














































 السعودية 

 جون الكويت 

 الخليج العربي

 العراق
30,05 48,30 

28,45 



الطبيعية للطريق المالحي البحري والتجاري والكويت مركز لتجارة  الكويت موقعها يمثل النهاية 
وهي نقطة ترانزيت وللكويت نشاط بحري وتجاري فهي أحد موانئ شمال إقليم إحساء مع   الوافدين 

 ملحقاتها من الجزر. 

 دولة بحرية. 

هي الدول التي تحاط أراضيها بالمياه  
 وتسيطر على أقاليم بحرية. 

 دول محاطة باليابس من الكامل. 







مساحات أرضية واسعة من  
 األراضي المستوية 

 هو ارتفاع أقل من الجبل 

 سهل الدبدبة  وادي الباطن
 الروضتين سهل 

 سهل برقان

 كراع المرو 
 جال الزور  

 اللياح
 بران  
 وارة 
 قرين 







أم  قاروه  كبر  الشويخ عوهة  أم النمل  فيلكا مسكان بوبيان  وربة 
 المرادم

بقعة من األرض تحدها  
اهات  المياه من جميع االتج

 
 
 

95 %  
 

95 %  

بقعة من األرض يحدها الماء  
اهات   من ثالث اتج



رها للحضارة الدلمونية وفيها اآلثار   جزيرة فيلكا ترجع آثا
الحضارة الدلمونية وفيها العديد من اآلثار المعمارية وأنها تتم  

البعثات االستكشافية من أجل معرفة الحضارات التي ازدهرت  فيها 
على أرضها وأنها تم فيها تنقيب أثري والمصادر التاريخية أنها  
ترجع للحضارة الدلمونية فهناك القلعة الهلنستية وتل الخزنة  
وهذه األماكن مقدسة عند اإلغريق ووجدوا هناك العمالت  

ومعابد بالقرب من    ختم دلموني هناك 400النحاسية ووجدوا  
 الوحدات السكنية. 

 إنشاء مدينة تراثية.  . 1
 موطن للترفيه.  . 2

 استيوديوهات صناعة السينما.  . 3





 بسبب اختالف موقعها الفلكي والجغرافي. 

 اإلقليم الصحراوي 

 الصيف: طويل وجاف وقاس ويهب فيه الغبار 
 الشتاء: ممطر أحياناً وقصير ودافئ 

 والخزانات. نشر التوعية بين المواطنين وإنشاء السدوج  

 م1953نشأتها: تأسست عام 
 موقعها: مطار الكويت الدولي 

أهم أعمالها وفوائدها للمجتمع: تجعلنا نعرف الطقس ونكون مستعدين  
 ألي تغير في الطقس وتوفر أوضح صورة ألحوال الطقس. 





 ألنها تتأثر بالمرتفع السيبيري 

 ألنها تتأثر بالمنخفض السوداني  

 الكوس

 الشمالية الغربية 
 السرايات

 صالح العجيري

 سموم 
 شمالية غريبة 

 الكوس





 بسبب األمن واألمان في الكويت وفرص العمل بأجور عالية  

 أعداد الوافدين أكثر من الكويتيين 



 البائد وهجرة الوافدين عرب وغير عرب بسبب العدوان الغاشم والغزو العراقي 

 

 

 

 

 

72%  

 الوافدين
 الكويتيين    







 المحيط الهندي 
 الخليج العربي

 البحر األحمر 



 جون الكويت موجود في شمال الكويت 
هو يساعد    وجعل لها واجهة بحرية مميزة و

 على تكاثر الكائنات البحرية مثل الربيان





 الجالبوت: سفينة متوسطة الحجم تستخدم للغوص على اللؤلؤ.  . 1
 السنبوك: سفينة كويتية قديماً تستخدم للغوص على اللؤلؤ.  . 2
 الشوعي: سفينة تستخدم لصيد األسماك بالقرب من الساحل.  . 3

 متر وتستخدم لنقل البضائع.   150- 130البغلة:  . 4
 وهي انقرضت. البقارة: سفينة شراعية تستخدم للغوص  . 5

 البتيل: سفينة كانت تستخدم للغوص على اللؤلؤ.  . 6
 البوم: نوع من السفن الصغيرة منها للغوص والكبيرة للرحالت التجارية.  . 7

 وأفريقيا الهندكانت تجلب من 

 األخشاب والمسامير والحديد



 سفينة البوم. 







 بسبب ظهور النفط وخطورة المهنة. 





وهي حلقة وصل بين الشرق والغرب ونقطة ترانزيت  بسبب موق عها الذي منحها بعدا إستراتيجي 
 ولوال عمل أهلها بالغوص والرعي لما جعلت في هذا الميدان. 

 بسبب قلة السكان واإلمكانيات. 



 بسبب ظهور أنشطة سكانية واستقرار سكان البادية 





 المناطق الزراعية قريبة من بعضها وتطل على الساحل 

شهدت دولة الكويت تطور كبير وملحوظ من الناحية الزراعية إذ  
مها  تغلبت دولة  أه الكويت على شتى أنواع الظروف القاسية و

الظروف المناخية فقامت الكويت ببناء البيوت البالستيكية وزرعت  
 الفواكه والخضراوات 







وهي تستخدم لصنع السطوح   هو أعواد قصب متينة تجلب من أفريقيا 

 خزينة المنزل فهو صندوق يكون وكانت توضع فيه حاجيات العروس 

 أداة للحفر

 قصيب من حديد يستخدم لتكسير الصخور  

 تصنع ألواح من خشب أو صفيح لتصريف مياه المطر 

 فأس للنجارة

 طاولة خشب صغيرة 



 الخراز
هو الذي كان يصنع  

 األحذية . 

 الخواص 
الذي كان يصنع  هو 

 الخوص والزبيل. 

 القالف
هو كان يلعب دور في  
اقتصاد الكويت وكان  

 يصنع السفن . 







الرحى الحجرية وآبار  
 ومدافن ركامية 

تل الخزنة والقطعة  
 الهلنستية والمعبد 

 أحدث من الصبية أن الحضارة في فيلكا 

 (ق.م 4500- 5500حضارة العبيد )  . 1
 الحضارة األغريقية في فيلكا وأم النمل  . 2

 ظهور اإلسالم  . 3



رها مركز للحضارة الدلمونية   إذ جزيرة فيلكا لعبت دور الوسيط التجاري بين بالد الرافدين وبالد السند باعتبا

 صبية 

 كاظمة 

 وارة 

وهي كانت مليئة  1200هي حضارات اليونان القديمة التي امتدت عام  م 
 باإلنجازات 

برقانسهل   

 هي حضارة قامت بالبحرين وشرق الجزيرة العربية وهي من أقدم الحضارات 

وهي التي حملت كل عناصر الثقافة من   هي الحضارة اليونانية القديمة 
 اإلغريقين للخارج 





كشف مدير إدارة المتاحف في المجلس الوطني  
الدكتور سلطان عن اكتشاف أقدم بصمة بشرية على  

القديم، وحقق هذا الكشف  مستوى الشرق األدنى 
الفرق المكلف بالتنقيب على كسرة فخارية أثرية  

رها   عام في بحرة الصبية شمال   7300يتجاوز عم
 الكويت . 









 لكي يحمون نفسهم من الهجمات وحماية من في داخل القلعة









 آل خليفة في البحرين وآل جالهمة في الدمام

بية  مجموعة من األسر ترجع لقبيلة عنزة وهي قبيلة كبيرة تستوطن شبه الجزيرة العر
مهم من الفعل عتب كثرة الترحال ومن أبرز من ينتمي للعتوب آل صباح وجالهمة   واس

 وخليفة 



هم من بصرة شماالً لقطر جنوباً وهي كان لها وجود في العديد من الدول   هم قبيلة تمتد نفوذ
 العربية. 

قوى كبيرة كانت تسمى الجبرية في القرن السادس عشر    الخالف مع العثمانيين: بعد سقوط
وفقدت سيطرتها على إحساء جاء العثمانيين ليسيطروا على اإلحساء ولكن حاكم بني خالد 

هزم العثمانيين وأخرجهم من اإلحساء.   األول 
الخالف مع السعوديين: بني خالد كانت تحمي الكويت ولكن السعوديين قاموا بحملة ضد بني  

 خالد واستولوا على إحساء.  







 معركة الرقة  عناصر جدول المقارنة 
 م 1781 التاريخ

 بني كعب والكويت  األطراف المحاربة 
غيرة بني كعب من أن الميناء الكويتي هو   األسباب

المفضل للتجارة وهذا يضيق على  الذي أصبح 
 معامالتهم التجارية . 

انتصار الكويت وأخذت الذخائر والمدافع   النتائج
هم.   ووضعتها على الشاطئ تخليداً النتصار

   







1752 -
 م 1763

1763 -
 م 1814

1814 -
 م 1859

1859 -
 م 1866

1866 -
1892 

1892 -
1896 

جعل الكويت تعيش في  
 أمن وجعل لها كيان  

أنه جعل سفن الكويت  
تسافر للهند واليمن  

 وافريقيا 

أنه كان يساعد الفقراء  
ورفض طلب المقيم  

السياسي البريطاني خوفاً  
 لكويت على مصلحة ا

لم يفرض رسوم على  
البضائع وحافظ على  

 استقرار الكويت 

قيادته لألسطول البحري  
في حملة مدت باشا وجعل  
أخيه الشيخ مبارك قائد  

 للجيش البري
  جعل أخوه الشيخ مبارك
يهتم بشؤون البادية  

والشيخ جراح بشؤون  
 المالية

أتوا مهاجرون لالستقرار في  
 الكويت وترسخت األنشطة 

بناء أول    –معركة الرقة 
 سور . 

أن سفن بغلة وبتيل بدأت  
تتصنع في عهده  
هرت بحرياً   وازد

زيارة المعتمد البريطاني  
في الخليج العربي في  
الكويت لويس بيلي  
وازدهار الكويت  

 ً مساعدته   اقتصاديا
للعثمانيين في  

حملة مدت باشا  
 م 1871

استضاف والد مؤسس  
الدولة السعودية الثالثة  
األمير عبد الرحمن آل  

 سعود





 نقل البضائع 
 المسابلة

 التجارة البحرية 

 النفط
 التصدير 
 اإلستوراد 



 ً  التجارة الحديثة أصبحت أسهل من التجارة قديما

هرة اقتصادياً وتجارياً  فسوف يترسخ الحكم فيها وسوف يؤدي ذلك إلى  الدولة المزد
 االستقرار األمني 



 هو نظام إسالمي يقوم على أخذ اآلراء والتوصل ألفضل الحلول لرفع شأن المجتمع

هي نوع من أنواع التجارة قديماً ففيها كانت تقدم التسهيالت لتجار البادية وهي تقوم   المسابلة 
بها سكان البادية قديماً حيث كان يبيع تجار البادية بضائعهم من  على المقايضة والتي عمل  

وهي ذات شأن في رفعة   خيام وصفوف ولحوم في سبيل الحصول على حاجاتهم من المال 
الكويت واألهمية التجارية واإلقتصادية وانتعشت هذه الحرفة في الكويت وانتعشت في األسواق  

ن عيسى تاريخ الكويت قال : " يسابل الكويت أغلب  الكويتية عموماً وفي كتاب الشيخ يوسف ب
 سكان البادية من نجد والعراق والجنوب مالم يمنعهم مانع حكومي. 







 



 الدوافع االقتصادية فالدول كانت تحتاج أن تحل مشاكلها بالطرق التجارية 

 هي الرحالت التي قام بها األوربيون الكتشاف عوالم جديدة

 وثرواتها أن تحتل دولة أوروبية أقاليم في القارات لسيطرة على شعبها 



حتى ال تثور عليه الشعوب المستعمرة واستخدمت سياسة اللين من أجل كسب ودهم حتى  
رهم   يستعم



حصلت بين هولندا وفرنسا وبريطانيا وفقدت هولندا سيطرتها  الحرب الثالثية التي 
رها.   واستعما



العثمانية التي كانت تسيطر على البصرة والفرس ونتج حصار   بسبب الصراعات بين الدولة
 م 1775للبصرة في نفس العام 

الكويت مهمة للبريطانيين فأسسوا مركز تجاري لهم وتم نقل المركز البريد التجاري من  
اهدة الحماية عام   م. 1899البصرة للكويت مرتين وألنها مكان آمن وتوقيع الكويت على مع





 إقليم إحساء بعد اإلستعمار البريطاني إلعادة السيطرة على 

 

وهي كانت لها العديد من   هي دولة إسالمية أسسها عثمان األول 
 اإلمتدادات في آسيا وأفريقيا وجنوب شرق أوروبا. 

 في الدولة العثمانية يعطى هذا اللقب الشخص الذي يقوم مقام الغير في منصبه 

 قانون أو دستور موقّع من قِبل السلطان 

اإليجابيات: تطورت العالقة بين البلدين واستقالل الكويت في شؤونها الداخلية وسمحت  
 للكويت بممارسة آرائها وال يوجد قوات عسكرية. 

 العثماني. سوف السفن ترفع العلم السلبيات: 













هنية اطلع على الصفحة رقم   . 96فكرة البرنامج هي عمل خريطة ذ



بدأت من خالل استغالل بعض المشاريع التجارية إلنشاء محطة فحم وتزود سفنها بالوقود  
الكويت وكانت   وجعلت الكويت نهاية لطريق السكة وكان هذا المشروع ستار لكي تسيطر على 

 مقدمة للكويت عرض اتفاقية حماية لكن الكويت رفضته. 



 جعل الكويت نهاية السكة الحديدية  

 محاولة الروس عقد اتفاقية حماية مع الكويت 



هو السيطرة على الكويت   ألنه عرف السبب الحقيقي لهذه المشاريع و

أنه عندما أرسلت الدولة العثمانية القوات العسكرية إلى الكويت وهددتها وضح الشيخ سبب  
إلجراء أي تنازالت ألي دولة أجنبية يزيد من صعوبة نجاح التحركات  رفضه بأنه غير مستعد  

 العثمانية 



 أنه رفض المشروع السكك الحديدية ألنه رآه يميل على الجانب البريطاني 

 بغداد ألنه ال يريد لألمان أي مشروع اقتصادي –رفض مشروع سكة برلين  

 رفض مشروع السكك ألنه أدرك أن الكويت سوف تفقد استقالليتها



 الجوانب اإليجابية: تم حماية الكويت من األخطار الخارجية  
الجوانب السلبية: فقدت الكويت استقالليتها وتم منحها لقب " إمارة مستقلة تحت الحماية  

 البريطانية" 

 بسبب خوفه من إقدام العثمانيين على ضم اإلمارة بالقوة والتهديدات من روسيا 





ألن الكويت تمثل مكان آمن لبريطانيا والتهديدات التي كانت تتعرض لها الكويت من مختلف  
 القوى.

 م حاكم الكويت نفسه ووارثيه في الحكم بأال يتنازل أو يبيع ألي عرض.  أن يلز
 أن ال يتخذ أي قرار بدون الموافقة من الحكومة البريطانية. 

تم حماية الكويت من األخطار الداخلية والخارجية وحافظت على حدود دولة الكويت  
 واستقرار األوضاع. 







م شمال شرق الجزيرة  1901معركة الصريف: وقعت بين إمارة حائل وإمارة الكويت عام 
هها    2000م ومن حائل 1200العربية وكان عدد الكويتيون في

تسمى بوقعة الطوال لوقوعها  معركة هدية: وقعت بين إمارة الكويت وإمارة الرياض وكانت 
 في منطقة جريبيات الطوال. 

العزيز مادياً وعسكرياً وكان ال يرغب في تصادم عسكري  تحركه المفرد مثل دعم األمير عبد 
 مع العثمانيين. 



 


