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  محمد شبيباعداد/ أ. 

 اشراف ومراجعة

 رئيس قسم االجتماعيات - أ.سعود المونس 

  لالستفسار

q84s@hotmail.com 

www.q84s.com 
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 111-111ص (.م1950-م1915ضاع الداخلية والخارجية في دولة الكويت )الفصل الخامس: األو 

 

 السؤال األول/ أكمل العبارات التالية:

 111ص.         الشيخ جابر بن مبارك الصباحم في عهد 1916عقدت بريطانيا مؤتمًرا في الكويت عام -1

                                                   لميةالحرب العاهو ابر المبارك حدثاً تاريخياً فترة حكم الشيخ ج عاصرت-2

 111ص                                                                                           .م1111-1111األولى 
 111ص          .برسي كوكس م يسمى1111مؤتمر الكويت عام  ترأس الذي المقيم السياسي البريطاني-3

 111ص                                                            .م1920العام الذي وقعت فيه معركة الجهراء -4

 111ص                       م.1111االتفاقية اإلنجليزية العمانية على حدود الكويت عام  أكدت-5

 111ص                                        م.مالكوم اسمه 1920عام  السياسي البريطاني بالكويت الوكيل-1

م مهمته اإلشراف على تأسيس المدارس واإلنفاق عليها وتوجيهها 1936مجلس تم تأسيسه في العام -7

 111ص                                                                                           مجلس المعارف.يسمى 

 111ص                                                   م.1111المدرسة األحمدية عام  شيدت-8

 111ص                                                   م.1311عام  مجلس المعارف أنشأ-1

                            111ص                                               برقان.م يسمى 1128حقل نفطي ينتج النفط تجارياً عام -11

                  111ص                                                  اللؤلؤ.م تسمى 1128تجارة انهارت في الكويت عام -11

                    السؤال الثاني/ أكمل المخطط الزمني التالي:

 
  السؤال الثالث/ عرف ما يلي:

 111ص               وسكان البادية في الجزيرة العربية. تحضر الكويهي حركة الجارة بين  المسابلة:-1

هو مجلس مهمته اإلشراف على تأسيس المدارس واإلنفاق عليها وتوجيهها، وتمت  مجلس المعارف:-1

 111ص                      دعوة خمسين نائبًا من أهالي الكويت النتخاب أعضاء المجلس.                     

أول اتفاقية امتياز 
للنفط في الكويت 

(بحرة)

م 1934عام •

بداية حفر 
النفط في 
حقل برقان

م1936عام •

إنتاج النفط 
بكميات تجارية 
في حقل برقان

م1938عام •

أولتصدير
شحنة نفط 
من ميناء 
األحمدي

م1946عام •
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 111ص                                                                                         السؤال الرابع/ فرق بين:

 م مع بعض زعماء العرب.        1916السبب المعلن وغير المعلن لعقد بريطانيا مؤتمًرا في عام -أ

 السؤال الخامس/ علل لما يلي:   

 111ص   م.1920الم بن مبارك إلى الوكيل السياسي البريطاني في عام إرسال رسالة من قبل الشيخ س-أ

 بسبب االختالف على الحدود مع األمير عبد العزيز آل سعود.

                               م1111المبارك السور الثالث عام  بناء الشيخ سالم-ب

 حماية مدينة الكويت من أي هجوم يرى.

                                                                       111ص                                                 م.1111ليزية العثمانية عام االتفاقية اإلنج أهمية-ج

 .دولة الكويت حدودألنها أكدت على 

   كان الشيخ أحمد الجابر حذًرا في التعامل مع بريطانيا.-هـ

 م.1922تنصف الكويت في معاهدة )العقير( في عام  ألن بريطانيا لم

  السؤال السادس/ قارن بين كل من:

 لصباح من حيث تاريخ اإلنشاء والمهام.المجالس التي أُنشئت في عهد الشيخ أحمد الجابر ا-أ

 

 

 

 السبب المعلن
 وقوف الدول العربية بجانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى.-1

 دول العربية.تحقيق الوحدة لل-2

 ترسيخ الوجود االستعماري البريطاني في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. - السبب غير المعلن

 المجالس التي أُنشئت في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح:

 المجلس التشريعي المجلس البلدي مجلس الشورى المجلس

 م1938 م1930 م1921 التاريخ

 المهام
إسداء الرأي والنصح 

 والمشاركة بالقرار.

ارة أمور التنظيم الداخلي إد

للكويت من أسواق وأمور 

 النظافة العامة.

إدارة شؤون مدينة الكويت -1

الداخلية بالتعاون مع حاكم 

 الكويت.

إدارة الجمارك واألسواق -2

وحل الصراعات بين التجار 

 في األسواق.

 وضع ميزانية لإلمارة.-3

 111ص

 111ص
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 السؤال السابع/ اذكر ما يلي:

  أبرز أعمال الشيخ جابر بن مبارك الصباح بعد توليه الحكم.-أ

 اعفاء الكويتيين من ضريبة الثلث على العقارات التي فرضها والده الشيخ مبارك. 

  أبرز أعمال الشيخ سالم بن مبارك الصباح.-ب

 وم الجمركية.خفض الرس -1

 إلغاء الضرائب على الصادرات. -2

 تعيين مختارين في األحياء. -3

  أبرز األحداث المهمة في عهد الشيخ سالم بن مبارك الصباح.-جـ 

 م.1920مايو  –معركة حمض  -1

 م.1920أكتوبر  –معركة الجهراء  -2

 م.1920 –بناء سور الكويت الثالث  -3

  ي تعامل معها الشيخ أحمد الجابر بعد توليه الحكم.أبرز القضايا المهمة الت-د 

 مشكلة الحدود والمسابلة مع السعوديين. -1

 معالجة عالقات الكويت مع العراق. -2

 الحذر في التعامل مع بريطانيا بعد معاهدة العقير. -3

 111ص                                   أهم االنجازات في المجال االقتصادي في عهد الشيخ أحمد الجابر.-هـ
 تأسيس شركة نفط الكويت.-1

 بداية اكتشاف النفط وتصديره.-2

 م.1128انهيار تجارة اللؤلؤ عام -3

 

 أوجد العالقة بكتابة فقرة مترابطة باالستعانة بالكلمات التالية:السؤال الثامن/ 

 م(1111 –حي القبلة  –)المدرسة األحمدية 

م في حي القبلة )جبلة(، وتكونت من بناءين متقابلين 1921مايو عام تم تشييد المدرسة األحمدية في 

 م لمواجهة الزيادة في عدد الطالب.1948يفصلهما شارع، وأُعيد بناء المدرسة كليًا عام 

 

  السؤال التاسع/ فند العبارة التالية:

 عة.نما االقتصاد الكويتي في عهد الشيخ أحمد الجابر نتيجة للتطور في مجال الزرا-أ

العبارة خطأ فقد، طرأت العديد من التغيرات في فترة حكم الشيخ أحمد الجابر في الجانب االقتصادي 

وأبرزها اكتشاف النفط وتأسيس شركة نفط الكويت مما ساهم بتطور االقتصاد الكويتي وكان بداية التغير 

 االقتصادي في دولة الكويت.

 

 111ص

 111ص

 111ص  

 111ص

 111ص

 111ص
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       أجب عما يلي:السؤال العاشر: اقرأ البرقيات التالية ثم 

 111ص ن جل قصدنا من هذا االجتماع هو دعم مسائل األمة العربية"                               إ"-أ

 من أرسل هذه البرقية ولمن أرسلت. -1

 الي شريف مكة الصباح الشيخ جابر المباركحاكم الكويت و األهواز الشيخ خزعل،أرسلها أمير -

  حسين. الشريف

 اعنا في الكويت كان يهدف الي دعم مسائل األمة العربية وصيانة حقوقها"" إن اجتم-ب

 من أرسل هذه البرقية ولمن أرسلت.-1

 .برسي كوكسالمقيم السياسي البريطاني الي  الصباح الشيخ جابر المباركحاكم الكويت أرسلها -   
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 111-111ص      يادة والتحديث. الفصل السادس: استقالل الكويت واستكمال أدوات الس 

 

 السؤال األول/ أكمل العبارات التالية:

 111ص                                        م.1111السالم اإلمارة رسمياً عام  عبد هللاالشيخ  ىتول-1

 111ص                                       واالستقالل.السالم أبو الدستور  عبد هللاأبرز األلقاب للشيخ -2

 111ص                     الصداقة والتشاور. م باتفاقية سميت باسم1811استبدلت اتفاقية الحماية عام -3

 111ص    .                                                                      م1131استقلت دولة الكويت عام -4

 111ص                     الدول العربية. جامعة هية إقليمية م إلى منظم1111عام انضمت الكويت -5

 111ص  .                                  م1131 منظمة هيئة األمم المتحدة عام إليانضمت دولة الكويت -1

 111ص                                     .111م وتبلغ مواده 1112تمت الموافقة على دستور الكويت عام-7

 111ص   .                             م1131أول انتخابات لمجلس االمة الكويتي بنظام العشر دوائر عام -8

 111ص                      م.1131السالم الصندوق الكويتي للتنمية عام  عبد هللاأسس الشيخ -1

 111ص                                       م.1191تم تأميم النفط في عهد الشيخ صباح السالم عام -11

نشاء جامعة إهو  م1111عام  صباح السالم الصباحأبرز المشاريع في المجال التعليمي في عهد الشيخ -11

 111ص                                                                                                             الكويت.

 111ص.                             م1111أغسطس عام  2/8ولة الكويت للغزو العراقي في تعرضت د-12

 111ص                                                 م.1111فبراير عام  21/2تحررت دولة الكويت في -13

 111ص                                  .م1113 م حتى عام1177من تمتد فترة حكم الشيخ جابر األحمد -41

 113ص .    الشيخ جابر األحمد الصباحم هو 1181نشاء مجلس التعاون الخليجي عام صاحب فكرة إ-15

 111ص                          أربعين عاماً.تولى سمو الشيخ صباح األحمد وزارة الخارجية ألكثر من -11

برفع علم دولة الكويت كإحدى دول منظمة األمم العام الذي قام فيه الشيخ صباح األحمد الصباح -17

 111ص                                                                                         .م1963مايو 14 المتحدة

                                       111ص                                          .111 عضوية دولة الكويت في هيئة األمم المتحدة رقم رقم-81

 111ص    .                                م1111تم اختيار الشيخ صباح األحمد قائد للعمل اإلنساني عام -11
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 111-111-111-111-111ص         :           /صنف ألقاب الحكام وفق الجدول التالي الثاني السؤال

                      ستقاللأبو اال – الدبلوماسيينعميد –بطل التعمير  –أمير القلوب  –ستور أبو الد –بطل التحرير 

 األمير الوالد – قائد العمل اإلنساني

 

 صباح األحمد العبد هللاسعد  جابر األحمد السالم عبد هللا الشيخ

 

 للقبا

 أبو الدستور-1

 أبو االستقالل-2

 

 

 مير القلوبأ

 بطل التحرير-1

 طل التعميرب-2

 األمير الوالد-3

 عميد الدبلوماسيين-1

 قائد العمل اإلنساني-2

 

 113ص                                                                / أكمل المخطط السهمي التالي:الثالثالسؤال 

 

 

 

 

 

 / الحظ األشكال المقابلة ثم أجب:الرابعالسؤال 

 

  ثل الصورة المقابلة.ماذا تم-1

  توقيع الشيخ عبد هللا السالم على الدستور الكويتي.

 

 

 

 

 ماذا يمثل الشكل المقابل. -1

 شعار مجلس التعاون الخليجي. 

 * من هو صاحب الفكرة في إنشائه.

 الشيخ جابر األحمد الصباح. 

 * في أي عام تم إنشائه.

 .م1981عام    

 

 113ص

 111ص

 أبرز اإلنجازات الداخلية في عهد الشيخ جابر األحمد

مؤسسة الكويت للتقدم -أ

 العلمي

مرأة حقوقها منح ال-ب

 السياسية

الهيئة العامة لشؤون -ج

 القصر

إنشاء صندوق -د

 احتياطي األجيال القادمة
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  :/ علل لما يليالخامسالسؤال 

 تأخر انضمام الكويت إلى هيئة األمم المتحدة.                                                                -أ

الداعم لمطالب حاكم العراق آنذاك رئيس الوزراء العراقي -سابقًا-بسبب موقف االتحاد السوفييتي 

 عبد الكريم قاسم.

 أهمية الدساتير في حياة األوطان.-ب

 بسبب طبيعة المهام التي ينظمها الدستور. -1

 ألن الدستور يحدد صالحيات السلطات الثالث. -2

  دعوة الشيخ عبد هللا السالم إلى انتخاب مجلس تأسيسي.-جـ

ليتكفل المجلس التأسيسي بمهمة إقرار دستور دائم لدولة الكويت، ليكون بذلك وثيقة لتنظيم العالقة 

 بين الحاكم والمحكوم.

  طالق لقب )أبو الدستور( على الشيخ عبد هللا السالم الصباح.إ-د

 ألنه دعا النتخاب المجلس التأسيسي لوضع دستور دائم لدولة الكويت.

 111ص                              م.1131السالم الصندوق الكويتي للتنمية عام  س الشيخ عبد هللايتأس-هـ

 قتصادية للدول العربية والدول األخرى.للمساهمة في الجهود االئتمانية واال

  إطالق لقب "أمير القلوب" على الشيخ جابر األحمد الصباح.-و

ألنه كان أحد القادة الذين تفانوا في عطائهم وخدمة وطنهم وشعبهم ورعاية مصالح أبناء وطنه 

 فأحبه الجميع وتمسكوا فيه قائدًا.

 119ص            م.1111باالتزان وعدم االندفاع عام ة الخارجية للشيخ جابر األحمد ياستميزت الس-ز

 حيث جنب البالد الدخول في حرب مباشرة أمام إيران التي تعرضت للسفن الكويتية.

    إطالق لقب )بطل التعمير( على الشيخ سعد العبد هللا الصباح.-ح

رها بعدما دمرها وتعمي بعد تحرير دولة الكويت قام الشيخ سعد العبد هللا بمتابعة البنية التحتية

 عدوان النظام العراقي.

 111ص                                  .العرب نيطلق على سمو الشيخ صباح األحمد عميد الدبلوماسيي-ط

 عام. 41ألنه أقدم وزير خارجية على مستوى الوطن العربي ألكثر من 

ب السمو الشيخ صباح األحمد اختيار دولة الكويت مركًزا للعمل اإلنساني وتسمية صاح-ي

  الصباح قائدًا للعمل اإلنساني.

 لتتويج وتكريم دولة الكويت وصاحب السمو لما قدمه من جهود متواصلة لخدمة اإلنسانية والعمل اإلنساني.
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 / دلل على صحة العبارات التالية:السادسالسؤال 

  لدولة الكويت دوًرا بارًزا في دعم القضايا العربية.-أ

 حيث شاركتفلسطين، –سيما قضية العرب األولى رصت دولة الكويت على دعم القضايا العربية الح

 م لنصرة فلسطين ضد العدوان الصهيوني.1973م وحرب 1967الكويت في حرب 

  إيجابية مواقف دولة الكويت الخارجية.-ب

الي حرب اليمن )حرص الشيخ جابر األحمد على تحقيق الوحدة بين اليمن الشم -1

 والجنوبي(.

 م(.1988-م1980تجنب عدم الدخول المباشر في الحرب العراقية اإليرانية ) -2

  م(.1988-م1980تأثر دولة الكويت بالحرب العراقية اإليرانية )-جـ 

 تعرض سفن دولة الكويت الحاملة للبترول للعدوان.

 

 / فرق بين مواد الدستور التالية:السابعالسؤال 

 المادة

 األولى المادة
إن الكويت دولة عربية ذات سيادة تامة، وشعب الكويت جزء من األمة العربية 

 ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

 إن الدين الرسمي للدولة هو اإلسالم وإن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع. المادة الثانية

 ر له الشيخ مبارك الصباح.إن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفو المادة الرابعة

 

 / عدد ما يلي:السؤال الثامن

  أبرز التطورات الداخلية في عهد الشيخ صباح السالم.-أ

 مساكن ذوي الدخل المحدود بإشراف وزارة األشغال. –مجال اإلسكان  -1

 م.1966إنشاء جامعة الكويت عام  –مجال التعليم  -2

 م.1975الخامس من مارس عام تأميم النفط في  –المجال االقتصادي  -3

 استحداث نظام التجنيد اإللزامي. –المجال العسكري  -4

  أبرز المناصب التي تقلدها الشيخ جابر األحمد الصباح قبل توليه مقاليد الحكم.-ب

 م.1949رئيًسا لألمن في األحمدي عام  -1

  م.1959رئيًسا لدائرة المالية عام  -2

 م.30/11/1965رة والصناعة في أول وزير للمالية والتجا -3
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  م.2006أهم المناصب التي تقلدها الشيخ سعد العبد هللا قبل توليه الحكم في عام -جـ 

 وزيًرا للداخلية. -1

 وزيًرا للدفاع. -2

 م.1962عضو في المجلس التأسيسي  -3

 م.1977وليًا للعهد ورئيًسا لمجلس الوزراء  -4

  شيخ صباح األحمد قبل توليه مقاليد الحكم.أبرز المناصب التي توالها ال-د

تم تعيينه عضًوا في اللجنة التنفيذية العليا لتنظيم الدوائر الحكومية وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين  -1

 من عمره.

 تولى منصب رئيس دائرتي المطبوعات والشؤون االجتماعية. -2

 م.1959تولى منصب رئيس لجنة كتابة تاريخ الكويت  -3

 م، وشغل هذا المنصب ألكثر من أربعين عاًما.1963تولى منصب وزير الخارجية  -4

 م.2003تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ثم منصب رئيس مجلس الوزراء  -5

  بعض المساعدات التي قدمتها دولة الكويت لدول العالم. اذكر-هـ

 إغاثة جمهورية بنغالدش بعد تعرضها إلعصار سيدر. -1

 عم ومساعدة الفلبين بعد تضررها من إعصار هايان.د -2

 دعم منظمة الصحة العالمية في إطار جهودها لمحاصرة ومعالجة فايروس إيبوال. -3

 استضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سوريا. -4

 

 التالية:أوجد العالقة بكتابة فقرة مترابطة باالستعانة بالكلمات / التاسعالسؤال  

 تحقيق االنماء (. -م1131 –)الصندوق الكويتي -أ

م، ويعد أول مؤسسة إنمائية في الشرق األوسط. تم تأسيسه 1961تم تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية في 

للمساهمة في تحقيق الجهود اإلنمائية للدول النامية وقد ساهم بشكل فعال على المستوى الدولي وتقوية 

 لمستوى السياسي والتجاري والثقافي لدولة الكويت.العالقات على ا

 

 تنازل الشيخ سعد العبدهللا(. -م1111 –الشيخ صباح األحمد الصباح )-ب

م، 1929الشيخ صباح األحمد هو االبن الرابع من أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، ُولد في مدينة الكويت 

            مسؤولية الحكم إثر تنازل األمير الراحل الشيخ تلقى تعليمه في المدرسة المباركية، حمل أمانة و

 م نظراً لحالته الصحية.2111سعد العبد هللا عام 
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 التالية ثم أجب عما يلي:    اتاقرأ الفقر العاشر/ السؤال

 

"نحن جميعاً في سفينة واحدة نبحر فيها في مملوء بالصخور المرجانية تتصاعد وتتكاثر من حولها -أ

اج والسحب، هذه السفينة بيد ربان ماهر استطاع هذا الربان النوخذة أن يقود السفينة ونحن األمو

 111صبحارتها إلي بر األمان".                                                                                     

 من القائل.-1

 الصباح. الشيخ سعد العبد هللا

 خطاب.عالم يدل هذا ال-1

 تواضعه وإنكاره للذات.

                                                          

"علينا أن تدرك أن التعاون اإليجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد ضمن لتحقيق -ب

 111ص                                                                     النقلة النوعية نحو التغيير واإلصالح".

 من القائل.-1

 صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح.

 إلى ما يدعو في هذا الخطاب.-1

 الطائفية.إلي التعاون واالخاء والمحبة وتغليب الصالح العام ونبذ 

 في أي عام ألقيت تلك الخطبة وما المناسبة.-1

 مقاليد الحكم.عند تولي سموه  األمة،م في مجلس 2111عام

 ما دورنا نحن أبناء األمة للحفاظ على وطننا الكويت.-1

 الحفاظ على وطننا الحبيب والتسلح بالعلم والمعرفة واداء الحقوق والواجبات.
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 .111-119ص                الفصل السابع: العالقات الكويتية العراقية 

 

 ا يليها:السؤال األول/ الحظ الخريطة أمامك ثم أجب عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ماذا تمثل الخريطة -1

  م بين بريطانيا والدولة العثمانية.1913تمثل حدود دولة الكويت وفق اتفاقية  

 

 السؤال الثاني/ أكمل العبارات التالية:

 111ص                                                     3يونيو/11 خم بتاري1111استقاللها  الكويتاعلنت -1

 111ص                  صباح السالم الصباح.م في عهد حاكم الكويت الشيخ 1173حدثت أزمة الصامته -2

 111ص                      الطائف.المقر المؤقت للحكومة الكويتية خالل الغزو العراقي في مدينة تسمى -3

للنظام  طمشروالغير رار الذي أصدره مجلس األمن الدولي والذي ينص على االنسحاب الفوري الق-4

 111ص                                                                   .660العراقي من دولة الكويت يحمل الرقم 

                                                    131ص                                             .م1990أكتوبر  13العام الذي أٌقيم فيه مؤتمر جده الشعبي -5

        111ص       شهيداً كويتياً تسمى موقعة بيت القرين.  12أحد نماذج المقاومة الكويتية المشرفة قتل فيها -1

               111ص                                  ي.وهادي سيد محمد علسيد م يسمى 1111قائد موقعة بيت القرين -7

 111ص                                        دولة. 11عدد الدول التي شكلت ائتالف عسكري ضد العراقي -8

 111ص                      .عاصفة الصحراءاالسم الذي يطلق على الحرب البرية لتحرير دولة الكويت -1

 111ص
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 111ص                                            .م1111 – 1/يناير 19بدأت عاصفة الصحراء في تاريخ -11

 111ص                 .م1991فبراير  26من االحتالل العراقي  تدولة الكويالعام الذي تم فيه تحرير -11

 111ص                        بئراً.  737د من االبار النفطية تقدر بـ قم العراق قبل االنسحاب بحرق عد-21

القرار الذي أصدره مجلس األمن الدولي والذي ينص على ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق -13

 111ص                                                                                                  .833يحمل الرقم 

 السؤال الثالث/ عرف المفاهيم التالية:

يقصد به المناطق المتقاربة من بعضها البعض وما لها من خصائص  الجوار الجغرافي:-1

  مشتركة حيث يفصل بينهما حدود سياسية أو طبيعية.

ة ولهو حادث هاجمت فيه القوات العراقية مركز الصامتة الحدودي التابع لدأزمة الصامتة: -1

 م.1973الكويت في عام 

  السؤال الرابع/ فرق بين ما يلي:

 م.1932العراقية عام  –السبب المعلن وغير المعلن للمراسالت الكويتية -أ

 .اعتراف العراق رسميًا بحدوده مع دولة الكويت السبب المعلن

 السبب غير المعلن
الذي يتطلب  رمالمتحدة، األرغبة العراق في الدخول في عضوية عصبة األمم 

 إبراز حدودها مع جيرانها كدولة مستقلة.

 131ص                                                                    .سبةالخامس/ من القائل وما المناالسؤال 

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

حياتي، إنها العناية اإللهية التي أنقذت الشرعية وأنقذت الكويت، فقد كان دسمان أفضل وأخطر قرار في 

 داية هجوهم عليه اليتجاوز نصف ساعة".الفارق بين خروجنا من قصر دسمان وب

 الشيخ سعد العبدهللا الصباح.:  من القائل-1

 عند خروج القيادة الكويتية إلدارة األزمة من الخارج.:  المناسبة-1
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 السؤال الخامس/ علل لما يلي:

 111ص                                         م بالحدود مع الكويت وباستقاللها.1111اعتراف العراق عام -أ

 ضوح الحدود مع الجيران.لرغبة العراق في االنضمام إلى عصبة األمم المتحدة ومن شروط االنضمام و

 111ص                                                       مطالبة العراق بانضمام الكويت لالتحاد الهاشمي.-ب

 خطوة لفرض سيطرتها على الكويت وأحكام قبضتها عليها.

  تفكك االتحاد الهاشمي بين العراق واألردن.-ج

 م.1958رار بقيادة عبد الكريم قاسم عام بسبب االنقالب الدموي للضباط األح

  التصعيد اإلعالمي العراقي تجاه دولة الكويت.-د

 بسبب خروج العراق من حرب منهكة مع إيران استمرت ثماني سنوات.-1

 إليجاد حلول سريعة القتصادها المنهار.-2

  م بدولة الكويت.1961المطالبات العراقية عام -هـ

 ي النفط الكويتي، حيث كانت دولة الكويت ثالث منتج للنفط في العالم.طمع عبدالكريم قاسم ف -1

البطالة التي كان يعاني منها الشعب العراقي واستياء المواطنين العراقيين من السياسات  -2

 الداخلية للعراق.

 ى موانئ بحرية على الخليج العربي.حاجة العراق إل -3

 تالية: السؤال السادس/ دلل على صحة العبارات ال

  العالقات الكويتية العراقية قديمة.-أ

بحكم الجوار الجغرافي لم تكن هناك عوائق حدودية تفصل بين الكويت والعراق، فكانت حركة المرور  -1

 سهلة.

 ارتباط الكويت والعراق منذ القدم بعالقات اقتصادية واجتماعية قديمة. -2

  ية واجتماعية منذ القدم.ارتبطت دولة الكويت والعراق بعالقات اقتصاد-ب

 كان الكويتيون يجلبون الماء من شط العرب. -1

 تملك الكويتيون أراضي زراعية في العراق. -2

 عالقات المصاهرة والنسب والرابط االجتماعية. -3

  األطماع العراقية العثمانية تجاه دولة الكويت.-جـ 

انية ومحاوالت بسط سيطرتها المباشرة على كانت دولة الكويت تعاني من تهديدات الدولة العثم -1

  األراضي الكويتية.

 إرسال موظفين وحاميات من الجند إلى دولة الكويت. -2
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 111ص

 111ص

 119ص

 119ص

 119ص
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 111ص                                             عدم تبعية الكويت لدولة العراق والدولة العثمانية قديماً.-د

 بين بريطانيا والدولة العثمانية ونصت على استقالل الكويت. 1113اتفاقية -1

 بالحدود مع الكويت عند وادي العوجة. 1132اعتراف نوري السعيد رئيس وزراء العراق عام -2

 111ص                           م.1111إدانة المجتمع الدولي للعدوان العراقي على دولة الكويت عام -هـ

في نفس يوم الغزو وتدعو إلى االنسحاب الفوري من الكويت ثم تابعة  111رار مجلس األمن رقم صدور ق

 قرارات أخرى من مجلس األمن 

 مديناً العدوان العراقي وتقديم المساعدات لدولة الكويت. 1111أغسطس  2انعقاد جامعة الدول العربية في 

 113ص                                                            متنانة الروابط بين الشعب الكويتي وحكومة.-و

 م وتمسك الشعب بقيادته الشرعية آلل صباح.1111التفاف الشعب في مشهد تاريخي في مؤتمر جدة عام 

 

 السؤال السابع/ اذكر ما يلي:

 م.1990ت في يوليو أبرز االتهامات التي ساقها العراق لتبرير افتعال األزمة السياسية مع دولة الكوي-أ

 ادعاء أن دولة الكويت اعتدت على أراضي العراق الحدودية. -1

 ادعاء سرقة دولة الكويت للنفط العراقي خالل حرب إيران. -2

 دعاء أن دولة الكويت وراء انخفاض أسعار النفط آنذاك.ا -3

  م.1990أهم مطالبات النظام العراقي البائد في يوليو -ب

 مليار دوالر.12قدر بـإلغاء ديون ت -1

 تأجير جزيرتي وربة وبوبيان. -2

 تعويضها عن البترول الذي تدعي أنه أخذ من الجزء العراقي من حقل الرميلة الجنوبي. -3

 تقديم مبلغ ضخم غير محدد كنواة لمشروع تنموي كبير للعراق. -4

 

 111ص                                                       صور المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي.   -ج

 تشكيل العديد من اللجان المالية واالجتماعية لتقديم المساعدات للمواطنين.-1

 بدات اللجان الصحية بعمليات التنظيف وتوفير الرعاية.-2

 كتابة الشعارات المعادية والداعية إلى المقاومة.-3

  لتضليل الجنود العراقيين. لاألحياء والمنازمسح أسماء وأرقام -4

 المقاومة المسلحة كما في بيت القرين كاستهداف آليات وقنص أفراد.-5

 111ص

 111ص
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 التالية: للصوراكتب تعليقاً مناسباً  /الثامنلسؤال ا
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 191-111ص                   كويت المستقبل. :الفصل الثامن 

 :التالية العبارات على الدال الرقم أكتب ثم أمامك ية التيالكويتالجزر  خريطةالحظ  /األولالسؤال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 191ص                                                         .... 1...  الخريطة الرقم علىيمثلها بيان وجزيرة ب*

 .... 1...  الخريطة الرقم علىجزيرة وربة يمثلها *

 .... 1...  الخريطة الرقم علىيمثلها جزيرة عوهه *

 .... 1...  الخريطة الرقم على يمثلهاجزيرة مسكان *

 .... 1...  الخريطة الرقم علىيمثلها يلكا جزيرة ف*

  .... 3...  الخريطة الرقم علىيمثلها جزيرة أم النمل *

 .... 9...  الخريطة الرقم علىيمثلها جزيرة كبر *

 .... 1...  الخريطة الرقم علىيمثلها جزيرة أم المرادم *

 ... 8...  قمالخريطة الر علىيمثلها  هجزيرة قارو*
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 :/ أكمل الفراغات التاليةالثانيلسؤال ا

 111ص                                                          م.1111رؤية دولة الكويت الجديدة بحلول عام -1

 111ص                                                                            .9ركائزخطة التنمية يبلغ عددها -2

مستشفى الشيخ                        ق األوسط يسمى صرح من صروح الكويت صنف كأكبر مستشفى في الشر-3

 131ص                                                                                                                 .جابر
 131ص                            سرير.1111تبلغ الطاقة االستيعابية لمستشفى الشيخ جابر األحمد حوالي -4

 131ص   .مستشفى الشيخ جابر ث يسمىوالكوار للحوادثأول مستشفى في الكويت يخصص فيه قسم -5

مركز من العمارة اإلسالمية يسمى شهراً  22معلم ثقافي وتحفة معمارية استغرق تصميمه وإنجازه -1

 131ص.                                                                     الشيخ جابر األحمد الثقافي )دار األوبرا(
 131ص                              مدينة جنوب المطالع.في تاريخ دولة الكويت هو أكبر مشروع إسكاني -7

مدينة ماليين متر مربع تعد الجامعة األكبر في منطقة الشرق األوسط تسمى  1جامعة تبلغ مساحتها -8

 131ص                     .                                                        صباح السالم الجامعية )الشدادية(

 131ص    .                                        الشداديةتقع مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة تسمى -1

 131ص.                                                     مليون برميل1.1تبلغ طاقة التكرير الكويتية يومياً -11

 131ص     .                                                         مصفاة الزوري العالم تسمى أكبر مصفاة ف-11

  131ص             .         جسر الشيخ جابركيلو متر يسمى  37.5أطول جسر بحري في العالم ويبلغ -21

 133ص.        كبدمنطقة تسمى  مشروع معالجة النفايات الصلبة وحماية البيئة والموارد البرية يقع في-31

 133ص.  مدينة صباح األحمد البحريةأول وأكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص يسمى -41

 133ص   .                                        الخيرانتقع مدينة صباح األحمد البحرية في منطقة تسمى -51

ى العالم تجارياً واقتصادياً وتحقيق رغبة سمو أمير البالد في تحويل مشروع يساهم في انفتاح البالد عل-11

 139ص.                     مشروع ميناء مبارك الكبير دولة الكويت إلي مركز تجاري ومالي عالمي يسمى

 139ص.   طريق الحرير يشكل مشروع ميناء مبارك الكبير البحري خطوة مهمة إلحياء طريق يسمى-71

 139ص.    هو مشروع طريق الجهراءكم 17.7بر الطرق متعددة األدوار في العالم على طول أحد أك-81

 139ص                      م.1113عام  م وتم االنتهاء منه2111بدأ العمل في مشروع طريق الجهراء -11

لس ودول مجمشروع شبكة متكاملة يربط بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي والموانئ البحرية -21

 131ص             .                                          مشروع شبكة السكك الحديد التعاون الخليجي يسمى

 191ص              .                       مسكان المنطقة األمنية والعين الساهرة على باقي الجزر تسمى-21

ورة سنغاف مثل على مواصفات وامتيازات جزراعتمدت دراسات الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية -22

 191ص              .                                                          وهونغ كونغ وجبل طارق جولكسمبر
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 131-131ص                  .صنف مشاريع التنمية اآلتية حسب الجدول الذي أمامك/ لثالثاالسؤال 

ى مستشف –جسر الشيخ جابر –مصفاة الزور  –المطار الجديد  – طالعجنوب الم –مشروع كبد للنفايات 

الجهراء  مشروع –ميناء مبارك الكبير  –األوبرا  –الجامعة الجديدة  –جابرالشيخ  مستشفى –الصباح الجديد 

 مشروعات الجزر الكويتية. –

 ً ً  سياحيا ً  ثقافيا ً  بيئة مواصالت صحيا ً  تعليمية إسكانيا  اقتصاديا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 :ما يليعرف /رابعالسؤال ال

عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات واألعمال التجارية لتلبية احتياجات  التنمية المستدامة:-1

 111ص                                         .الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها

انين بالقوة في المجتمعات المنظمة، حيث تعتمد على اإلجراءات الموحدة طبيق القوت البيروقراطية:-1

 111ص                                                                            .وتوزيع المسؤوليات بطريقة هرمية

كية بالستي)المواد ال مخلفات صلبة وشبه صلبة تنتج من مختلف القطاعات مثل النفايات الصلبة:-1

 133ص                         .واألوراق والزجاج واألخشاب( وهي تعد من أخطر أنواع النفايات على البيئة
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 كل من: اذكر/ الخامسالسؤال 

 113صاتجاهات واستراتيجيات رؤية الكويت.                                                        -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 131-113ص                                                      ركائز صناعة المستقبل في الكويت.-ب

 .مكانة دولية متميزة-1

 .بنية تحتية متطورة-2

 .رأس مال بشري إبداعي-3

 .إدارة حكومية فاعلة-4

 .رعاية صحية عالية الجودة-5

 .اقتصاد متنوع مستدام-1

 .ستدامةبيئة معيشية م-7

 

 131ص                        من مشروع مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي )دار األوبرا(. الهدف-ج

 تسليط الضوء على الفنون المسرحية.       -1

 خلق عالم مسرحي داخل مساحات خضراء فسيحة.-2

  جذب رواد الفنون من أنحاء العالم.-3

 

مشاركة المواطن

واحترام القانون

حكومة

فاعلة

اقتصاد 

مستدام

دولة

مزدهرة

عالمية مكانة

متميزة
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 131-131ص                                             ية.التنموالمشاريع من الخطة  بعض نماذج-د

 .مستشفى الشيخ جابر-1

 .مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي-2

 .مشروع المطار الجديد-3

 .الوقود البيئي لمؤسسة البترول الكويتية-4

 .مشروع جنوب المطالع-5

 .الجديد( )المبنىجامعة الكويت -1

 .الزور مصفاة-7

 .جابر الشيخ جسر-8

 .النفايات الصلبة معالجة-1

 .صباح األحمد البحرية مدينة-11

 .مبارك الكبير ميناء-11

 .الجهراء طريق-12

 .سكة الحديد مشروع-13

 911ص        م.                         1111المالمح الرئيسية لرؤية الكويت المستقبل بحلول عام -هـ
 اذب لالستثمار.تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي ج-1

 يقوم القطاع الخاص بقيادة النشاط االقتصادي. -2

 رفع كفاءة اإلنتاج.-3

 الحفاظ على الهوية االجتماعية.-4

 تحقيق التنمية البشرية.-5

 توفير بيئة أساسية مالئمة.-1

 توفر تشريعات متطورة.-7

 التالية: / فند العبارةسادسلسؤال الا

 191ص                                                                       ."تاريخية" ليس لجزر الكويت أهمية -أ

 .من ااَلف السنين أساسية في حركة التجارة محطةالعبارة خطأ فهي -1

 .بأقدم الحضارات التاريخية ارتبطت-2

 .مليون نسمة ضمن سوق اقتصادي ضخم جداً  151وسط أكثر من  وجودها-3

 .)اَسيا وأوروبا وأفريقيا( .القديمالم قارات الع خطوط التجارة بين جغرافي يتوسط موقع-4

 191ص                                                    "صعوبة تطبيق الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية".-ب
 العبارة خطأ فالطبيعة الجغرافية كجزر غير مأهولة، مما يسمح بتطبيق القوانيين والتشريعات الخاصة.-1

 والتاريخي.البعد التراثي -2

http://www.q84s.com/
https://www.instagram.com/social_ar/
mailto:q84s@hotmail.com


 دليل تاريخ دولة الكويت                                                          وزارة التربية       

 للصف العاشر                               منطقة الفروانية التعليمية اإلدارة العامة ل

 الفصل الدراسي الثاني                                    بنينالثانوية  ابن العميد مدرسة 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      www.q84s.comمدرسة ابن العميد الثانوية بنين                                                                –أ/ محمد شبيب العجمي اعداد 

 Instgram: @social_arيد الثانوية بنين             مرئيس قسم االجتماعيات  - أ/ سعود المونس +الفصل الثامن اشراف ومراجعة

              q84s@hotmail.comلالستفسار                   جميع الحقوق محفوظة                                                                   مراجعة

 23 

 :دلل على صحة العبارات التالية /بعالسا السؤال

 119ص                                       .مكانة متميزة دولياً فيما تقوم به من أعمال إنشائية للكويت-1

 م.2114األمم المتحدة للكويت ولسمو األمير قائد اإلنسانية عام  تكريم

 119ص                                                                     لتحتية.اهتمام دولة الكويت بالبنية ا-1

 شبكة السكة الحديد.-أ

 جسر الشيخ جابر األحمد.-ب

 أنظمة النقل السريع )مترو الكويت(.-ج

 ميناء مبارك الكبير.-د

 الطريق اإلقليمي.-هـ

 مشروع مطار الكويت الجديد.-و

 111ص                              الوقائية.جودة الخدمات الصحية والرعاية حكومة الكويت ب اهتمام-1

 :القيام بالعديد من المشروعات الصحية منها

 .مستشفى الصباح الجديد-أ

 .توسعة المستشفى األميري-ب

 .مستشفى األمراض السارية الجديد-ج

 تشجيع وتحفيز ممارسة الرياضة في المجتمع.-د

 ي لألمراض المزمنة غير السارية.الوقاية والتصد-هـ

 131ص                                                        فير بيئة معيشة مستدامةً.الكويت بتو اهتمام-1

 .المطالع جنوب مشروع-أ

 .كبد موقع-الصلبة  البلدية اتمعالجة النفاي-ب

ة( وتطوير برنامج المراقبة وتحسين جودة مراقبة الملوثات المنبعثة من المصادر )الثابتة والمتحرك-ج

 الهواء.

 

 

 

 

 

 علل ما يلي:/ ثامنالسؤال ال

 111ص                                                                                تطوير نظام التعليم.         -أ

 طنية.اجية لقوة العمل الوإلعداد الشباب بصورة أفضل، ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنت
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 131ص                                                                              الشيخ جابر. مستشفىمشروع  أهمية-ب

 مصعد.151وسري، 1211طاقة االستيعابية التي تبلغ ل المركز السادس عالمياً من حيث المساحة واليحت-1

 قسم خاص للحوادث والكوارث.-2

 عيادات خارجية متكاملة.يحوي -3

 يضم ثالث منصات خاصة لهبوط المروحيات لتسهيل عملية نقل المرضى في الحاالت الخطرة.-4

 131ص                                                                              مطار الكويت الدولي وتوسعته. تطوير-ج

 كويت مركزاً مالياً وتجارياً.انطالقاً مع رؤية صاحب السمو أمير البالد لجعل ال-1

 شخص. ليونم21شخص إلى  ليونم7زيادة الطاقة االستيعابية للمطار من -2

 تنشيط حركة وكمية الشحن الجوي.-3

 طائرة شخص جوي من الجيل الجديد العمالق. 71استيعاب المطار لعدد ال يقل عن -4

 131ص                                                         الكويت للبترول. لمؤسسةمبادرة الوقود البيئي  مشروع-د

واألحمدي ليكونا معاً مجمعاً تكريرياً  عبد هللاتحريك العجلة االقتصادية من خالل توسيع وتطوير مصفاتي ميناء -1

 متكامالً.

 131ص                                                  مبنى جامعي جديد في مدينة صباح السالم. إنشاء-هـ

 .بالتعليم الجامعي باعتبار محوراً للتنمية البشريةاالرتقاء -1

 في البالد. تطوير منظومة التعليم-2

 إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.-3

 131ص                                                             من مشروع مصفاة الزور. الهدف-و

 يتي والثقيل وتوفير الوقود النظيف لمحطات الطاقة.معالجة النفط الخام الكو

 113ص                                           مشروع جسر الشيخ جابر. أهمية-ز

 .كم 37.5إلى  كم114الجديدة من  فة بين مدينة الكويت ومدينة الصبيةاقتصار المسا-1

 شمال البالد بجنوبها. ربط-2

 913ص                                           بير.مشروع ميناء مبارك الك إسهامات-ح

 انفتاح البالد على العالم تجارياً واقتصادياً.-1

  الت والمنافذ.دعم خطة المواص-2

 أهميته في تجارة الترانزيت.-3

 العودة إلحياء طريق الحرير.-4

 131ص                                           مشروع طريق الجهراء. أهمية-ط

 ة.المرور العابرة والمحليالفصل بين حركة -1

  الجهراء. طريقرفع القدرة االستيعابية ل-2

  المرورية. خفض نسبة الحوادث-3

 رفع مستوى الخدمات لمستخدمي الطرق.-4

 131ص                                                                            رفع القدرة االستيعابية لطريق الجهراء. -ي

 دحام المروري.سيؤدي إلي التقليل من االز
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 ما أهم مقترحاتك تجاه ما يلي:  /تاسعالسؤال ال

 111ص               الحكومي. انونية والرقابية وفاعلية الجهازتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الق-أ

 .لممارسات اإلدارية والبيروقراطيةإصالح ا

 119ص                                                            .تعزيز مكانة الكويت دولياً بصورة متميزة-ب

تحسين الوجود في المجاالت الدبلوماسية والتجارية والثقافية واألعمال الخيرية خاصة وإن الكويت تمتلك 

 موقع جغرافي هام.

 111ص                           بصورة أفضل وتمتعه بقدرات تنافسية وإنتاجية.عداد الشاب الكويت ا-ج

 تطوير نظام التعليم بجميع مراحله.-1

 التوسع في األندية االجتماعية والرياضية.-2

 111ص                                                                   .تطوير اقتصاد متنوع مستدام للكويت-د

 وتشجيع القطاع الخاص. تمكين-1

 المشروعات الصغيرة. زيادة-2

 األجنبية.االستثمارات  جذب-3

 التقنيات الحديثة إنتاجياً. استقطاب-4

 

 :يلي ما / عددعاشرالسؤال ال

 191ص                         .                                                الرؤى المستقبلية للجزر الكويتية-أ 

 إحياء طريق الحرير التاريخي.-1

 لم من ابتكاراتتوصل له العا لغة العصر والمستقبل بإنشاء منطقة تكنلوجية رقمية تضم أحدث ما-2

 تكنلوجية.

صناعة السياحة والفندقة بطابع حضاري تاريخي وعلوم االثار والتنقيب وتدريب أمناء المتاحف في -3

 فيلكا.

 بوابة ميناء شمال الخليج العربي.-4

 .191-191انظر بقية النقاط ص *           مركز التجارة العالمي للمال واألعمال.-5
 

 : مناسبةوما ال من قائل العبارة /الحادي عشرالسؤال 

جراء انهيار  الدولة،يتمثل في االنخفاض الهائل في إيرادات  مسيرتها،"أن البالد تواجه تحدياً يهدد 

 "....ما أحدث عجزاً كبيراً في الموازنة العامة للدولةأسعار النفط في العالم 

 من قائل العبارة.-1

 صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح.

 المناسبة.-1

  م.2111االنعقاد األول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس األمة  افتتاح دور
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 التالية: للصوراكتب تعليقاً مناسباً عشر/ الثانيلسؤال ا
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 أسال اهلل لكم التوفيق والنجاح ... 
 

 )مجانية التباع(      عن الكتاب املدرس ي وشرح املعلم. هذا الدليل ال يغني مالحظة:
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