
 

 

 8102-8102تلخٌص الوحدة الثانٌة للصف الرابع االبتدائً الفصل الدراسً األول من العام الدراسً 

 القرٌن ما اسم الكوٌت الشائع قدٌما ؟ 

 تصغٌر القرنما معنى القرٌن ؟ 

 الحصن الصغٌر الذي ٌستخدم لتخزٌن األسلحة و المؤن. و هوتصغٌر كلمة ) الكوت ( ما معنى اسم الكوٌت ؟ 

 هجرة آل الصباح قدٌما

 الهجرة الثانٌة الهجرة األولى 

 من شبه جزٌرة قطر من الهدار فً نجد من منطقة

 إلى منطقة
)استقروا فٌها فترة من إلى شبه جزٌرة قطر

 الزمن (.

 )لم ٌستقروا فٌها ( الصبٌة

 الشمال الشرق االتجاه

 الوسٌلة
و لوجود الخلٌج  السفن )ألن الهجرة بحرٌة (و البٌئة صحراوٌة الجمال )ألن الهجرة برٌة 

 (العربً 

 

 بسبب الجفاف و القحط.    ما سبب هجرة آل الصباح إلى شبه جزٌرة قطر؟

 لقبوا بالعتوب بسبب كثرة ارتحالهم .    بم لقب آل الصباح ؟ و لماذا ؟

 األفالج . قصر صبحا بمحافظةما اسم القصر الذي سكنته أسرة آل الصباح فً منطقة الهدار ؟  

 الشٌخ صباح بن جابرمن هو أول حاكم للكوٌت ؟  

 م2563عام متى تولى صباح بن جابر الحكم ؟ 

 ما سبب اختٌار الشٌخ صباح بن جابر حاكما للكوٌت ؟

 ألنه ٌتمتع بصفات قٌادٌة . .2

 ألنه ٌتمتع بالحكمة . .3

 له نظرة ثاقبة . .4

 حاكما   26؟   كم عدد حكام الكوٌت 

 فً نمو التجارة بسبب موقع الكوٌت الممٌز . كان لهم دورا    الصباح فً نماء و ازدهار الكوٌت ؟ما هو دور آل 

 م.2233مدرسة المباركٌة عام    ما هً أول مدرسة تم إنشاؤها فً الكوٌت ؟



 

 

 فً عهد الشٌخ سالم  المبارك. 2231عام متى شٌد سور الكوٌت الثالث ؟ 

 فً عهد الشٌخ سالم المبارك ودارت فٌه معركة الجهراء. 2231ام بنً فً ع القصر األحمر ؟ ً  ن  متى ب  

 م2574فً عهد الشٌخ عبد هللا بن صباح )عبدهللا األول ( عام   فً أي عام دارت معركة الرقة البحرٌة ؟

 م فً عهد الشٌخ أحمد الجابر الصباح . 2232عام متى افتتحت مدرسة األحمدٌة ؟ 

 زو العراقً الغاشم ؟فً عهد من تحررت الكوٌت من الغ

 م2222عام  فً عهد أمٌر القلوب الشٌخ جابر األحمد الصباح 

 م3125لقب بقائد العمل اإلنسانً من األمم المتحدة عام ؟  الجابر الصباح بم لقب الشٌخ صباح األحمد

 م0222االتفاقٌة الكوٌتٌة البرٌطانٌة عام 

 (الحكومة البرٌطانٌة برٌطانٌا )  (مبارك الكبٌرالشٌخ الكوٌت )  أطراف االتفاقٌة

 م2722 السنة

 تلتزم برٌطانٌا بحماٌة الكوٌت. - بنود االتفاقٌة

إٌجار أو رهن أي جزء  وال ٌتنازل الشٌخ مبارك الكبٌر و ال ذرٌته عن بٌع أ -

 من الدولة دون موافقة برٌطانٌا .

 

 أسد الجزٌرة .و  مبارك الكبٌر  -  بم لقب الشٌخ مبارك الصباح ؟ 

  لقب الشٌخ مبارك الكبٌر بأسد الجزٌرة ؟ : عللً

 ألنه أصبح للكوٌت مكانة قوٌة فً عهده ، االزدهار و التقدم فً كافة مجاالت الحٌاة .

 (للكوٌت .الحاكم السابع الشٌخ مبارك الكبٌر هو معلومة )

 الخارجٌة .مسؤولٌة الدولة بصورة مباشرة عن إدارة شؤونها الداخلٌة و  عرفً االستقالل:

 عهد الشٌخ عبد هللا السالم حاكم الكوٌت الحادي عشر . فً عهد من استقلت الكوٌت؟

 .( ل الكوٌت من إمارة صغٌرة إلى دولة مستقلةحو  معلومة : )

 هو حفٌد الشٌخ مبارك الكبٌر .ما صلة القرابة بٌن الشٌخ عبدهللا السالم و الشٌخ مبارك الصباح ؟ 

 . سٌر دولة الكوٌت نحو االستقالل .3بسبب تغٌر الظروف      .2 مع برٌطانٌا ؟ 2722عللً : إلغاء اتفاقٌة 

 أبو االستقالل ألن الكوٌت استقلت فً عهده .   بم لقب الشٌخ عبد هللا السالم و لماذا ؟



 

 

 اتفاقٌة الصداقة و التشاور.ما اسم االتفاقٌة التً استقلت الكوٌت بموجبها ؟ 

 م02/6/0260  الصداقة فًاتفاقٌة التشاور و 

 (نٌابة عن الحكومة البرٌطانٌة .جورج مٌدلتونبرٌطانٌا) (الشٌخ عبدهللا السالمالكوٌت)  أطرافها

 

  نجازات فً عهد الشٌخ عبد هللا السالمعددي اإل

 نجازات الخارجٌةاإل نجازات الداخلٌةاإل

 2272عام االنضمام إلى جامعة الدول العربٌة  افتتاح ثانوٌة الشوٌخ .2

 بناء مستشفى الصباح .3

 2274االنضمام إلى هٌئة األمم المتحدة عام  وضع الدستور .4

 افتتاح مجلس األمة .5

 

  ما العالقة بٌن اتفاقٌة الحماٌة البرٌطانٌة الكوٌتٌة و اتفاقٌة الصداقة و التشاور ؟

 .2722اتفاقٌة الصداقة و التشاور ألغت اتفاقٌة 

 عاما . 65كم عاما مضى على االستقالل ؟ 

  عددي رموز دولة الكوٌت :

 . العملة . 5 . شعار دولة الكوٌت . 4علم .        . ال3    الكوٌتً . النشٌد الوطنً .2

 ٌرفع الروح المعنوٌة للشعب .ما فائدة النشٌد الوطنً الكوٌتً ؟ 

 م فً عهد الشٌخ جابر األحمد الصباح.2257 فبراٌر 36متى بدأ استخدام النشٌد الوطنً الكوٌتً؟ 

 أحمد العدوانً.من هو مؤلف النشٌد الوطنً؟ 

 إبراهٌم الصولة .من هو ملحن النشٌد الوطنً ؟ 

 قارنً بٌن علم الكوٌت قدٌما و حدٌثا.

 علم الكوٌت حدٌثا علم الكوٌت قدٌما 

 ذو األلوان األربعةالعلم الحالً  العلم األحمر مكتوب علٌه كلمة الكوٌت . ألوانه

 م2272رفع بعد االستقالل  م2225رفع عام  تارٌخ رفعه؟

 



 

 

 . أردد بحماس.3أقف باحترام .     .2      ما واجبك اتجاه تحٌة علم بالدك؟

 

 شعارات دولة الكوٌت:

 فً عهد الشٌخ أحمد الجابر . م2232صدر فً عام  الشعار األول

 م.2251صدر فً عام  الشعار الثانً

 بعد االستقالل . م2273صدر فً عام  الشعار الثالث

 ماذا ٌمثل شعار الكوٌت الثالث ؟ 

 صقرا ٌحتضن سفٌنة البوم مستقرة فوق أمواج البحر الزرقاء و البٌضاء تخلٌدا لماضً الكوٌت البحري القدٌم.

 الروبٌة الهندٌة .االستقالل ؟  قبلما أول عملة استخدمت فً الكوٌت قدٌما 

 . تم التداول بها شهور قلٌلةفً عهد الشٌخ عبدهللا بن صباح ،  البٌزة اسمهاما اسم أول عملة كوٌتٌة ؟ 

 .م 2/5/2272فً كوٌتٌة ) الدٌنار ( ؟ المتى تم إصدار  العملة 

 .مجلس النقد الكوٌتً ما اسم المجلس الذي أصدر العملة الكوٌتٌة ؟ 

 (الكوٌت الحالٌة هً اإلصدار السادس للعمالت . ) عملةمعلومة : 

 لكً توفر الدولة الخدمات لسكانها .ما فائدة التعداد السكانً ؟ 

 سنوات . 6كل متى ٌتم عمل التعداد السكانً ؟ 

 م .2257بعد ظهور النفط و تصدٌره عام متى بدأ عدد سكان الكوٌت بالتزاٌد ؟ 

 نسمة . 5111 ٌتجاوز الكم كان عدد سكان الكوٌت قبل النفط ؟ 

 ألف نسمة . 511مالٌٌن و  5كم عدد سكان الكوٌت حالٌا ؟ 

 عدد الذكور أكثر بسبب ارتباطه بالهجرة و الوافدٌن .   الذكور أو اإلناث و لماذا ؟ ا  أٌهما أكثر عدد

 . ( ألف نسمة317,554) وعدد السكان فٌه م 2265عام متى تم إجراء أول تعداد سكانً فً الكوٌت ؟ 

 عدد السكان  عرفً الكثافة السكانٌة :

 مساحة الدولة .                          



 

 

 . زٌادة طبٌعٌة2عددي أنواع الزٌادة :

 زٌادة غٌر طبٌعٌة .3                   

 عدد الوفٌات . –عدد الموالٌد عرفً الزٌادة الطبٌعٌة : 

 ن الهجرة .هً الزٌادة الناتجة ععرفً الزٌادة غٌر الطبٌعٌة : 

 ؟فً الكوٌت  %(41) أكثر من عدد الكوٌتٌن %(51)  عللً : عدد غٌر الكوٌتٌن

 بسبب توافر األمن و األمان لهم فً دولة الكوٌت .

 محافظات . 7؟  كم عدد محافظات الكوٌت

 ) الجهراء ، األحمدي ، الفروانٌة ، العاصمة ، مبارك الكبٌر ، حولً (عددي محافظات الكوٌت 

 الجهراء أكبر المحافظات مساحة ؟ما 

 حولًما أصغر المحافظات مساحة ؟

 الفروانٌةما أكثر المحافظات كثافة ؟ 

 األحمدي.ما أكثر المحافظات ٌتركز بها الكوٌتٌون ؟     

 مبارك الكبٌر .ما أحدث محافظة ؟ 

 . بها المقار الرئٌسٌة للحكم كالوزارات و مجلس األمةبم تتمٌز محافظة العاصمة ؟ 

 العاصمة .محافظة الجزر الكوٌتٌة تتبع أي محافظة ؟ 

 ملحق الصور و الخرائط

 

 

 

 

 سور الكوٌت الثالث                               هجرة آل الصباح              أول مدرسة )مدرسة المباركٌة(      

 

 



 

 

 

 

 2274عام                 أبو االستقالل                  الشٌخ مبارك الكبٌر                  اتفاقٌة الحماٌة البرٌطانٌة   

 2722                                                          الشٌخ عبدهللا السالم  

 

 

 

 

 

 الكوٌت الثانً              شعار الكوٌت الثالث              الدٌنار الكوٌتً تم إصدارهشعار الكوٌت األول                 شعار 

 2272-5-2م                           2273م                       عام2251م                           عام 2232عام   

 

 

 

 اإلصدار السادس من العملة الكوٌتٌة              الروبٌة الهندٌة                       البٌزة      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ال تنسونا من الدعاء


