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أوال األسئلة الموضوعية-:
) رٌاح تهب معظم أٌام السنة وهً رٌاح جافة بفعل المرتفع السٌبٌري المتمركز فً شمال
1ـ (
المارة اآلسٌوٌة،ولها أثر واضح فً خفض درجات الحرارة خاصةً فً فصل الصٌف،لكنه ٌصبح بارد فً
الشتاء.
) رٌاح تتمٌز بؤنها رطبة دافئة تهب من الجنوب الشرلً تتؤثر فً المنخفض السودانً
2ـ (
وتتسبب هذه الرٌاح فً رفع درجات الحرارة وتزٌد من نسبة الرطوبة فً فصل الصٌف،ولكن فً فصل
الشتاء ٌعتدل الجو وتحمل معها المطر.
) هً رٌاح جافة جدا ً تهب فً الظهٌرة حٌث تنخفض معها الرطوبة النسبٌة،وهذه الرٌاح
3ـ (
ذات درجات حرارة عالٌة تهب من الشمال أو الشمال الشرلً.
) تهب فً أواخر الربٌع،وأوائل الصٌف فتثٌر الغبار،وتكون مصحوبة عادة ً بعواصف
4ـ (
رعدٌة ٌسمط بسببها المطر الشدٌد فً أواخر الربٌع وأوائل الصٌف،وٌُطلك علٌها السراٌات.
5ـ (

) مخازن المواد ال ُمستخدمة فً صناعة السفن.

) نوع من أنواع صٌد األسمان فً الكوٌت بإستخدام اإلضاءة،حٌث ٌتجمع السمن حول
6ـ (
سراج ٌحمله الصٌاد فٌموم بضربه بآلة حادة كالسٌف أو عصا فً نهاٌتها حربة.
7ـ (

) هو الذي ٌموم بتصمٌم السفٌنة لبل مرحلة تنفٌذها.

8ـ (

) هو الذي ٌموم بعملٌة إعداد المواد الالزمة للصناعة ثم عملٌة بناء السفٌنة نفسها.

9ـ (

) بداٌة موسم الغوص فً الكوٌت والذي ٌكون عادة ً فً بداٌة فصل الصٌف.

( - 01
( -00

)َٓ.بٚخ يٕعى انغٕؿ ٔانز٘ ٚكٌٕ عبدح ً يع إَزٓبء فصم انصٛف.
) اسم ٌطلك لدٌما ً على المحار الذي ٌحتوي على اللإلإ.

) الموسم الرئٌسً الذي تُزاول به التجارة وٌبدأ مع نهاٌة موسم الغوص وٌنتهً مع
( -01
هبوب الرٌاح الموسمٌة المسببة لعلو أمواج البحر.
) حرفة ٌدوٌة لعب العاملون بها دورا ً كبٌرا ً لتوفٌر مواد البناء وغٌرها من
( -02
المستلزمات المنزلٌة لدٌما ً بإستخدام األخشاب المستوردة من الهند وإفرٌمٌا.
) ٌموم بها العاملون بصناعة المسامٌر الالزمة لصناعة السفن،باإلضافة إلى صناعة
14ـ (
األدوات المستخدمة فً البناء والزراعة وغٌرها مثل السالسل والصخٌن والدوة.
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15ـ (

) أداة تُستخدم للحفر ٌموم بصنعها الحداد لدٌماً.

) دشفخ ٚذٔٚخ ٚمٕو انعبيهٌٕ ثٓب ثصُع ٔرهًٛع انمذٔس انًغزخذيخ فٙ
( -05
انطجخٔ،انًصُٕعخ يٍ انُذبط.
( -06
ٔانزُك ٔعهجخ انجبص.

) ٚمٕو ثٓب انعبيهٌٕ ثٓزِ انذشفخ ثئعزخذاو انصفٛخ انًعذَ ٙنصُع انًذمبٌ ٔانذِٔ

) دشفخ ٚذٔٚخ ٚمٕو ثٓب انعبيهٌٕ ثئعزخذاو جشٚذ انُخم دٛث ٚؾجكٓب ثجعضٓب انجعض
( -07
نصُبعخ أؽكبل يخزهفخ يٍ األلفبؿ ٔانًُض.
(-08

) اعى ُٚطهك عهٗ انغشٚش انز٘ ُٚبو عه ّٛانطفم لذًٚب ً ٔانز٘ ٚمٕو ثصُبعزّ انمفبؿ.

) صُذٔق نّ فزذخ يٍ األعهٗ نٕضع ثعض انًأكٕالد ثّ كبنعُت ٔانشطت ٔانشيبٌ
(-11
ٔغٛشْب ٚمٕو ثصُعّ انمفبؿ.
(-10

) دشفخ لذًٚخ ٚمٕو ثٓب انعبيهٌٕ ثصُبعخ انًالثظ كبنجؾٕد.

(-11
انمطٍ.

) دشفخ ٚذٔٚخ لذًٚخ ٚمٕو ثٓب انعبيهٌٕ ثزُجٛذ ٔصُبعخ انًغبَذ ٔانفشػ يغزخذيب ً

) إدذٖ انذشف انغبئذح انز ٙرضأنٓب انًشأح ف ٙانجبدٚخ دٛبكخ انصٕف،دٛث أَّ أعبط
(-12
يكَٕبد ثٛذ انؾعش انز٘ ٚغكُّ أْم انجبدٚخ.
(-13
دبجبد انشاكت أٚضبً.

) ْ ٙعجبسح عٍ أكٛبط كجٛشح نذفع ثعض إَٔاع انطعبو رٕضع عهٗ ظٓش انذاثخ ٔثٓب

(-14

)عجبسح عٍ أكٛبط يزٕعطخ نذفع انطعبو ٔانًالثظ.
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(ة) أكمل العبارات التالية بما يناسبها :ـ
1ـ تمع دولة الكوٌت بالنسبة للخلٌج العربً فً الجهة...................................
-1تمع الكوٌت بٌن خطً عرض ..................و....................شمال خط اإلستواء.
 2ـ تمع الكوٌت بٌن خطً طول...............و...............ؽشق خظ غشُٚزؼ.
 3ـ تبلغ مساحة الكوٌت حوالً................كٌلومترا ً مربعاً.
 4ـ أشهر سهول دولة الكوٌت والذي ٌمتد من جون الكوٌت بإتجاه الجنوب موازٌا ً لخط الساحل
ٌسمى.....................
5ـ ٌبلغ طول وادي الباطن الخط الفاصل بٌن الحدود الكوٌتٌة العرالٌة بمسافة...............كم.
ٌ -6بلغ عدد الجزر الكوٌتٌة التً تنتشر فً مٌاهها اإلللٌمٌة ..............جزر.
 7ـ أكبر الجزر الكوٌتٌة تسمى........................
-8انجضٚشح انز ٙرى سدو انجضء انًذصٕس ثُٓٛب ٔث ٍٛانغبدم ٔأصجذذ يٍ يُٛبء انؾٕٚخ
رغًٗ....................
 01ـ الجزٌرة الكوٌتٌة الوحٌدة التً كانت مؤهولة بالسكان حتى عام 0881م .........................
01ـ اتجاه الرٌاح السائدة على دولة الكوٌت من الجهة.........................................
01ـ رٌاح تتمٌز بكونها رطبة دافئة تهب من الجنوب الشرلً تتؤثر فً المنخفض
السودانً...........................
02ـ رٌاح تهب فً أواخر الربٌع،تكون مصحوبة عادة بعواصف رعدٌة ٌسمط بسببها المطر
الشدٌد..............................
 03ـ العام الذي أُجري فٌه أول تعداد سكانً فً دولة الكوٌت............................
 04ـ أول تعداد سكانً فً الدولة الكوٌت كان فً عهد الشٌخ ............................
عمان ٌسمى..............................
 05ـ المضٌك الذي ٌربط الخلٌج العربً بخلٌج ُ
 06ـ بلغ عدد سكان الكوٌت فً آخر تعداد................................نسمة.
07ـ بلغت نسبة الوافدٌن فً تعداد عام 0881م.%...................
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08ـ حضارة استوطنت منطمة الصبٌة وتعتبر حضارة مستملة عن حضارة بالد
الرافدٌن..........................
11ـ معركة ولعت بٌن المسلمٌن والفرس عام 01هجرٌة 522مٌالدي تسمى.......................
10ـ الجزٌرة التً هجرها سكانها بعد العدوان العرالً على دولة الكوٌت عام 0881م تسمى..................
11ـ المادة األساسٌة فً صناعة بٌت الشعر تسمى............................
12ـ تؤسست الكوٌت فً الجزء الشمالً الغربً من الخلٌج العربً فً عام............................م.
سمٌت به الكوٌت لدٌما ً والذي ٌعنً الملعة أو الحصن هو.........................
13ـ األسم الذي ُ
14ـ هً أُسر ترجع فً أصولها إلى عدة لبائل أبرزها لبٌلة عنزة وموطنهم األصلً نجد.....................
15ـ موطن جماعات العتوب كان فً نجد بمنطمة تسمى..............................
 -16انعزٕة يجًٕعخ يٍ األعش انًزذبنفخ ْٔى.........................ٔ..........................ٔ......................
 -17لجٛهخ لٕٚخ ايزذ َفٕرْب يٍ لطش جُٕثب ً دزٗ انجصشح ؽًبالً ثًذبراح عبدم انخهٛج............................
 -18انذبكى األٔل نهكٕٚذ ْٕ انؾٛخ..............................................
َ-21ؾجذ يعشكخ انشلخ ث ٍٛانكٕٚذ ٔثُ ٙكعت عبو.............و ٔرنك ف ٙعٓذ انؾٛخ..........................
 -20رى ثُبء عٕس انكٕٚذ األٔل ف ٙعبو.................و ٔرنك ف ٙعٓذ انؾٛخ.................................
 -21عشف عُّ انذكًخ ٔانٓذٔء ٔدجّ نؾعجّ ٔاؽزٓش ثجبثش انعٛؼ ................................
-22انعبو انز٘ لبيذ ف ّٛدًهخ يذدذ ثبؽب ضذ اإلدغبء ٔ ................كبٌ ثًغبعذح انؾٛخ......................
 -23اَزمهذ انٕكبنخ انجشٚطبَٛخ نهكٕٚذ يشرٔ ٍٛرنك ف ٙعبو.......................و ٔ عبو...........................
-24كبَذ لطش ْ ٙيذطخ االعزمشاس األٔنٗ نٓجشح انعزٕة،فبعزمشٔا ف ٙيُطمخ رغًٗ.........................
 -25انؾٛخ انز٘ أنغٗ انشعٕو انزجبسٚخ ادزشايب ً نشغجخ ؽعجّ ْٕ.................................
 -26أٔل دٔنخ اعزعًبسٚخ ف ٙيُطمخ انخهٛج انعشث............................ْٙ ٙ
-27انذٔنخ انخهٛجٛخ انز ٙظٓشد فٓٛب لٕح انٛعبسثخ ْ............................ ٙ
 -28انعبو انز٘ ارجٓذ ف ّٛدًهخ يذدذ ثبؽب نهغٛطشح عهٗ إلهٛى اإلدغبء.................و
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إختر من بين البدائل التالية :ـ
تقع الكويت بين خطي عرض :-

(  79.64و 73.64

 53.78و 64.48

2ـ تبلغ مساحة دولة الكوٌت حوالً:

–

 53.78 -و 68.48

 59.78و 74.48

)

.

( 078707أنف كى  068707 -أنف كى  088707 -أنف كى  068727 -أنف كى )
3ـ اكبر الجزر الكوٌتٌة تسمى:
( فٛهكب

ٔ -سثخ

 -ثٕثٛبٌ

-

 -او انًشادو

)

يغكبٌ

4ـ تبلغ مساحة جزٌرة بوبٌان بالنسبة لمساحة الكوٌت اإلجمالٌة :
%5 -

( %1

%4

-

) %2

-

5ـ أكبر العملٌات الخارجٌة المإثرة فً تشكٌل سطح األرض فً الوطن العربً  :ـ
( التجوٌة

االنهٌارات األرضٌة

ــــ

عوامل النحت

ـــــ

الرٌاح )

ـــــ

6ـ هً رٌاح جافة جدا ً تهب فً الظهٌرة حٌث تنخفض معها الرطوبة النسبٌة:
( الشمالٌة الغربٌة

الجنوبٌة الشرلٌة

ــــ

السراٌات

ـــــ

ــــ

السموم )

7ـ هً الرٌاح السائدة فً الكوٌت والتً تهب معظم اٌام السنة بفعل المرتفع السٌبٌري:
(

الكوس

ــــ

السراٌات

السموم

ــــ

الشمالٌة الغربٌة )

ــــ

8ـ اجري أول تعداد سكانً فً دولة الكوٌت عام :
(

0846م

ـــــ

0851م

0848م

ــــــ

ــــــ

) 0881

9ـ تؤسست الكوٌت فً الجزء الشمالً من الخلٌج العربً عام :
(

0500م

ـــــ

0511م

0602م

ــــ

10ـ العام الذي ولعت فً معركة الرلة :
( 0672م

ـ

0626م

ـ

0772م

6

ـ

0811م )

-

0502م )
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 -00تم بناء سور الكوٌت األول فً عهد الشٌخ:
(

عبدهللا السالم

ـ

ـ صباح الثانً بن جابر

عبدهللا األول

12ـ العام الذي اصبحت بموجبه الكوٌت تحت الحماٌة البرٌطانٌة:
(0787

ـ

0788

ـ

- 0765

0768

7

)

ـ دمحم بن صباح

)
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الدع انخشٚطخ انزبنٛخ ثى أجت عًب ٚهٓٛب يٍ أعئهخ :ـ

 -0 .دذد انًغطذبد انًبئٛخ انز ٙرطم عهٓٛب دٔنخ انكٕٚذ ثٕضع عاليخ #
 -1دذد أكجش انجضس انكٕٚزٛخ ثٕضع عاليخ X
 -2دذد يٕلع جضٚشح فٛهكب ثٕضع عاليخ =
 -3اسعى انخظ انفبصم انذذٔد٘ ث ٍٛانكٕٚذ ٔانعشاق ( ٔاد٘ انجبطٍ ).
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علل لما يأتي -:

1ـ تتمٌز الرٌاح الشمالٌة الغربٌة بالجفاف ؟ ( علل ).
----------------------------------------------------------------------------------------------2ـ تتمٌز الرٌاح الجنوبٌة الشرلٌة بؤنها رطبة ودافئة؟ ( علل )
-------------------------------------------------------------------------------------- -------- .
3ـ للة الوافدٌن فً دولة الكوٌت بعد عام 0881م.
-----------------------------------------------------------------------------------------------4ـ ٌعتبر الخلٌج العربً أحد أسباب األهمٌة اإللتصادٌة للمنطمة لدٌماً؟
------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------5ـ تمٌز النشاط اإللتصادي للمجتمع الكوٌتً بالتنوع؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------5ـ للة الزراعة فً الكوٌت؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------6ـ للكوٌت دور فً التواصل الحضاري بٌن حضارات شمال الخلٌج العربً وجنوبه؟
------------------------------------------------------------------------------------------------- -7نهًٕلع انجغشاف ٙدٔس ف ٙرطٕس صُبعخ انغفٍ؟
------------------------------- ----------------------------------------------------- --------------8ـ ٌعد إختٌار الشٌخ صباح األول البداٌة الحمٌمٌة لظهور الكوٌت ككٌان سٌاسً منظم؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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01ـ استطاعت الكوٌت أن تتمتع بمزٌد من األمن والحماٌة والنمو واإلزدهار بالرغم من الصراعات لدٌماً؟ .
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -00أًْٛخ انٛعبسثخ ف ٙيُطمخ انخهٛج انعشث ٙف ٙأٔاخش انمشٌ انغبدط عؾش ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ -01إَٓٛبس انُفٕر انٕٓنُذ٘ ف ٙيُطمخ انخهٛج انعشثٙ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- -02أًْٛخ يُطمخ انخهٛج انعشث ٙف ٙانعصٕس انذذٚثخ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ ----------------------ٚ -03عذ طشٚك انذشٚش أدذ أْى انطشق انزجبسٚخ ف ٙانعبنى انمذٚى؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- -04كغبد رجبسح انغٕؿ عهٗ انهؤنؤ ؟
-------------------------------------------------------------------- ------------------------------- -05هجرة العتوب من موطنهم األصلً فً نجد؟
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------- -06اضطرت برٌطانٌا لنمل مركز البرٌد من البصرة عام 0664م؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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اجب عن األسئلة التالية:

1ـ اذكر العوامل التً ساعدت على ازدهار صناعة السفن؟
.0
.1
.2
.3
.4

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

-1دنم عهٗ اعزضاص انكٕٚذ ثزشاثٓب انجذش٘؟
--------------------------------------------------------------------------------------------- -2يذٖ رأثٛش دشفخ انغٕؿ عهٗ أْم انكٕٚذ ؟
.0
.1
.2
.3

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

-3اركش إَاع انغفٍ انكٕٚزٛخ انًغزخذيخ ف ٙانغٕؿ عهٗ انهؤنؤ ؟
.0
.1
.2
.3

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

4ـ فرق بٌن مفهومً الدشة والمفال ؟
 انذؽخ --------------------------------- ---------------------------------------------------- :
 انمفبل -------------------------------- ----------------------------------------------------- :
5ـ عدد أهم المحاصٌل الزراعٌة التً تزرع فً الكوٌت ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

اسئهة اجحًبعيبت انصف انعبشـــز (جبريـــخ انكـــويث)

6ـ أهم األسباب التً زادت فً أهمٌة النشاط اإللتصادي ما ٌلً 
 .Aالخليج العربي أحد أسباب األهمية اإلقتصادية للمنطقة قديماً.
 .Bطريق الحرير.
 .Cتنوع األنشطة اإلقتصادية.
 -7اركش أهى يزاحم انحطور انحضبري في انكويث ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- -8دلل على األهمٌة األثرٌة لمنطمة الصبٌة ( حضارة العُبٌد ) ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01ـ عدد أهم اآلثار المكتشفة فً جزٌرة أم النمل؟
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -00عدد أهم اآلثار المكتشفة فً جزٌرة فٌلكا والتً ترجع إلى العصور الدلمونٌة ؟
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -01اذكر أهم آثار العصر اإلسالمً فً الكوٌت ؟

-------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------- -02رأعغذ انكٕٚذ ف ٙانجضء انؾًبن ٙانغشث ٙيٍ انخهٛج انعشث ٙإعزُبدا ً إنٗ :

-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

اسئهة اجحًبعيبت انصف انعبشـــز (جبريـــخ انكـــويث)

 -03اذكر أسباب إختٌار الشٌخ صباح األول لحكم الكوٌت ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------04ـ لسمت المهام بٌن األسر الكبٌرة الثالث ؟ بالنسبة لـــ
 .0آل صجبح ----------------------------
 .1آل خهٛفخ ------------------------------
 .2آل انجالًْخ ---------------------------
15ـ مراحل تؤسٌس الكوٌت ؟
---------------------------------------------------------------------------------------- .0
---------------------------------------------------------------------------------------- .1
---------------------------------------------------------------------------------------- .2
16ـ اذكر أهم األحداث فً زمن الشٌخ عبدهللا األول ؟
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07ـ العوامل التً ساعدت على النمو التجاري واإللتصادي للكوٌت ؟
.0
.1
.2
.3

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

 -08انعٕايم انز ٙعبعذد عهٗ ًَٕ ٔإصدْبس انكٕٚذ رذذ دكى آل صجبح ؟
.0
.1
.2
.3

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

-11اركش أْى انمشاساد انز ٙصذسد ف ٙانفشيبٌ انعثًبَ ٙ؟
-------------------------------------------------- 1 ----------------------------------- --------- -0
--------------------------------------------------- 3--------------------------------------------- 2
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