


 

 

 الفصل الرابع 

 موضوع الدرس/ الشيخ مبارك الصباح

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

 للموضوع أجب على األسئلة التالية: اطالعكبعد 

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

 -/ أكمل العبارات التالية بما يناسبها:1س

 

 م.........................تولى الشيخ مبارك حكم الكويت في عام  -

 م..............................أنشئت المرسة المباركية عام  -

 

 

 / اختر البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية:2س

 

 أول مدرسة نظامية أهلية في الكويت هي: -

 )أ( المدرسة الشرقية       )ب( المدرسة المباركية       )ج( مدرسة المرقاب

 

 ي في عام:أنشأ المستشفى األمريكان -

 م1111م                    )ج( 1112م                  )ب( 1111)أ( 

 

 

 / أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب:1س

 

 تطور األوضاع الداخلية في عهد الشيخ مبارك الصباح           المجال         

 حفظ األمن وتشجيع   

 التجارة        

- 

- 

 

         

 التعليم          

- 

 

 

         

 الجيش         

- 

 

 

 

 

 

 



 األطماع الدولية تجاه الكويت في عهد الشيخ مبارك الصباحموضوع الدرس/ 

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

 للموضوع أجب على األسئلة التالية: اطالعكبعد 

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

-/ أكمل الجمل التالية بما يناسبها:1س

م ..........................استقبل الشيخ مبارك الصباح البعثة األلمانية عام  -

م ..........................عقدت اتفاقية الحماية مع بريطانيا في عام  -

/ اذكر أسباب األطماع الروسية تجاه الكويت.2س

1- .........................................................................................................................

2- .........................................................................................................................

1- .........................................................................................................................

 -يخية عن:/ اكتب مذكرة تار1س

األطماع العثمانية لدولة الكويت. -

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

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

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

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

 -/ علل لما يأتي:4س

محاولة بريطانيا للتقرب من الشيخ مبارك الصباح. -

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

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



الشيخ مبارك وقيام الدولة السعودية الثالثة  –اتفاقية الحماية البريطانية موضوع الدرس/ 

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

 للموضوع أجب على األسئلة التالية: اطالعكبعد 

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

-/ أكمل العبارات التالية بما يناسبها:1س

م.............................يناير لعام  21وقعت اتفاقية الحماية بين الكويت وبريطانيا في  -

م...............................قامت الدولة السعودية الثالثة في عام  -

سنوات. ..........................دام استقرار آل سعود في الكويت لمدة  -

م؟1911/ اذكر بنود اتفاقية الحماية عام 2س

1- .........................................................................................................................

2- .........................................................................................................................

أهمية اتفاقية الحماية البريطانية لدولة الكويت؟/ ما 1س

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

 -/ اكتب مذكرة تاريخية عن:4س

الثالثة.مساعدة الشيخ مبارك الصباح لقيام الدولة السعودية   -

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

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

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



 سياسة الشيخ مبارك االستقالليةموضوع الدرس/ 

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

 ية:للموضوع أجب على األسئلة التال اطالعكبعد 

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

-/ اختر البديل المناسب لكل عبارة من العبارات التالية:1س

 وقعت معركة الصريف في عام: -

م1119)د( م            1191م            )ج( 1191م                  )ب( 1191)أ( 

 حدثت معركة هدية في عام: -

م1119م            )د( 1191م            )ج( 1191م                  )ب( 1191)أ( 

 دامت فترة حكم الشيخ مبارك الصباح قرابة: -

سنة 21سنوات        )د(  19سنة            )ج(  29سنة                 )ب(  11)أ( 

العبارة وما المناسبة التي قيلت فيها؟ / من قائل هذه2س

)) لقد قاومت هذا طيلة عمري، وأنت تطالبني بالموافقة على ذلك((

.............................................القائل: 

.............................................................................................المناسبة التي قيلت فيها: 

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

/ لخص سياسة الكويت الخارجية في عهد الشيخ مبارك الصباح.1س

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

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

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





 الفصل الخامس

(الشيخ سالم بن مبارك –الشيخ جابر بن مبارك موضوع الدرس: األوضاع الداخلية والخارجية بالكويت )

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

للموضوع أجب على األسئلة التالية: اطالعكبعد 

/ عدد أهم انجازات الشيخ جابر بن مبارك الصباح بعد توليه مقاليد الحكم.1س

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

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

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

 -/ علل لما يأتي:2س

م مؤتمرا في الكويت.1111عقد بريطانيا عام  -

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

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

 -/ اقرأ العبارة التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة:1س

)) أن جل قصدنا من هذا االجتماع هو دعم مسائل األمة العربية((

............................................................من قائل هذه العبارة؟  -

.................................................................................................................السبب:  -

)) أن اجتماعنا في الكويت كان يهدف إلى دعم مسائل األمة العربية وصيانة حقوقها((

.................................................................قائل هذه العبارة؟  -

......................................................................المرسل إليه؟  -

-/ أكمل العبارات التالية بما يناسبها:4س

................................وقعت حرب الجهراء في عهد الشيخ  -

.................................وقعت أحداث معركة حمض في عام  -

 / علل لما يأتي:1س

بناء السور الثالث للكويت. -

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

م.1129البريطاني مالكوم عام أرسال الشيخ سالم بن مبارك رسالة إلى الوكيل  -

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

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



(م1119-1121الشيخ أحمد الجابر الصباح الداخلية والخارجية بالكويت ) عالدرس: األوضاموضوع 

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

 للموضوع أجب على األسئلة التالية: اطالعكبعد 

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

/ اذكر أهم الملفات والقضايا المصيرية التي واجهت الشيخ أحمد الجابر أثناء توليه الحكم؟1س

-/ أكمل المخطط السهمي التالي:2س

-/ أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب:1س

مهــــامــهسنة التأسيسالمجلـــــــــس

.....................المجلس البلدي

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

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

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

.....................مجلس المعارف

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

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

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

.....................أول مجلس تشريعي

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

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

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

-/ أكمل العبارات التالية بما يناسبها:4س

.........................اننهارت تجارة اللؤلؤ في عام  -

.......................تم تصدير أول شحنة للنفط من ميناء األحمدي عام  -

........................أول اتفاقية امتياز للنفط في الكويت عام  -

 .........................تم انتاج النفط بكميات تجارية في حقل برقان عام  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الجابر الصباح:إدارة الشؤون الداخلية في عهد الشيخ أحمد   

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

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

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

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

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

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

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

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

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





اكتب نبذة مختصرة عن الشيخ عبدهللا السالم في حدود سطرين فقط ؟ -

ج: 

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

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

 : الشيخ عبدهللا السالم واالستقالل-

-اكمل الفراغات التالية بما يناسبها من عبارات : -

............................................. تم إعالن أن دولة الكويت دولة مستقلة في تاريخ -1

................................إتفافية الحماية المنعقدة بين الكويت وبريطانيا كانت في عام  -2

..............................استبدلت إتفاقية الحماية بين الكويت وبريطانيا بإتفاقية أخرى عرفت باسم  -3

  م ؟1693علل: تأخر إنضمام الكويت إلى منظمة األمم المتحدة إلى عام

... :.........................................................................................................................ج

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

  كبرى في حياة األوطان واألمم ؟علل: تشكل الدساتير أهمية

1- .................................................................................................

2- .................................................................................................

-** مالحظة هامة:

 ..........................الشيخ الذي دعا إلى انتخاب مجلس تأسيسي هو الشيخ  -

.....................................مهمة المجلس التأسيسي هو  -

...................................لقب الشيخ عبدهللا السالم بي لقب  -

.............................يبلغ عدد مواد الدستور  -

........................التاريخ/           الحاكم الحادي عشر: الشيخ عبدهللا السالم   

58 -59ص       م (1699 –م 1691) 



 : اذكر خصائص بعض مواد الدستور الكويتي-

المادة
األولى

المادة
الثانية

المادة
الرابعة

  إلختيار  .....................م ، وفق نظام  ....................أول إنتخاب لمجلس األمة الكويتي كان في عام ،

 نائب يمثلون مجلس األمة . 91

  الشيخ عبدهللا السالم الخارجية ؟ما هي خصائص سياسة

............................................................................................................................ج: 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اكتب نبذة مختصرة عن الشيخ صباح السالم الصباح بما ال يتجاوز السطرين ؟ -

 ج:

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

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

..................تاريخ/.........                الحاكم الثاني عشر : الشيخ صباح السالم الصباح

56 - 55م (       ص1688 –م 1699) 



-سياسة الداخلية في عهد الشيخ صباح السالم :ال -

المجال اإلسكاني

المجال التعليمي

المجال اإلقتصادي

المجال العسكري

 بماذا تميزت السياسة الخارجية في عهد الشيخ صباح السالم الصباح ؟

............................................................................................................................ج: 

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسطر ؟ 4جابر األحمد الصباح في حدود  الشيخاكتب نبذة مختصرة عن  -

 ج:

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

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

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

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

 : اكمل الفراغات التالية بما يناسبها من عبارات-

هو الشيخ ................................. االستقاللاألمير الثالث لدولة الكويت من بعد  -1

أول وزير للمالية والتجارة والصناعة في الكويت الشيخ ................................. -2

األمير الذي لقب بأمير القلوب هو الشيخ .............................. -3

..................تاريخ/.........      الحاكم الثالث عشر : الشيخ جابر األحمد الصباح          

62 - 61م (       ص2119 –م 1688) 



 ما هي أهم إنجازات الشيخ جابر األحمد الصباح الداخلية ؟

...............................................................   -   ج:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

 ما هي سياسة الشيخ جابر األحمد الصباح ؟

............................................................................................................................ ج:

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

 : أثبت موقف دول الكويت من الحروب العربية في المنطقة وهي-

حرب اليمن: -1

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

الحرب العراقية اإليرانية : -2

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

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

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

اذكر أهم األحداث واإلنجازات التي قام بها الشيخ سعد العبدهللا سالم الصباح ؟ -

. .......................................................................................................................: ج

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

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

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

..................تاريخ/.........                لثاني عشر : الشيخ سعد العبدهللا سالم الصباحالحاكم ا         

 63م (       ص2119 –م 2119) 



اكتب نبذة مختصرة عن الشيخ صباح األحمد الصباح  ؟ -

. ......................................................................................................................ج: 

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

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

 ما هي أهم المناصب التي تقلدها ؟

...........................ج: .................................................................................................

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

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

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

 من بين الدول المنتمية لمنظمة األمم المتحدة ...................   تشغل الكويت عضوية رقم

 مساعدات الكويتية في عهد الشيخ صباح األحمد ؟عدد أهم ال -

............................................................................................................................ ج:

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

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

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

 : الكويت مركزا لإلنسانية في عهد الشيخ صباح األحمد-

م ؟2114لخص دور الشيخ صباح األحمد الصباح ودوره في اختياره أميرا لإلنسانية في عام  -

............................................................................................................... ج:

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

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

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

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

..................تاريخ/.........      لثاني عشر : الشيخ صباح األحمد الصباح          الحاكم ا

68 - 64إلى اآلن (       ص –م 2119) 





  بين الكويت والعراق قديما : واالجتماعية االقتصاديةالعالقة-

قديما ؟ما هي طبيعة العالقة بين الكويت والعراق  -

...................................................................................... ج:

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

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

  العراقية : –مشاكل الحدود الكويتية-

 -** أوال : مشكلة الحدود في عهد العراق العثماني :

أسطر ؟ 4لخص هذه المشكلة في حدود  -

................................................................................................................ ج:

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

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

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

-:** ثانيا : مشكلة الحدود في عهد العراق الملكية 

-اكمل الفراغات التالية بما يناسبها من عبارات : -

..................... عام تم اختيار الملك فيصل بن الحسين كأول ملك على مملكة العراق الهاشمية -1

وتم تبادل المراسالت بين الحاكم الكويتي والحكومة العراقية فياعترفت العراق بحدود الكويت  -2

.......................عام 

........................أطلقت دعوى بضم الكويت للعراق باستخدام إذاعة قصر الزهور عام  -3

  م ؟1632علل : ماطلت الحكومة العراقية بترسيم الحدود على الطبيعة في عام

............................................................................................................................ ج:

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

 م :1695حاوالت ضم الكويت إلى اإلتحاد الهاشمي عام م-

ما هي أهم مميزات العالقة الكويتية العراقية في فترة األربعينيات وأوائل الخمسينات ؟ -

 :.........................................................................................................................ج

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

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

..................تاريخ/.........      العراقية           -نظرة تاريخية على جذور العالقة الكويتية 

114 -113ص      



-العراقية في العهد الجمهوري : –** ثالثا : مشكلة الحدود الكويتية 

-اكمل الفراغات التالية بما يناسبها من عبارات : -

.............................................تم إعالن استقالل الكويت في تاريخ  -1

...........................رئيس الوزراء العراقي الذي أعلن في مؤتمر صحفي مطالبه بالكويت هو  -2

...........................هاجمت القوات العراقية مركز الصامتة الحدودي التابع للكويت في عام  -3

  م  ؟1691عدد أهم المطالب العراقية بدولة الكويت عام

 ...................................................................................................... ج:

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

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

 م :1661أغسطس عام  2لة الكويت في غزو النظام العراقي البائد على دو-

..............................استمرت الحرب العراقية اإليرانية لمدة  -

 م ؟1661يوليو من عام  ما هي أسباب التصعيد اإلعالمي العراقي على دولة الكويت بشهر

................................................................................ ج:

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

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

  م ؟1661ما هي مطالب النظام العراقي من خالل تصعيده اإلعالمي على الكويت في شهر يوليو عام

............................................................................. ج:

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

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

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

...............................العراقي الغاشم على الكويت في تاريخ  االجتياحجاء  -

  ؟ما هو موقف المجتمع الدولي من الغزو العراقي

ج: .......................................................................................................................

  عقد مؤتمر جدة الشعبي في تاريخ...............................................

  تم تحرير الكويت في تاريخ..............................................

  عرفت عملية تحرير الكويت باسم............................



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

  ( الذي أصدره مجلس األمن ؟ 533اذكر نص قرار )

............................................................................................................................ ج:

-** المقاومة الكويتية :

اذكر بعض من صور المقاومة الكويتية التي قام بها الشعب الكويتي ؟ -

................................................................................................ ج:

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

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

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

..................تاريخ/.........      ترسيم الحدود الكويتية العراقية بعد التحرير          

111 - 115ص   





أنشطة ال صفية للفصل الدراسي الثاني

التاريخ:   /       /    م

 ( 1نشاط الصفي ) 

موضوع الدرس/الشيخ مبارك الكبير

/ أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب:1س

تطور األوضاع الداخلية في عهد الشيخ مبارك الكبيرالمجال

 -التعليم

حفظ األمن وتشجيع 

 التجارة

-

-



التاريخ:   /       /    م

 ( 2نشاط الصفي ) 

الدرس/األطماع الدولية تجاه الكويت في عهد الشيخ مبارك الكبيرموضوع 

/ عدد أسباب األطماع الروسية في الكويت.1س

1- ................................................................................................................

2- ................................................................................................................

1- ................................................................................................................



التاريخ:   /       /    م

 ( 1نشاط الصفي ) 

موضوع الدرس/اتفاقية الحماية البريطانية وقيام الدولة السعودية الثالثة

م؟1911البريطانية عام   -/ اذكر بنود اتفاقية الحماية الكويتية 1س

1- ..............................................................................................................

2- ..............................................................................................................

 / اكتب مذكرة تاريخية عن:2س

مساعدة الشيخ مبارك الكبير لقيام الدولة السعودية الثالثة. -

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

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

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



التاريخ:   /       /    م

 ( 4نشاط الصفي ) 

موضوع الدرس/سياسة الشيخ مبارك االستقاللية

الشيخ مبارك الكبير./ لخص سياسة الكويت الخارجية في عهد 1س

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

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

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



التاريخ:   /       /    م

 ( 1نشاط الصفي ) 

األوضاع الداخلية والخارجية بالكويتموضوع الدرس/تطور 

الشيخ جابر بن مبارك -

الشيخ سالم بن مبارك -

 / علل لما يأتي:1س

م مؤتمرا في الكويت.1111عقد بريطانيا عام  -

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

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

بناء السور الثالث للكويت. -

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

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

/ على خريطة الكويت الصماء ارسم سور الكويت الثالث.2س



التاريخ:   /       /    م

 ( 1نشاط الصفي ) 

والخارجية بالكويتموضوع الدرس/تطور األوضاع الداخلية 

الشيخ أحمد الجابر الصباح -

/ أكمل الجدول التالي:1س

مهــــامـــــه  سنة التأسيسالمجـــــــــــــــــــــلس

المجلس البلدي

مجلس المعارف

التالية للمجموعة )أ(  بما / من خالل الجدول التالي اكتب الرقم المناسب لكل عبارة من العبارات 2س

 يناسبها من المجموعة )ب(:

السنــــــة  الرقمالعبـــــــــارة )أ( م

م1129  تصدير أول شحنة نفط من ميناء األحمدي 1

م1114  انهيار تجارة اللؤلؤ 2

م1141  أول اتفاقية امتياز للنفط في الكويت  1



التاريخ:   /       /    م

 ( 1نشاط الصفي ) 

موضوع الدرس/استقالل الكويت

الشيخ عبدهللا السالم الصباح -

 / علل لما يأتي:1س

تأخر انضمام دولة الكويت إلى منظمة األمم المتحدة. -

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

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

/ اذكر نص مواد الدستور التالية:2س

 المادة األولى:

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

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

المادة الثانية:

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

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



التاريخ:   /       /    م

 ( 9نشاط الصفي ) 

موضوع الدرس/استقالل الكويت

الشيخ صباح السالم الصباح -

/ أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب:1س

اإلسهامـــــــــــــــــــــــــــــــــاتالمجــــــال

التعليمي

اإلسكاني



التاريخ:   /       /    م

 ( 1نشاط الصفي ) 

موضوع الدرس/استقالل الكويت

الشيخ جابر األحمد  الصباح -

األحمد في الشؤون الداخلية لدولة الكويت./ ارسم مخططا سهميا يوضح إسهامات الشيخ جابر 1س



التاريخ:   /       /    م

 ( 19نشاط الصفي ) 

موضوع الدرس/استقالل الكويت

الشيخ سعد العبدهللا الصباح -

 / علل لما يأتي:1س

تسمية الشيخ سعد العبدهللا ببطل التحرير وبطل التعمير. -

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

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

/ برهن على صحة أو خطأ العبارة التالية:2س

تنازل الشيخ سعد العبدهللا عن الحكم. -

العبارة :......................................

......:....................................................................................................................السبب

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



التاريخ:   /       /    م

 ( 11نشاط الصفي ) 

الصباح األمير الحالي لدولة الكويت موضوع الدرس/حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد

/ ارسم مخططا سهميا يوضح أهم المناصب التي توالها صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر 1س

 الصباح قبل توليه مقاليد الحكم.



التاريخ:   /       /    م

( 12نشاط الصفي ) 

 الكويت في منظمة األمم المتحدةموضوع الدرس/عضوية 

المساعدات الكويتية في عهد الشيخ صباح األحمد الصباح بصمة انسانية وعالمية -

/ أكمل الجدول التالي:1س

المساعدات الكويتية في عهد سمو الشيخ صباح األحمد الجابرا لصباح

الدولة  الحدث  

إعصار هايان  

زلزال فان  



التاريخ:   /       /    م

 ( 11نشاط الصفي ) 

موضوع الدرس/الكويت مركزا لإلنسانية في عهد صاحب السمو الشيخ

 صباح األحمد الجابر الصباح

مطلوب: / أكمل الجدول التالي بما هو1س

سياسة الشيخ صباح األحمد الصباح

على الصعيد الخليجي  على الصعيد القومي  



التاريخ:   /       /    م

 (14نشاط الصفي ) 

العراقية -موضوع الدرس/مشاكل الحدود الكويتية 

 / علل لما يأتي:1س

م.1112ترسيم الحدود مع دولة الكويت عام مماطلة العراق في  -

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

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



التاريخ:   /       /    م

 ( 11نشاط الصفي ) 

العراقية -موضوع الدرس/ تابع: مشاكل الحدود الكويتية 

 / علل لما يأتي:1س

تفكك االتحاد الهاشمي بين العراق واألردن. -

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

/ أكتب مذكرة تاريخية عن:2س

حادثة الصامتة. -

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

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



التاريخ:   /       /    م

 ( 11نشاط الصفي ) 

موضوع الدرس/الغزو العراقي على دولة الكويت

 ما يلي: / عرف1س

....................................................................................مشروع مارشال عربي:  -

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

 عن: / اكتب مذكرة تاريخية2س

موقف المجتمع الدولي تجاه الغزو العراقي تجاه دولة الكويت. -

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

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

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



التاريخ:   /       /    م

 ( 11نشاط الصفي ) 

الدرس/تحرير دولة الكويت وترسيم الحدود الكويتية العراقية ودور المقاومة الكويتيةموضوع 

 / أكتب مذكرة تاريخية عن:1س

دور المقاومة الكويتية تجاه االحتالل العراقي لدولة الكويت. -

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

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

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

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

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




