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 .1في أي منطقة من العالم تقع هولندا؟
 .2ما هي الدولة التي تقع جنوب هولندا؟
 .3ما هي الدولة التي تقع شرق هولندا؟
 .4أي دولة أكبر :هولندا أم المغرب؟
 .5أي دولة أصغر :هولندا أم تركيا؟
 .6ماذا تعني كلمة ""Netherlands
 .7أنظر الصورة ,ما هذا؟
 .8ماذا يحدث إن لم يكن هناك سدود؟
 .9أذكر مدينة كبيرة في ""Randstad
 .11في هولندا ,أهنالك الكثير من السكان أم القليل؟
 .11ما هي عاصمة هولندا
 .12في أي مدينة تقع الحكومة؟
 .13أين تعيش الملك؟
 .14أين يقع أكبر ميناء؟
 .15ما اسم المطار الوطني؟
 .16أين يقع Schiphol؟
 .17من سيساعدك عند وصولك لهولندا؟
 .18هل هولندا غالبا رطبة أم جافة؟
 .19عند وصولك الى هولندا ,هل تحتاج الى اعادة امتحان السواقة؟
 .21في هولندا ,هل الشوارع مزدحمة أم هادئة؟
 .21هل هنالك العديد من الدراجات في هولندا ام القليل؟
 .22ما هي وسيلة المواصالت التقليدية في هولندا؟
 .23هل يقضي الهولنديين وقتهم داخل البيت أم بالخارج؟
 .24مادا ترى بالصورة؟
 .25هل كان ملك إسبانيا بروتستنت أم كاثوليك؟
 .26كم دامت الحرب مع اسبانيا؟
 .27كم عاما تقريبا وجدت هولندا؟ منذ  51عاما أم  411عاما؟
 .28هل بنيت سفن  vocللصيد أم للتجارة؟
 .29من رسم هذه اللوحة؟
 .31في هولندا ,هل هناك فصل بين الدين و الدولة؟
 .31من احتل هولندا في الحرب العالمبة الثانبة؟
 .32اي مدينة كبيرة تم تفجيرها في 1941؟
 .33بماذا اشتهرت ان فرانك؟
 .34أي مستعمرة هولندية أستقلت بوقت قصير بعد الحرب العالمية الثانبة؟
 .35من اي دولة اتى العديد من العاملين؟ من تركيا أم من بريطانيا؟
 .36أي مستعمرة استقلت في 1975؟
 .37من هؤالء؟
 .38من اي دولر ماكسيما؟
 .39األم يرة ت اج؟
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 .41هل هولندا ديموقراطية؟
 .41في اي مدينة يقع البرلمان؟
 .42ما هو أهم قانون؟
 .43من يترأس مجلس الوزراء؟ رئيس الوزراء أم الملك؟
 .44من يجتمع في هذه القاعة؟
 .45االنتخابات تحدث كل  4أعوام أم كل  6أعوام؟
 .46عند اي عمر يمكنك االنتخاب؟
 .47هل في هولندا حزب سياسي واحد أم أكثر؟
 .48ما هي وظيفة هذا الرجل؟
 .49هل العنصرية مسموحة أم ممنوعة؟
 .51هل النساء لهن حقوق متساوية مغ الرجال أم أكثر؟
 .51هل النساء في هولندا لهن الحق في اختيار زوجهن؟
 .52هل تمييز المثلية الجنسية مسموحة أم ممنوعة؟
 .53هل هناك دين واحد أم ديانات متعددة في هولندا؟
 .54هل هناك حرية التعبير في الراديو و التلفاز و الجرائد؟

نعم
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 .55هل في هولندا قناة تلفاز واحدة أم أكثر من قناة؟
 .56هل المثلية الجنسية مسموحة أم ممنوعة؟
 .57هل امتالك سالح بدون ترخيص مسموح ام ممنوع؟
 .58هل ختان الفتيات مسموح ام ممنوع؟
 .59هل ضرب النساء مسموح أم ممنوع؟
 .61هل جميع السكان في هولندا يعتنقون نفس الديانة
 .61ما هي اللغة التي يتحدثون بها سكان هولندا؟
 .62هل تعلمها مهم؟
 .63ماذا تتعلم في دروس اللغة الهولندية؟
 .64هل يجب أن تدفع لدروس اللغة الهولندية أم هي مجانية؟
 .65من يدفع لدروس اللغة الهولندية؟ المدرسة أم أنت؟
 .66في هولندا ,هل فقط األطفال يذهبون ألى هولندا أم البالغين أيضا؟
 .67هل يحتفل بـأعياد الميالد؟
 .68عندما تقوم بزيارة شخص ما ,هل ترتب موعدا أم تقوم بالذهاب بدون موعد؟
 .69الجد و الجدة ,هل يسكنون مع األطفال أم يسكنون منفصلين؟
 .71لماذا من المهم مشاهدة التلفاز الهولندي مغ االطفال؟
 .71من هو المسؤول عن أفعال األطفال :المدرسة أم االهل؟
 .72ما هو عمر معظم االطفال عندما يذهبون الى المدرسة؟
 .73من اي عمر التعليم اجباري ؟
 .74الى أي عمر التعليم اجباري ؟
 .75هل يتعلم االطفال و هم يلعبون؟
 .76من يختار المدرسة لألطفال :االهل ام الحكومة؟
 .77هل هناك فب المدارس صفوف منفصلة لالناث و الذكور أم صفوف مختلطة؟
 .78هل يرتدي االطفال زي رسمي في المدرسة؟
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 .79ماذا يعمل الولد غلى الكمبيوتر :يلعب أم يتعلم؟
 .81المدرسة األعدادية :هل هي لالطفال يعمر  4سنوات أم  12سنة؟
 .81هل جميع الطالب بعمر  12سنة يذهبون الى نفس المدرسة أم هناك اتجاهيين؟
 .82حتى اي عمر يجب على االطفال الذهاب الى المدرسة؟
 .83من اي عمر الشباب (اليافعيين) يستطعون اتخاذ خياراتهم بنفسهم؟
 .84هل التأمين الصحي اختياري أم اجباري؟
 .85من يدفغ للتأمين الصحي؟ الحكومة أم شريكك؟
 .86عندما تمرض :عل تذهب الى الطبيب أم المستشفى؟
 .87اين تذهب لتشتري الدواء :الصيدلية أم مستودع األدوية؟
 .88في الحاالت الطارئة هل تذهب الى مستودع االدوية أم المستشفى؟
 .89اين يعمل معظم االختصاصيين؟
 .91لمن مكتب االستشارة :لالطفال الصغارأم االطفال الكبار؟
 .91من يعمل في هولندا :فقط الرجال أم الرجال و النساء؟
 .92متى يجب عليك البحث عن عمل؟ بأسرع وقت ممكن أم الحقا؟
 .93أين تجد عمال أقل :في الصناعة أم في الرعاية؟
 .94أين هناك فرص عمل كثيرة :في الزراعة أم في الرعاية؟
 .95أين أسهل أن تجد عمال :عمال في األمن أم عمال في الزراعة؟
 .96كيف من الممكن أن تجد عمال بسهولة :عن طريق العائلة أم الصحف؟
 .97أين من الممكن أن تسجل ان كنت تبحث عن عمل :بالمدرسة أم مكتب مختص؟
 .98في هذا االجتماع (المقابلة) هل يجب المصافحة باليد أوال أم الجلوس؟
 .99هل تحصل على راتب العاطلين عن العمل أم شريكك يعتني بك
هل العيش بهولندا غال أم رخيص (زهيد)؟
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