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وزارة ر
التبية
منطقة الفروانية التعليمية
الزبت بنات
ثانوية خديجة بنت ر

مراجعة مادة تاريخ الكويت للصف العاشر(الفصل الخامس)
السؤال األول :أكمل العبارات التالية:
مؤتمرا في الكويت عام 1916م في )عهد الشيخ جابر بن مبارك الصباح)
 -1عقدت بريطانيا
ً
ً
ً
 -2عاصرت فترة حكم الشيخ جابر المبارك حدثا تاريخيا هو (الحرب العالمية األولي)
 -3المقيم السياسي البريطاني الذي ترأس مؤتمر الكويت عام 1916م يسمى (برسي كوكس)
 -4العام الذي وقعت فيه معركة الجهراء ()1920
 -5أكدت االتفاقية اإلنجليزية العثمانية على حدود الكويت عام (1913م)
 -6الوكيل السياسي البريطاني بالكويت عام 1920م اسمه(مالكولم)
 -7مجلس تم تأسيسه في العام 1936م مهمته اإلشراف على تأسيس المدارس واإلنفاق عليها وتوجيهها يسمى (المعارف)
 -8شيدت المدرسة األحمدية عام()1921
 -9أنشأ مجلس المعارف عام ()1936
 -10حقل نفطي ينتج النفط تجاريا ً عام 1128م يسمى (برقان)
 -11تجارة انهارت في الكويت عام 1128م تسمى(اللؤلؤ)
السؤال الثاني :عرف ما يلي:
 -1المسابلة:
هي نوع من أنواع التجارة قديما وتعتمد على المقايضة عمل
بها سكان بادية الكويت وبادية المجاروة قديما حيث بيع
سكان البادية بضائعهم من الخيام واالصواف واآللبان
واللحوم في سبيل الحصول على النقود لقضاء حاجتهم

 -2مجلس المعارف:

هو مجلس مهنتة االشراف علي تأسيس المدارس
واالنفاق عليها يحتوي علي خمسين نائب من أهل
الكويت النتخاب أعضاء المجلس

مؤتمرا في عام 1916م مع بعض زعماء العرب
السؤال الثالث :فرق بين السبب المعلن وغير المعلن لعقد بريطانيا
ً
السبب المعلن

 -1وقوف الدول العربية بجانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية االولي
 -2تحقيق الوحدة لدول العربية

السبب غير
المعلن

 -1ترسيخ الوجود االستعماري البريطاني في الخليج العربي وشبة الجزيرة العربية

.

أهم أعمالي

 اتسمت بالشجاعةواألقدام.
أهم االحداث في عهدي:
حرب الجهراء
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معركة حمض
بناء السور الثالث

 ملما بالنحو وشغفبمطالعة الكتب األدبية.
 حفظ األشعار العربيةوبعض المسائل الدينية.

خفض الرسوم الجمركية بنسبة
.%4
إلغائه الضرائب على الصادرات.
تعيين المختارين في األحياء
السكنية.
تأكيد حدود الكويت كما نصت عليها
االتفاقية العثمانية االنجليزية1913م

السؤال الخامس  :عددي المجالس التي نشأت في عهد
الشيخ أحمد الجابر الصباح؟

مجلس الشوري عام
1921م
طريقة االختيار

تشكل من وجهاء أهل الكويت عن طريق التعيين عام 1921م

المهام

إسداء الرأي والنصح والمشاركة في القرار.

سبب الحل

لم يستمر طويال وقد حل من تلقاء نفسه بعد فترة من الزمن التتعدى الشهرين بسبب كثرة الخالفات.

المجلس البلدي في الكويت عام 1930م

طريقة االختيار

االنتخاب.

المهام

إدارة أمور التنظيم الداخلي للكويت من أسواق وأمور النظافة العامة.
المجلس التشريعي عام 1938م

طريقة االختيار

عن طريق االنتخاب.

المهام

إدارة شؤون مدينة الكويت الداخلية بالتعاون مع حاكم الكويت.
إدارة الجمارك واألسواق وحل الصراعات بين التجار في األسواق.
وضع ميزانية لإلمارة.

السؤال السادس :علل لما يلي:
-1
-2
-3
-4
-

3

إرسال رسالة من قبل الشيخ سالم بن مبارك إلى الوكيل السياسي البريطاني في عام 1920م؟
بسبب االختالف علي الحدود مع األمير عبدالعزيز ال سعود
بناء الشيخ سالم المبارك السور الثالث عام1920م ؟
حماية الكويت من أي هجوم بري.
أهمية االتفاقية اإلنجليزية العثمانية عام 1913م؟
أكدت علي حدود دولة الكويت
حذرا في التعامل مع بريطانا؟
كان الشيخ أحمد الجابر ً
الن بريطانيا لم تنصف الكويت في معاهدت العقير عام 1922م

السؤال السابع:اذكر ما يلي:
 -1أبرز القضايا المهمة التي تعامل معها الشيخ أحمد الجابر بعد تولية الحكم؟
 مشكلة الحدود والمسابلة مع السعوديين معالجة العالقات الكويت مع العراق الحذر من تعامل مع البريطانيين بعد ماحصل في معاهدت العقير -2أهم االنجازات في المجال االقتصادي في عهد الشيخ أحمد الجابر؟
 تأسيس شركة النفط الكويت بداية اكتشاف النفط وتصديرة انهيار تجارة اللؤلؤالسؤال الثامن  :أعطي نبذة مختصرة عن:
 -1المدرسة األحمدية :؟؟؟؟
(تم تشييدها في  1921في حي قبلة تكونت من مبنيين متقابلين يفصلهما شارع واعيد ترميمها وبناءها في 1948م لزيادة عدد الطالب)
السؤال التاسع /فند العبارة التالية:
(( -1نما االقتصاد الكويتي في عهد الشيخ أحمد الجابر نتيجة للتطور في مجال الزراعة))؟؟؟؟
العبارة خطا فقد حدثت العديد من التغيرات في عهدة في المجال القتصادي ابرزها اكتشاف النفط وتاسيس شركة النفط مما ساهم في
تطوير االقتصاد الكويتي وبداية لنقطة التغيير في االقتصادي الكويتي
السؤال العاشر :اقرأ البرقيات التالية ثم أجب عما يلي:
" -1إن جل قصدنا من هذا االجتماع هو دعم مسائل األمة العربية"
• من أرسل هذه البرقية ولمن أرسلت؟
( أرسلها أمير االهواز الشيخ خزعل وحاكم الكويت جابر المبارك الصباح الي شريف مكة الشريف حسين)
 " -2إن اجتماعنا في الكويت كان يهدف الي دعم مسائل األمة العربية وصيانة حقوقها"
• من أرسل هذه البرقية ولمن أرسلت.؟
( أرسلها حاكم الكويت الشيخ جابر المبارك الصباح الي المقيم السياسي البريطاني برسي كوكس)

السؤال الحادي عشر :حددي علي خريطة الكويت كل مما يلي:
-

معركة الجهراء
معركة حمض

-

حقل بحرة

-

حقل برقان

-

ميناء االحمدي

-

السعودية

-

العراق

العراق

السعودية
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(الفصل السادس)

السؤال األول:أكمل العبارات التالية:
 -1تولى الشيخ عبد هللا السالم اإلمارة رسميا عام ()1950
 -2أبرز األلقاب للشيخ عبد هللا السالم أبو الدستور و(االستقالل)
 -3استبدلت اتفاقية الحماية 1988م باتفاقية تسمي (الصداقة وتشاور)
 -4استقلت دولة الكويت عام ()1961
 -5انضمت الكويت عام  1961الي منظمة أقليمية هي (جامعة الدول العربية)
 -6انضمت دولة الكويت إلي منظمة هيئة األمم المتحدة عام ()1963
 -7تمت الموافقة على دستور الكويت عام ( )1962وتبلغ عدد المواد ()183
 -8أول انتخابات لمجلس االمة الكويتي بنظام العشر دوائر عام ()1963
 -9أسس الشيخ عبد هللا السالم الصندوق الكويتي للتنمية عام ()1961
 -10تم تأميم النفط في عهد الشيخ صباح السالم عام ()1975
 -11صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي (الشيخ جابر األحمد الصباح)
 -12تولى سمو الشيخ صباح األحمد وزارة الخارجية ألكثر من (أربعين عام)
 -13العام الذي قام فيه الشيخ صباح األحمد الصباح برفع علم دولة الكويت كإحدى دول منظمة األمم المتحدة عام ()1963
 -14رقم عضوية دولة الكويت في هيئة األمم المتحدة رقم ()111
 -15تم اختيار الشيخ صباح األحمد قائد للعمل اإلنساني ()2014
السؤال الثاني :صنف ألقاب الحكام وفق الصور التالي :
(أبو االستقالل – عميد الدبلوماسيين – بطل التعمير – أمير القلوب – أبو الدستور –بطل التحرير األمير الوالد – قائد العمل
اإلنساني)

الشيخ جابر األحمد
الصباح
-أمير القلوب

الشيخ عبداللة السالم
أبو الدستور-أبو االستقالل

الشيخ سعد العبداللة
بطل التحريربطل التعمير-األمير الوالد

الشيخ صباح األحمد الصباح
عميد الدبلوماسية-قائد العمل االنساني

السؤال الثالث :أكمل المخطط السهمي التالي:
(أبرز األنجازات الداخلية في عهد الشيخ جابر األحمد)
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أنشاء موسسة
الكويت لتقدم
العلمي

أنشأ الهيئة
العامة لشؤؤن
القصر

أنشأ الصندوق
االحتياطي
لألجيال القادمة

منح المرأة
حقوقها السياسية

1
السوال الرابع  :الحظي الصور المقابلة ثم اجيبي عما يلي:
-

صورة رقم ( )1تمثل؟
توقيع الشيخ عبداللة السالم علي معاهدت الصداقة وتشاور مع بريطانيا
وألغاء اتفاقية الحماية

-

صورة رقم ( )2تمثل ماذا؟ في أي عام تم انشاءه وفي عهد أي حاكم؟
شعار مجلس التعاون الخليجي فكرة الشيخ جابر األحمد الصباح تم تشكيلة
في عام 1981م

2

السؤال الخامس :علل لما يلي:
 -1تأخر انضمام الكويت إلى هيئة األمم المتحدة؟
بسبب موقف االتحاد السوفييتي سابقا لدعم مطالب حاكم العراق الرئيس الوزراء عبدالكريم قاسم
 -2أهمية الدساتير في حياة األوطان؟
طبيعة مهام التي ينظمها الدستور كالقوانين التي تنظم حياة األفراد داخل المجتمع
ويحدد الدستور صالحيات السلطات الثالث ومهامها
 -3دعوة الشيخ عبد هللا السالم إلى انتخاب مجلس تأسيسي؟
ليتكفل المجلس بمها إقرار الدستور الدائم للكويت وليكون وثيقة ثابتة لتنظيم العالقات بين الحاكم والمحكوم
 -4إطالق لقب (أبو الدستور) على الشيخ عبد هللا السالم الصباح؟
النة دعي النتخاب المجلس التاسيسي لوضع الدستور الدائم للكويت
 -5تأسيس الشيخ عبد هللا السالم الصندوق الكويتي للتنمية ؟
للمساهمة في المشاريع التنموية واالقتصادية لدول النائية والعربية والدول االخري
 -6إطالق لقب "أمير القلوب" على الشيخ جابر األحمد الصباح؟
النة من القادة الذين تفانوا في عطائهم لبلدهم وشعبهم ورعاية مصالح الشعب فاحبة الجميع ووقوفة بمحنة الغزو
وقفة االب البنائة
 -7تميزت السياسة الخارجية للشيخ جابر األحمد باالتزان وعدم االندفاع؟
تجنب بدخول الكويت في الحرب األيرانية العراقية برغم من تعرض السفن الكويتية لألذي أثر هذه الحرب
 -8إطالق لقب (بطل التعمير) على الشيخ سعد العبد هللا الصباح؟
ساعد في إعادة تعمير الكويت بعد التحرير
 -9يطلق على سمو الشيخ صباح األحمد عميد الدبلوماسيين العرب؟
بسبب تقلدة منصب وزير الخارجية الكويتي لمدة أربعون عام
 -10اختيار دولة الكويت مركز للعمل اإلنساني ً ؟
بسبب تكريم الكويت و صاحب السمو لما قدمة من جهود متواصلة لخدمة اإلنسانية والعمل االنساني
السؤال السادس :دلل على صحة العبارات التالية:
-

( -1للكويت دور بارز في دعم القضايا العربية)
دعم القضية الفلسطينية فقد شاركة الكويت في حرب  1967وحرب  1973لنصرة فلسطين علي الحركة الصهيونية
( -2إيجابية مواقف الكويت مع المشاكل الخارجية)
في حرب اليمين حرص الشيخ جابر األحمد الصباح علي تحقيق الوحدة بين الشامال اليمني والجنوبي

السوال السابع :عددي كل مايلي:
 -1أبرز التطورات الداخلية في عهد الشيخ صباح السالم؟
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المجال العسكري
استحداث النظام
التجنيد األلزامي

المجال االقتصادي
عمل علي تأميم النفط
في الخامس من مارس
عام 1975

المجال التعليمي انشأ
جامعة الكويت في عام
1966

المجال االسكاني أنشأ
مساكن ذي الدخل
المحدود باشراف
وزارة االشغال

 -2بعض المساعدات التي قدمتها دولة الكويت لدول العالم؟

اغاثة الجمهورية
بنقالدش بعد اعصار
سيدر

دعم منطمة الصحة
العالمية في ايطار
جهودها لمحاصرة
ومعالجة فايرس ايبوال

دعم ومساعدة الفلبين
بعد تعرضها العصار
هايان

 -3المناصب التي توالها  -الشيخ صباح األحمد  -والشيخ جابر األحمد  -والشيخ سعد العبداللة؟؟؟

-1
-2
-3
-4
-5

رئيس األمن في االحمدي عام 1949م
رئيس الدائرة المالية عام 1959م
مسؤؤول عن القطاع النفطي
أول وزير للمالية وتجارة والصناعة عام 1965م
حاكم للكويت 1977

مناصب الشيخ جابر األحمد الصباح

مناصب الشيخ سعد العبداللة

 -11عضو اللجنة التنفيذية لتنظيم الدوائر الحكومية
 -12رئيس دائرتي المطبوعات والشؤؤن االجتماعية
 -13رئيس لجنة كتابة تاريخ الكويت 1959م
 -14وزير خارجية 1963م
 -15رئيس مجلس الوزراء 2003
 -16حاكم للكويت 2006

 -6وزير الداخلية
 -7وزير الدفاع
 -8عضو المجلس التأسيسي 1962
 -9ولي للعهد ورئيس مجلس الوزراء 1977
 -10تنازل عن الحكم في نفس عام تولية 2006

مناصب الشيخ صباح األحمد الصباح

السؤال الثامن :اقرأ الفقرات التالية ثم أجب عما يلي:
•

(نحن جميعا في سفينة واحدة نبحر فيها في مملوء بالصخور المرجانية تتصاعد وتتكاثر من حولها ً األمواج والسحب ،هذه
السفينة بيد ربان ماهر استطاع هذا الربان النوخذة أن يقود السفينة ونحن بحارتها إلي بر األمان)
 -1من قائل هذه العبارة :الشيخ سعد العبداللة
 -2عالما يدل ذالك الخطاب :تواضعة وانكارة لذات

• ( علينا أن ندرك أن التعاون اإليجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد ضمن لتحقيق النقلة النوعية نحو التغيير
واإلصالح)
 -1من القائل :الشيخ صباح األحمد الصباح
 -2الي مايدعو :الي التعاون واالخاء والمحبة وتغليب الصالح ونبذ الطائفية
 -3في أي عام ألقيت الخطبة 2006 :بتولية للحكم
 -4مادورنا نحن اتجاة أبناء األمة للحفاظ علي وطننا الكويت؟
 -الحفاظ علي وطننا والتسلح بالعلم والمعرفة وأداء الحقوق والواجبات ونبذ الطائفية
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السؤال التاسع :حددي علي خريطة شبة الجزيرة العربية دول مجلس التعاون الخليجي.

البحرين

الكويت

السعودية

قطر
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(الفصل السابع)

السؤال األول :الحظ الخريطة أمامك ثم أجب عما يليها:
س :ماذا تمثل الخريطة؟
-

حدود دولة الكويت وفق اتفاقية 1913م بين بريطانيا والدولة العثمانية

السؤال الثاني :أكمل العبارات التالية:
 -1اعلنت الكويت استقاللها في عام ()1961
 -2حدثت أزمة الصامته في ( )1973وفي عهد حاكم الكويت الشيخ (صباح السالم الصباح)
 -3المقر المؤقت للحكومة الكويتية خالل الغزو العراقي في مدينة تسمى (الطائف)
 -4القرار الذي أصدره مجلس األمن الدولي والذي ينص على االنسحاب الفوري الغير مشروط للنظام العراقي من
دولة الكويت يحمل الرقم ()660
 -5العام الذي أقيم فية مؤتمر جدة الشعبي ()1990/10
 -6أحد نماذج المقاومة الكويتية المشرفة قتل فيها ( ) 12تسمى موقعة (بيت القرين)
 -7قائد موقعة بيت القرين يسمي (سيد هادي محمد العلوي)
 -8عدد الدول التي شكلت ائتالف عسكري ضد العراقي (32دولة)
 -9االسم الذي يطلق على الحرب البرية لتحرير دولة الكويت (عاصفة الصحراء)
 -10العام الذي تم فيه تحرير دولة الكويت من االحتالل العراقي ()1991
 -11قام العراق قبل االنسحاب بحرق عدد من االبار النفطية ( )737بئر
 -12القرار الذي أصدره مجلس األمن الدولي والذي ينص على ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق رقم ()833

السؤال الثالث  :فرق بين مايلي:
س :السبب المعلن والغير معلن للمراسالت الكويتية العراقية 1932م؟
السبب المعلن

اعتراف العراق بحدود الكويت رسميا

السبب الغير معلن

رغبة العراق االنضمام لعصبة األمم المتحدة التي طلب ابراز حدودها مع جيرانيها كدولة
مستقلة

السؤال الرابع :أقرأ الفقرة وأجب عما يلي:
• "كان اتصالي مع صاحب السمو في تلك اللحظات المصيرية واالتفاق معه على الخروج من قصر دسمان أفضل
وأخطر قرار في حياتي ،إنها العناية اإللهية التي أنقذت الشرعية وأنقذت الكويت ،فقد كان الفارق بين خروجنا
من قصر دسمان وبداية هجوهم عليه اليتجاوز نصف ساعة"
 -1من القائل  :الشيخ سعد العبداللة
 -2المناسبة  :عند خروج القيادة الكويتية الدارة أزمة البالد من الخارج
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السؤال الخامس :علل لما يلي:
-

 -1مطالبة العراق بانضمام الكويت لالتحاد الهاشمي؟
خطوة لفرض سيطرتها علي الكويت واحكام قبضتها
 -2تفكك االتحاد الهاشمي بين العراق واألردن؟
بسبب االنقالب الدموي للضباط االحرار بقيادة عبدالكريم قاسم عام 1958م
 -3التصعيد األعالمي العراقي اتجاة دولة الكويت؟
بسبب خروج العراق منهكة اقتصاديا من حربها اإليرانية اليجاد حل سريع القتصادها المنهار واليجاد حل للبطاله
 -4المطالبات العراقية عام 1961م بدولة الكويت؟
طمع عبدالكريم قاسم بالكويت ونفطها
بطالة الشعب العراقي
حاجة العراق لموانئ بحرية علي الخليج العربي

السؤال السادس  :اشرحي مراحل تحرير دولة الكويت؟؟
 -1اتحدت  32دولة بقيادة الواليات المتحدة االمريكية لتنفيذ قرارات مجلس االمن والجامعة العربية بقيادة جيش
درع الجزيرة أوال تم وضع مهلة ليوم واحد فقط لألنسحاب العدوان العراقي قبل دخول جيوش عاصفة
الصحراء ...
 -2بعد مرور يوم كامل وانتهاء المهلة تم شن ضربات جوية النهاك الجيش العراقي
 -3وفي فجر  1991/2/24انقسمة الجيش التحرير الي ثالثة أقسام كتالي:

المجموعة االولي اتجهة
لتحرير الكويت في كل
االتجاهات

المجموعة الثالثة اتجهه ألقصي
الغرب ودخلت األراضي العراقية
لتوقف االمدادات

المجموعة الثانية  :حاصروا جناح
الجيش العراقي في غرب الكويت
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السؤال السابع( :مشاكل الحدود الكويتية العراقية منذو القدم ) دللي علي صدق العبارة التالية؟؟؟
(العبارة صحيحة )
عانت الكويت من مطامع وتهديدات الدولة العثمانية وارسال موظفينها والحاميات
والجند الي الكويت
ففي العهد العثماني

-

قلت األطماع بعد اتفاقية الحماية 1899م بين الكويت وبريطانيا التي
حدت الكثير من األطماع العثمانيون

انهارت الدولة العثمانية وقام
الحكم المالكي في العراق

حاولة في عام 1932م التحرش بحدود الكويت بضمها لألحالف تمهيدا لتدخل
السياسي في شؤنها.
والعهد العراق الملكي

 اعتراف العراق بحدود الكويت وماطلت بترسيم الحدود علي الطبيعة-

بعهد الملك غازي بن فيصل عام 1928م أطلق دعوة بضم الكويت
للعراق من إذاعة قصر الزهور.

تجمدت التهديدات بعد وفاة الملك
غازي الي ان نشا االتحاد الهاشمي

-

االتحاد الهاشمي

انهار الحكم المالكي بسبب
االنقالب الدموي وقيام العهد
الجمهوري بقيادة عبدالكريم قاسم

العهد الجمهوري

رفض الشيخ عبداللة السالم محاوالت الملك سعيد النوري لألنضمام
لألتحاد الهاشمي.

تمثلت األطماع العراقية في العهد الجمهوري بعد استقالل الكويت 1961م:
 ارسال رسالة خالية من الدبلوماسية لشيخ صباح السالم ذكر فيها تبعية الكويتللبصرة.
 اعالن بمؤتمر صحفي تبعية الكويت للعراق. -الهجوم علي مركز الصامتة (أزمة الصامتة)1973م

السؤال السادس :دلل على صحة العبارات التالية:
-
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( -1العالقات الكويتية العراقية قديمة)
بحكم الجوار الجغرافي لم تكن هنالك عوائق حدودية رسمية
العالقات االقتصادية فقد كان الكويتيون يمتلكون مزارع في العراق والعالقات االجتماعية والمصاهرة
وجلب الماء من شط العرب.
( -2عدم تبعية الكويت لدولة العراق والدولة العثمانية قديما)
اتفاقية  1913التي حددت الحدود مع الكويت والدولة العثمانية تحت ظل الحماية البريطانية.
( -3إدانة المجتمع الدولي للعدوان العراقي على دولة الكويت عام 1990م)
صدر قرار مجلس االمن  660بنفس يدعو لالنساحب الفوري الغير مشروط
انعقاد مجلس الجامعة العربية يدين الغزو العراقي ويقدم المساعدات لشعب الكويتي

-

( -4متنانة الروابط بين الشعب الكويتي وحكومة)
اللتفاف الشعب في مشهد تاريخي في مؤتمر جدة الشعبي عام  1990وتمسكهم بالقيادة الشرعية وأل صباح.

السؤال السابع :اذكر ما يلي:
 -1أبرز االتهامات التي ساقها العراق لتبرير افتعال األزمة السياسية مع دولة الكويت في يوليو 1990م؟
 ادعت ان الكويت اعتدت علي اراضيهاادعت أن الكويت سرقة النفط العراقي خالل حربها مع ايرانادعت ان الكويت سبب انخفاظ أسعار النفط -2أهم مطالبات النظام العراقي البائد في يوليو 1990م؟
 الغاء الديون العراقية التي تقدر ب 12مليار دوالر تأجير جزيرة وربة وبوبيان للعراق تعويضها عن البترول الذي ادعت أن الكويت سرقة من العراق تقديم مبلغ ضخم غير محدد كنواة لمشروع تنموي يحيي العراق كمشروع مارشال يخدم العراق -3صور المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي؟
 تشكيل العديد من اللجان المالية واالجتماعية لتقديم المساعدات للمواطنين عملت لجان صحية علي التنظيف وتوفير الرعاية كتابة الشعارات المعادية والداعية الي المقاومة مسح أسماء وأرقام الشوارع والمنازل لتظليل الجنود العراقيين المقاومة المسلحة كما في بيت القرين كاستهداف أليات وقنص أفرادالسؤال الثامن :أكتبي تعليق علي الصور التالية:
)(1

-

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

)(2

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

(الفصل الثامن)

السؤال األول :حددي علي خريطة الكويت الجزر الكويتي :
 وربة بوبيان الشويخ مسكان فيلكا عوهة كت أم المرادم أم النمل -قاروة

السؤال الثاني :أكمل الفراغات التالية:
 -1رؤية دولة الكويت الجديدة بحلول عام ()2035
 -2ركائزخطة التنمية يبلغ عددها()7
 -3صرح من صروح الكويت صنف كأكبر مستشفى في الشرق األوسط يسمي( مستشفي الشيخ جابر)
 -4تبلغ الطاقة االستيعابية لمستشفى الشيخ جابر األحمد حوالي( 1200سرير)
 -5أول مستشفى في الكويت يخصص فيه قسم للحوادث والكوارث يسمى (مستشفي الشيخ جابر)
 -6معلم ثقافي وتحفة معمارية استغرق تصميمه وإنجازه  22شهر مستوحاة من العمارة اإلسالمية يسمى(مركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي -دار األوبرا )
 -7أكبر مشروع إسكاني في تاريخ دولة الكويت هو مدينة (المطالع)
 -8تعد الجامعة األكبر في منطقة الشرق األوسط تسمي(جامعة صباح السالم)
 -9تقع مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة تسمى (الشدادية)
 -10تبلغ طاقة التكرير النفط الكويتية يوميا( 1.4برميل )
 -11أكبر مصفاة في العالم تسمى (مصفاة الزور)
 -12أطول جسر بحري في العالم(-جسرالشيخ جابر االحمد)
 -13مشروع معالجة النفايات الصلبة وحماية البيئة والموارد البرية يقع في منطقة تسمى (كبد)
 -14أول وأكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص يسمى مدينة( صباح األحمد البحرية)
 -15تقع مدينة صباح األحمد البحرية في منطقة تسمى( الخيران)-
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 -16يشكل مشروع ميناء مبارك الكبير البحري خطوة مهمة إلحياء طريق يسمى (الحرير)
 -17أحد أكبر الطرق متعددة األدوار في العالم على طول هو مشروع( طريق الجهراء)
 -18بدأ العمل في مشروع طريق الجهراء ( )2011وانتهي في ()2016
 -19مشروع شبكة متكاملة يربط بين مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي والموانئ البحرية ودول مجلس التعاون
الخليجي يسمى (شبكة السكك الحديد)
 -20المنطقة األمنية والعين الساهرة على باقي الجزر تسمى (مسكان)
 -21اعتمدت دراسات الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية على مواصفات وامتيازات جزر مثل (سنغافورة -لكسمبرج-
هونغ كونغ – جبل طارق)
السؤال الثالث :صنف مشاريع التنمية اآلتية حسب الجدول الذي أمامك-:
(جسر الشيخ جابر – مصفاة الزور – المطار الجديد – جنوب المطالع –مشروع كبد للنفايات مشروع الجهراء
– ميناء مبارك الكبير – األوبرا – الجامعة الجديدة – مستشفى الشيخ جابر –مدينة صباح األحمد البحرية -
مشروعات الجزر الكويتية)
سياحي

ثقافي

صحي

مواصالت

بيئي

اسكاني

تعليمي

اقتصادي

مشروعالجزر
الكويتية
 مدينةصباح األحمد
البحرية

-دار األوبرا

مستشفي جابراالحمد

جسر جابراألحمد
المطارالجديد
طريقالجهراء

مشروعنفايات كبد

جنوبالمطالع

جامعةصباح
السالم
االشدادية

ميناء مباركالكبير
-مصفاة الزور

السؤال الرابع :عرفي كل مايلي:
 -1التنمية المستدامة  :عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات واالعمال التجارية لتلبية الحاجات الحاضر دون
المساس بقدرة األجيال القادمة علي تلبية حاجاتها.
 -2البيروقراطية :تطبيق القوانين بالقوة في المجتمعات المنظمة حيث تعتمد علي اإلجراءات الموحدة وتوزيع
المسؤليات بطريقة هرمية.
 -3النفايات الصلبة :مخلفات صلبة وشبة صلبة تنتج من مختلف القطاعات مثل البالستيكية واألوراق وزجاج
واالخشاب وهي اخطر أنواع النفايات علي البيئة.

السؤال الخامس :اذكري ماتعرفين عن:
 -1اتجاهات واستراتيجيات رؤية الكويت؟
 مشاركة المواطن واحترام القوانين حكومة فعالة اقتصاد مستدام دولة مزدهرة -مكانة عالمية مميزة
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 -7بيئة
معيشية
مستدامة

 -2ركائز صناعة مستقبل دولة الكويت الجديدة؟

-1مكانة
دولية مميزة

-2بنية
تحتية
مطورة

-3رأس
مال بشري
ابداعي

 -5رعاية
صحية عالية
الجودة

 -6اقتصاد
متنوع
مستدام

 -4إدارة
حكومية
فاعلة

 -3بعض نماذج المشاريع من خطة التنموية
 مشروع دار االوبرا جسر الشيخ جابر طريق الجهراء البقية ص 161الي 168 -4المالمح الرئيسية لرؤية الكويت المستقبل بحلول عام 2035م ؟
 تحويل الكويت لمركز مالي تجاري جاذب يقوم القطاع الخاص بمشاركة النشاط االقتصادي رفع كفائة اإلنتاج الحفاظ علي الهوية االجتماعية توفير البيئة األساسية المالئمة توفير تشريعات مطورة تحقيق التنمية البشريةالسؤال السادس :فند العبارة التالية:
•
•
-

(ليس لجزر الكويت أهمية تاريخية)
عبارة غير صحيحة لها أهمية تاريخية في حركة التجارة منذو أالف السنين
ارتبطت بأقدم الحضارات التاريخية
وجودها بين اكثر من  150الف نسمة ضمن سوق اقتصادي ضخم جدا
موقعها الذي يتوسع القارات أسيا وافريقيا وأوروبا
(صعوبة تطبيق الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية)
عبارة غير صحيح يمكن تطبيق مشروع الجزر لما لها من طبيعة جغرافية مميزة واالنها غير مأهولة
بسكان ويمكن تطبيق قوانين خاصة فيها والبعد الحضاري والتاريخي لها.

السؤال السابع :دلل على صحة العبارات التالية:
 ( -1للكويت مكانة متميزة دوليا فيما تقوم بة من أعمال انشائية وخيرية)
 تكريم األمم المتحدة للكويت مركز لالنسانية ولسمو األمير قائد لإلنسانية .2014( -2اهتمام دولة الكويت بالبنية التحتية)
 تطوير المواصالت وتجهيز مشروع سكك حديد تطوير طريق الجهراء -تطوير المطار الكويت
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( -3اهتمام حكومة الكويت بجودة الخدمات الصحية والرعاية الوقائية)
 انشاء مشروع مستشفي جابر األحمد الجديد توسعة مستشفي االميري الوقاية والتصدي لالمراض المزمنة( -4اهتمام الكويت بتوفير بيئة معيشة مستدامة)
 انشاء مشروع المطالع معالجة النفايات الصلبة في كبد مراقبة نسبة التلوث الناتج عن المشاريع البترولية وتطويرها لتالئم البيئةالسؤال الثامن :علل ما يلي:
 -1تطوير نظام التعليم؟
 العداد الشباب بصورة افضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وانتاجية لقوة عمل وطنيةالسؤال التاسع :ما أهم مقترحاتك تجاه ما يلي:
-1
-2

-3

-4

تعزيز معايير الشفافية والمساءلة القانونية والرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي؟
 اصالح الممارسات اإلدارية والبيروقراطيةتعزيز مكانة الكويت دوليا بصورة مميزة ؟
 تحسين الوجود في المجاالت الدبلوماسية والتجارية والثقافية واالعمال الخيرية الخاصة وتعزيز الموقعالجغرافي بتنشيط االقتصاد.
اعداد الشاب الكويت بصورة أفضل وتمتعه بقدرات تنافسية وإنتاجية؟
 تطوير نظام التعليم بجميع المراحل انشاء مراكز تدريب وجامعات عالية الجودة تشجيع الشباب علي االعمال الحرة اشراك القطاع الخاص في االقتصاد لخلق جو تنافسيكيفية تطوير اقتصاد متنوع مستدام للكويت؟
 تشجيع القطاع الخاص علي العمل زيادة المشروعات الصغيرة جذب رؤؤس االستثمار استقطاب التقنيات الحديثة انتاجيا -توفير مشاريع مطورة تجذب السياح

السؤال العاشر:عدد ما يلي:
( -1الرؤية المستقبلية للجزر الكويتية )
 احياء طريق الحرير التاريخي انشاء منطقة تكنلوجية رقمية ضخمة صناعة سياحة وفنادق بصابع حضاري بوابة ميناء الشمال الخليج العربي مركز التجارة العالمي للمال واالعمالالسؤال الحادي عشر :من قائل العبارة وما المناسبة :
• (أن البالد تواجه تحديا تهدد مسيرتها يتمثل في انخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار
النفط في العالم ما أحدث عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدول)
 -1من القائل :الشيخ صباح األحمد الصباح
 -2المناسبة :في افتتاح الدور االنعقاد األول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس االمة عام 2016
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السوال الثاني عشر :من أنا ؟؟؟
أنا صرح من صروح الكويت صنفت كأكبر
مستشفي احل المرتبة السادسة عالميا أحوي
علي خمس أبراج وتسع طوابق وثالث
منصات لهبوط المروحيات لنقل المرضي
وأول مستشفي يخصص قسم خاص
للحوادث والكوارث؟

أنا معلم ثقافي أقع في قلب المدينة تم
انجازي ب 22شهر علي شكل اشكال
هندسية مستوحاة من العمارة اإلسالمية علي
اربع مباني ضخمة تحتوي علي  3مسارح
و 3قاعات للحفالت والموسيقي تم تنفيذي
بمواصفات قياسية الصبح صرح ثقافي
الهدف من المركز تسليط الضوء علي
الفنون

أنا مشروع تم توسعتي ضمن رؤية سمو
األمير ومساهمة من إدارة الطيران المدني
من خالل تطوير البنية التحتية وتوفير
مساحات لوقوف الطائرات واستقبالها
ومدرجات ذات مواصفات عالمية وتنشيط
حركة النقل والشحن الجوي واستيعاب 70
طائرة من الجيل الجديد لشحن الجوي

أنا مشروع تنموي أهدف لتحريك عجلة
االقتصاد من خالل تطوير كل من مصفاة
ميناء عبداللة وميناء االحمدي لتكرير النفط
ممايعزز مكانة بلدي الكويت في صناعة
تكرير النفط العالمية
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دار االبرا الكويتية

المطار الجديد

مبادرة الوقود البيئي

أنا مشروع انشائي دليل علي حرص
الكويت لتعليم الجامعي تقدر مساحتي في
 6ماليين متر مربع لذا اعتبر األكبر في
الشرق األوسط وطفرة في التعليم
وسأكون صرح أكاديمي مميز

جامة صباح السالم

سوال الثالث عشر  :عللي لما يلي -:
 -1اعتمدت دراسة مشروع الجزر الكويتية علي أسلوب مطابق للمناطق التجارية الحرة الناجحة ك هونغ كونغ
وسنغاقورا؟
 بسبب التجارة الحرة التي تسهل التجارة كتقليل الضرائب او ألغائها و تسهيل عمليات المرور للجزروغيرها من األمور التي تضعها محط أعين السياح والمستثمرين.
 -2سهولة تطبيق نفس األسلوب للمشاريع الحرة األجنبية علي الجزر الكويتية؟
 النها جزر غير مأهولة بسكان يمكن وضع قوانين خاصة فيها ولما لها من بعد تراثي وتاريخي ونمط الحياة البيئية المتنوعة بما اكسبها قيمة لالبتكار واالستثمار المبدع -3مشروع الجزر الكويتية مشروع فريد له العديد من الفوائد ؟
 ستكون معادلة اقتصادية ناجحة ينتج عنها مايقارب  35مليار يرفع الدخل القومي العديد من الفرص الوظيفية المتنوعة نشاط سياحي جاذب ل 3ماليين سائح سنويا إضافة األمان واالستقرار لوضع الدولة االستراتيجيالسؤال الثاني عشر :اكتبي تعليق علي الصور التالية:

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

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

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

أمتين لمك التوفيق
املراجعة التغين عن الكتاب املدريس وفقمك هللا ملا حيبة ويرضاة...
(صاحب اهلمه اليرض الا ابلقمة)
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