسم

 جمهورية: الحكم نظام

 عبد هللا صالح علي :الرئيس

 ²كم555000  :المساحة

(: 2009 -اليمن -تصويب البيانات والمعلومات -المصدر المركز الوطني للمعلومات ) السكان عدد

23,073,330 

 ²كم42/: السكانية الكثافة 

 1990  مايو  22تاريخ الوحدة: 

 يمني لاير: العملة

 UTC +3: التوقيت فرق

  ye: . لإلنترنت الرمز الدولي

 +967: الدولي للهاتف الرمز

 كلمات وتراكيب

 - ишғол шудан аз ҷониби Бритониёاالحتالل البريطاني 

 - барои манофеи онمن اجل مصالحه 

 - ду ҷумҳурӣ муттаҳид шудандاتحدت الجمهوريتان 

 - ҷанге сар задنشبت حرب 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88_3166
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A


Зоир Давлятов / Кишварњои арабӣ- 2009 - دوشنبه |البلدان العربية   |زوئر دافلياتوف    

 

52 
 

 جامعة الدول العربية

Ҷомеаи давлатҳои арабӣ 

ويعتبر أعضاؤها دوالً  وأفريقيا ألوسطالشرق اتضم دوالً في  منظمةهي  جامعة الدول العربية
عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول األعضاء في الشؤون االقتصادية، و من ضمنها العالقات 

الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعالقات االجتماعية  التجارية، االتصاالت، العالقات
إلى  7939من  تونس) مصر، عاصمة القاهرةوالصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في 

. المجموع الكلي لمساحة الدول األعضاء في المنظمة عمرو موسىالحالّي هو  وأمينها العام(. 7990
نسمة فيها ، حيث أّن مجموع  339,970,939إلى وجود  2003، وتشير إحصاءات ²كم 73,993,0.7

هو الرابع عالمياً بعد  اسكانهومجموع  روسيايجعل مجموعها الثاني عالمياً بعد  الوطن العربيمساحة 
 .واالتحاد األوروبي الهند، الصين

بحسب المادة الثانية عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية، يتم تعيين أمين عام للجامعة بموافقة ثلثي 

ع المحافل الدولية. ومنذ إنشاء جامعة الدول العربية في مارس أعضائها. وهو الممثل الرسمي في جمي

 تولى رئاسة األمانة العامة عدد من الشخصيات العربية المرموقة. 79.9

 أمناء جامعة الدول العربية مرتبين حسب سنة التعيين

 الجنسية االسم
سنة 

 التعيين

سنة االنتهاء من 

 الخدمة

 مصري الرحمن عزام عبد
1945 1952 

عبد الخالق  محمد

 حسونة

 مصري
1952 1972 

 مصري رياض محمود
1972 1979 

 تونسي القليبي الشاذلي
1979 1990 

عصمت عبد  أحمد

 المجيد

 مصري
1990 2001 

 مصري موسى عمرو
 حتى اآلن 2001

 

 

 تاريخ انضمام الدول العربية و المراقبين الدائمين

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt_1922.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt_1922.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_United_Arab_Republic.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_United_Arab_Republic.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt_1972.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt_1972.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tunisia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tunisia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
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 مصر 

 العراق 

  األردن

  لبنان

   السعودية 

 سوريا 

   1945  مارس  22

   1945  مايو  5 اليمن 

  1953 مارس 28 ليبيا 

  1956 يناير  19 سودان 

 المغرب

 تونس 
  1958 أكتوبر  1

 الكويت
 1961  يوليو  20

 الجزائر
   1962   أغسطس  16

 

 البحرين 

 قطر
 1971  سبتمبر  11

 1971  سبتمبر  29 ُعمان

 1972  يونيو  12 ربية المتحدةالع اإلمارات 

 1973  نوفمبر  26   موريتانيا 

 الصومال

 1974  فبراير  14

  1976 سبتمبر  9 فلسطين 

   1977  أبريل  9 جيبوتي 

  1993  نوفمبر  20 القمر جزر 

  2003 مراقب منذ عام  إرتيريا 

  2006 مراقب منذ عام فنزويال 

  2007 مراقب منذ عام الهند 

 

 

 كلمات وتراكيب

 созмон, ташкилот  – منظمة

 дар бар мегирад – تضم

 Ховари Миёна; Шарқи Наздик – الشرق األوسط

 тазаккур медиҳад; ишора мекунад – ينص على

 паймон – ميثاق

 ҳамоҳангсозӣ – تنسيق

 умури иқтисодӣ – الشؤون االقتصادية

 муносибатҳои тиҷоратӣ – العالقات التجارية

 алоқаҳои фарҳангӣ – العالقات الثقافية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Iraq.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Iraq.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Syria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Syria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Yemen.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Yemen.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Libya.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Libya.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1953
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Sudan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Sudan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Morocco.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Morocco.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tunisia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tunisia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Kuwait.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Kuwait.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Algeria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Algeria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Bahrain_(bordered).svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Bahrain_(bordered).svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Qatar.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Qatar.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Oman.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Oman.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Mauritania.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Mauritania.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1973
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Somalia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Somalia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1976
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Djibouti.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Djibouti.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1977
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_Comoros.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_Comoros.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Eritrea.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Eritrea.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Venezuela_(state).svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Venezuela_(state).svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_India.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_India.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 алоқа (-и телефонӣ) – اتصاالت

 қавму миллиятҳо – جنسيات

 санадҳо, ҳуҷҷатҳо – وثائق

أذونات السفر   – рухсатномаҳои сафар 

 қароргоҳи доимӣ – المقر الدائم

 маҷмӯъи куллӣ – المجموع الكلي

 дабир – أمين

 омор, статистика, шумориш – إحصاءات

 аҳолӣ – نسمة

 Иттиҳодияи Аврупо – االتحاد األوروبي

 намояндаи расмӣ – الممثل الرسمي

 маҳофили байналмилалӣ – المحافل الدولية

 раҳбарии раёсати дабирхонаи умумиро бар ӯҳда – تولى رئاسة األمانة العامة

гирифт 

 шахсиятҳои намоёни араб – الشخصيات العربية المرموقة

 пайвастан, ҳамроҳ шудан – انضمام

مراقب  – нозир 

 сохтан, бино кардан – إنشاء

 نشأة فكرتها

Пайдоиши андешаи таъсиси Ҷомеаи давлатҳои арабӣ 

خطاباً ذكر فيه "إن العالم العربي قد خطا  بريطانياوزير خارجية  أنتونى إيدنألقى  79.7 مايو 29في 

، ويرجو كثير من مفكري العرب الحرب العالمية الماضيةخطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت عقب 

رجات الوحدة أكبر مما تتمتع به اآلن. وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا في للشعوب العربية درجة من د

مساعيهم نحو هذا الهدف وال ينبغي أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو أنه من 

ة الطبيعي ومن الحق وجود تقوية الروابط الثقافية واالقتصادية بين البالد العربية وكذلك الروابط السياسي

 79.3 فبراير .2أيضاً... وحكومة جاللته سوف تبذل تأييدها التام ألّي خطة تلقى موافقة عامة". وفي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1941
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1943
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يدن في مجلس العموم البريطاني بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين "العطف" إلى كل حركة بين صرح إ

 العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم االقتصادية والثقافية والسياسية.

كال من رئيس الوزراء  مصطفى النحاسبعد عام تقريباً من خطاب إيدن، دعا رئيس الوزراء المصري 

حول  القاهرةللتباحث معهما في  بشارة الخوريالكتلة الوطنية اللبنانية ورئيس  جميل مردم بكالسوري 

فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها". وكانت هذه أول مرة تثار 

فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح، ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، 

ية الستطالع آراء الحكومات العربية في موضوع الوحدة وعقد مؤتمر ليؤكد استعداد الحكومة المصر

في حينه األمير عبد هللا. و إثر ذلك بدأت سلسلة من  األردنلمناقشته وهي الفكرة التي أثنى عليها حاكم 

رات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية المشاو

واألردن واليمن من جانب آخر وهي المشاورات التي أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص 

ة وقوامها موضوع الوحدة االتجاه األول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة اإلقليمية الفرعية أو الجهوي

سوريا الكبرى أو الهالل الخصيب. واالتجاه الثاني يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم 

أو  فيدراليةالدول العربية المستقلة وإن تضمن هذا االتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة 

الب بصيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجاالت بين الدول المعنية واآلخر يط كونفدرالية

 وتحافظ في الوقت نفسه على استقالل الدول وسيادتها.

وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان واألردن والعراق ومصر واليمن 

إلى وحدة الدول رجحت االتجاه الداعي  ..79 أكتوبر 3إلى  سبتمبر 29)بصفة مراقب( في الفترة 

العربية المستقلة بما ال يمس استقاللها وسيادتها.اقترح الوفد السوري تسمية رابط الدول العربية 

"، إال أن الوفد المصري قدم التحالف العربي"، واقترح الوفد العراقي تسميتها ب"االتحاد العربيب"

اللغوية والسياسية، وتوافقاً مع أهداف  " لما رأى منها من مالئمة من الناحيةالجامعة العربيةالتسمية "

الدول العربية. ثم نقح االسم ليصير "جامعة الدول العربية".
[0]

وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى  

 الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة. اإلسكندريةبروتوكول 

 ل اإلسكندريةبروتوكو

Протоколи Искандария 

المحتلة التخلي  الدول الغربيةوانتصار الحلفاء على دول المحور حاولت  انيةالحرب العالمية الثبعد انتهاء 

ثرواتها في عن وعودها بمنح االستقالل للدول العربية بالرغم من وقوف األخيرة معها واستنزاف 

 المجهود الحربي.

والصحف في هذا  األحزابوكان الرأي العام العربي قد تهيأ لقيام وحدة عربية وبدأ يضغط عن طريق 

الدعوة إلى الحكومات العربية التي شاركت في  ..79 يوليو 72في  مصطفى النحاس باشااالتجاه، فوجه 

المشاورات التمهيدية إلرسال مندوبيها لالشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام التي ستتولى 

 صياغة االقتراحات المقدمة لتحقيق الوحدة العربية.

 على المبادئ اآلتية: بروتوكولنص ال

  قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل االنضمام إليها ويكون لها
 ة مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساوا

  مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول األعضاء فيما بينها من اتفاقيات
وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصالت بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9#cite_note-.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.B3.D9.85.D9.8A.D8.A9-5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)
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للتعاون فيما بينها وصيانة استقاللها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، 
 عامة في شؤون البالد العربية  والنظر بصفة

  قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا األحوال التي يقع فيها خالف بين دولتين من
أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه األحوال 

 تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة 
 ات بين دولتين من دول الجامعة كما ال يجوز ال يجوز االلتجاء إلى القوة لفض المنازع

 اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها 
  يجوز لكل دولة من الدول األعضاء ما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة

ن أركان احترام استقالل لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركّنا هاًما م
البالد العربية وحقوق العرب فيها ال يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم 
واالستقالل في العالم العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين 

 بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة. 

ة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية وأخيراً نص في البروتوكول على أن )تشكل فوًرا لجن

المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقيات 

فيها بين الدول العربية(. ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية وذلك 

على  79.9 فبراير 9و  79.9 يناير 3باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه في  ..79 أكتوبر 3في 

 .اإلمام يحيى حميد الدينالتوالي بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبد العزيز آل سعود و

 القوات العربية المشتركة

Неруҳои муштараки арабӣ 

، ويبلغ حجم  الهندو  الصينالمركز الثالث في التصنيف العالمي بعد  القوات العربية المشتركةتعتلي 

 دوالر . 93,399,030,000اإلنفاق السنوي على القوات ما يقارب 

 ميثاق الجامعة العربية

Паймони Ҷомеаи кишварҳои арабӣ 

الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك  بروتوكول اإلسكندريةمثّل 

أوصى بروتوكول اإلسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي 

العربية الموقعين على بروتوكول اإلسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر 

مندوب األحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها 

أقر  79.9 مارس 3و فبراير 73الخارجية المصرية في الفترة بين  األطراف المذكورة بمقر وزارة

 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه. 79.9 مارس 79في بالقاهرة  قصر الزعفرانالميثاق ب

ألول خاص بفلسطين تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثالثة مالحق خاصة الملحق ا

" للمشاركة في أعماله لحين حصولها على فلسطينوتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها "أي عن 

ر المستقلة وبالتالي غير المشتركة في االستقالل. والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غي

الوزير المفوض  عبد الرحمن عزاممجلس الجامعة. أما الملحق الثالث واألخير فهو خاص بتعيين السيد 

كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات  المصريةبوزارة الخارجية 

االستقالل  الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العالقات والوشائج العربية في إطار من احترام

 والسيادة بما يحقق صالح عموم البالد العربية.

http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ن قبل مندوبي الدول العربية عدا تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية م 79.9 مارس 22وفى 

ة التوقيع ممثل األحزاب اللتين وقعتا على الميثاق في وقت الحق. وحضر جلس يمنوال سعوديةال

 من كل عام هو يوم االحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية. مارس 22الفلسطينية وأصبح يوم 

 المنظمات العربية المتخصصة

Созмонҳои тахассусӣ дар кишварҳои арабӣ 

 اتحاد المهندسين الزراعيين العرب  
 ل العرباتحاد رجال األعما  
 ( المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلوماتaicto )  
 مجلس الوحدة االقتصادية العربية  
 ) منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ) أوابك  
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  
 اتحاد إذاعات الدول العربية  
 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  
 المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة ـ أكساد  
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  

  :هذا جدول بيانات بإحصائيات وتقديرات عن الدول األعضاء في جامعة الدول العربية

عدد السكان  لةالدو الرقم

 )نسمة( 

 

 المساحة

2)كم 
( 

 

سنة 

 االنضمام

1 
مصر  جمهورية

 العربية

78,887,007 1,001,450 1945 

2 
 الجمهورية

 العراقية

27,783,383 437,072 1945 

3 
 ريةالجمهو

 العربية السورية

18,881,361 185,180 1945 

4 
 الجمهورية

 اللبنانية

3,874,050 10,452 1945 

5 
 المملكة

 األردنية الهاشمية

5,906,760 92,300 1945 

http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(aicto_)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_(_%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83_)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84_(_%D8%A3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%83_)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D9%80_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D9%80_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Egypt.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Iraq.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Iraq.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Syria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Syria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Lebanon.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Jordan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
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6 
العربية  المملكة

 السعودية

27,019,731 2,250,000 1945 

7 
 الجمهورية

 اليمنية

21,456,188 527,970 
1945 

 

8 

الجماهيرية 

العربية الليبية 

االشتراكية  الشعبية

 العظمى

5,900,754 1,759,540 1953 

9 
 الجمهورية

 السودانية

41,236,378 2,505,810 1956 

10 
 المملكة

 المغربية

33,241,259 710,850 1958 

11 
 الجمهورية

 التونسية

10,175,014 163,610 1958 

 الكويت دولة 12
2,418,393 17,820 1961 

13 

 الجمهورية

الجزائرية 

الديموقراطية 

 الشعبية

32,930,091 2,381,740 1962 

14 

 الجمهورية

اإلسالمية 

 انيةالموريت

3,177,388 1,030,700 1973 

 البحرين مملكة 15
698,585 665 1971 

 دولة قطر 16
885,359 11,437 1971 

17 
 اإلمارات

 العربية المتحدة

2,602,713 83,600 1971 

 عمان سلطنة 18
3,102,229 309,500 1971 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Saudi_Arabia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Yemen.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Yemen.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Libya.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Libya.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Morocco.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Morocco.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tunisia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tunisia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Kuwait.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Kuwait.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Algeria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Algeria.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Mauritania.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Mauritania.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Bahrain.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Bahrain.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Qatar.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Qatar.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Oman.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Oman.svg
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19 
 جمهورية

 الصومال

8,863,338 637,657 1974 

 فلسطين دولة 20
3,889,249 27,687 1976 

21 
جمهورية 

 جيبوتي

486,530 23,244 1977 

22 
 جمهورية القمر

 المتحدة

690,948 2,170 1993 

 المجموع

339,510,535 

 نسمة

 تقديرات

9007 

13,953,041 

   ²كلم

 

 

Дар ин замима бо забони арабӣ дар бораи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маълумоти мухтасар оварда шудааст.  

 طاجيكستان

Тоҷикистон 

 

الشرقية الصينية  التركستانمن الشرق إقليم  طاجيكستان. يحد جمهورية آسيادولة تقع وسط  طاجيكستان

.ويشكل  أفغانستانومن الجنوب  أوزبكستان.ومن الغرب والشمال جمهورية  قرغيزياومن جمهورية 

 300بارتفاع  سد نوركفي العالم هو  سدالمجري الشمالي األعلى لنهر جيجون الحدود بينهما . أطول 

في طاجيكستان. متر  

العاصمة دوشنبه:   

اللغة الرسمية الطاجيكية:   

نظام الحكم جمهورية:   

إمام علي رحمان: رئيس  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Somalia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Somalia.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Palestine.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Djibouti.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Djibouti.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Flag_of_Tajikistan.svg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
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االستقالل1991 سبتمبر 9 : تحاد السوفييتيالمن ا   

  
2

كم  مساحة143100 :    

  6,507,000 :2005   إحصائيات عام  - عدد السكان 

2
كم   /48 : كثافة السكان   

مليار   : الناتج القومي اإلجمالي $8.802 

1,388 $ : الناتج القومي للفرد   

 (TJS) ملةالع  سوموني : 

+5 (UTC) فرق التوقيت: 

tj. رمز اإلنترنت: 

 :  رمز المكالمات الدولي992+

 

 

 التاريخ

امتد نفوذ  معركة القادسيةوبالد ماوراء النهر .فبعد  خراسانوصول اإلسالم إلى هذه المنطقة مرتبط بفتح 

.ففي الفترة الواقعة بين  وادي فرغانة.ثم انتقل إلى منطقة  نهر جيجون.ثم وصل  فارساإلسالم إلى بالد 

هللا تعالى منطقة وادي  القائد قتيبة بن مسلمة رحمهسنتي أربع وتسعين وست وتسعين من الهجرة .فتح 

فرغانة وتجاوزها نحو الشرق حتى وصل إلى حدود الصين .وثم ذلك بفتح كاشغر .وبعد سلسلة من 

ة وفتح فأكمل فتح باقي منطقة وادي فرغان صالح بن مسلمةيبة بن مسلمة .وتولى أخوه الفتوحات عاد قت

صالح بن مسلم الباهلي كاسان وأورشت في وادي فرغانة .ذلك بعد عودة قتيبة إلى مرو .واستمر انتشار 

 الدعوة طيلة العصر األموي .

ازدادت صلة الخلفاء العباسيين بفارس وخراسان ووسط آسيا .وازدهرت الدعوة  العصر العباسيوفي 

اإلسالمية في عهد السامانيين وخلف السامانيين الغزنويون في الحكم وأخلصوا للدعوة اإلسالمية السيما 

واسس  الغزنويينبعد  األتراك السالجقةفي عهد محمود الغزنوي الذي مد حدود الدولة إلى الهند .ثم جاء 

دولة واسعة. السالجقة  

منطقة وسط آسيا بعد ضعف الدولة السلوجوقية ولما ضعفت دولة المغول سيطر الروس  المغولثم اجتاح 

حيث استولوا على طاجيكستان في سنة  7509سنةعليها وكانت أكثر محاوالت السيطرة الروسية في 

شهدت جمهورية طاجيكستان  7990. وفي آوائل 7922اتحادية في سنة  وأصبحت جمهورية 7973

انتفاضة ضد السلطة السوفياتية مما أدي إلي العديد من الظاهرات والعصيان المدني وقد استخدمت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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تفكك االتحاد السوفياتي وأعلنت  7997معاالسلطات القوات المسلحة ضد العصيان. وقبل أن ينتهي 

 طاجيكستان استقاللها.

:التقسيمات اإلدارية ، وإدارة بدخشانو  خاتلونو  صغدرئيسية هي  ث والياتثالتنقسم طاجيكستان إلى  

.دوشنبهمستقلة للعاصمة   

% وانخفضت هذه النسبة 90وكانت نسبة المسلمين بها يشكل المسلمين أغلبية سكان طاجستان   :السكان

% بسبب هجرة الروس إليها. كان شعب الطاجيك أكثر الشعوب تناسألً باالتحاد السوفياتي.53إلى   

% وإلى جانبه أقلية 2.9% من جملة السكان والتتار 23% واألوزبك 95يشكل الطاجيك الفرس حوالي 

ي طاجكستان أما الروس واأليرانيين فتصل نسبتهم حوالي من القرغيز. وتشكل هذه الجماعات مسلم

79.%  

اإلسالم هو الديانة األكثر انتشارا في طاجيكستان، كما يوجد هناك من يدينون  :المعتقدات الدينية

 بالمسيحية األرثوذكسية الروسية، إضافة لمجموعات مسيحية أخرى وأقلية يهودية.

  

 السياسة

. والدستور المعمول به في البالد هو دستور عام 7997د السوفياتي عام استقلت طاجيكستان عن االتحا

2003و 7999، وقد تم تعديله عامي .799   

 السلطة التنفيذية

تتكون من رئيس للدولة ومجلس وزراء، ولرئيس الدولة صالحيات تعيين رئيس الوزراء وأعضاء 

 مجلس الوزراء.

، ليتاح للرئيس .799كم عام وتم تعديل الدستور في عهد الرئيس إمام علي رحمان الذي تولى زمام الح

 فرصة ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية أكثر من فترتين.

 حكومات الواليات والمحليات

 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الواليات، ولكل والية مجلس يتم انتخابه انتخابا مباشرا.

 السلطة التشريعية

عضوا يختارون  .3تسمى المجلس األعلى وتتكون من مجلسين هما المجلس الوطني وعدد أعضائه 

، ويحتفظ بمقعد لرئيس 5، ويعين الرئيس 29باالنتخاب غير المباشر. إذ ينتخب الممثلون المحليون 

يختارون باالنتخاب الشعبي المباشر. 03المجلس السابق.ومجلس النواب وعدد أعضائه   

نتخابيالنظام اال    

http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%BA%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
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سنة من الذكور واإلناث. وتعتمد طاجيكستان نظام الجولتين في االنتخابات  75يحق االقتراع لمن يبلغ 

% من أصوات الناخبين، تعقد جولة ثانية 90الرئاسية، ففي حال فشل أي مرشح في الحصول على نسبة 

 بين المرشحين الذين حصال على أعلى األصوات في الجولة األولى.

القضائية السلطة  

ينص الدستور على استقالل القضاء، وينص في الوقت نفسه على أن من حق رئيس الدولة تعيين القضاة 

 وإقالتهم بموافقة مجلس النواب.

المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية، وتوجد محكمة دستورية وأخرى عسكرية. كما توجد محاكم في 

 المحافظات واألقاليم.
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