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 .فهرس المذكرة

 .المذكرة تحتوي على األسئلة التحليلية لكل درس في كل فصل -9

 .تحتوي على إجابات لألنشطة في أسفل كل درس يحوي على أنشطة في الكتاب المدرسي -0

 .تحتوي على ملحق للخرائط في أخر صفحة -3

 .تواريخ الكتاب المدرسي كما تحتوي على ملحق ألهم -4

 .أوراق عمل من غير غجابة لتأكيد حقق الفهم -5

 .هدف المذكرة

 .دراسة التاريخ بطريقة سهلة وممتعة -9

 .توفير الوقت على الطالب باستخالص األسئلة على المنهج -0

 

 

 .ترسيخ معلوماتكلاسأل عزيزي الطالب عن ملحق المخططات الذهنية المساهم 

 

 .مة الكاملة التاريخ أحلى وأسهلمع دليل العال

 .خالص تحياتي وتمنياتي لكم بالنجاح

 .كريم الحرفوش:الطالب

  المعلمة الراقيةتحت مراجعة 

 منى عزوز .أ

 .مدرسة اإلخالص األهلية
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 (9152-9195)األوضاع الداخلية و الخارجية في دولة الكويت : الفصل الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشيخ جابر بن مبارك

 (م9191 -م 9195)

 

 

 الشيخ سالم بن مبارك

 (م9109-م 9191)

 

 

 الشيخ احمد الجابر 

(م9152-م 9109)   

 

 

الحاكم 

منثاال  

الحاكم 

 التاسع

الحاكم 

عاشرال  
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 (م9191-م9195) يخ جابر بن مباركالش

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .فترة حكم الشيخ جابر بن مبارك فترة دقيقة و مختلفة اإلتجاهات -9

عاصرت حدثا تاريخيا كبيرا هو الحرب العالمية ( م9191-م9195)فترة حكم الشيخ جابر بن مبارك 

 .الكويت بالقوى المجاورة محفوفة بالمخاطر األولى و كانت أي خطوة غير محسوبة في عالقة

 .علل لما يأتي:السؤال الثاني

 .الشيخ جابر بن مبارك سيتبع أسلوب أبيه الشيخ مبارك الصباح في الحكم -9

عاصرت حدثا تاريخيا كبيرا هو الحرب العالمية ( م9191-م9195)ألن فترة حكم الشيخ جابر بن مبارك 

 .حسوبة في عالقة الكويت بالقوى المجاورة محفوفة بالمخاطراألولى و كانت أي خطوة غير م

 .أعفى الشيخ جابر بن مبارك الكويتيين من ضريبة الثلث التي فرضها الشيخ مبارك -0

 .ألنه اتسم بسالمة الصدر و الحلم

 .م مؤتمرا في الكويت9191عقدت بريطانيا عام  -3

 .مانية أثناء الحرب العالمية األولىلكي تقف إلى جانبها الدول العربية ضد الدولة العث

 .انسب العبارة إلى قائلها و داللتها:السؤال الثالث

 "إن جل قصدنا من هذا اإلجتماع هو دعم مسائل األمة العربية"

 ."الشريف حسين"أمير األهواز الشيخ خزعل و الشيخ جابر بن مبارك قيلت :القائل

 .دعوة لحضور المؤتمر و بيان سببه:الداللة

أمير ( أمير األهواز)الشيخ جابر و الشيخ خزعل :الحضور -( برسي كوكس)رئيس المؤتمر سير :ملحوظة

 .نجد عبد العزيز آل سعود

 

 

 

 

 

 

م مع بعض9191فرق بين السبب المعلن و السبب غير المعلن لعقد بريطانيا مؤتمر عام 

 .زعماء العرب

 .دعم مسائل األمة العربية و صيانة حقوقها:السبب المعلن

 .وقوف الدول العربية بجانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية: السبب غير المعلن

 النشاط

عماله    أأهم   

األحداث أهم   
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 (م9109-م9191) الشيخ سالم بن مبارك

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .حرص الشيخ سالم بن مبارك على تأكيد حدود الكويت -9

 .م9193نية اإلنجليزية في يوليو عمل اإلتفاقية العثما

 .علل لما يأتي:السؤال الثاني

 ".مالكوم"م رسالة إلى الوكيل البريطاني في الكويت 9102أرسل الشيخ سالم بن مبارك عام  -9

بسبب النزاع على الحدود مع ابن سعود ذكر فيها أن حدود بالده هي التي جاءت بموجب اإلتفاقية 

 .م9193العثمانية اإلنجليزية عام 

 .بناء السور الثالث في عهد الشيخ سالم بن مبارك -0

 .لحماية مدينة الكويت من أي هجوم بري

 .صحح ما تحته خط فيما يأتي:السؤال الثالث

 [ الثالث]             .في عهد الشيخ سالم بن مبارك الثانيتم بناء السور  -9

 [حمض ]             .م9102كانت في مايو  الجهراءمعركة  -0

 [9193 ]  .م9191عقدت اإلتفاقية العثمانية اإلنجليزية في عهد لشيخ سالم بن مبارك في يوليو عام  -3

 .وضح أهم اعمال الشيخ سالم بن مبارك وأهم األحداث في عهده:السؤال الرابع
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 (م9152 -م9109) الشيخ أحمد الجابر الصباح

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .تولى الشيخ أحمد الجابر الصباح الحكم في فترة عصيبة من فترات السياسة الخارجية -9

  .مشكلة الحدود و المسابلة مع السعوديين:كان مطالبا بالعمل بسرعة تجاه -9

  .معالجة عالقات الكويت و العراق -0

 .الحذر في المعاملة مع بريطانيا -3

تغيرات على مستوى المشاركة في القرار و الشورى بين الحاكم  طرأ مع بداية حكم الشيخ أحمد الجابر -0

 (دلل على دور الشيخ احمد الجابر في المجال السياسي) .و المحكوم

 (المجلس التشريعي –المجلس البلدي  –مجلس الشورى )تم إنشاء 

 .اهتمام الشيخ أحمد الجابر بالمجال الثقافي و التعليمي -3

 .م 9109م إنشاء مدرسة األحمدية عا-9

 .م9131إنشاء مجلس المعارف عام  -0

 ,اهتمام الشيخ أحمد الجابر بالمجال اإلقتصادي -4

 .تأسيس شركة النفط  -9

 .تصدير النفط  -0

 .م9108انهيار تجارة اللؤلؤ -3 

 .علل لما يأتي:السؤال الثاني

 .كان الشيخ أحمد الجابر الصباح حذرا في التعامل مع بريطانيا -9

 .م9100يصنفوا دولة الكويت في معاهدة العقير  ألنهم لم

 .م9109إنشاء مجلس الشورى عام  -0

 .لكي يسدي أهل الكويت الرأي و النصح بمشاركة القرار

 .طوياللم يستمر مجلس الشورى  -3

 .ألنه حل من تلقاء نفسه بعد فترة ال تتعدى الشهرين
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 .م9132إنشاء المجلس البلدي عام  -4

 .م الداخلي للكويت من اسواق و أمور النظافة العامةإلدارة أمور تنظي

 .م9138إنشاء المجلس التشريعي عام  -5

 .إدارة شؤون مدينة الكويت الداخلية -9

 .إ دارة الجمارك و األسواق و حل الصراعات بين التجار -0

 .وضع ميزانية لإلمارة -3

 .م9148إعادة بناء مدرسة األحمدية كليا عام  -1

 .يادة في عدد الطالبلمواجهة الز

 .م9131إنشاء مجلس المعارف عام  -1

 .للإلشراف على تأسيس المدارس و اإلنفاق عليها و توجيهها

 .صحح ما تحته خط فيما يأتي:السؤال الثالث

 [الخامسة و الثالثين ]    . عامااألربعين تولى الشيخ أحمد الجابر الحكم في عمر  -9

 [العقير                . ] م في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح9100عام  الحماية البريطانيةمعاهدة  -0

 [               9138]      . م9132أنشأ أول مجلس تشريعي عام  -3

 [               9148]  . م9152م و أعيد بناءها كليا عام 9109أنشأت مدرسة األحمدية عام  -4

 [ المعارف             . ] ه اإلشراف على تأسيس المدارسم و مهمت9131عام  الشورىأنشأ مجلس  -5

 [                9134]     . م9131اتفاقية اإلمتياز حصلت في بحرة عام  -1

 [                 برقان]     .م9131عام  الروضتينكانت بداية حفر النفط في حقل  -1

 [                9141]    .م9148أول شحنة نفط صدرت من ميناء األحمدي عام  -8
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 .الشيخ أحمد الجابر الصباح الداخلية و الخارجية إدارة الشؤون في عهدبين  فرق: السؤال الرابع

  

  
 

الحظ المخطط لبداية اكتشاف النفط و تصديره. 
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حدد على خريطة الكويت الصماء ما يلي: 

 .لتحديد الحقول البرية استخدم الرمز -

 .لتحديد الحقول البحرية+ الرمز -

 (برقان على الخريطة)      .لتحديد أكبر حقل نفطي في دولة الكويت /استخدم الرمز -

 .لتحديد الموانئ النفطية# استخدم الرمز -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاط

 

 الرتقة

 مطريبية

 روضتين
 صابرية

 بحرة

 مناقيش

 أم قدير

 برقان

/ 

 الوفرة

 الفوارس

 درة

 حوت

 خفجي
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 .كمال أدوات السيادة و التحديثاستقالل دولة الكويت واست:الفصل السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشيخ عبدهللا السالم الصباح

(م9115-م9152)  

 

الحاكم 

الحادي 

 عشر

 

 الشيخ صباح السالم الصباح

(م9111-م9115)  

 

الحاكم 

الثاني 

 عشر

 

 الشيخ جابر األحمد الصباح

(م0221-م9111)  

 

الحاكم 

الثالث 

 عشر

 

 الشيخ سعد العبدهللا السالم الصباح

(م0221-م0221)  

 

الحاكم 

الرابع 

 عشر

 

 الشيخ صباح األحمد الصباح

((الحاضر)أطال هللا في عمره-م0221)  

 

 حضرة صاحب السمو

الحاكم 

الخامس 

 عشر
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 (م 9115 –م 9152)الشيخ عبدهللا السالم لصباح 

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .الشيخ عبدهللا السالم الصباح له دور في استقالل الكويت -9

م و 9811الحماية البريطانية التي عقدت عام تبادل الرسائل بين المقيم البريطاني إللغاء اتفاقية  -9

 .م9119استبدلت بإتفاقية الصداقة و التشاور عام 

 .م9113هيئة األمم المتحدة عام لمنظمة  إنضمامها إلى جامعة الدول العربية نفس العام ، و  -0

 .الشيخ عبدهللا السالم مؤمن بالشورى و المشاركة الشعبية في الحكم -0

 السالم إلى انتخاب مجلس تأسيسي تكون على عاتقه مهمة إقرار دستور دائم  ووثيقة دعى الشيخ عباهلل

 .تنظم العالقة بين الحاكم و المحكوم

 .الفعال في مد يد التعاون إلى جميع دول العالم العربيدور الشيخ عبدهللا  -3

الجهود اإلنمائية و تأسس في عهده أول مؤسسة إنمائية في الشرق األوسط تقوم بالمساهمة في تحقيق 

 (.م9119الصندوق الكويتي للتنمية )اإلقتصادية للدول العربية 

 .برهن على صحة العبارة:السؤال الثاني

 .أهمية صندوق الكويت للتنمية-9

 .أداة لمد جسور الصداقة و اإلخاء بين دولة الكويت و الدول العربية النامية

 .علل لما يأتي:السؤال الثالث

 .ويت في عهد الشيخ عبدهللا سالم الصباحاستقرت الك -9

 .بسبب توقيع إتفاقية الصداقة و التشاور و إلغاء معاهدة الحماية البريطانية و النظام الدستوري المستقل

 .لقب الشيخ عبدهللا السالم بأبو اإلستقالل -0

اور و انضمامها م و استبدلت بإتقافقية الصداقة و التش9811بسبب إلغاء اتفاقية الحماية المعقودة 

 .م9113للجامعة العربية بنفس العام ، و انضمامها لمنظمة هيئة األمم المتحدة 

 .م91113تأخر انضمام الكويت إلى منظمة هيئة األمم المتحدة عام  -3

الداعم لمطالب حاكم العراق آنذاك رئيس الوزراء العراقي  –سابقا  –بسبب موقف اإلتحاد السوفييتي 

 .عبدالكريم قاسم
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 .تشكل الدساتير أهمية كبرى في حياة األوطان و األمم -4

 .بسبب طبيعة المهام التي تنظمها -9

 .تحدد المفاصل المهمة في الدولة -0

 .تحدد صالحيات كل سلطة من السلطات الثالث -3

 .حرص الشيخ عبدهللا السالم على استقالل الكويت -5

الشعبية  و إيمانا منه أن الشورى و المشاركة ،هة التحدياتالن الدستور الكويتي هو الضمان األكيد لمواج

 .في الحكم ، و نتيجة للموقف الشعبي المؤيد الداعم الستقالل الكويت

 .دعى الشيخ عبدهللا السالم إلى انتخاب مجلس تأسيسي -1

حاكم و لكي تكون على عاتقه مهمة إقرار دستور دائم لدولة الكويت يعتبر وثيقة تنظم العالقة بين ال

 .المحكوم

 .لقب الشيخ عبدهللا السالم بأبو الدستور -1

ألنه دعى إلنشاء مجلس تأسيسي يضع دستور ينظم العالقة بين الحاكم و المحكوم و تمت الموافقة عليه 

 .م بدون ان يطلب الشيخ أي تغييرات عليه9110

 .فند العبارة:لرابعالسؤال ا

 .يد العون للدول النامية ال يذكر لها دور في مددولة الكويت  -9

ل في مؤازرة الدول العرب النامية فقد أنشأ الصندوق الكويتي للتمنية عبارة خاطئة الكويت لها الدور الفعا

 .م في عهد الشيخ عبدهللا السالم الصباح9119

 .اكمل العبارات بما يناسبها:خامسالسؤال ال

 .أبو الدستور ، أبو اإلستقاللبرزها لقب االشيخ عبدهللا السالم بالعديد من األلقاب أ -9

 .م9119ي عام ف عبدهللا السالماستقلت الكويت من المعاهدة البريطانية في عهد الشيخ  -0

 .الصداقة و التشاورإتفاقية االستقالل التي وقعها الشيخ عبدهللا السالم بدال من اتفاقية الحماية تسمى  -3

 .م 9119ة انضمت الكويت إلى جامعة الدول العربي -4

 .م9113انضمت إلى منظمة هيئة األمم المتحدة  -5

 .م9110عام نوفمبر  99تمت الموافقة على إقرار دستور دائم بتاريخ  -1

 إثبات خطأ العبارة بدليل ملموس
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 ,م9113أول انتخابات لمجلس األمة الكويتي عام  -1

 .صحح ما تحته خط فيما يأتي:سادسالسؤال ال

 [الرابعة       ]    .ية الشيخ مبارك الصباحهي أن الكويت إمارة وراثية في ذر الثانيةالمادة  -9

 [نائبا      52]     . يمثلون األمة نائبا 32وفق نظام الدوائر العشر يتم اختيار  -0

 [عبدهللا السالم]           . الشيخ جابر األولم في عهد 9119أنشأ الصندوق الكويتي للتنمية عام  -3

 [ مادة   983]                . مادة 912عدد مواد الدستور  -4

 .عرف مواد الدستور التالية:بعالسؤال السا

  

أن الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة،وشعب الكويت  (المادة األولى)
 .جزء من األمة العربية ولغتها الرسمية هي اللغة العربية

أن الدين الرسمي للدولة هو اإلسالم وأن الشريعة  (المادة الثانية)
 .مية مصدر رئيسي للتشريعاإلسال

أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك  (المادة الرابعة)
 .الصباح

 

  

 الصداقة معاهدة توقيع و البريطانية المعاهدة من الكويت استقالل-1

 . م1691 التشاور و
 بين العالقة ينظم دستور إلقرار تأسيسي مجلس انتخاب إلى دعى-2

 .م1692 عليه الموافقة تمت و المحكوم و كمالحا

 للتنمية الكويتي الصندوق تأسيس -9
 .م9119

 .فرق بين سياسة الشيخ عبدهللا السالم الصباح الداخلية و الخارجية:السؤال الثامن
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 .نفذ المطلوب بين القوسين:السؤال التاسع

 [وظيفته ]          .        المجلس الـتأسيسي -9

 .وضع الدستور و إقرار دستور دائم للكويت

 .ضع عنوان مناسب للصورة: عاشرالسؤال ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابحث عن بنود اتفاقية االستقالل. 

 .م9811إالغاء معاهدة الحماية -9

 .استقرار العالقات بين البلدين-0

 .استعداد الحكومة البريطانية لمساعدة الكويت-3

 ألطماع حاكم العراق عبدالكريم قاسم -سابقا –ابحث عن أسباب دعم االتحاد السوفييتي. 

للمصالح المشتركة بينهم و خصوصا أن العراق تقع على الحافة الشمالية للخليج ، و توفر الموارد النفطية ، و هي من البلدان 

ل على دعم مقابل إلخ و كانت يشتري منها االتحاد السوفييتي من هذه الثروات و يحص...القليلة توافرت فيها ثروات عسكرية و 

 .العملة الصعبة،وبسبب السياسات التي تبتنتها بغداد

 النشاط

 

الشيخ عبدهللا السالم يوقع على 

 الدستور

تأتي الصورة في اإلمتحان في 

 سؤال اكمل العبارة
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عرف ما يلي. 

و الجمع دساتير و في االصطالح المعاصر ( القاعدة التي يعمل بمقتضاها)ليست كلمة عربية بل معربة وفي معجم الوسيط :الدستور

 .فيها وحقوق األفراد و مدى سلطتها إزائهممجموعة من القواعد األساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم 

اكتب عن تخصصات السلطات الثالث التي فصل بينها الدستور الكويتي. 

 .المشاركة الشعبية في الحكم:السلطة التشريعية-9

 .تنفيذ القواعد التي تتضعها السلطة التشريعية:السلطة التنفيذية-0

 .معروضة أمامهاسلطة القضاء في النزاعات ال:السلطة القضائية-3

ابحث عن مواد توضح حقوق المواطن وواجباته. 

 .لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه و العمل وادب على كل مواطن تقتضيه الكرامة و يستوجبه الخير العام:49المادة

 .حضور اجتماعاتهم الخاصةلالفراد حق االجتماع دون حاجة إلذن أو اخطار سابق،وال يجوز ألحد من قوات األمن :44المادة 

ابحث عن مواد أخرى في الدستور الكويتي تختص بالتعليم. 

 .التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة و ترعاه:93المادة

 .التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون و في حدود النظام العام و اآلداب:42المادة 

 

 

 

 
 النشاط

ابية والنواب في مجلس األمة في وقتنا الحالي؟كم عدد الدوائر االنتخ 

 .نائبا 52خمس دوائر انتخابية كل دائرة يتم انتخاب عشر نواب ، وعدد النواب في مجلس األمة 

أهمية الدساتير في حياة األوطان واالمم:علل. 

 .بسبب طبيعة المهام التي تنظمها -9

 .تحدد المفاصل المهمة في الدولة -0

 .ت كل سلطة من السلطات الثالثتحدد صالحيا -3
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ابحث عن بعض المشاريع التي ساهم الصندوق الكويتي للتنمية في بنائها. 

 9-نبع السن في سوريا.

 0-األسمدة الفوسفاتية في االردن.

 3-احياء المراعي الطبيعية الشمالية في الصومال.

 النشاط
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 (م 9111 –م 9115) الشيخ صباح السالم الصباح 

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .شهدت الكويت في عهد الشيخ صباح السالم تطورا على الصعيد الداخلي و الخارجي -9

  .له دور في تطور الكويت داخليا و خارجيا

 .م9111إنشاء جامعة الكويت عام (( المجال التعليمي))نذكر مثال :داخيا

لنصرة فلسطين  9113م و حرب 9111دعم الكويت قضية العرب األولى حيث شاركت في حرب :خارجيا

 .ضد العدوان الصهيوني

 .صحح ما تحته خط فيما يأتي:السؤال الثاني

 [  الشيخ صباح السالم]    . جابر األولأول ولي عهد في تاريخ دولة الكويت هو الشيخ  -9

 [              م9110]  . م9112كان الشيخ صباح السالم الصباح وليا للعهد ووزيرا للخارجية عام  -0

 [ م             9113]    .لنصرة فلسطين م9112م و حرب 9111شاركت الكويت في حرب  -3

 .اكمل العبارات بما يناسبها:السؤال الثالث

 .الشيخ صباح السالم الصباحأول وزير للخارجية في دولة الكويت هو  -9

 .م9111تم إنشاء جامعة الكويت في عهد الشيخ صباح السالم الصباح عام  -0

 .م9115تم تأميم النفط في عهد الشيخ صباح السالم الصباح عام  -3

 .تولي الحكمبين دور الشيخ صباح السالم قبل تولي الحكم و بعد  فرق:السؤال الرابع

  

 عام خارجية وزيرا أول و الكويت تاريخ في عهد ولي أول كان -1

 م1692

 

 نظام استحدث:اعسكري المجال مثال:داخلية سياسة-9
 .اإللزامي التجنيد
 ضد الفلسطينية القضية دعم:خارجية سياسة-0

 .الصهيوني العدوان
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 .باح الداخلية و الخارجيةفرق بين سياسة الشيخ صباح السالم الص: السؤال الخامس

  

مساكن توزيع لذوي الدخل المحدود بإشراف وزارة :المجال اإلسكاني

 .األشغال

 .م1699إنشاء جامعة الكويت :المجال التعليمي

تأميم النفط في الخامس من شهر مارس عام :المجال اإلقتصادي

 .م1691

 .استحدث نظام تجنيد اإللزامي:المجال العسكري

الكويت على دعم القضايا العربية خاصة حرصت دولة 
م و 9111قضية العرب األولى فلسطين شاركت في حرب 

 .م م لنصرة فلسطين ضد العدوان الصهيوني9113حرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

في النهضة التعليمية( الجامعات)تعليم األكاديمي ابحث عن أول كليات جامعة الكويت،ثم بين دور ال. 

 أول الكليات:كلية العلوم و االدب و التربية.

 دور التعليم األكاديمي:وسيلة لتقدم المجتمعات و تطورها لتوفير شروط اإلقالع الحضاري لألمم تعاني من إخفاقات.

 النشاط

 

ت التي تقدمها دولة الكويت للشعب الفلسطينياكتب فيما ال يقل عن خمسة أسطر عن المساعدا. 

 9-05 مليون دوالر للمساهمة في إعمار األراضي 9113م.

 0- مليون دوالر للماسهمة بتمويل مشروع كندي 9115م.

 3- 82 مليون دوالر كمساعدة في مؤتمر المانحين في واشنطن 9118م.

 4- 09 مليون دوالر إجمالي مبالغ حملة التبرعات لنصرة الشعب الفلسطيني 0220م.

 5- 32 مليون دوالر لمساعدة الشعب الفلسطيني عام 0221م.

 النشاط
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 (م 0221 –م 9111)الشيخ جابر األحمد الصباح 

 .دلل على صحة العبارة: السؤال األول

 .من القادة الذين تفانوا في عطائهم و خدمة شعبهمالشيخ جابر األحمد الصباح  -9

م و 9112أغسطس  0فقد تطورت الكويت في عهده و شهدت في عهده حدثا تاريخيا مؤلما بتاريخ 

 (.أمير القلوب)م وحيث لقب 9119فبراير  01استطاع بجهوده أن يحقق تحرير الكويت 

د و التفاهم والمصالح المتبادلة مع شعوب الشيخ جابر األحمد الصباح حرص على إقامة عالقات الو -0

 .العالم

 .م9189الذي كان فيه صاحب فكرة إلنشائه عام : مجلس التعاون لدول الخليج العربية -9

 ((.اإليرانية –حرب العراقية ))، (( حرب اليمن: ))موقف دولة الكويت من الحروب العربية -0

 .جابر األحمد الصباح للكويت موقف من الحروب العربية في عهد الشيخ -3

 .الحرص على تحقيق بين اليمن الجنوبي و الشمالي:حرب اليمن -9

تعرضت سفن الكويت الحاملة لللبترول للعدوان ، لكن سياسة الكويت :اإليرانية–الحرب العراقية  -0

 .المتوازنة منعتها من الدخول المباشر في الحرب

 .علل لما يأتي:السؤال الثاني

 .ابر األحمد الصباح بأمير القلوبلقب الشيخ ج -9

ألنه من القادة الذين تفانوا في عطائهم و حبهم لوطنهم و رعوا مصالح الدولة في أصعب األوقات 

م فأحبه الجميع و تمسكوا به 9119م و تحررت 9112وواجهت أصعب األحداث التاريخية الغزو العراقي 

 .قائد

 .مما يأتيكل  ما النتائج المترتبة على:السؤال الثالث

 .رئاسة الدائرة الماليةتولي الشيخ جابر األحمد الصباح  -9

 .أعاد تنظيمها على أسس تنظيمية متطورة مستعينا بالخبراء و المستشارين الماليين -9

و خصوصا أنه من خالل هذا المنصب تولى إدارة القطاع النفطي فعدل اإلمتيازات المجحفة التي كان  -0

 .ئدات النفطية متواضعانصيب الكويت من العا
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 .سبهااكمل العبارات بما ينا:ل الرابعالسؤا

9- عين الشيخ جابر األحمد الصباح رئيسا لألمن في األحمدي عام 9141م ودامت لسنة 

.م9151  

 0- تولى الشيخ جابر األحمد الصباح رئاسة دائرة المالية عام 9151م.

 3- أول وزير للمالية و التجارة و الصناعة في الكويت هو الشيخ جابر األحمد الصباح.

 4- صدر المرسوم األميري القضائي بتغيير اسم دائرة المالية إلى وزارة المالية عام 9110م,

 5- تولى الشيخ جابر األحمد الصباح رئاسة وزارة المالية عام 9115م بعد وفاة الشيخ عبدهللا السالم.

 1- تقلد الشيخ جابر األحمد الصباح الحكم عام 9111م.

 1- الغزو العراقي لدولة الكويت حصل عام 9112م  في 0 أغسطس.

 8- تحررت الكويت من غزو النظام العراقي عام 9119م في 01 فبراير.

 1- أنشأ مجلس التعاون لدول الخليج عام 9189.

 السؤال الخامس:قارن بين الشيخ جابر األحمد الصباح قبل تولي الحكم و بعد تولي الحكم.

   

9- رئيسا لألمن في  أمير للكويت و قائدا لها.

 األحمدي9141م.

 0- رئيس للدائرة المالية 9151م

3- أول وزير للمالية و التجارة 

 والصناعة.

 )الوظيفة(

1-رعا مصالح ابناء الوطن في أصعب 

 األوقات و أحلك األحوال

2-شهدت الغزو العراقي1661م واستطاع 

 تحرير الكويت منه 1661م

تعديل اإلمتيازات المجحفة التي 

كان نصيب الكويت من العائدات 

 النفطية خاللها متواضع

 )األثر على الكويت(
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 السؤال السادس: فرق بين سياسة الشيخ جابر األحمد الصباح الداخلية و الخارجية.

 

  

 

1- مجلس التعاون لدول الخليج العربية:كان صاحب 

 فكرة إنشاء 1691م.

 2- موقف دولة الكويت من الحروب العربية.

 مثال:حرب اليمن:الحرص على الوحدة.

مثال:الحرب العراقية-اإليرانية:سياستها المتوازنة 

 جنبتها الخوض المباشر في هذه الحرب.

 9- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

 0- الهيئة العامة لشؤون القصر.

 3- حقوق المرأة السياسية.

 4- إنشاء صندوق احتياطي األجيال القادمة.

 5- صندوق الكويت للتنمية.

 

 السؤال السابع:ضع عنوانا مناسب للصور.

.الصور توضح سياسة الشيخ جابر االحمد الصباح الداخلية حدد اإلسهام السياسي  

 

 

 

 

 

.الصورة تمثل سياسة الشيخ جابر األحمد الصباح الخارجية بين حدد اإلسهام السياسي  

 

  

 

 

 طاشنل

   

مؤسسة الكويت للتقدم 

 العلمي

الهيئة العامة لشؤون 

 القصر

 حقوق المرأة السياسية

 

 مجلس التعاون الخليجي
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 طاشنال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابحث عن إنجازات أخرى للشيخ جابر األحمد الصباح. 

 .لمكتب التنفيذي لشؤون األسرىتأسيس ا -9

 .تأسيس التأمينات اإلجتماعية للعيش الكريم -0

 .مساعدة الزوجة الكويتيية المتزوجة من غير الكويتي -3

 النشاط

 

ابحث في سياسة الشيخ جابر األحمد الخارجية. 

 9- مجلس التعاون لدول الخليج العربية:كان صاحب فكرة إنشاء 9189م.

 0- موقف دولة الكويت من الحروب العربية.

 مثال:حرب اليمن:الحرص على الوحدة.

 .سياستها المتوازنة جنبتها الخوض المباشر في هذه الحرب:اإليرانية-الحرب العراقية:مثال

 م9182ابحث عن دور دولة الكويت في مؤازرة العراق في حرب. 

 .اق و استخدام موانئ كويتية إليصال البضائع للعراقساعدت الكويت العراق في حرب الخليج األولى ، ففتحت حدودها للعر

اكتب فترة الحكم الزمنية لكل من: 

 (الشيخ جابر األحمد الصباح /الشيخ صباح السالم الصباح  /الشيخ عبدهللا السالم الصباح )

 الشيخ عبدهللا السالم  اسم الحاكم

 الصباح 

 الشيخ صباح السالم

 الصباح

 الشيخ جابر أألحمد 

 حالصبا

 (م0221 –م 9111)  (م9111 –م 9115) (م 9115 –م 9152)  الفترة الزمنية

 

 النشاط
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 الشيخ سعد العبدهللا السالم الصباح 0221م – 0221م 

 السؤال األول:دلل على صحة العبارة.

.شارك الشيخ سعد العبدهللا ابن عمه الشيخ جابر األجمد في التصدي للعدوان العراقي -9  

 9- أطلق عليه لقب بطل التحرير تقديرا لدوره في التصدي للعدوان.

0- و أطلق عليه لقب بطل التعمير بعد أن تحررت الكويت حيث قام بمتابعة و تعمير البنى التحتية التي 

 دمرها العدوان العراقي.

 السؤال الثاني:علل لما يأتي.

.أطلق على الشيخ سعد العبدهللا لقب بطل التحرير -9  

 تقديرا لدوره في تصدي العدوان.

. لقب بطل التعميرألطلق على الشيخ سعد العبدهللا -0  

 ألنه بعد ان تحررت الكويت قان بمتابعة و تعمير البنى التحتية التي دمرها العدوان العراقي.

.تنازل الشيخ سعد عن الحكم في بيان مجلس األمة -3  

 نظرا لحالته الصحية.

.حظي الشيخ سعدالعبدهللا بلقب األمير الوالد -4  

 بسبب العطاء و اإلنجازات الحافلة التي سجلها له تاريخ الوطن بكل تقدير.

 السؤال الثالث:صحح ما تحته خط فيما يأتي.

 [              م9111.                               ] م9188أصبح الشيخ سعد العبدهللا وليا للعهد عام  -9

 [ الشيخ سعد العبدهللا ]     .                            مير الوالدب األلق الشيخ عبدهللا السالمأطلق على  -0

 [               م0228.                                            ] م0221توفي الشيخ سعدالعبدهللا عام  -3
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 .بين دور الشيخ سعد العبدهللا قبل تولي الحكم و بعد تولي الحكمفرق :السؤال الرابع

 ((بعد تولي الحكم)) ((قبل الحكم))

في المناصب التي توالها من منصب وزير داخلية إلى زير دفاع تدرج 

م حتى أصبح 1692و عضو في المحلس التأسيسي وضع الدستور 

 .م1699وليا للعهد و رئيسا لمجلس الزراء عام 

 .تصدا للعدوان العراقي و حصل على لقب بطل التحرير
 عمر البنى التحتية  بعد الغزو ولقب بطل التعمير

 .الحافلة التي يشهدها الوطن لقب باألمير الوالدوإلنجازاته 

 

 .انسب العبارة إلى قائلها:السؤال الخامس

نحن جميعا في سفينة واحدة نبحر فيها في بحر مملوء بالصخور المرجانية وتتكاثر من حولها األمواج "

 "إلخ... والعواصف و السحب 

 .الشيخ سعدالعبدهللا السالم الصباح:القائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلل على صحة العبارة التالية: 

 .استحقاق الشيخ سعد العبدهللا الصباح لقبي بطل التحرير و التعمير

 بطل التحرير: تقديرا لدوره في تصدي العدوان.

 بطل التعمير: ألنه بعد ان تحررت الكويت قان بمتابعة و تعمير البنى التحتية التي دمرها العدوان العراقي.

 

 

 النشاط
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 م0221حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح األمير الحالي للكويت منذ 

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .حفظ الشيخ صباح األحمد الصباح للكويت سيادتها وحافظ على مسيرة البناء و التنمية لها -9

 رأس وزارة الخارجية استطاع الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح طوال فترة وجوده على

 .أن يرسخ سياسة الكويت القائمة على التوازن وعدم اإلندفاع

 .      األحمد أهم المناصبتولي الشيخ صباح  -0

 .تولى منصب رئيس دائرتي المطبوعات والشؤون اإلجتماعية -9

 .م9151تولى منصب رئيس لجنة كتابة تاريخ الكويت  -0

 .ية العلياتم تعيينه في اللجنة التنفيذ -3

 .م تم تعيينه عضوا في المجلس التأسيسي9110في عام  -4

 .م9113تولى منصب وزيرا للخارجية عام  -5

 .م0223تولى سموه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ثم رئيسا للمجلس عام  -1

 .الشيخ صباح يدعو الكويتيين للتعاون واإلخاء والمحبة وتغليب الصالح العالم ونبذ التحزب -3

م وفيه دعا 0221الكلمة التي وجهها سموه للشعب الكويتي بعد أداء اليمين الدستورية في مجلس األمة 

 .لكويت عصرية مزودة بالعلم و فيها ديموقراطية وحرية الرأي

 .المساعدات الكويتية في عهد سمو األمير الشيخ صباح األحمد في مجال الصحة -4

 .ظمات و الجهات وتبرعت لمنظمة الصحة العالمية لمعالجة إيبوالقدمت الكويت الكثير من التبرعات للمن

 .دعم الكويت في عهد الشيخ صباح األحمد للقضية الفلسطينية -5

 .م0294انطلقت حمالت إغاثة لمساعدة أهالي غزوة المنكوبين جراء العدوان اإلسرائيلي 

 .الصباح الكويت مركز لإلنسانية في عهد صاحب السمو الشيخ صباح األحمد -1

 .تم اختيار الشيخ صباح األحمد من قبل هيئة األمم قائدا للعمل اإلنسانيم 0294في عام  -9

 .المساهمة الفعالة في مواجهة األزمات الكبرى و القضاء على األمية و الفقر والتصدي لألمراض -0

 

 

 يكتفي بذكر منصبين
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 .علل لما يأتي:السؤال الثاني

 .للخارجيةتعيين سمو األمير الشيخ صباح األحمد وزيرا  -9

 .بسبب ما اكتسبه من الدراسة و الخبرات والمهارات السياسية نتيجة دراسةته في الخارج

 .سمو األمير الشيخ صباح استحق أن يكون عميدا للدبلوماسيين -0

 .ألنه يعد اقدم وزير للخارجية على مستوى العالم العربي

 .نساني والكويت مركزا لإلنسانيةاختيار سمو األمير الشيخ صباح األحمد قائدا للعمل اإل -3

لخدمة اإلنسانية والعمل اإلنساني واعترافا منها بدور تتويجا وتكريما لما قدمه سموه من جهود متواصلة 

 .الكويت في العمل اإلنساني

 .كل مما يأتي ما النتائج المترتبة على:السؤال الثالث

 .م9113را للخارجية عام مير الشيخ صباح األحمد الصباح منصب وزيتولي سمو األ -9

تقديم  -تحقيق إنجازات في حقل السياسة الكويتية والخارجية -توطيد عالقات الكويت بغيرها من الدول

 .منح للدول المحتاجة

 .جهود صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اإلنسانية وحل األزمات والقضاء على الجوع -0

قائدا للعمل اإلنساني و منح الكويت لقب مركز اإلنسانية  اختيار صاحب السمو من قبل هيئة األمم المتحدة

 .م0294عام 

 .اكمل العبارات بما يناسبها:السؤال الرابع

 .م9101ولد صاحب السمو الشيخ صباح األحمد عام  -9

 .م9113تولى صاحب السمو الشيخ صباح أألأحمد منصب وزيرا للخارجية عام  -0

 .التأسيسيم عضوا في المجلس 9110مد عام ين صاحب السمو الشيخ صباح األحع   -3

 .م0221يناير  10تولى صاحب السمو الشيخ صباح األحمد مقاليد الحكم  -4

مم المتحدة عام ل مكانة إحدى الدول في منظمة األقام الشيخ صباح األحمد برفع العلم الكويتي لتشغ -5

 .م9113

 .م0294العدوان اإلسرائيلي ضد فلسطين عام  -1

 .م0294تيار حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد قائدا للعمل اإلنساني عامتم اخ -1
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 .0299إلغاثة األزمة السورية عام  الهالل األحمر الكويتيساهمت كل من الهيئة الخيرية اإلسالمية و  -8

 .صحح ما تحته خط  فيما يأتي:السؤال الخامس

 [         المباركية   ]     . األحمديةتلقى الشيخ صباح األحمد الصباح تعليمه في مدرسة  -9

 [         الشيخ صباح األحمد.] م9151منصب رئيس لجنة كتابة تاريخ الكويت عام  سعد العبدهللاتولى الشيخ  -0

 [ م            0223.          ] م0225تولى الشيخ صباح األحمد منصب رئيس مجلس الوزراء عام  -3

 [               999.                        ] في منظمة األمم المتحدة 090قم تشغل الكويت العضوية ر -4

 [ هايان             ]      .رسيدقدمت الكويت مساعدات متنوعة للفلبين بعد حدوث إعصار  -5

 .نفذ المطلوب بين القوسين:السؤال السادس

 [اذكر األعمال ]            .           أهم األعمال التي تقلدها صاحب السمو الشيخ صباح األحمد -9

 .تم تعيينه في اللجنة التنفيذية العليا -9

 .تولى منصب دائرتي المطبوعات و الشؤون اإلجتماعية -0

 .م9151تولى منصب رئيس لجنة كتابة تاريخ الكويت  -3

 .م تم تعيينه عضوا في المجلس التأسيسي9110 مفي عا -4

 .م9113جية عام تولى منصب وزير للخار -5

 .م0223تولى سموه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء،ثم رئيس محلس الوزراء عام  -1

 [اذكر المساعدات ]        . المساعدات الكويتية في عهد سمو األمير الشيخ صباح األحمد -0

 (.سيدر)سارعت الكويت إلغاثة بنغالديش بسبب إعصار  -9

 .ليابان بعد تسونامي الذي راح ضحيته األبرياءكانت الكويت سباقة في مساعدة ا -0

 .ساهمت الكويت في إرسال مساعدات إغاثة للصومال للتخفيف من الجفاف والمجاعات -3

 (.فان)دعنت الكويت تركيا بعد زلزال  -4

 (.هايان)قدمت مساعدات متنوعة للفلبين بعد إعصار  -5

 .لجة فيروس إيبوالفي مجال الصجة تبرعت لمنظمة األمم المتحدة لمعا -1

 .دعم القضية الفلسطينية،وانطالق حمالت اإلغاثة لألهالي المنكوبين جراء العدون اإلسرائيلي -1

 يكتفي بذكر نقطتين
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الهيئة –الهالل األحمر الكويتي ), م0299حمالت إغاثية إنسانية منذ بداية األزمة السورية عام  -8

 .(الخيرية اإلسالمية

 .على الصعيد العربي والخليجيمو الشيخ صباح األحمد فرق بين إنجازات صاحب الس:السؤال السادس

  

حرصه على التنمية اجتماعيا وسياسيا  -1

 .واقتصاديا وثقافيا وتعليميا

 .المبادرة في المصالحة بين القادة العرب-2

 .التفاهم وإعادة العالقات في األزمات -3

 .أدرك سموه أهمية العمل المشترك -9

 .توحد الكلمة الخليجية رك كل األسباب التيدأ -0

دفع عدلة التعاون أمنيا واقتصاديا واجتماعيا  -3

 .لصالح شعوبها

 .وبين داللتها.انسب العبارة إلى قائلها:السؤال السابع

علينا ان ندرك أن التعاون اإليجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قدر حتمي لتحقيق " -9

 ".إلخ... ر واإلصالح ودفع مسيرة البناء النقلة النوعية نحو التغيي

 .حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح: القائل

 .دعوة الكويتييت للتعاون واإلخاء والمحبة وتغليب الصالح العام ونبذ التحزب: الداللة

 .ضع عنوان مناسب للصور:السؤال الثامن

 

 

 

 

 

 

  

 

 

عضوية الكويت في 

 هيئة األمم المتحدة
 

المساعدات الكويتية في 

 عهد الشيخ صباح األحمد

 

سمو األمير يتسلم جائزة 

م0294اإلنسانية عام  
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عن اكتب: 

 .أهم المناصب التي تقلدها الشيخ صباح األحمد الصباح-

 .تم تعيينه في اللجنة التنفيذية العليا -9

 .تولى منصب دائرتي المطبوعات و الشؤون اإلجتماعية -0

 .م9151تولى منصب رئيس لجنة كتابة تاريخ الكويت  -3

 .م تم تعيينه عضوا في المجلس التأسيسي9110في عام  -4

 .م9113منصب وزير للخارجية عام تولى  -5

 .م0223تولى سموه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء،ثم رئيس محلس الوزراء عام  -1

أهم المساعدات التي قدمتها الكويت لدول العالم. 

 (.سيدر)سارعت الكويت إلغاثة بنغالديش بسبب إعصار 

 .ح ضحيته األبرياءكانت الكويت سباقة في مساعدة اليابان بعد تسونامي الذي را -0

 .ساهمت الكويت في إرسال مساعدات إغاثة للصومال للتخفيف من الجفاف والمجاعات -3

 (.فان)دعنت الكويت تركيا بعد زلزال  -4

 (.هايان)قدمت مساعدات متنوعة للفلبين بعد إعصار  -5

 .في مجال الصجة تبرعت لمنظمة األمم المتحدة لمعالجة فيروس إيبوال -1

 .لقضية الفلسطينية،وانطالق حمالت اإلغاثة لألهالي المنكوبين جراء العدون اإلسرائيليدعم ا -1

 .(الهيئة الخيرية اإلسالمية–الهالل األحمر الكويتي ), م0299حمالت إغاثية إنسانية منذ بداية األزمة السورية عام  -8

 

 النشاط
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 .العالقات الكويتية العراقية:بعالفصل السا

 .العراقية –نظرة تاريخية على جذور العالقة الكويتية 

 .دلل على صجة العبارة:السؤال األول

 .العالقات الكويتية العراقية -9

 .الجوار الجغرافي -9

 .اإلرتباط بعالقات اقتصادية اجتماعية قديما -0

 .قتصادية واجتماعية قديمةارتبطت الكويت والعراق منذ القدم بعالقات ا -0

 .كان الكويتيون يجلبون الماء من شط العرب -9

 .تملك الكويتيين أراٍض زراعية بالعراق -0

 .إحياء األراضي شاسعة امتدت إلى منطقة الفاو -3

 .العالقات المصاهرة والنسب والروابط اإلجتماعية -4

 .مشكلة الحدود في عهد العراق العثماني -3

 .ويت من تهديدات الدولة العثمانية للسيطلرة على األراضي الكويتيةمعاناة الك -9

 .إرسال موظفين أو جند إلى الكويت -0

 .م توترا سياسي9138شهدت الكويت في عام  -4

م حدة في الخطاب السياسي الموجه من الملك غازي بن فيصل حيث أطلق 9138شهدت الكويت عام 

 .عراق وفيه تحرض ضد حكامن الكويت وتشكيك في استقاللهادعوى عبر إذاعة القصور لضم الكويت لل

 .م9112عدم اهتمام دولة الكويت بتهديدات رئيس العراق عبدالكريم قاسم  -5

م عضوا 9119تلك المطالبات لم تمنع دولة اكويت من االنضمام إلى جامعة الدول العربية عام 

 .م9113،واالنضمام لألمم المتحدة عام 

 .راق بين الحين و األخر في تهديد الكويت قديمااستمرار الع -1 

م وفيها هاجمت القوات العراقية مركز الصامتة الحدودي التابع للكويت وتوغت 9113أزمة الصامتة عام 

 .كم3مسافة 
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 .علل لما يأتي:السؤال الثاني

 .حركة المرور بين الكويت والعراق سهلة للتنقل والتواصل قديما -9

القة الجوار الجغرافي أي يشترك بينهما مناطق لها خصائص مشتركة يفصل بينها الرتباط الكويت بع

 .الحدود فقط،وعدم وجود العوائق الحدودية

 .معاناة الكويت من التهديدات من الدولة العثمانية في عهد العراق العثماني -0

 .لطمع الدولة العثمانية وإرادتها بسط السيطرة المباشرة على حدود الكويت

 .حاول العراقيون التحرش بحدود الكويت بضمها لبعض األحالف -3

 .تمهيدا للتدخل السياسي في شؤونها والطمع في السيطرة عليهاو ضمها لهم

 .م رسميا بحدودها مع الكويت9130اعترفت العراق عام  -4

ا مع تحدة و هذا االمر المتطلب إبراز حدودهملرغبة العراق في الدخول في عضوية عصبة األمم ال

 .جيرانها كدولة مستقلة

 .تبادل المراسالت بين حاكم الكويت والحكومة العراقية -5

لرغبة العراق في الدخول في عضوية عصبة األمم النتحدة و هذا االمر المتطلب إبراز حدودها مع جيرانها 

 .كدولة مستقلة والذي فيه أعلن أنه اعترف بالحدود رسميا مع الكويت

العراقية خالل فترة األربيعينات و أوائل الخمسينات من القرن العشرين  –الكويتية  تميزت العالقات -1

 ,باالهدوء النسبي

 .لوفاة الملك غازي بن فيصل فجمدت التهديدات في هذا الوقت

 .تفكك االتحاد الهاشمي بين العراق واألردن -1

نتهى فيه عهد العراق الملكي وبدأ م ،وا9158بسبب انقالب الضباط األحرار بقيادة عبدالكريم قاسم عام 

 .العهد الجمهوري

 .مشكلة الحدود الكويتية في عهد العراق الجمهوري -8

بسبب إعالن الرئيس العراقي السابق عبدالكريم قاسم في رسالة حكومية للكويت خالية من اللباقة ، تبعية 

 .م9811ية التي وقعتها عام الكويت للبصرة العثمانية،ثم لجأت الكويت لتفعيل المعاهدة البريطان
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 .م9119مطالبة العراق بالكويت عام  -1

 .طمع عبدالكريم قاسم بالنفط الكويتي ، حيث تميزت الكويت باإلنتاج النفطي -9

 .البطالة التي كان يعاني منها الشعب العراقي و اإلستياء من سياستها الداخلية -0

 .حاجة العراق للموانئ البحرية -3

 .كل مما يأتي ما النتائج المترتبة على:الثالسؤال الث

 .م9811انعقاد اتفاقية الحماية البريطانية عام  -9

 .حدت الكثير من تهديدات الدولة العثمانية و مطامع الجانب العراقي

 .م9158انقالب الضباط األحرار بقيادة عبدالكريم قاسم عام  -0

 .وابتداء عهدها الجمهوري تفكك اإلتحاد الهاشمي وانتهاء عهد العراق الملكي

 .فند العبارات:السؤال الرابع

 .م9119تأثرت الكويت بتهديدات رئيس العراق السابق عبد الكريم قاسم  -9

 .عبارة خاطئة الكويت لم تتأثر بتهديدات الرئيس عبدالكريم قاسم

نضمت إلى هيئة م ا9113ففي نفس العام انضمت إلى جامعة الدول العربية كضو فيها ، وبعدها في عام 

 .األمم المتحدة

 .انتهت التهديدات العراقية للكويت بعد تهديدات الرئيس السابق عبدالكريم قاسم-0

 .عبارة خاطئة فقد استمرت تهديدات العراق للكويت

 .م هاجمت فيها القوات العراقية مركز الصامتة الحدودي التابع للكويت9113فأزمة الصامتة عام 

 .المفاهيم التاليةعرف :السؤال الخامس

المناطق المتقاربة من بعضها بعضا ولها خصائص مشتركة يفصل بينها حدود : الجوار الجغرافي -9

 .طبيعية أو سياسية

م وفيها هاجمت القوات العراقية مركز الصامتة وتوغلت مسافة 9113حصلت في عام : أزمة الصامتة -0

 .كم وهي في عهد الشيخ صباح السالم الصباح3

 

 



 

33 
 

 .اكمل العبارات بما يناسبها:سادسسؤال الال

 .الملك فيصل بن الحسينم هو 9109أول ملك على مملكة العراق عام  -9

 .م9130الكويت والحكومة العراقية عام تبادل المراسالت بين حاكم  -0

 .قصر الزهورأطلق الملك غازي بن فيصل في الدعوى بضم الكويت للعراق خالل إذاعة  -3

 .م9158الت العراق لضم الكويت إلى االتحاد الهاشمي عام كانت محاو -4

 .نوري السعيدرئيس الوزراء العراقي الذي كان متحمسا لضم الكويت لالتحاد الهاشمي هو  -5

الكويت الذي رفض اقتراح نوري السعيد وأعلن عدم رغبته في دخول اإلتحاد الهاشمي هو حاكم  -1

 .عبدهللا السالم الصباحالشيخ 

 .م9119يونيو  91ريخ استقالل الكويت في تا -1

 .ست موانئ بحريةعدد الموانئ العراقية التي يمتلكها العراق هي  -8

 .عبدهللا السالم الصباحم كانت في عهد الشيخ 9113أزمة الصامتة  عام  -1

 .ضع عنوان للصورة التالية:السؤال السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

حدود الكويت وفق االتفاقية 

 اإلنجليزية العثمانية



 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م9130العراقية عام  –فرق بين السبب المعلن والحقيقي للمراسالت الكويتية. 

 .اعتراف العراق رسميا بحدوده مع الكويت: السبب المعلن

 .رغبة العراق الحقيقية لالنضمام في عضوية عصبة االمم المتحدة: السبب الحقيقي

 النشاط

 

مطالبة العراق بانضمام الكويت لالتحاد الهاشمي: علل. 

 .يهابسبب الطمع في الكويت وتحرشهم بالكويت و التدخل بشؤونها السياسة مما الذي يؤدي للسيطرة عل

 النشاط

 

م بضم دولة الكويت للعراق9119بة الرئيس العراقي عام مطال: علل. 

 .طمع عبدالكريم قاسم بالنفط الكويتي ، حيث تميزت الكويت باإلنتاج النفطي -9

 .البطالة التي كان يعاني منها الشعب العراقي و اإلستياء من سياستها الداخلية -0

 .حاجة العراق للموانئ البحرية -3

دلل على صحة العبارة: 

 (.عبد الكريم قاسم)عدم اهتمام دولة الكويت بتهديدات رئيس العراق -

م انضمت إلى هيئة األمم 9113ففي نفس العام انضمت إلى جامعة الدول العربية كضو فيها ، وبعدها في عام 

 .المتحدة

 (:أزمة الصامتة)اكتب ما تعرفه عن 

كم وهي في عهد الشيخ 3صامتة وتوغلت مسافة م وفيها هاجمت القوات العراقية مركز ال9113حصلت في عام 

 .صباح السالم الصباح واستشهد عدد من العاملين في المركز من الكويتيين

 

 النشاط
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 .م9112أغسطس عام  0و العراقي البائد لدولة الكويت في الغز

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .م9112أغسطس  0اجتاح العدوان العراقي األراضي الكويتي في فجر يوم الخميس  -9

 .قامت كتيبة مشاة بحرية عراقية بماهجمة جزيرة بويبان -9

 .الهجوم على فيلكا واالشتباك مع حماتها -0

 .صمةاقصر دسمان في العق القوات الجوية والبحرية مستهدفة راأما داخل الكويت فقد أنزلت الع -3

 .في الجهراء قامت معارك غير متكافئة بين الكويت والقوات الغازية مثل جال المطالع -4

 .للمجتمع الدولي دور بارز في تحرير الكويت من الغزو العراقي -0

متمثال بمنظمة هيئة األمم مكونا تحالف دولي لتحرير الكويت،فأصدر  فقد تحرك المجتمع الدولي -9

فيه الرئيس صدام حسين باإلنسحاب الفوري، وكان  بفي نفس يوم الغزو يطال 112مجلس األمن قرار 

 .في انعقاد دائم طوال الغزو

بإنسحاب  دولة ضد العراق لتنفيذ قرارات مجلس األمن الخاصة 30اإلئتالف العسكري المكون من  -0

 .العراق

 .دور هيئة األمم المتحدة في ترسيم الحدود بعد التحرير -3

 .لجامعة الدول العربية دور كبير في تحرير الكويت من الغزو العراقي -3

م مدينا العدوان العراقي مطابا العراق 9112أغسطس  0انعقاد مجلس جامعة الدول العربية في 

 .الكويتباإلنسحاب الفوري وغير المشروط من 

 .في تحرير الكويت من الغزو العراقي( حسني مبارك)دور جمهورية مصر العربية متمثلة بالرئيس  -4

أغسطس وفيه تأكيد على إدانة العدوان العراقي و  92انعقاد مؤتمر القمة العربية في القاهرة في يوم 

 .سيادة الكويت و شروع قرار بعودة الحكم الشرعي لهاتأكيد على 

 .ر جدة الشعبي له دور في إدارة أزمة الغزو العراقي من الخارجمؤتم -5

 .فيه تأكيد للعالم التفاف الشعب حول القيادة الشرعية من أسرة آل صباح -9

 .نه ال بديل للكويت عن هذه الشرعية و المطالبة بها، والتمسك بالشرعية الدستوريةأ -0
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 .و العراقيدور القيادة الكويتية بتحرير الكويت من الغز -1

 .انعقاد المؤتمر المؤقت في الطائف وفيه بقت القيادة تمارس دورها للوطن والمواطنين -9

 .تأكيدها في مؤتمر جدة الشعبي على استقالل كل شبر من األراضي الكويتية وأنها لن تساوم فيه -0

رة،وقرارات مجلس ولن تقبل بأي حل سوى التنفيذ الكامل لقرارات مؤتمر القمة العربي في القاه -3

 .األمن

 .دور دول الخليج العربي في حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي -1

القرار السعودي في مؤتمر القمة العربية و هو إدانة العدوان والمطالبة بعودة الحكومة لللشرعية  -9

 .للكويت

 .م9184ن الخليجي عام قوات درع الجزيرة المشاركة في حرب تحرير الكويت التابعة لمجلس التعاو -0

 .الشيخ سعدالعبدهللا الصباح من أوائل القيادات من آل صباح التي قدمت الكثير للكويت بعد التحرير -8

 .ترأس اجتماع مجلس الوزراء على أرض الكويت بعد التحرير

 .علل لما يأتي:السؤال الثاني

 .الكويت بدأ العراق بالتصعيد اإلعالمي تجاه الجارة والشقيقة الصغرى -9

 .إليجاد حلول سريعة القتصادها المدمر -9

 .إعادة بناء البنية التحتية المدمرة والخدمات المتهالكة -0

 .فشل مؤتمر جدة الذي عقد لحل الخالفات بين الكويت والعراق -0

 .مليار دوالر 90بسبب إالغاء ديون تقدر ب -9

 0.4العراقي من حقل الرميلة الجنوبي بحوالي تعويضها عن البترول الذي تدعي بأنه أخذ من الجزء  -0

 .بليون دوالر

 .تأجير جزيرتي وربة وبويان للعراق -3

 .و هو يستفيد منه العراق دون أي وعدتقديم مبلغ ضخم غير محدد كنوتة لمشروع مارشال عربي  -4

 .حدوث جو من التوتر و ارتباكات بين رؤساء وزعماء الوفود في مؤتمر القمة العربية -3

 .بسبب تصريح العراق اإلستفزازي أن غزو الكويت استعادة للحقوق العراقية التاريخية من الكويت -9

 .بعد التطاوالت والمشادات الكالمية التي جرت بين بعض الوفود -0
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 .انتهت أعمال القمة العربية في القاهرة بالمواقفة على القرار السعودي للتصويت -4

السعودية ،الكويت ،اإلمارات ،قطر ، عمان ، البحرين، المغرب ) عشر دولة ألن وافقت المشروع اثنتا 

 .على الرغم من اآلراء المعارضة(،الصومال ،جيبوتي،لبنان،سوريا،مصر

 .اتخذت حكومة الكويت الشرعية الطائف مقر مؤقت لها -5

 .للعمل على عودة الحكومة الشرعية -9

 .ممارسة دورها إزاء الوطن والمواطنين  -0

 .بمسح أرقام األحياء والمناطق والشوارع والبيوت( الكويتيون)قامت المقاومة الكويتية  -1

 .لتضليل العراقيين

أرسل الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وهو وزيرا للخارجية الكويتية خطابا لألمين العام لألمم  -1

 .المتحدة

لعبته األمم المتحدة في إنهاء ترسيم الحدود بينها بإعالن تقدير الكويت واعتزازها بالدور التاريخي الذي 

 .وبين العراق بين التحرير

 .كل مما يأتي ما النتائج المترتبة على:ثالسؤال الثال

 .سنوات 8على الكويت بعد خروج العراق من الحرب العراقية اإليرانية بعد  -9

الكويت باإلعتداء على أراضيه وسرقة التصعيد اإلعالمي للكويت وافتعال العراق أزمة سياسية تتهم فيها 

 .نفطه وأنها وراء انخفاض أسعار النفط

 .م و المطالب العراقية للكويت9112فشل المفاوضات بمؤتمر جدة  -0

 .م9112أغسطس  0الغزو العراقي على االراضي الكويتية 

 .انتهاء مؤتمر القمة العربية في القاهرة -3

 .تهو إدانة العدوان وعودة الشرعية للكويى القرار السعودي و الموافقة عل -9

 .الغزو العراقي على الكويت -4

 .تدمرت البني التحتية للكويت والمؤسسات -9

 .نهب وسرقة كافة مممتلكاتها وثروتها -0

 .بئر نفطية كويتية استمرت مشتعلة تسعة أشهر 131التخريب و إحراق  -3
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 .على الوطن العربي الكويتي الغزو العراقي -5

شفت عن عمق تباين الخالف العربي والتفكك وفقدان القدرة حيال التوحد حول موقف حاسم و بشكل ك

 .موحد

 .فند العبارات:السؤال الرابع

 .اإليرانية –استخدمت العراق مع الكويت األساليب السلمية بعد الحرب العراقية  -9

 .ذت كافة الطرق السلمية وافتعال األزماتعبارة خاطئة قامت بالتصعيد اإلعالمي و المطالبات وكأنها استنف

 .اتهمت العراق باإلعتداء على أراضيه و السرقة من النفط و اتهمتها بأنها سبب انخفاض أسعار النفط

 .لم يكن لهيئة األمم المتحدة دور في تحرير الكويت من غزو النظام العراقي -0

 .شرف في تحرير الكويت من للغزو البائدعبارة خاطئة فهيئة األمم المتحدة لها الدور العظيم الم

دولة ضد العراق لتنفيذ قرارات مجلس األمن الخاصة بإنسحاب  30اإلئتالف العسكري المكون من  -9

 .العراق

 .دور هيئة األمم المتحدة في ترسيم الحدود بعد التحرير -0

 .استسلم الكويتيون للعدوان و لم يقاوموه -3

 .تصفوا بالبسالة والشجاعة في وجه العدوان المحتلعبارة خاطئة فأبناء الوطن ا

 .تشكيل اللجان الجتماعية و الصحية -9

 .كتابة الشعارات المعادية الداعية للمقاومة -0

 .توفير السالح للمقاومين ، وحماية المناطق السكنية -3

 .عرف المفاهيم التالية:السؤال الخامس

عادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وكان مشروع اقتصادي إل: مشروع مارشال العربي -9

 .هدفه إعادة إعمار المشاغل األوروبية

م لتحرير الكويت وشاركت 9119يناير  91معركة تحرير الكويت في يوم الخميس : عاصفة الصحراء -0

نهاك الجيش فيها دول الخليج العربي و الواليات المتحدة األمريكية وفيها اطلقت ضربات جوية مكثفة إل

 .العراقي

 
م واستطاعت قوات التحالف 9119فبراير  04فجرا يوم  4اعة معركة حصلت في الس: الحرب البرية -3

دخول الكويت والعراق وقسم فيه الجيش البري ثالث أقسام قسم يحرر الكويت ، وقسم يحاصر الجناح 

 . العراقي من غرب الكويت ، وقسم يقطع كافة اإلمدادات للجيش العراقي
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 .اكمل العبارات بما يناسبها:سادسالسؤال ال

 .م9112عام  أغسطسالغزو العراقي لدولة الكويت كان في فجر الخميس من شهر  -9

 .دسمانكان العدوان العراقي مستهدفا في منطقة العاصمة قصرا يسمى قصر  -0

 .الجهراءفي منطقة  جال اللياح والجسوركحصلت بعض المعارك غير المتكافئى في الغزو العراقي  -3

جال  -جال اللياح -جسور -جنوب المطالعلحصلت بين الكويت و القبائل الغازية معارك غير متكافئة كا -4

 األطراف

القرار الذي أصدره مجلس األمن في نفس يوم الغزو ويقر باالنسحاب الفوري للعراق من األراضي  -5

 .112الكويتية هو 

 .م9112لس جامعة الدول العربية عام اجتمع مج -1

 .تونسحضر مؤتمر القمة العربية عدد من الدول عددها عشرون و غابت دولة  -1

 .اثنتا عشر دولةوافق على القرار السعودي في مؤتمر القمة العربية عدد من الدول عددها  -8

 .الطائفاتخذت الحكومة الشرعية مقر مؤقت لها في مدينة  -1

 .م1291ر جدة الشعبي عام عقد مؤتم -29

 .م9119القرين عام بيت حصلت موقعة  -99

 .سيد هادي العلويقائد موقعه بيت القرين هو  -90

 .م9119يناير عام  91كانت الحرب الجوية لتحرير الكويت  -39

 .م9119فبراير عام  04فجرا الحرب البرية  4قامت الساعة  -49

 .م9184تشكلت قوات درع الجزيرة عام  -59

 .قاروهأول جزيرة تم تحريرها من الغزو النظام العراقي هي  -91

 .بئر131دمر العدوان العراقي عدد من اآلبار النفط الكويتية عددها  -19

 .م9113العراقية بعد التحرير عام –ترسيم الحدود الكويتية  833أعلنت األمم المتحدة قرار  -89

  .181ة وهو أن جميع دول األعضاء تلتزم بسيادة الكويت هوالذي أصدرته هيئة األمم المتحدالقرار  -91

 .م9119عام  فبراير 01تحررت الكويت رسميا من الغزو العراقي في  -02

 .سبعة شهوراستمر الغزو العراقي  -09
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 .نفذ المطلوب بين القوسين: السؤال السابع

  [اذكر اإلتهامات ]           .األزمة السياسية التي افتعلها العراق على الكويت -9

 .يت باإلعتداء على أراضيهتتهم فيها الكو -9

 .وسرقة نفطه -0

 .وأنها وراء انخفاض أسعار النفط -3

 [مراحل ]         .   الغزو العراقي على الكويت -0

 .قامت كتيبة مشاة بحرية عراقية بماهجمة جزيرة بويبان -9

 .الهجوم على فيلكا واالشتباك مع حماتها -0

 .صمةاقصر دسمان في العوات الجوية والبحرية مستهدفة أما داخل الكويت فقد أنزلت العاق الق -3

 .في الجهراء قامت معارك غير متكافئة بين الكويت والقوات الغازية مثل جال المطالع -4

 .أغسطس كانت قد سيطرت العراق على معظم األراضي الكويتية عدا فيلكا 0في نهاية يوم  -5

 .على معظم األراضي الكويتيةأغسطس قد سيطرت القوات العراقية  3في يوم  -1

 [األهمية ]      . مؤتمر الحكومة الشرعية المؤقت في الطائف -3

 .بقيت تمارس دورها تجاه الوطن والمواطنين -9

 .ممارسة مهامها بكل وطنية -0

 [األهمية ]         . مؤتمر جدة الشعبي -4

 .تأكيد على التفاف الشعب حول قيادته الشرعية-9

 .رعيةلى عودة الشرعية وحاجتهم للشتأكيد عال -0

 [مظاهر منها ]               .المقاومة الكويتية -5

 .خالل اللجان االجتماعية و الماليةاالنطالقة الشعبية  -9

 .تقديم المساعدات -0

 .قيام الشباب الكويتي بتوفير الرعاية لمن يحتاج -3

 . موقعة بيت القرين –لعراقيين مسح أسماء و أرقام األحياء و الشيارات لتضليلل ا -4
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 [اذكر المراحل ]        .تحرير الكويت من الغزو العراقي -1

م حيث فيها ضربات جوية مكثفة 9119يناير عام  91عاصفة الصحراء أو معركة تحرير الكويت  -9

 .على القوات العراقية أنهكت الجيش العراقي ودمرت قدراته

وفيها قسم الجيش لثالث أقسام قسم يحرر الكويت ، وقسم يحاصر  م9119فبراير  04الحرب البرية  -0

 . الجناح العراقي من غرب الكويت ، وقسم يقطع كافة اإلمدادات للجيش العراقي

 .قارن بين كل مما يأتي:السؤال الثامن

 جال األطراف–جال المطالع –الجسور –جال اللياح  عناصر جدول المقارنة

 القوات الغازية العراقية –الكوتي الجيش  األطراف المتحاربة

 الجهراء الموقع

 

 .انسب العبارة إلى قائلها وبين داللتها:السؤال التاسع

كان اتصالي مع صاحب السمو في تلك اللحظات المصيرية واالتفاق معه على الخروج من قصر دسمان "

 .أفضل وأخطر قرار في حياتي

 .الشيخ سعدالعبدهللا السالم الصباح: القائل

 .التعليق على خروج القيادة الكويتية إلدارة األزمة من الخارج: المناسبة

 .ضع عنوان مناسب للصور:السؤال العاشر

 

  

 

 

 

 

 

  

آثار الغزو العراقي على 

م9112الكويت   

 

مال المقاومة الكويتية أع

 الكويتيين في الغزو العراقي

 

 

 تحرير دولة الكويت
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 في مؤتمر جدة الشعي –رحمه هللا  –دون القيم السامية لكلمة سمو الشيخ جابر األحمد الصباح. 

 الداللة على متناة أواصر الشعب الكويتي ومواصلة المساعي الدؤوبة الستعادة الوطن من المحتل اآلثم

 النشاط

 

اكتب في حدود خمس أسطر عن مظاهر فرحة الكويتيين بتحرير الكويت من العدوان العراقي الغاشم. 

تحرير الكويت من الغزو العراقي هو فرحة كبيرة للكويتيين وخصوصا أنه مناسبة وطنية وفيه عطلة رسمية لسائر 

يكتفي فقط بتزيين البيوت و يتفنن في إنارة الشوارع واألحياء البالد، و فيه يتم التفنن في اإلحتفاالت فالشعب الكويتي ال 

واألبنية، كما تقام المهرجانات الخطابية ، ويكرم فيها الشهداء الذيت تفانوا في أرواحهم للوطن وتقام الموائد الخاصة 

ففي هذا العيد عرس حقيقي  والعامة ، كما يرفع العلم الكويتي الحر األبي على أسطح المنازل و االبراج والمبانب الشهاقة

 .للوطن

 

 النشاط

 م9112ابحث في آثار الدمار الذي قام به العدوان العراقي على دولة الكويت عام. 

 .حرق المباني و تكسير المكتبات –تغيير أرقام لوح السيارات للرقم العراقي  -9

 .بئر لمدة تسعة شهور 131حرق  -0

م9112يقي للغزو العراقي على دولة الكويت عام فرق بين السبب المعلن والسبب الحق. 

 .الغزو العراقي للكويت استعادة لحقوق للعراق التاريخية:السبب المعلن

 .ضم الكويت للعراق –الطمع بوربة وبويان  –الطمع في النفط الكويتي و الثروة : السبب الحقيقي

 

 م9112الكويت دون قرارات األمم االمتحدة ضد العدوان العراقي على دولة. 

 .ألدان الغزو العراقي وطالبه باالنسحاب الفوري:112القرار 

 .منع استيراد أي من السلع التي يكون مصدرها العراق: 119القرار 

دلل على صحة العبارات التالية: 

 .متانة الروبط بين الشعب الكويتي وحكومته -

 .والحكومة بالتنظيفاللجان اإلجتماعية والصحية و مساعدة الشعب الكويتي  -9

 .تقديم المساعدات –حماية االمناطق السكنية  –توفير السالح للمقاومين  -0

 .م9112إدانة المجتمع الدولي للعدوان العراقي على دولة الكويت عام  -

 .دولة ضد العراق لتنفيذ قرارات مجلس األمن الخاصة بإنسحاب العراق 30اإلئتالف العسكري المكون من 

م لتحرير الكويت 9119يناير  91معركة تحرير الكويت في يوم الخميس  (:عاصفة الصحراء)تعرف عن  اكتب ما

وشاركت فيها دول الخليج العربي و الواليات المتحدة األمريكية وفيها اطلقت ضربات جوية مكثفة إلنهاك الجيش العراقي 

 .العراقي

 النشاط
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 .كويت المستقبل:الفصل الثامن

 .رؤية الكويت الجديدة

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .ه موحد نحو مستقبل مستدامخطة التنمية توج -9

م يجرى فيها العمل في الوقت الحاضر على حشد كافة الجهود إلنجاز 0235خطة التنمية بحلول عام 

 (.ثقافيا -تجاريا  -مؤسسيا   -ماليا )أهداف خطة التنمية الوطنية لتحويل الكويت لمركز رائد 

 .علل لما يأتي:السؤال الثاني

 .ل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجارييهدف سمو األمير إلى تحوي -9

 .لتشجع فيها روح المنافسة -9

 .وترفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهود دولة مؤسسي داعم  -0

 .تحافظ على الهوية االجتماعية و التنمية المتوازنة وتوفير بنية مالءمة -3 

 .ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي:السؤال الثالث

 .مركز مالي وتجاريتحويل الكويت ل -9

 .لتشجع فيها روح المنافسة -9

 .وترفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهود دولة مؤسسي داعم  -0

 .تحافظ على الهوية االجتماعية و التنمية المتوازنة وتوفير بنية مالءمة -3 

 .عرف المفاهيم التالية:السؤال الرابع

مجتمعات واألعمال التجارية لتلبية احتياجات عملية تطوير األرض والمدن وال: التنمية المستدامة -9

 .الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها

 .اكمل العبارة بما يناسبها:السؤال الخامس

 .م0235خطة التنمية المنبثقة من حضرة صاحب السمو لرؤية الكويت الجديدة عام  -9

 .السؤال السادس ضع عنوان مناسب للصورة

 

 

 

كويت جديدة بخطة التنمية 

م0235المستدامة  
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 .مستقبل دولة الكويت

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .مكانة دولة الكويت الدولية محل ثقة من قبل العالم -9

 .أعمال الكويت و ما تقوم به من عمل إنساني خالل الكوارث -9

 .في المهم لدولة الكويتالموقع الجغرا -0

 .الكويت تسعى لبنية تحتية متطورة -0

 .دشبكة السكك الحدي -9

 .جسر الشيخ جابر األحمد -0

 .مترو الكويت –أنظمة النقل السريع  -3

 .مينا مبارك الكبير -4

 .الطريق اإلقليمي -5

 .مشروع مطار الكويت الجديد -1

 .الكويت تسعى للرعاية صحية عالية الجودة -3

 .التوسعة الجديدة لمستشفى األميري -9

 .مستشفى االمراض السارية الجديد -0

 .فى الصباح الجديدمستش -3

 .تشجيع ممارسة الرياضة -4

 .الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة -5

حرص صاحب السمو الشيخخ صباح األحمد على إدارة أزمات المواطن وإيجاد حلول اقتصادية  -4

 .متنوعة في مجال اإلصالح اإلقتصادي المستدام

م و خالصة الخطاب 0291مجلس األمة د االول للفصل اللتشريعي الخامس لاخطاب سموه في االنعق

 :األميري تتمحور في

 .البالد تواجه تواجه إنخفاض في اإليرادات -9

 .الدعوة إلى تخفيض اإلنفاق مع مراعاة محدودي الدخل -0

 .بيان دور القطاع الخاص والحكومي في اإلصالح اإلقتصادي -3
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 .الكويت تسعى لبيئة معيشية مستدامة -5

 .مشروع جنوب المطالع -9

 .معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد -0

فايات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة وتطوير برنامج الرقابة وتحسين جودة مراقبة الن -3

 .الهواء

 .علل لما يأتي:السؤال الثاني

 .يبدأ مستقبل دولة الكويت برؤية -9

 .الن الرؤية تصبح خطة لتحويل الكويت إلى مركز جذاب لالستثمار

 .راتيجياتخطة التنمية لمستقبل الكويت تشمل على ركائز واست -0

ألن الخطة تجوه نحو مستقبل مزدهر وكل ركيزة من الركائز تمثل مجال التركيز الخطة التنموية على عدد 

 .من البرامج المصممة لتحقيق أكبر أثر لبلوغ رؤية كويت جديدة

 .تسعى الكويت لبنية تحتية متطورة من خالل عديد من المشاريع -3

 .لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين

 .تسعى الكويت القتصاد مزدهر و مستدام -4

 .للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط

 .كان اهتمام الكبير باالقتصاد المتنوع -5

 .ألن ركيزة االقتصاد المستدام تالمس المواطن بصورة مباشرة في حياته اليومية

 .ما يأتيما النتائج المترتبة على كل م:السؤال الثالث

 .رأسمال بشري إبداعي في خطة التنمية المستدامة لمستقبل الكويت -9

 .تطوير نظام التعليم إلعداد الشباب بصورة افضل و يصبحوا أكثر إنتاجية للوطن

 .إدارة حكومية فعالة -0

 .إصالح الممارسات اإلدارية والبروقراطية لتعزيز معايير الشفافية و المساءلة القانونية

 .عرف المفهوم التالي:ال الرابعالسؤ

تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة،حيث تعتمد على اإلجراءات الموحدة وتوزيع : البروقراطية

 ((توزع على الناس باختالف مستوياتها وطبقاتها. ))المسؤوليات بطريقة هرمية
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 .اكمل العبارات بما يناسبها:السؤال الخامس

 .م0291االنعقاد األول للفصل التشريعي الخامس لمجلس األمة عام  -9

 .برؤيةيبدأ مستقبل دولة الكويت  -0

 .نفذ المطلوب بين القوسين:السؤال السادس

 [عدد االتجاهات ]    .اتجاهات الؤية لمستقبل الكويت المستدام -9

 ,مشاركة المواطن واحترام القانون -9

 .حكومة فعالة -0

 .اقتصاد مستدام -3

 .دولة كزدهرة -4

 .مكانة عالية -5

 [عدد الركائز ]    .ركائز صناعة مستقبل دولة الكويت -0

 .مكانة دولية متميزة -9

 .بنية تحتية متطورة -0

 .رأسمال بشري -3

 .إدارة حكومية فعالة-4

 .رعاية صحية عالية الجودة -5

 .اقتصاد مستدام -1

 .بيئة معيشية مستدامة -1
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 ييي

نسانية لدولة الكويت في مجال العمل الخيرياذكر بعض األعمال اإل. 

الصندوق الكويتي للنمية الذي ساعد العديد من الدول العربية النامية كاألردن في األسمدة الفوسفاتية  -9

 .والقروض للدول

 .بيت الزكاة الذي يوفر األموال والمساعدات لألسر المحتاجة والفقيرة -0

دلل على صحة العبارة: 

 ".انة متميزة دوليا فيما تقوم به من أعمال إنسانية خالل الكوارثللكويت مك"

 .مساعدة و إغاثة بنغالديش خالل إعصار سيدر -9

 .تقديم الدعم لتركيا بعد زلزال فان -0

 النشاط

 ييي

ابحث عن مشاريع أخرى في هذا المجال. 

 .مباني مستشفى العدان -9

 .مباني مركز السرطان -0

 النشاط

 ييي

على حرص صاحب السمو الشيخ صباح األحمد على إدارة أزمات المواطن وإيجاد حلول اقتصادية  دلل

 .متنوعة في مجال اإلصالح اإلقتصادي المستدام

م و خالصة الخطاب األميري 0291خطاب سموه في االنعقاد االول للفصل اللتشريعي الخامس لمجلس األمة 

 .بيان دور القطاع الخاص والحكومي في مجال اإلصالح اإلقتصاديالتخفيض في اإلنفاق العام و : تتمحور في

اقترح موارد اقتصادية أخرى تحقق عائدا اقتصاديا بديال عن النفط. 

 .الثروة السمكية -9

 (الماء–الرياح  –الشمس )استغالل الطاقة البديلة  -0

 

 النشاط

 ييي

المستدامة في دولة الكويت ابحث عن مشاريع أخرى في مجال البيئة المعيشية. 

 .مشروع محطة الشقايا لمشاريع الطاقة المتجددة -9

  .تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان واألعمال المكملة -0

 

 النشاط
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 .نماذج لبعض المشاريع من الخطة التنموية لمستقبل دولة الكويت الجديدة

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .مستشفى الشيخ جابر األحمد صرح من صروح الكويت -9

 .صنف كأكبر مستشفى في الشرق األوسط -9

 .ة اإلستيعابيةقيحتل المرتبة السادسة عالميا من حبث المساحة والط -0

 .أول مستشفى في الكويت فيه قسم خاص بالحوادث -3

 .يحتوي على عيادات طبية خارجية مجهزة بأحدث التقنيات -4

 .دار األوبرا مبعث فخر واعتزاز للكويت دولة وشعبا -0

 .هو صرح ثقافي ينعكس إيجابيا على تعزيز مكانة دولة الكويت -9

ويهدف إلى تسليط الضوء على الفنون المسرحية لخلق عالم مسرحي داخل مساحات خضراء تجذب  -0

 ,الرواد لمختلف الفنون

 .طمشروع مبادرة الوقود البيئي لمؤسسة البترول الكويتية يعزز مكانة الكويت العالمية في تكرير النف -3

فيه توسيع وتطوير لمصافتي ميناء عبدهللا و األحمدي ليكون مجمع تكرير متكامل وتزيد إنتاجيتهم إلى 

 .ألف برميل يوميا و تهدف لدفع عجلة اإلقتصاد 822

 .مشروع مبنى جامعة الشدادية طفرة في قطاع التعليم الجامعي على مستوى دولة الكويت -4

 .ان ذات تصاميم هندسية فريدةبما سوف تزخر به من منشآت و مب -9

 .مشروع أكاديمي وصرح واعد في التعليم المثالي -0

 .مشروع مصفاة الزور مرونة -5

 تكرير مختلف أنواع خامات النفط ومنها الثقيل:دورها اإلقتصادي  -9

 .أنها توفلر الوقود النظيف لمحطات الطاقة: دورها البيئي -0
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 .أهم المشاريع العمالقة المدرجة ضمن الخطة التنموية للكويت مشروع جسر الشيخ جابر األحمد -1

 .أطول جسر بحري في العالم -9

 .يربط بين مدينة الكويت بالصبية الجديدة -0

 .يعمل على ضمان انسيابية لحركة المرور بمنطقة الدوحة  -3

 

 .ة فقط بل العالممشروع مدينة صباح األحمد البحرية عمل حضاري متميز ليس على مستوى المنطق -1

 .اإلنجاز ال يقتصر على إنشاء مدينة متكاملة عللى أرض غير صالحة للبناء -9

 .استخدم فيه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال البناء -0

 .المزايا الطبيعية والبيئية -3

 .مشروع ميناء مبارك الكبير من أهم مشاريع خطة التنمية التي ستقوم بها دولة الكويت -8

يهدف إلنشاء ميناء بحري يكون محور للنقل يربط األرض بالبحر بوسائط نقل متعددة كالسكك الحديد  -9

 .ويعزز مكانة الكويت اقتصاديا

 .يساهم في انفتاح البالد على العالم تجاريا -0

 .دعم خطة المواصالت التي تحول الكويت لمركز تجاري ومالي -3

 .يتيشكل نقلة نوعية في تجارة الترانز -4

 .خطوة إلحياء طريق الحرير من خالل بوابة الكويت من شمال الخليج -5

 .طريق الجهراء ساهم في حل األزمة المرورية -1

 .فصل بين حركة المرور المحلية والعابرة -9

 .ورفع القدرة اإلستيعابية لطريق الجهراء خفضت نسبة الحوادث وقللت االزدحام المروري -0

 

 

 

 

 4- يربط المنطق الشمالية بالجنوبية الستيعاب الكثافة المرورية.
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 .ل لما يأتيعل:السؤال الثاني

 .المسؤولية التنموية للدولة تتقاسمها كل السلطات وتضم كل مكونات المجتمع -9

 .ومشاريع ضخمة عمالقة في ظل مواردهلتحقيق إنجازات حقيقية للمجتمع 

 .جاءت مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي وتوسعته -0

 .ياانطالقا من نظرة صاحب السمو لجعل الكويت مركز ماليا وتجار -9

تطوير بنية المطار و المدرجات الستيعاب جميع أنواع الطائرات ،و إنشاء مدارج الستقابلها ،وإنشاء  -0

 .ديد الستيعاب قدر أكبر من الركاب و تنشيط كمية الشحن الجويمبنى ج

 .يعد مشروع جامعة الشدادية ضمن الصروح التعليمية التي تتبناها الدولة -3

 .م في البالدلتطوير منظومة التعلي -9

 .إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية حاجات سوق العمل و بناء الوطن -0

 .عرف المفهوم التالي:السؤال الثالث

المواد البالستيكية )مخلفات صلبة وشبه صلبة تنتج من مختلف القطاعات مثل :النفايات الصلبة -9

 .ئةوهي تعد أخطر أنواع النفايات على البي( واألوراق والزجاج

 .اكمل العبارات بما يناسبها:السؤال الرابع

 .مستشفى الشيخ جابر األحمدأكبر مستشفى في الشرق األوسط هو  -9

 .ألف متر مربع 102مساحة مستشفى الشيخ جابر األحمد  -0

 .ألف متر مربع094 مساحة دار األوبرا -3

 .العمشروع مدينة جنوب المطأكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت هو  -4

 .مشروع الجامعة الجديدةأكبر المشاريع اإلنشائية التعليمية في الشرق األوسط هو  -5

 .كم31.5يبلغ طول جسر الشيخ جابر األحمد  -1

 .الخيرانتقع مدينة صباح األحمد البحرية في منطقة  -1

 .طريق الجهراءأكبر الطرق متعددة األدوار في العالم هو  -8

 .صباح السالم الجامعيةة يقع في منطقة مشروع الجامعة الجديد -1
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 .نفذ المطلوب بين القوسين:السؤال الخامس

 [خصائصه ]   . مستشفى الشيخ جابر األحمد -9

ألف  102أكبر مستشفى في الشرق األوسط ، يحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث المساحة مساحته 

المروحيات ، أول مستشقة فيها قسم خاص  أبراج و يضم ثالث منصات خاصة بهبوط 5متر يحتوي على 

 .بالكوارث،تحوي عيادات خارجية مجهزة بأحدث التقنيات الطبية

 [خصائصه ]    .دار األوبرا -0

ربع مباني ضخمة على شكل أأف متر مربع و يتكون من  094معلم يقع في مدينة الكويت مساحته 

دولة الكويت،ويهدف إلى تسليط الضوء على جواهر وهو صرح ثقافي ينعكس إيجابيا على تعزيز مكانة 

 ,الفنون المسرحية لخلق عالم مسرحي داخل مساحات خضراء تجذب الرواد لمختلف الفنون

 [خصائصه ]   . مشروع المطار الجديد -3

طوير مطار الكويت الدولي وتوسعته انطالقا من نظرة صاحب السمو لجعل الكويت مركز جاءت مشاريع ت

طوير بنية المطار و المدرجات الستيعاب جميع أنواع الطائرات ،و إنشاء مدارج الستقابلها ت،ماليا وتجاريا

 .،وإنشاء مبنى جديد الستيعاب قدر أكبر من الركاب و تنشيط كمية الشحن الجوي

 [خصائصه ]   . مشروع مبادرة الوقود البيئي لمؤسسة البترول الكويتي -4

الكويت العالمية في تكرير النفط فيه  البترول الكويتية يعزز مكانةمشروع مبادرة الوقود البيئي لمؤسسة 

 822توسيع وتطوير لمصافتي ميناء عبدهللا و األحمدي ليكون مجمع تكرير متكامل وتزيد إنتاجيتهم إلى 

 .ألف برميل يوميا و تهدف لدفع عجلة اإلقتصاد

 [خصائصه ]    .مشروع مدينة جنوب المطالع -5

 .مركز صحي 90مدرسة و 991نسمة و 422.222ني في تاريخ الكويت و يضم أكبر مشروع إسكا

 [خصائصه ]    .مشروع الجامعة الجديدة -1

مشروع مبنى جامعة الشدادية طفرة في قطاع التعليم  أحد أكبر المشاريع اإلنشائية في الشرق األوسط 

 فريدةذات تصاميم هندسية منشآت و مبان  بما سوف تزخر به منعي على مستوى دولة الكويت الجام

 .مشروع أكاديمي وصرح واعد في التعليم المثاليوهو 

 [خصائصه ]    .مشروع مصفاة الزور -1

في تكرر جميع أنواع النفط حتى النفط  ةبرميل يوميا و هي مرن 195,222أكبر مصفاة بالعالم و ستنتج 

 .الثقيل ،وتوفر الوقود النظيف لمحطات الطاقة
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 [خصائصه ]    .لشيخ جابرمشروع جسر ا -8

طوله 31,5كم مشروع جسر الشيخ جابر األحمد أهم المشاريع العمالقة المدرجة ضمن الخطة التنموية 

للكويت، أطول جسر بحري في العالم يربط بين مدينة الكويت بالصبية الجديدة ،يعمل على ضمان انسيابية 

 لحركة المرور بمنطقة الدوحة ،يربط المنطق الشمالية بالجنوبية الستيعاب الكثافة المرورية.

 [خصائصه ]    .مشروع معالجة النفايات الصلبة -1

 .يهدف موقع كبد إلى استغالل أحدث التقنيات في معالجة النفايات الصلبة وحماية البيئة والموارد البرية

 [خصائصه ]   . مدينة صباح األحمد البحرية -92

نطقة خيران مشروع مدينة صباح األحمد البحرية عمل حضاري أكبر مشروع للقطاع الخاص يقع في م

متميز ليس على مستوى المنطقة فقط بل العالم،اإلنجاز ال يقتصر على إنشاء مدينة متكاملة عللى أرض 

 .غير صالحة للبناء،استخدم فيه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال البناء،المزايا الطبيعية والبيئية

 [خصائصه ]    .بارك الكبيرمشروع ميناء م -99

يهدف إلنشاء  مشروع ميناء مبارك الكبير من أهم مشاريع خطة التنمية التي ستقوم بها دولة الكويت

ميناء بحري يكون محور للنقل يربط األرض بالبحر بوسائط نقل متعددة كالسكك الحديد ويعزز مكانة 

تجاريا،دعم خطة المواصالت التي تحول الكويت  الكويت اقتصاديا ، يساهم في انفتاح البالد على العالم

لمركز تجاري ومالي،يشكل نقلة نوعية في تجارة الترانزيت،خطوة إلحياء طريق الحرير من خالل بوابة 

 .الكويت من شمال الخليج

 [خصائصه ]   . مشروع طريق الجهراء -90

م 0299دوار في العالم وابتدأ فيه مشروع متكامل يربط شرق الكويت بغربها و هو أكبر الطرق متعددة اال

،فصل بين حركة المرور المحلية طريق الجهراء ساهم في حل األزمة المرورية، م0291وانتهى منه 

 .والعابرة،ورفع القدرة اإلستيعابية لطريق الجهراء خفضت نسبة الحوادث وقللت االزدحام المروري

 .مشروع شبكة السكك الحديد -93

ة متكاملة بين مدينة الكويت والمطار والموانئ البحرية، وكذلك تربط الكويت يتكون المشروع من شبك

بدول مجلس التعاون الخليجي، ويخدم هذا المشروع الركاب وعمليات الشحن ، وهو الحل لالختناقات 

 .المرورية
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 (أمام كل مشروع) .ضع عنوان مناسب للصور: السؤال السادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مستشفى الشيخ جابر األحمد

 

 المطار الجديد دار األوبرا

 

 

 

 

مبادرة الوقود البيئي لمؤسة 

 البترول الكويتية

 مبنى الجامعة الجديدة مدينة جنوب المطالع

 
 

 

مشروع معالجة النفايات  جسر الشيخ جابر مصفاة الزور

 الصلبة

   

 طريق الجهراء ميناء مبارك الكبير مدينة صباح األحمد البحرية
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 ييي

 الشيخ جابر باستخدام برنامج ابحث عن موقع مستتشفى (goggle map ) 

 .شارع الملك خالد بن عبدالعزيز،مدينة الكويت

 النشاط

 ييي

اكتب تقريرا عن دور مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي في تعزيز مكانة دولة الكويت ثقافيا. 

ي الجميع في كافة المجاالت مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي هو منبر للتبادل الثقافي والبيئة التي تحتو

الثقافية والفنية واألدبية ومحطة اإلبداع والتفكير الحر في دولة الكويت والوطن العربي واستحضار الهوية 

 .الكويتية وإعادة تشكيلها من خالل الوسائل اإلبداعية الحديثة

 النشاط

 ييي

بحريةأعد تقريرا عن أهم الخدمات والمرافق في مدينة صباح األحمد ال. 

 :تتوافر مباني خدمية مثل البريد و الربق والهاتف و العديد من الخدمات المتكاملة 

شواطئ ، مساجد ، مرسى ، جزر المنغروف ، قسائم صناعية ، مركز إطفاء بحري ، قسائم سكنية ))  

 ((.وتجارية

 النشاط

 ييي

كيف ساهم مشروع طريق الجهراء في حل األزمة المرورية. 

،فصل بين حركة المرور المحلية والعابرة،ورفع القدرة طريق الجهراء ساهم في حل األزمة المرورية

 .اإلستيعابية لطريق الجهراء خفضت نسبة الحوادث وقللت االزدحام المروري

 

 النشاط
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 ييي

صنف كال من مشاريع التنمية في مستقبل الكويت الجديدة حسب الجدول التالي. 

 مبنى الجامعة الجديد –مشروع المطار الجديد  (ةمعماري)مشاريع إنشائية 

 مدينة صباح األحمد البحرية

 مدينة جنوب المطالع مشاريع إسكانية

 مصفاة الزور –مبادرة الوقود البيئي  مشاريع اقتصادية

 مستشفى الشيخ جابر  مشاريع صحية

 دار األوبرا  مشاريع سياحية

 مشروع المطار الجديد –ر جسر الشيخ جاب مشاريع النقل والمواصالت

 سكك الحديد –طريق الجهراء 

 معالجة النفايات الصلبة –مبادرة الوقود البيئي  مشاريع بيئية

 دار األوبرا  مشاريع ثقاقية

 مبنى الجامعة الجديدة  مشاريع تعليمية

 

اقترح مشاريع أخرى تساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة وبناء الكويت الجديدة. 

 .مشروع استغالل الطاقة الشمسية -9

 .مشروع التخلص من الغازات الملوثة للهواء -0

 النشاط
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 .م مشروع استغالل الجزر الكويتية0235الكويت الجديدة في 

 .دلل على صحة العبارة:السؤال األول

 .للجزر الكويتية أهمية تاريخية -9

 .نيساسية في حركة التجارة من آالف السنأمحطة  -9

 .الحضارات ارتبطت بأقدم -0

 .مليون نسمة ضمن سوق اقتصادي كبير 952وجودها وسط أكثر من  -3

 (.أوروبا –أفريقيا  –آسيا )موقع جغرافي يتوسط خطوط التجارة بين قارات العالم القديم  -4

 .فريد من نوعهمشروع الجزر بمناطقه المتنوعة يشكل تكامل  -0

 .مليار دوالر سنويا35القومي الكثر من  قادرة على خلق معادلة اقتصادية يصل إنتاجها -9

 .استثمارات عالمية تتجاوز حاجز المليار ونصف المليار -0

 .فرص العمل المتنوعة لتدخل النشاط السياحي -3

أنه مشروع يضيف األمن واالستقرار لوضع الدولة االستراتيجي وتستعيد الكويت دورها التاريخي  -4

 .كمركز تجاري

 .لما يأتيعلل :السؤال الثاني

 .جزر الكويت قادرة على أن تكون بوابة الكويت نحو المستقبل -9

 .بسبب ابتكار الفرص اإلستثمارية األمثل إلعمار جزر الساحل الشرقي

 .تم استغالل جزر الكويت للمشاريع التنموية -0

 .الطبيعة الجغرافية كجزر غير مأهولة -9

 .سهولة تطبيق القوانين والتشريعات -0

 .عد التراثي والتاريخي وأنماط الحياة البيئية المتنوعةالب -3
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 .اكمل العبارات بما يناسبها:السؤال الثالث

 ,%5جزر الساحل الشرقي من دولة الكويت تشكل من مساحة الكويت نسبة  -9

جبل  –لكسمبرج  -سنغافورة –هونغ كونغ تطبق على جزر الكويت مشاريع تتطابق مع مواصفات  -0

 .طارق

 .نفذ المطلوب بين القوسين:ؤال الرابعالس

 [عدد ]    . جزر الساحل الشرقي لدولة الكويت -9

 .بوبيان -9

 .فيلكا -0

 .عوهة -3

 .مسكان -4

 .وربة -5

 [مميزاتها ]   .كويت المستقبل -0

 .مركز تجاري ومالي عالمي -9

 .بيئة جاذبة لؤوس المال -0

 .حقل اقتصادي متجدد -3

 .صحيةبيئة تعليمية و  -4

 .فيها بنية تحتية تواكب اإلزدهار -5

 [عدد ]    .الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية -3

 .إحياء طريق الحرير التاريخي -9

 .بوابة ميناء شمال الخليج العربي -0

 .موطن جديد لجذب لرؤوس األموال -3

 .مركز للثقافة المحلية -4

 ((اإلختبار يكتفي بنقطتينتتنوع اإلجابات في الكتاب المدرسي و لكن في ))
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 ييي

اقترح مشاريع تنموية اقتصادية سياحية للجزر الكويتية لجعلها مركز جذب للسياحة الداخلية والخارجية. 

ق والمرافق الالسياحية بطابع بيئة طبيعية تشمل شمال جزيرة بوبيان و هي منطقة مثالية إلنشاء الفناد -9

 .بيئي

 .مركز التجارة العالمي للمال واألعمال -0

 .بيئة مثالية مهيئة لالستثمار الدولي ضمن البورصة العالمية-3

 النشاط
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 (من األكثر أهمية إلى األقل أهمية)الحظ عزيزي الطالب الخرائط المهمة في اإلختبار 

الحظ الخريطة الصماء أمامك ثم أجب. 

 

 .حقل برقانعلى الخريطة يمثل أكبر حقل نفطي هو ( 9)رقم  -9

 .ميناء األحمديصدرت فيه أول شحنة نفطية هو  يمثل أول ميناء( 0)رقم  -0

 .بحرةكانت فيها أول اتفاقية امتياز للنفط هي  (3)المنطقة التي تحمل الرقم -3

 .الزورتمثل منطقة فيها أكبر مصفاة في العالم وهي ( 4)رقم  -4

 .العاصمةفيها قصر دسمان وهي ( 5)المنطقة التي تحمل الرقم  -5

 .الجهراءلت فيها معركة جال األطراف و هي حص( 1)المنطقة رقم  -1

 .م بوضع دائرة9112حدد على الخريطة الدولة التي احتلت الكويت عام   -1

 .الدولة الخليجية التي طالب بإدانة العدوان في مؤتمر القمة العربية بوضع مربع حدد على الخريطة -8

 

 

 

 

9 
0 

3 

4 

5 1 
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 .A م تمثل الحرف9193ثمانية عام حدود الكويت بعد اتفاقية الحماية اإلنجليزية الع -9

 

 

 

 

 

 

 

 9- رقم )9( على الخريطة يمثل أول جزيرة تم تحريرها من الغزو العراقي هي قاروه.

 0- رقم )0( على الخريطة تمثل جزيرة تشكل 5% من الدولة و هي بوبيان.

 3- آخر جزيرة سيطر عليها العدوان العراقي تحمل الرقم 3. 

 

9 

0 

3 
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 .الطائفعلى الخريطة يمثل المنطقة التي عقدت فيها الحكومة الشرعية المقر المؤقت وهي ( 9)رقم  -9

 

 .األهوازعلى الخريطة يمثل المنطقة التي يقودها الشيخ خزعل و هي ( 9)رقم  -9

 .مكةم و هي 9191كان فيها الشريف حسين  تمثل المنطقة التي ةعلى الخريط( 0)رقم  -0

 

 

 

 

9 

9 

0 
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 .الصومالوهي دولة تعرضت للجفاف و ساعدتها الكويت  ى الخريطة تمثلعل( 9)رقم  -9

 .سوريام وهي 0299على الخريطة تمثل دولة تعرضت ألزمة عام ( 0)رقم  -0

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

0 

 

حقل العراقية هو  –على الخريطة يمثل حقل كويتي يقع بين الحدود الكويتية (  9)رقم -9

 .الرميلة

9 
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 التواريخ الهامة في تاريخ الكويت مجمعة.

 التاريخ الحدث

 9194م الحرب العالمية األولى

 9191م المؤتمر البريطاني في عهد الشيخ جابر بن مبارك

 9102م حرب الجهراء – معركة حمض

 9193م االتفاقية اإلنجليزية العثمانية في عهد الشيخ سالم

 9100م معاهدة العقير

 9109م تأسيس مجلس الشورى في عهد الشيخ أحمد الجابر

 9132م تأسيس المجلس البلدي في عهد الشيخ أحمد الجابر

تأسيس المجلس التشريعي في عهد الشيخ أحمد 

 الجابر

 9138م

 9109م تأسيس مدرسة األحمدية

 9148م إعادة بناء مدرسة األحمدية كليا

 9131م تأسيس مجلس المعارف

 9108م انهيار تجارة اللؤلؤ الطبيعي

 9134م أول اتفاقية امتياز

 9131م بداية حفر النفط في حقل برقان

 9138م إنتاج كميات كبيرة من النفط في حقل برقان

 9141م تصدير أول شحنة نفط من ميناء األحمدي

اتفاقية الصداقة و التشاور- انضمام الكويت لجامعة 

 الدول العربية- تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية

 9119م

 أول انتخابات لمجلس األمة الكويتي

 تولي الشيخ صباح األحمد منصب وزير خارجية

 9113م
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 ة البريطانيةاتفاقية الحماي م9811

تعيين الشيخ صباح السالم  -الموافقة على الدستور م0911

تغيير اسم دائرة  -وليا للعهد ووزيرا للخارجية

تعيين الشيخ سعدالعبدهللا  -المالية إلى وزارة المالية

تعيين الشيخ -وزير داخلية وفي لجنة وضع الدستور

 سيصباح عضوا في المجلس التأسي

 إنشاء جامعة الكويت م9111

 تأميم النفط في عهد الشيخ صباح السالم م9115

 مشاركة الكويت في حرب فلسطين م9113م و 9111

 تعيين الشيخ جابر األحمد رئيسا لألمن في األحمدي م9141

 -تولى الشيخ جابر األحمد رئاسة الدائرة المالية م9151

اب تاريخ تولي الشيخ صباح منصب رئيس لجنة كت

 الكويت

 تولي الشيخ جابر األحمد رئاسة وزارة المالية م9115

 الغزو العراقي على الكويت م9112أغسطس  0

 تحرير الكويت من الغزو العراقي م9119فبرلير  01

 إنشاء مجلس التعاون الخليجي م9189

 اإليرانية -الحرب العراقية  م9182

ا للعهد ورئيس لمجلس تعيين الشيخ سعدالعبدهللا ولي م9111

 الوزراء

 وفاة الشيخ سعدالعبدهللا م0228

 والدة الشيخ صباح األحمد م9101

 تولي الشيخ صباح األحمد رئيس مجلس الوزراء م0223

 االبتداء بمشروع طريق الجهراء -األزمة السورية م0299

 اختيار صاحب السمو قائد للعمل اإلنساني م0294
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بداية عهد العراق الملكي وتعيين الملك فيصل ملكا  م9109

 للعراق

 المراسالت الكويتية العراقية م9130

انقالب الضباط بقيادة عبدالكريم قاسم على االتحاد  م9158

 الهاشمي

 أزمة الصامتة م9113

انعقاد مجلس -112اصدار مجلس األمن القرار  م9112

انعقاد مؤتمر القمة العربية  –ية جامعة الدول العرب

 انعقادمؤتمر جدة الشعبي–

الحرب  –معركة الصحراء  -موقعة بيت القرين م9119

 البرية

 إنشاء قوات درع الخليج  م9184

 9113م ترسيم الحدود الكويتية العراقية بعد التحرير

الكويت الجديدة الرائدة ماليا وتجاريا وثقافيا 

 ومؤسسيا

 0235م

االنعقاد األول للفصل التشريعي الخامس عشر 

 لمجلس األمة

 االنتهاء من مشروع طريق الجهراء

 0291م
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أوراق عمل للتدريب على ما سبق دراسته. 

 .اكمل العبارات بما يناسبها: السؤال األول

 .................... . صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي هو سمو الشيخ -9

 .................. .سالم بن مبارك عام  لمعاهدة اإلنجليزية العثمانية في عهد الشيخوقعت ا -0

 .................... .أنشأ المجلس التشريعي عام  -3

تعرف المناطق القريبة من بعضها بعض ولها خصائص مشتركة يفصل بينها حدود طبيعية هي  -4

. .................... 

 .................... .لكويتية العراقية في عام تبادل المراسالت ا -5

 .................... .الهاشمي بسبب انقالب الضباط بقيادة  –انهار اإلتحاد العراقي  -1

 .................... .ذكر عبدالكريم قاسم في تبعية الكويت لوالية  -1

 ........ .............أول جزيرة كويتية تحرر من الغزو العراقي هي  -8

القرار الذي يؤكد على التزام جميع الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة بسيادة الكويت هو  -1

. .................... 

 .................... .أكبر مشروع إسكاني في تاريخ دولة الكويت هو  -92

 اخلية وهي الصورة المقابلة تمثل سياسة من سياسات الشيخ جابر األحمد الد -99

. .................... 

  .................... .الصورة المقابلة توضح تسلم األمير جائزة  -90

 

 

 يهدف المشروع في الصورة المعالجة لمعالجة النفايات الصلبة في منطقة -93

. .................... 
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 .بوضع الرقم المناسب( ب) بما يناسبها من عناصر( أ)صل عناصر المجموعة  :السؤال الثاني

 (ب) الرقم (أ)

مشروع مستشفى  -9

 الشيخ جابر األحمد 

 

 

  تحرير الكويت -0

 

  المقاومة الكويتية -3
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 (ب) الرقم (أ)

سياسة الشيخ جابر األحمد  -9

 الخارجية

 

 

عضوية الكويت في هية األمم  -0

 المتحدة

 

 

حمد سياسة الشيخ جابر األ -3

 الداخلية

 

 

 (ب) الرقم (أ)

شيخ تولى منصب رئيس لجنة كتابة تاريخ  -9

 الكويت

 الشيخ صباح األحمد 

 الشيخ صباح الشالم  حصل على لقب بطل التعمير -0

 الشيخ سالم بن مبارك  أنشأ جامعة الكويت -3

 الشيخ سعدالعبدهللا  وقع اإلتفاقية العثمانية اإلنجليزية -4
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 .فند العبارات: ال الثالثالسؤ

 .م9119تأثرت الكويت بتهديدات عبدالكريم قاسم  -9

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 .الكويت ال تسعى الستغالل الجزر في الرؤية المستقبلية -0

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 .ليست عضو فعال في المساعدات اإلنسانية والعالميةدولة الكويت  -3

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 .ما النتائج المترتبة على كل مما ياتي :السؤال الرابع

 .إدارة حكومية فعالة -9

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 .م9158ام انقالب الضباط األحرار بقيادة عبدالكريم قاسم ع -0

........................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

 .لي الشيخ جابر األحمد الصباح رئاسة الدائرة الماليةتو -3

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
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 .الحظ الخريطة الصماء أمامك ثم أجب: السؤال الخامس

 

 .................... .و هو على الخريطة يمثل أكبر حقل نفطي في الكويت ( 4)رقم -9

 .................... .على الخريطة يمثل أكبر جزيرة كويتية و هي ( 9)رقم  -0

 .................... .م 9112على الخريطة يمثل الدولة التي اعتدت على الكويت عام ( 0)رقم  -3

 .................... .على الخريطة يمثل ميناء تم فيه تصدير أول شحنة نفط و هو ( 3)رقم  -4

 

 

 

 

  

 

 

 

9 

0 

3 

4 
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 .اقرأ الفقرة ثم أجب عن المطلوب: السؤال السادس

م على 9112ية مع دولة الكويت والتصعيد المعتمد في شهر يوليو حاول العراق افتعال أزمة سياس" -9

نحو سريع ومتصاعد بشكل بدا معه وكأن العراق استنفذ كل الوسائل السلمية و من مطالب العراق تقديم 

 ".مبلغ ضخم غير محدد كنواة لمشروع مارشال العربي

 

 .ضع عنوان مناسب للفقرة السابقة -9

........................................................................................................................ 

 .عرف المفهوم الذي تحته خط -0

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 .اذكر اتهامات العراق للكويت في األزمة السياسية -3

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

إن خطة الكويت التنموية المستقبلية البناءة ترتكز على أسس وركائز قويمة راسخة و منها إدارة "  -0

لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة  والبيروقراطيةفيها إصالح الممارسات اإلدارية حكومة فعالة ، و

 ".الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي

 

 ,ضع عنوان مناسب للفقرة السابقة -9

........................................................................................................................ 

 .عرف المفهوم الذي تحته خط -0

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 اذكر ركيزتين لخطة الكويت التنموية المستقلبية  -3

-                                         ..............................-  ............................ 
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 .نفذ المطلوب بين القوسين :السؤال السابع

 [لها أعما]         .    المقاومة الكويتية -9

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 [أهم أعماله فيها ]       . ة الشيخ جابر األحمد الداخليةسياس -0

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 [مهاما ]          .    المجلس التشريعي -3

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 [أهم األحداث في عهده ]        .   الشيخ سالم بن مبارك -4

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 [اذكر األعمال ]     .  مشاريع من الخطة التنموية لمستقبل الكويت الجديدة -5

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
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 .علل لما يأتي: السؤال الثامن

 .ز مالي وتجارييهدف سمو األمير إلى تحويل دولة الكويت إلى مرك -9

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 .تشكل الدساتير أهمية كبيرة في حياة المواطنين -0

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 .بدأ العراق بالتصعيد اإلعالمي تجاه الجارة والشقيقة الصغرى الكويت -3

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 .دلل على صحة العبارة :السؤال التاسع 

 .ارتبطت الكويت والعراق منذ القدم بعالقات اقتصادية واجتماعية قديمة -9

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 .دار األوبرا مبعث فخر واعتزاز للكويت دولة وشعبا -0

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 .في فترة عصيبة من فترات السياسة الخارجية تولى الشيخ أحمد الجابر الصباح الحكم -3

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
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 .فرق بين كل مما يأتي: السؤال العاشر

 

 سياسة الشيخ صباح السالم الخارجية سياسة الشيخ صباح السالم الداخلية

 

 

 

 

 

 أهم األحداث في عهد الشيخ سالم بن مبارك أعمال الشيخ سالم بن مبارك

 

 

 

 

 

 

 الكويت في ضمان بيئة معيشية مستدامةأعمال  أعمال الكويت في توفير البنية التحتية

 

 

 

 

 

 

 مفهوم النفايات الصلبة مفهوم التنمية المستدامة
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 .اختر من بين البدائل الخيار الذي ال ينتمي للمجموعة: السؤال الحادي عشر 

 :كل الجزر فيما يأتي تمثل جزر الساحل الشرقي عدا  -9

 [مسكان        –وربة              –أم المرادم              –بوبيان       ] 

 :كل األعمال هي من أعمال الشيخ صباح السالم الداخلية عدا  -0

 [التجنيد        –تأميم النفط              –إنشاء الجامعة              –الصندوق الكويتي للتنمية       ] 

 :كل ما يلي ألقاب للشيخ سعدالعبدهللا ما عدا -3

 [بطل التحرير        –األمير الوالد             –أبوالدستور              –ر       بطل التعمي] 

 :اتجاهات الرؤية المستقبلية الكويتية ما عدا -4

 [رأسمال        –دولة مزدهرة             –اقتصاد مستدام              –مكانة عالية       ] 

 

 .ل الكلمات المتفرقةكون فقرة مترابطة من خال :رشع السؤال الثاني

 [الجهراء  –جنوب المطالع  –غير متكافئة ]   -9

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 [زلزال فان  –مساعدات  –إعصار سيدر ]   -0

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 [سياسة خارجية   –الشيخ عبدهللا السالم  –جسور صداقة ]  -3

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 [كوادر وطنية  –جامعة  –صرح تعليمي ]  -4

........................................................................................................................ 

 

 تمت بحمد هللا

....................................................................................................................... 


