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 ادلاليح اجلغسافيت ندونت انكىيج

 ندونت انكىيج ظسوف طبيعيت يخُىعت

 :ادلىقع اجلغسايف: أووًال 

شمااًل  ْ  ٓٛ,ٖٓو ْ  ٕٓ,ٕٛتقع دولة الكويت شمال غرب الخميج العربي بين دائرتي عرض 
 .شرراً 30ْ,ٛٗ و  ْ  ٖٓ,ٙٗوخطي طول 

ويطمق عمى المورع الذي تحدده دوائر العرض وخطوط الطول المورع الفمكي، والمورع الذي يحدد 
حدود المورع ) المورع العام لمدولة وما يحيط بيا من دول ومسطحات مائية المورع النسبي

 (.لدولة الكويتالنسبي 

 ٘ٛٙياسية حوالي كيمومترًا مربعًا، ويبمغ طول حدودىا الس ٛٔٛ,ٚٔتبمغ مساحة دولة الكويت 
 (.المورع المكاني ) كيمومترًا حدودًا برية ٜٓٗكيمومترًا حدودًا بحرية، و  ٜ٘ٔكيمومترًا، منيا 

 :الحظ خريطة دولة الكويت التالية ثّم حّدد 

 .التي تمتد بينيا دوائر العرض وخطوط الطول -ٔ

 .الُجُزر الكويتية من الشمال إلى الجنوب -ٕ
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 :اجلغسايف ندونت انكىيجأهًيت ادلىقع 

 :تتمتع دولة الكويت بمورع جغرافي متمّيز، ورد لعب ىذا المورع دورًا ميمًا في

توجيو النشاط االرتصادي لمسكان في الماضي، فقد كانت دولة الكويت تمّثل حمقة وصل -ٔ
ونياية لمطريق البحري الذي يربط اليند وشرق أفريقيا بدول الخميج العربي وببلد الشام 
ومنيا لقارة أوروبا، فكانت واحدة من المحطات التجارية القديمة، والعثور عمى اآلثار 

 .اليونانية في جزيرة فيمكا أصدق دليل عمى ذلك
ي تنشيط حركة تجارة استطاعت دولة الكويت أن تستثمر مورعيا الجغرافي المتمّيز ف-ٕ

ماذا يقصد ) ن العشرينخاصة في السبعينات والثمانينات من القر" الترانزيت"  العبور
 (؟بتجارة الترانزيت

كان المورع الجغرافي لدولة الكويت المطل عمى الخميج العربي من العوامل الميمة التي -ٖ
ربي بل جعمت الكويتيين يشتيرون ببناء السفن والتجارة البحرية ليس فقط في الخميج الع

 .ريةفي اليند وجنوب شرق آسيا أيضًا وكذلك في شرق القارة األفري
لقد زادت أىمية مورع دولة الكويت بعد اكتشاف النفط وساعد عمى ذلك مورعيا المتوسط  -ٗ

بين الدول المحتاجة لمبترول كمادة لمطارة والصناعة مثل اليابان وجنوب شرق آسيا، 
 .وغرب أوروبا والواليات المتحدة األمريكية
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 :يظاهس انسطح:  اَياًال 

سطح دولة الكويت ببساطتيا، ويتدرج االرتفاع من الصفر عند  بشكل عام تتمّيز طبوغرافية
 .في الجزء الجنوبي الغربي( متر ٖٓٓ)مستوى سطح البحر في الشرق إلى أن يصل إلى حوالي 

ُجُزر وتعتبر جزيرة (  ٜ) وتنتشر أمام ساحل دولة الكويت عدد من الُجُزر التابعة ليا يبمغ عددىا
) كيمومترًا مربعًا، ويبمغ أرصى طول ليا (  ٜٚٔ)ذ تبمغ مساحتيا بوبيان أكبر الُجًزر مساحًة إ

 .كيمومتراً (  ٖٔ) كيمومترًا وأرصى عرض ليا (  ٗٗ

ىذا ويفصل جزيرة بوبيان عن الساحل الشمالي رناة مائية طبيعية تسمى خور الصبية، وعن 
 .العراق جزيرة وربة وخور عبداهلل

 :حخًثم أهى ادلظاهس انخضازيسيت يف 

مترًا (  ٖٛٔ) مترًا وكراع المرو (  ٘ٗٔ) تبلل والقباب المنخفضة مثل جال الزور ال-ٔ
 .مترًا (  ٖٚٔ) مترًا إضافًة إلى ربة األحمدي (  ٖٚٔ) وتبلل المياح 

األودية والمنخفضات مثل وادي الباطن في الغرب، ومنخفض الروضتين ومنخفض أم  -ٕ
صغيرة التي يطمق عمييا اسم الخبرات العيش في الشمال، إلى جانب بعض المنخفضات ال

أو التميبلت، كما توجد السبخات وىي أراضي منخفضة تغطييا طبقة رريقة من الممح، 
 .وتنتشر السبخات بالقرب من السواحل وخاصًة السواحل الجنوبية

تنتشر ظاىرة الكثبان الرممية كما ىو الحال في منطقة أم نقا والقشعانية في شمال دولة -ٖ
 .الكويت

ما ) سواحل دولة الكويت عبارة عن سواحل رممية تتخمميا مجموعة من األخوار والرؤوس -ٗ
 (الفرق بين الرأس والخور؟ 

ومن أىم األخوار خور العمي وخور المفتح في الجنوب، وأىم الرؤوس رأس الزور، رأس 
 .عجوزة، رأس عشيرج، رأس األرض
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  كتابًة وباستخدام رموز وأشكال مناسبة أمامك خريطة صّماء لدولة الكويت، حّدد عمييا
 .المظاىر التضاريسية السابقة
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 :اخلصائص ادلُاخيت:  انثاًال 

دولة الكويت دولة صغيرة المساحة، لذلك تخضع أراضييا ألحوال مناخية واحدة، حيث تنتمي 
 (لدوائر العرض حّدد امتداد إرميم المناخ الصحراوي الحار بالنسبة ) لممناخ الصحراوي الحار 

 :انعىايم ادلؤ سة يف ادلُاخ 

 (ما نتيجة ىذا المورع بالنسبة لممناخ؟ ) المورع الفمكي -ٔ
المورع بالنسبة لميابسة والماء ويتأّثر مناخ دولة الكويت بالمسطحات المائية المجاورة -ٕ

ية وىي الخميج العربي والمحيط اليندي من خبلل ىبوب الرياح الجنوبية والجنوبية الشرق
 .والتي غالبًا ما تؤدي إلى زيادة الرطوبة النسبية عمى المناطق الساحمية بصفة خاصة

الكتل اليوائية ومناطق الضغط الجوي التي تتأّثر بيا مناخ دولة الكويت، مثال الكتل  -ٖ
اليوائية القطبية الباردة المتمركزة في شمال سيبيريا وشمال غرب أوروبا حيث تيب 

 .افة خبلل فصل الشتاءالرياح الباردة الج

 :عُاصس ادلُاخ 

ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف وتسجل درجات حرارة رياسية تتعدى :دزجت احلسازة-ٔ
 :الخمسين درجة مئوية ويرجع ذلك إلى

 (.ْ   ٗٛ) اإلشعاع الشمسي حيث تسقط أشعة الشمس بزاوية تقترب من العمودية  - أ

ساعة مع نياية شير (  ٗٔ) إلى طول النيار خبلل فصل الصيف حيث يصل  -ب 
 .يونيو

 .صفاء الجو في أغمب األيام صيفاً  –ج 
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مئوية وتسجل ( ْ   ٓٔ) وفي فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة بمعل ال يقل عن 
) درجات حرارة منخفضة رياسية تصل أحيانًا إلى أرل من الصفر المئوي بدرجة أو درجتين 

 :ويرجع ذلك إلى( م ٕٕٔٓيناير 

 . ْ  ٘,ٖٙأشعة الشمس عمى األراضي الكويتية بزاوية مائمة  سقوط - أ
 .الرياح الباردة القادمة من الشمال  - ب

 :انسطىبت انُسبيت-ٕ

إلى  ويقصد بيا نسبة بخار الماء الموجود في اليواء إلى ما يستطيع أن يحممو كي يصل
ى أعمى التشّبع في درجة حرارة معينة، وتصل الرطوبة النسبية في دولة الكويت إلدرجة 

) في شير يونيو % ٖٔويتدنى إلى % ٓٛمعدليا في شير ديسمبر حيث يبمغ متوسطيا 
 (بم تعّمل ذلك ؟

كما ترتفع معدالت الرطوبة النسبية عمى المناطق الساحمية لدولة الكويت وتقل نسبيًا في 
 (؟ ما العبلرة بين الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة واتجاىات الرياح) المناطق الداخمية

 
 :انسياح -3

الرياح السائدة صيفًا ىي الرياح الشمالية الغربية وتتمّيز بجفافيا وشدة حرارتيا ويطمق 
ذا كانت ىذه الرياح نشطة فإنيا تثير األتربة والرمال" رياح السموم " عمييا اسم   .وا 

  كما تتعرض األجواء الكويتية خبلل شيري أغسطس وسبتمبر ليبوب الرياح الشررية
المحممة بكميات من بخار الماء مما يؤدي إلى ارتفاع " رياح الكوس " والجنوبية الشررية 

 .نسبة الرطوبة

  كما تتعرض دولة الكويت لمعواصف الترابية والغبار في معظم شيور السنة وتتركز في
 (.البوارح ) شيري يونيو ويوليو وتسمى محميًا 
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 :األيطاز -4

نتيجة لمورع دولة الكويت في اإلرميم الصحراوي الحار فإن أمطارىا رميمة وتسقط في فصل 
أمطار الشتاء بسبب مرور المنخفضات الجوية الغربية القادمة من البحر المتوسط وىي 

فإنيا  السرّايات باسمالرعدية التي تعرف مصحوبة بالبرق والرعد، أما األمطار  إعصاريو
بريل و مايو ) م األمطار تسقط في نياية موس وىي نتيجة التيارات اليوائية ( مارس وا 

الصاعدة المرتبطة بتسخين اليواء عمى سطح األرض وارتفاعو إلى أعمى مما يؤدي 
 .لتشكيل الُسُحب الركامية الرعدية وغالبًا ما يكون مصاحبًا بالَبرد

 :احلياة انُباحيت:زابعاًال 

 :نوعينتشمل نباتات دولة الكويت الطبيعية 
وىي نباتات يتجدد نموىا عقب سقوط األمطار، وتشمل الحشائش : النباتات الحولية-ٔ

 واألعشاب القصيرة وتنتشر في معظم أراضي دولة الكويت، 

 .الرشاد –الحمبزان -الحمض : وأىم أنواعيا

وىي نباتات دائمة النمو عمى عكس النباتات الحولية، وىي عبارة  :النباتات المعمرة-ٕ
 ( لماذا؟) ر وشجيران رزمية في حجميا، صغيرة األوراق، كثيرة األشواكعن أشجا

 .العرفج من أشير النباتات الرعوية لئلبل واألغنام : -أنواعياوأىم 
 .نبات عشبي ينمو رريبًا من الشاطئ حيث التربة الممحية: اليرم -

 :أما النباتات الزراعية الشجرية فتتمثل في
 .نموىا في المناطق التي تتوفر فييا المياهشجرة شوكية يكثر : السدر - أ

 .شجرة كبيرة الحجم تستخدم كحاجز لصد الرمال: األثل-ب

وتنتشر زراعتيا في دولة ( البمح ) شجرة معمرة كبيرة الحجم ومثمرة: النخيل -ج
 .الكويت
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 :احلياة احليىاَيت:خايساًال 

فانعكس ذلك عمى الحياة الحيوانية بيئة دولة الكويت فقيرة في مواردىا المائية والنباتية، 
 :التي تتسم بأنيا فقيرة ورميمة األنواع وأىم أنواعيا

من الحيوانات التي كانت تشاىد بكثرة في صحراء دولة الكويت ربل : الغزالن والظباء-ٔ
 .اكتشاف النفط وتعرضت لبلنقراض بسبب الزحف البشري والعمراني

ناطق الصحراوية في دولة الكوين حيث تعتبر أكثر الحيوانات شيوعًا في الم: الزواحف -ٕ
 .البيئة الرممية أحب المناطق إلييا وأىميا الثعابين

ىناك أنواع كثيرة تبلءمت مع البيئة الصحراوية بضآلة جسميا ورمة ما : الحشرات -ٖ
 .تحتاجو من غذاء وماء كالنمل والجراد والخنفساء

أنواع الطيور البحرية كالنورس  كالنسور والصقور والقطا وبعض: الطيور الصحراوية -ٗ
 .التي تشاىد عمى سواحل دولة الكويت في فصل الشتاء

كاألسماك والربيان، ويعد المرجان واألصداف من أىم األحياء البحرية : األحياء البحرية-٘
 .التي تنتج الآللئ الطبيعية في الخميج العربي

 .بلكالماعز واألغنام وأىميا جميعًا اإل: األنواع المستأنس -ٙ
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 نهىطٍ انعسبيادلاليح اجلغسافيت 

 :انخعسيف بانىطٍ انعسبي

يطمق مصطمح الوطن العربي عمى مجموعة الدول العربية تجمعيا مجموعة من السمات 
 (بعد انقسام السودان) دولة  ٖٕالمشتركة أىميا المغة العربية والدين اإلسبلمي ويضم حاليًا 

 :ادلىقع اجلغسايف: أووًال 

 مميون كم في كل من رارتي  ٕ,ٗٔيشغل الوطن العربي مساحة واسعة  :المكاني المورع
كيمومتر من أرصى نقطة في شرق سمطنة ُعمان  ٓٓ٘ٚآسيا وأفريقيا فيو يمتد لمسافة 

 (.الرأس األبيض) إلى أرصى نقطة في جنوب غرب الصحراء الغربية ( رأس الحد) 

في شمال العراق إلى أرصى نقطة في  كيمومتر من أرصى نقطة ٓٓ٘ٗكما يمتد لمسافة 
التي ىي عبارة عن مجموعة من الُجُزر في جنوب الصومال، إضافة إلى ُجُزر الُقُمر 

 (.شمال غرب جزيرة مدغشقر) المحيط اليادي
 جنوب خط االستواء و  ْ ٕيمتد الوطن العربي بين دائرتي عرض  :المورع الفمكي ٖٚ ْ  

 (ما اسم الدولة العربية التي يمر بيا خط االستواء؟ ) شماالً 

ما اسم الدولة العربية )  غربًا  ْ ٚٔ شررًا و  ْ ٓٙكما يمتد الوطن العربي بين خطي طول 
 ( التي يمر بيا خط جرينتش؟ 
 . جنوب خط االستواء ْ ٖٔ و  ْ ٔٔتمتد بين دائرتي عرض إضافة إلى ٌجٌزر القمر التي 
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 المورع النسبي: 

حّدد عمى الخريطة الصّماء التالية لموطن العربي المسطحات المائية وُكتل اليابسة 
 .المحيطة بدول الوطن العربي

 

 :يىقع انىطٍ انعسبيأهًيت 

 :منيالموطن العربي مورع استراتيجي متميز في العالم ألسباب عدة 
كما ُيشرف عمى ثبلث بحار ميمة يتصل ( ما ىما ؟) أنو يطل عمى محيطين ميمين  -ٔ

وبمورعو ىذا يتحكم الوطن العربي في مداخل تمك البحار ( أذكرىا؟) بيذه المحيطات
 (حددىا عمى الخريطة الصًماء السابقة) عن طريق عدة مضائق وممرات بحرية 

إلى إكسابو أىمية تجارية منذ القدم، فكان وال  لقد أدى المورع المتميز لموطن العربي-ٕ
 .يزال ىمزة الوصل بين الشرق والغرب تختررو الطرق التجارية البرية والبحرية والجوية

 
تعتبر منطقة الوطن العربي من أىم المناطق التي تحتوي عمى كميات كبيرة من  -ٖ

 .البترول وىي ميمة من حيث اإلنتاج واالحتياط والتصدير
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ظيور الحضارات اإلنسانية القديمة في الوطن العربي نتيجة لتوفر الظروف الطبيعية  -ٗ
 (عّدد ىذه الحضارات القديمة) المناسبة

يعتبر الوطن العربي ميدًا لمديانات السماوية الثبلث ومقرًا لؤلماكن المقدسة في مكة -٘
ي عمى انتشار المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، وساعد مورع الوطن العرب

 .ىذه الديانات في أماكن مختمفة في العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ياليح انسطح يف انىطٍ انعسبي:  اَياًال 
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 :من خبلل الخريطة يمكن تحديد أىم مظاىر السطح في الوطن العربي وىي

 أ ـ اجلبال

 

 جبال البحر األحمر       جبال ببلد الشام          جبال ُعمان  جبال أطمس                   

 في المغرب العربي

 

 الجبل أعمى رمة في ) أعمى رمة في جبال اليمن                         ) أعمى رمة في الوطن              

 (                          متراً  ٖٖٔٓاألخضر                            ىي رمة جبل النبي شعيب(    متراً  ٓٙٔٗجبل طوبقال ) 

 (           متراً  ٖٓٚٙ                                 

 ـ اذلضاب ب
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 العربية                                                    ىضبة الصحراء الكبرى ىضبة شبو الجزيرة

 في شمال أفريقيا                                                              وببلد الشام   

 

 ىضبة نجد وتتخمميا بعض                                               ىضبة الشطوط في -ٔ

 الوديان كوادي الرمة                                                     المغرب العربي
 حضرموت في جنوبىضبة  -ٕ

 شبو الجزيرة العربية ويفصميا
 عن ىضبة نجد منخفض الربع الخالي

 

 ـ انسهىل ج

 

 السيول الساحمية(                    ما الفرق بينيما؟ (           ) النيرية ) السيول الفيضية 

 حّدد   

 الساحمية المطمة عمى الخميج العربيالسيول  -ٔجنح اآلسيوي                         أىم أنيار ال  -ٔ

 السيول الساحمية المطمة عمى البحر األحمر -ٕأىم أنيار الجناح األفريقي                           -ٕ

 السيول الساحمية المطمة عمى البحر المتوسط-ٖ                                                    
 

 

 

 

ُاخ: نثاًال  ا
ُ
 :ادل
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 :المؤثرة في مناخ الوطن العربي العوامل

 

 الغطاء النباتيـ ٗ    توزيع اليابسة والماءـ ٖ             التضاريسـ ٕ            المورع الفمكيـ ٔ

 ما العبلرة بين* ما تأثير القرب أو البعد      :              *ما العبلرة بين المورع         تأثيرىا في*

 النباتيالفمكي والمناخ؟             أـ درجات الحرارة          عن المسطحات المائية      كثافة الغطاء 

 ب ـ كمية األمطار            في المناخ؟                  ودرجات الحرارة؟                                 

 :أهى األقانيى ادلُاخيت يف انىطٍ انعسبي

 :انبحس ادلخىسطإقهيى يُاخ  -1

 ، ويسود في المناطق المحيطة بالبحر المتوسط ويتميز  ْ ٖٓويقع شمال دائرة عرض 
بمناخ دافئ وممطر شتاًء وجاف حار صيفًا ويتأثر بيبوب الرياح المحمية القارية التي 

 "الخماسين " تحمل معيا الرمال واألتربة مثل رياح 
 :ادلُاخ انصحساويإقهيى  -2

اإلرميم مساحات من ضمنيا  شمااًل، ويغطي ىذا  ْ ٖٓ –ْ   ٛٔرض يمتد بين دائرتي ع
 .الصحراء الكبرى وصحراء شبو الجزيرة العربية

عّرف )ويتميز بالجفاف وندرة األمطار، كما يتميز بارتفاع المدى الحراري اليومي والسنوي 
  م وأكثر    ْ ٓ٘فقد تصل درجة الحرارة في بعض المناطق صيفًا  (ىذين المصطمحين

 .بينما تنخفض لتصل إلى الصفر في فصل الشتاء
 :ادلُاخ ادلدازيإقهيى  -3

 شمااًل، ويتأثر بو وسط وجنوب السودان  ْ ٛٔ –ْ   ٛض يمتد ىذا اإلرميم بين دائرتي عر
 والصومال وموريتانيا وأجزاء من جنوب غرب شبو الجزيرة العربية، ويتمّيز بارتفاع 
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درجة الحرارة باستمرار ويبمغ أرصاىا صيفًا، واألمطار تسقط في فصل الصيف وتزداد كمية 
 .األمطار كمما اتجينا جنوبًا نحو خط االستواء
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 :انغطاء انُباحي: زابعاًال 

( درجة الحرارة وكمية األمطار ) يتنوع الغطاء النباتي في الوطن العربي متأثرًا بنوع المناخ السائد 
 .وخصائص التربة السائدة في المنطقة

 :والجدول التالي يوّضح النبات الطبيعي في الوطن العربي

 ديةاألىمية االرتصا نوع النبات الطبيعي اإلرميم المناخي

البحر  إرميم
 المتوسط

 :غابات البحر المتوسط وأىميا

 أشجار الموز واألرز والبموط
 أعمال البناء وأعمدة الياتف

ارميم المناخ 
 الصحراوي

 النباتات الدائمة  -

تتحمل الحرارة ) أشجار النخيل، الصّبار 
 (والجفاف بعدة وسائل

 ؟ما أىم أنواعيا. النباتات الحولية

 األدويةالرعي ، صناعة 

المناخ  إرميم
 المداري

 الغابات المدارية وأىم أشجارىا األبنوس -

نطاق حشائش السافانا والتي تتدرج في  -
القصر وتقل كثافتيا باالتجاه شمااًل لتظير 

 .حشائش االستبس

 الصناعةالخشبية -

 األغنام رعي -

 العربي الصمغ انتاج -
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األول  المحور

الكويت  تاريخ

الجزيرة   وسطالكويت في البداية باسم ررين حيث نزل فييا بعض القبائل التي ىاجرت من  عرفت
. العربية ومنيم الصباح والخميفة والجبلىمة 

حيث كانوا ، وكان أىل الكويت يعيشون عمى التجارة التي ازدىرت بسبب المورع الجغرافي  
والتي تحمميا .ي تمر عبر الخميج العربي إلي اليند وزنجبار وأفريقيا وكانت التجارة الت سافروني

السفن الكويتية وصيد المؤلؤ المصدرين الرئيسيين لدخل الكويت ولم يكن ىناك سوى المطوع 
القرآن بعد ذلك أنشئت المدرسة المباركية وتمتيا المدرسة األحمدية كذلك لم يكن  سالذي يدر

ألمريكية ومستشفى النساء الذي أنشئ ىناك سوى المستشفى األمريكاني الذي شيدتو اإلرسالية ا
م وبعد ذلك بدأت الدوائر الحكومية مثل دائرة المعارف والصحة واألمن العام والشرطة ٖٜٓٔعام 
 عميميةوفي عيد الشيخ عبد اهلل السالم تطورت الكويت بسرعة مذىمة في المجاالت الت. 

. ت األخرى والصحية واالجتماعية والثقافية والسكنية وغيرىا من المجاال

جاء اليوم الكبير واستقمت فيو الكويت وانضمت إلى جامعة الدول العربية وىيئة األمم  حتى
. المتحدة وأخذت تشق طريقيا نحو التقدم الحضاري بفضل سياستيا الحكيمة في الداخل والخارج 
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الكويت   بداية

الدكتور أحمد حسن إبراىيم في كتابة مدينة الكويت في جغرافية المدن أن البرتغاليين أدركوا  ذكر
فيو حصنا عمى جزيرة صغيرة تدعى ررين  اوبنوأىمية مورع الكويت عمى ساحل الخميج العربي 

. وىو االسم الذي سميت بو الكويت في كثير من كتابات الرحالة األجانب 

الكويت تصغير لكممة كوت ومعناىا بيت مربع بني كحماية من الغزو   المؤرخون عمى أن ويتفق

. آخر يرى أنيا كممة بابمية وفريق يرى أنيا كممة ىندية ويرى فريق أنيا برتغالية  فريق

حول حصن العريعر حيث ذكر عبد العزيز الرشيد في كتابة تاريخ الكويت أن الذي  اآلراء اختمفت
ه مستودعا لمزاد والذخيرة وذكر عبد اهلل الحاتم في كتابة من ىنا بناه زعماء بني خالد واتخذو

. بدأت الكويت أن الذي بناه ىو عقيل بن عريعر وأكمل بناءه أخوه براك العريعر 

في كتابة الموسوعة الكويتية المختصرة أن الذي بناه ىو محمد لصكو  انذكر حمد السعيد كذلك
. العريعر 

 عربيةمن وسط الجزيرة ال عنزةن السابع عشر عندما ىاجرت ربيمة بداية الكويت في القر وكانت
. إلى الخميج بحثا عن الرزق والمراعي الطيبة والماء الوفير 

الكويت بأنيا بمد صغير وال يتجاوز عدد (( كارستن نيبور ))  الدانمركيوصف الرحالة  ورد
د السمك والمؤلؤ ويسافرون عمى صي ونسفينة ويعيش ثمانمائة لكونعشرة آالف نسمة يم نياسكا

أن صناعة السفن نشطت بسرعة في ىذا البمد الصغير ألنو  الدانمركيويقول الرحالة .إلى اليند 
. يممك بحارة ممتازين ذوي خبرة 

 

 

الكويت   حكام
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أشخاص الحاكمين في الكويت في النصف األول من القرن الثامن عشر فيي غير واضحة  أما
وال المخططات ، ولم يجدنا في ىذا المضمار مراجعة سجبلت شركة اليند الشررية ، المعالم 

عمى أنو يبدو أن ، دونو الرحالة األوربيون المعاصرون  ماالعربية أو الرواية المحمية أو حتى 
. العقد الخامس من القرن الثامن عشر كانت تخضع لحكم أمراء بني خالد المباشرالكويت حتى 

وبعد وفاة . فقد شيد مطمع ذلك القرن حكم األمير القوي سعدون بن محمد بن غرير آل حميد 
وىما دحين ، سعدون تولى الحكم في بني خالد أخوه عمى بعد صراع بينو وبين ولدي سعدون 

 ٖٚٔ ٙم تولى الحكم أخوه سميمان ٖٙٚٔوبعد وفاتو عام . م ٕٕٚٔوذلك عام ،ومنيع 
. فييا  نفوذويبدو أن ذلك الصراع بين شيوخ بني خالد عمى تولي رئاسة القبيمة وال( مٕ٘ٚٔ_

فت في عضد بني خالد وخفف من شدة  رد.م ٕٕٚٔوىو الصراع الذي أعقب وفاة سعدون سنة 
ربضتيم عمى القبائل التي كانت تخضع ليم و تؤدي ليم اإلتاوات و من ثم بدأت ىذه القبائل 

والجماعات تمارس نوعا من االستقبلل  الذاتي وبدأت تنفصل عن  تبعيتيا لبني خالد غير انيا 
ذلك االستقبلل إال  مثلأن تنال  غير أن الكويت لم تستطع عمى ما يبدو، حافظت عمى والئيا ليم

أما من كان أول حكام الكويت فأمر ذلك غير بين . في العقد السادس من القرن الثامن عشر 
م أن أول رئيس آلل ٚٔٛٔفقد ذكر المستر واردن في مقالتو عن العتوب التي دونيا في سنة .

ولما كنا ال نجد أي  .م ٙٔٚٔسنة  ليصباح ىو سميمان بن احمد الذي كان يتولى الحكم حوا
ذكر لمشيخ سميمان ىذا في الروايات المحمية أو أي مصدر آخر سوى ما ذكره المستر واردن 

جاز لنا  أن نشك في رولو ونميل الى القول بأن حاكم الكويت . كأول حاكم لمعتوب من آل صباح 
أحمد الذي ذكره ربل آل صباح إنما كان من بني خالد وعمى ىذا فإن أغمب الظن أن سميمان بن 

المستر واردن إنما ىو حاكم بني خالد المسمى سميمان بن محمد ومن السيل تحريف محمد إلى 
 ٖٙٚٔأحمد السيما وأن سميمان ىذا كان يسمى سميمان بن محمد آل حميد أمير بني خالد من 

 .مٕ٘ٚٔ/ 

 

: أن ندعم نظريتنا ىذه عمى أساس الحقائق التالية  ونستطيع
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إن  بعدالسيما عند ذكر اسم العائبلت .تحريف اسم محمد إلى احمد كما بينا من السيل  انو
عرفنا إن سميمان بن محمد كان يذكر اسمو مقرونا بأسرتو آل حميد ثم إن العتوب إنما نزلوا 
الكويت بموافقة وتحت حماية بني خالد كما ورد في الروايات المحمية ويمكننا إن نضيف إن  

بت األركان ومركزا في يد شيخ واحد حتى وفاة سميمان بن محمد آل حميد نفوذ بني خالد بقى ثا
م  ٕ٘ٚٔفي سنة 

داعي لمشك في إن الصراع بين أفراد األسرة الحاكمة من بني خالد عقب وفاة سعدون سنة  وال
تاح لمعتوب كما أتاح لغيرىم من القبائل المنضوية تحت حكم بني خالد نوعا من أم رد ٕٕٚٔ

داخمي غير إن حدة ذلك الصراع لم تكن من القوة بالمقدار الذي يجعل زمام األمور االستقبلل ال
م وعودة ٕ٘ٚٔيفمت من يد سميمان بن محمد طوال مدة حكمة غير إن وفاة سميمان سنة 

الخبلف بين أفراد األسرة الحاكمة من ناحية ثم بدء الخطر الوىابي القادم من نجد عمى شرري 
عتوب يتمتعون بنوع من االستقبلل عن حكم بني خالد وىو استقبلل رد ال كل ىذا جعل ال زيرةالج

. نبالغ إذا وصفناه بأنو كان تاما

امضي العتوب النصف األول من القرن الثامن عشر و ىم يبذلون الجيود الصادرة لتنمية  ورد
و ىو  م أول حاكم ليم من آل صباح ٕ٘ٚٔمدينتيم و تركيز أنفسيم فييا  ورد اختاروا حوالي 

م  ٕٙٚٔصباح بن جابر مؤسس األسرة الحاكمة و رد خمفو أبنو عبد اهلل بن صباح عام 

الثاني  الحاكم

(( مٖٔٛٔ -ٕٙٚٔ)) عبد اهلل بن صباح  الشيخ

 . آل خميفة وآل الجبلىمة من الكويت ىجرة و. الررة معركة األحداث في عيده أشير من 
عام " األول" بناء سور الكويت  . شركة اليند الشررية إلي الكويت من البصرة انتقال 
م ٜٚٚٔ 

الثالث  الحاكم
(( م ٜ٘ٛٔ -ٖٔٛٔ)) جابر بن عبد اهلل  الشيخ
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( جابر العيش ) المثل ، ورد سمي  بكرمواألمير الشيخ جابر عاربًل حميمًا كريمًا يضرب  كان
) اكين ، و العيش في لسان الكويتيين يطمق عمى لكثرة ما يتصدق بو عمى الفقراء و المس

ومن األحداث الميمة في عيده  مساعدتو لمدولة العثمانية في فك الحصار عمي ( . األرز 
البريطاني في الكويت وذلك بحكم عبلرتو  العمم و رفضو رفع.البصرة من ربل القبائل العرارية

. القوية بالدولة العثمانية

الرابع  الحاكم

(( م  ٙٙٛٔ -ٜ٘ٛٔ)) صباح بن جابر  الشيخ

م ، عرف عنو أنو كان أميرًا يدير الحكم  ٙٙٛٔ –ه  ٕٙٚٔالحكم بعد وفاة أبيو سنة  تولى
. بروح األب تجاه أبنائو

 .لويس بيمي لمكويت العقيد في بوشير البريطاني زيارة المقيم أىم األحداث في عيده  ومن

 

الخامس  الحاكم

(( مٕٜٛٔ -ٙٙٛٔ)) عبد اهلل بن صباح  الشيخ

عنو الشجاعة النادرة في ساحات الحروب ، وتظير السجبلت البريطانية الرسمية أن   عرف
الكويت كانت تحتفظ آنذاك بأسطول تجاري و حربي األمر الذي يدل عمى ازدىار التجارة 

 .الكويتية في تمك الحقبة من الزمن

السادس  الحاكم

(( م ٜٙٛٔ -ٕٜٛٔ)) ح صبا نمحمد ب الشيخ

رد نعمت الكويت خبلل   األعوام  وعبد اهلل رحميما اهلل ،   شيخال خيوالحكم بعد وفاة أ تولى
العرب  ىاالتي وليا فييا أمور الحكم باالستقرار الداخمي ، وتحسنت العبلرات التي تربطيا بجيران

 .

السابع  الحاكم

(( م  ٜ٘ٔٔ_  ٜٙٛٔ)) مبارك الصباح   الشيخ
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الشخصية حازم الرأي رجل يحمل كل الصفات وكان لمكويت في عيده دور سياسي بارز  روي
إرميم  استعادةم ساعد العثمانيين عمى ٔٚٛٔم و في عام ٗٗٛٔوطموحاتو كبيره ولد عام 

( عدد بنودىا ) مٜٜٛٔ عامورعت بريطانيا  معو معاىدة .اإلحساء 

............... تدريس التاريخ أذكر خطوات استخدام الوثيقة كمصدر تعميمي في * 

عمى الشيخ مبارك خط حديدي من طرابمس إلى الكويت  ةم عرضت الحكومة الروسيٜٗٓٔ عام
ساعد إبن سعود عمى استعادة الرياض بعد أن جيزه .،لكنة لم يوافق بسبب ارتباطو مع بريطانيا 

صريف ضد عبد م، خاض معركة الٜٜٓٔاشترك في مؤتمر المحمرة عام ،بالرجال والسبلح 
م بمبمغ خمسة آالف ليرة لمساعدة ٜٔٔٔتبرع عام ، العزيز الرشيد وىزم فييا الشيخ مبارك 

ألف ليره لمساعدة الدولة  ٔٔم بمبمغ ٕٜٔٔتبرع عام ، المتضررين من حريق األستانة 
م ٜ٘ٔٔتشرين الثاني  ٜٕتوفي في ، العثمانية في حرب البمقان 

 

الثامن  الحاكم

(( م ٜٚٔٔ -ٜ٘ٔٔ) الصباح المبارك جابر

في  وإمارة الكويت في عيده بسبب ازدياد أعمال التجارة مع ببلد الشام ،   ازدىرت
م مؤتمر ضم السير بيرسي كوكس الحاكم  ٜٚٔٔعيده عقد في الكويت عام 

و الممك عبد العزيز آل سعود ، و الشيخ خزعل  العسكري البريطاني في العراق ، 
. بن مبارك و ذلك لتوحيد كممة العرب ضد العثمانيينالشيخ جابر  وخان ،  

 

 

التاسع  الحاكم

(( م  ٕٜٔٔ_ ٜٚٔٔ)) سالم المبارك   الشيخ
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عمى  ارتصاديام فرضت بريطانيا حصارا ٜٚٔٔالحكم بعد وفاة أخيو جابر المبارك سنة  تولى
ألف ربيو لمشيخ سالم المبارك تعويضا عن الحصار  ٚٛٗالكويت في عيده و دفعت بريطانيا 

م ٜٜٔٔوأىدتو وسام رفيع المستوى ،خاض معركة حمض ضد فيصل الدويش عام 

 ٓٓ٘ٔمقاتل مقابل  ٓٓٓٗم وكان عدد األخوان ٕٜٓٔعيده حدثت معركة الجيراء سنة  في
بنى سور الكويت الثالث توفي الشيخ سالم المبارك عام وكذلك في عيده . تمن رجال الكوي

% ٗم وفي عيده خفضت رسوم الجمرك إلى ٕٜٓٔ

 

العاشر  الحاكم

(( م ٜٓ٘ٔ_ ٕٜٔٔ)) أحمد الجابر  الشيخ

وفي معركة الجيراء كان رئيس مدينة الكويت و في عيده أنشئت المدرسة  ٘ٛٛٔسنة  ولد
ئت المكتبة األىمية والنادي األدبي والجمعية األحمدية وتألف أول مجمس معارف كذلك  أنش

م كان ٖٜٙٔم تأسست مدرسة السعادة لتعميم الفقراء والمساكين وعام ٕٜٗٔالخيرية و في عام 
عدد المدارس أربع مدارس ابتدائية و في عيده أنشئ مجمس الشورى األول  

ولى لزيارة ممك بريطانيا م بعد انتياء الحرب العالمية األٜٜٔٔالشيخ سالم المبارك عام  انتدبو
في لندن وسافر إلى لندن عن طريق بومباي واجتمع بممك بريطانيا وأىداه حصانا عربيا وسيفا 

 .مٖٜٗٔالتنقيب عن النفط في ديسمبر  امتيازوخنجرا مذىبين ، منح 

 

 

الحادي عشر  الشيخ

(( م ٜ٘ٙٔ_ ٜٓ٘ٔ)) عبد اهلل السالم    الشيخ
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م اىتم  بشؤون النفط وزادت عائدات النفط في  ٜٓ٘ٔم و تولى الحكم عام ٜ٘ٛٔعام  ولد
م و في عيده انضمت  الكويت إلى جامعة ٜٔٙٔ/ٙ/ٜٔعيده ، ورع وثيقة استقبلل الكويت في 
 .مٜٔٙٔ/ ٚ/ ٙٔالدول العربية وىيئة األمم المتحدة في 

مجمس األمة األول يوم  تاحو تم افت. سموه بالنواحي الصحية واالجتماعية والثقافية  اىتم
م وضع دستور ٜٔٙٔ/ٔ/ٕٓم كذلك  أنشئ المجمس التأسيسي في ٖٜٙٔ/ٔ/ٜٕالثبلثاء 
م كان رئيس  ٜٓ٘ٔو في عام .م كان رئيس دائرة األيتام ٜٖٜٔم و في عام ٕٜٙٔالكويت 

 .مٜ٘ٙٔ/ٔٔ/ٕٗدائرة البمدية  توفي في عام 

الثاني عشر  الحاكم

(( م ٜٚٚٔ_ ٜ٘ٙٔ)) صباح السالم الصباح    الشيخ

م عين رئيسا لمدائرة ٜٓ٘ٔم و في عام ٖٜٛٔم أنشأ دائرة الشرطة عام ٜ٘ٔٔسنة  ولد
لمخارجية ثم أصبح وزيرا لمخارجية  و عام ( أول )م كان رئيسا ٜٔٙٔالصحية وفي عام 

ازداد عدد المدارس و تفي عيده أنشئت جامعة الكوي، م عين نائبا لرئيس مجمس الوزراءٕٜٙٔ
المستشفيات المجيزة بأحدث  إنشاءفي مختمف مراحميا وافتتحت المعاىد العممية كذلك  تم 

و تطور .وأنشئت في عيده األندية وجمعيات النفع العام .الوسائل العممية وكذلك المستوصفات 
. اإلسكان وازدىرت الببلد وازداد العمران وافتتحت عدة مشاريع حضارية 

توفي في   األجنبيةصعيد الخارجي كان لمكويت عبلرات متينة مع الدول العربية وال عمى

 .مٜٚٚٔ/  ٕٔ/ ٖٔ

 

عشر  الثالث الحاكم  

((  مٕٙٓٓ-ٜٚٚٔ)) الجابر الصباح الحامدجابر  الشيخ
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لممغفور لو الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر طيب اهلل ثراىما ، ولد  لثـالثاالبن ا ىو
م حين عين رئيسًا لؤلمن  ٜٜٗٔم ،تولى مسؤولية خدمة الببلد عام  ٕٜٙٔفي الكويت عام 

م تولى  ٜٜ٘ٔالعام و نائبًا لؤلمير في منطقة األحمدي و مناطق النفط ، و في فبراير عام 
فكان أول  ٕٜٙٔ،في عام ، صادلتي أصبحت فيما بعد وزارة المالية واالرترئاسة دائرة المالية ا

.  م ٜ٘ٙٔوزير لممالية في دولة الكويت ، و استمر في ذلك المنصب حتى عام 
م  ، وفي ذات العام تمت تسميتو بحضرة  ٜٚٚٔديسمبر عام  ٖٔمقاليد الحكم في  تولى

ثمرًا خبرتو السابقة بالشؤون المالية و رد راد الببلد مست و،   ببلدصاحب السمو أمير ال
التدبير المحكم في استثمارات الكويت داخل الببلد وخارجيا ، فكان بحق ميندس االرتصاد 

الكويتي و المؤسس األول لمحركة العمرانية و رافع شعار مجتمع الرفاه الذي يعيشو اليوم كل 
.  كويتي 

ي ، ودعم القوى السياسية واالرتصادية في ضوء سياستو الرامية إلى وحدة الصف العرب و
التعاون الخميجي  لسبمنطقة الخميج والجزيرة العربية ، انعقد مؤتمر القمة األول لدول مج

م لتحقيق التكامل السياسي و األمني واالرتصادي  ٜٔٛٔبدولة اإلمارات العربية المتحدة عام 
بدولة الكويت ، واختير رئيسًا وفي عيده عقد مؤتمر القمة اإلسبلمي . بين دول المنطقة 

أسيم خبلليا بإبراز دور ( الدورة الخامسة ) منظمة المؤتمر اإلسبلمي خبلل دورة كاممة 
كان لو دور فعال ومؤثر في حشد القوى العالمية والدولية . المنظمة عمى المستوى العالمي 

عادة دولة الكويت دولة حرة مستقمة ذات سيادة عمى أرضيا ، حين  لنصرة الحق الكويتي وا 
. م ٜٜٓٔباحتبلل دولة الكويت عام  لمفاجأ النظام العراري العا

زالة أثار العدوان عمييا في فترة رياسية ال  راد الجيود المكثفة  لتحريرا وبعد إلعادة أعمارىا وا 
تقارن بأي حال مع التقديرات العالمية التي وضعتيا وتورعتيا المؤسسات المتخصصة 

ستمر جيده بعد تحرير دولة الكويت في حركة دائبة تستيدف األعمار و البناء وا العالمية  
توفي يوم األحد .وتنشد األمن والسبلم ، و تؤمن بالتعاون الدولي وسيمة لحياة إنسانية كريمة 

. م  ٕٙٓٓ/  ٔ/  ٘ٔالموافق 

 

الرابع عشر  الحاكم

(( مٕٙٓٓيناير  ٜٕ –يناير ٘ٔسعد العبد اهلل السالم الصباح  الشيخ
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م ،  ٖٜٓٔولد عام  ،األكـبر لممغفور لو الشيخ عبد اهلل السالم الصبـاح رحميما اهلل  االبن
تمقى تعميمو العام في المدرسة المباركية بالكويت ، وفي مشارف العشرينات من عمره عين 

ترا من كفاءة تقرر إيفاده الى انجل رهم ، و نظرًا لما أظوٜٜٗٔسموه في دائرة الشرطة عام  
م حيث التحق بكمية ىندون العسكرية أعقبتيا دورات متخصصة في شئون األمن  ٜٔ٘ٔعام 

. م  ٜٗ٘ٔو الشرطة في الخارج انتيت عام 
م عين نائبًا لرئيس  ٜٜ٘ٔفي مختمف المناصب بجياز الشرطة و األمن ، وفي عام  تدرج

.  م  ٜٔٙٔالشرطة واألمن العام حتى عام 
يدخر سموه رحمو اهلل جيدًا  أثناء فترة عممو في وزارة الداخمية في تطوير أعماليا ورعاية  ولم

مصالح المواطنين ، مما انعكس عمى الحالة األمنية في الببلد فقد ساد األمن وتوافرت 
. أمان  ةالطمأنينة األمر الذي عزز مكانة دولة الكويت كبمد أمن وواح

خال النظم الحديثة في الشرطة واألمن ، وأدخل نظام الحاسب أمر سموه رحمو اهلل بإد كما
اآللي في أعمال الوزارة ، وأنشأت في عيده إدارة األدلة الجنائية و الطب الشرعي عام  

زودت إدارة النجدة بالسيارات الحديثة ، وأنشأت غرفة عمميات مركزية ، وتم  وم ،   ٜٔٙٔ
. تقوية محطات التشغيل البلسمكية 

 –التدريب " م مدرسة الشرطة بأرساميا المختمفة  ٜٙ٘ٔسموه رحمو اهلل في عام  افتتح
" .  الخيالة الدورات التخصصية لشرطة النجدة والمرور والمباحث 

فترة تولي سمو ولي العيد ورئيس مجمس الوزراء المغفور لو الشيخ سعد العبد اهلل  شيدت
م العديد من اإلنجازات عمى  ٜٛٚٔم السالم الصباح رحمو اهلل رئاسة الحكومة منذ عا

أسيمت الحكومة بجيد كبير في  الجبيتين الداخمية والخارجية، فعمى الصعيد الخارجي 
كما إن لجيود سموه  ،تأسيس مجمس التعاون الخميجي وزيادة فاعميتو إرميميًا وعربيًا ودوليًا  

يخ الكويت و نفوس الكويتيين في تار واضحةأثناء احتبلل النظام العراري لدولة الكويت بصمة 
من أىميا ، فقد بدأ التحرك المستمر من ربل سموه رحمو اهلل منذ المحظة األولى لمعدوان الذي 
تمثل في إصرار سموه عمى مغادرة أمير الببلد الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح رحمو 

ية إلى أمير الببلد ورمزىا يعني السعودية ألن وصول القوات العراق ةاهلل إلى المممكة العربي
انييار الروح المعنوية لدى أفراد الشعب ، لكن وجود سمو األمير رحمو اهلل خارج الببلد يعني 

استمرار المقاومة وحرية الحركة لحشد الرأي العام الدولي واإلسبلمي والعربي حول رضية 
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.  الكويت وسرعة تحريرىا 
وضاع المعيشية الكريمة لممواطنين في الخارج سواء في سموه بصفة دائمة تأمين األ تابع ورد

كما بذل جيودًا  ،الدول الخميجية أو العربية ، كذلك تأمين المعيشة لممواطنين في الداخل  
أكتوبر عام  ٘ٔ  –ٖٔالفترة من  فيجبارة من أجل إنجاح المؤتمر الشعبي في جدة 

م  و رد كانت الفترة التي تمت التحرير مباشرة من أصعب الفترات التي مرت عمى  ٜٜٓٔ 
دولة الكويت في تاريخيا ، وبرز خبلليا سموه بأدائو المتفاني ودبموماسيتو العالمية وحزمو 
صراره الصمب عمى التعامل مع كم المشاكل اليائل الذي واجو الدولة منذ المحظة األولى  وا 

ولى مقاليد الحكم بعد وفاة المغفور لو الشيخ جابر األحمد الصباح طيب اهلل ثراه ت.لمتحرير 
.  م  ٕٙٓٓيناير  ٜٕم و استمرت فترة حكمو حتى   ٕٙٓٓيناير  ٘ٔفي 

الخامس عشر  الحاكم

صباح األحمد الجابر الصباح  الشيخ

ورتنا الحالي  إلي-ٕٙٓٓيناير  ٜٕ

مد الجابر الصباح  حنكتو في مجال السياسة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األح يشيد
الخارجية ما يقارب األربعة عقود ، حيث ارتبطت صورة سموه واسمو بوزارة الخارجية فأصبح 

اسم الوزارة دون النطق باسم الشيخ صباح األحمد الصباح ،  كما كان  رمن الصعب أن يذك
اون لدول الخميج العربية تأسيس المجمس الوزاري المشترك لمجمس التع فيلسموه  دوره 

و الذي ييدف إلى توثيق الروابط االرتصادية المشتركة بين  ودول المجموعة األوربية 
الطرفين ، ومن خبلل ذلك المجمس تم إبرام العديد من االتفاريات االرتصادية مع الكثير من 

الصباح   استطاع سمو الشيخ صباح األحمد. من الدول األخرى  غيرىادول ىذه المجموعة و
أن يحصل لدولة الكويت عمى تأييد دولي لم يسبق لو مثيل بعد كشفو لممارسات العدوان 

في التاسع والعشرين  ٛٚٙالعراري ، الذي كان من نتيجتو أن أصدر مجمس األمن رراره ررم 
الذي اتخذه النظام العراري وضربو عرض  لمتصمبم عمى إثر المورف ا ٜٜٓٔمن نوفمبر 

الذي صدر عقب الغزو  ٓٙٙالقرارات التي اتخذىا المجمس بدءًا من القرار ررم  الحائط بجميع
.  مباشرة والقرارات البلحقة ذات الصمة بالعدوان العراري عمى الكويت 
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الثالث  المحور

 اإلسبلمي التاريخ

:  اإلسبلمالعربي ربيل ظيور  المجتمع

سكانيا أنفسيم تقع جنوبي غرب رارة آسيا ، تبمغ  ىاالعرب أو جزيرة العرب كما يدعو ببلد
.  تقريبامربع  يلمساحتيا مميون م

العرب البائدة وىم األروام التي عاشت ثم انقرضت مثل : العرب إلى رسمين رئيسيين ىما  انقسم
ىم :  اربةالعرب الع -ٔ: وىم ينقسمون إلى  : عاد وثمود أما القسم الثاني فيم العرب البارية 

معد  نوىم ب: العرب المستعربة  -ٕيعرب بن رحطان وسكنوا جنوب شبو الجزيرة العربية ، بنو 
. وسكنوا شمال شبو الجزيرة العربية  إسماعيلبن عدنان بن 

الدينية  األحوال

ولعل أشير  واألوثان األصنامالوثنية ىي العبادة السائدة في ببلد العرب ، فقد عرفوا عبادة  كانت
مثل  السماويةعا ونسر وىبل ومناة والبلت والعزى ، كما انتشرت الديانات ودا وصوا اإللية

في جنوب شبو الجزيرة عندما اعتنقيا بعض الحكام مما جعميا تصل إلى ردر  اصةالييودية خ
من القوة ىناك ، كما ىاجر بعض الييود إلى الواحات الوارعة في الشمال الغربي من تيماء 

الذين سكنوا في  اآلراميينلمسيحية فقد وصمت ببلد العرب عن طريق وخيبر و يثرب وفدك ، أما ا
دين  النعظيمة  اجتذابالرومانية بقوة   اإلمبراطوريةالشمال ، ورد تمتعت المسيحية في ظل 

إلى انتشار صوامع الرىبان في فمسطين وشبو جزيرة سيناء ، كما  باإلضافةالدولة الرسمي ، 
ببلد  يالتي وصمت ال( عبادة النار )  والمجوسية ئةل الصابعرفت بعض الديانات الوضعية مث

عميو السبلم  إبراىيمالفرس في الحيرة واليمن ، كما اعتنق نفر من العرب ديانة  طريقالعرب عن 
عميو السبلم ،  إبراىيمصفة " حنيف " أو الحنفاء وىي جمع  نافحاألوأطمق عمييم المتحنفين أو 
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نما رالوا بوحدانية  وىم روم سمت نفوسيم عن الوثنية ولم يجنحوا إلى الييودية أو المسيحية وا 
.  عالىاهلل سبحانو وت

لى ،القبائل المختمفة تحج إلى عكاظ  فكانتحظيت بعض األماكن المقدسة بشيرة خاصة ،  كما وا 
" المواسم " الدينية  األعيادفي  صحراءالمن مطارح نائية ، وكان السبلم االليي يخيم عمى  مكة

باالحتفاالت الدينية وكانت مجاال  األسواقحيث يكف الناس عن القتال والحرب ، ورد ارتبطت ىذه 
إلى البضائع والعروض المادية ، ويعود إلييا الفضل في توحيد  باإلضافةالروحي  اإلنتاجلتبادل 

م الشرف عندىم في بوتقة واحدة ومنحيم لغة نظرة العرب إلى العالم وصير عاداتيم ومفاىي
. شعرية مركزة تسمو عمى جميع الميجات وتستغرريا 

التجارية والفكرية لسوق عكاظ في ببلد العرب ؟  األىمية: أكتب ما تعرفو عن /س

" صمى اهلل عميو وسمم " دولة الرسول 

م ،  ٔٚ٘ابريل عام  ٕٓق من ربيع األول المواف ٕٔالنبي في دار أبي طالب ليمة االثنين  ولد
المشرفة لعدوان ابرىو الحبشي ومحاولة ىدميا ،  لكعبةوالذي يعرف بعام الفيل بسبب تعرض ا

. النبي من أشرف أنساب العرب 

 إلىم ، فذىب  ٓٔٙوكان عمره أربعين سنو  الوحيكان يتعبد بغار حراء كعادتو ، إذ جاءه  بينما
زوجتو خديجة وحدثيا باألمر  

: بثبلث مراحل ىي  ةاإلسبلميالدعوة  مرت

:. المرحمة السرية  -ٔ

:.  األرربينمرحمة دعوة -ٕ

:  المرحمة الجيرية -ٖ



31 
 

: من حيث " صمى اهلل عميو وسمم " عمى يد النبي  اإلسبلميةرارن بين مراحل الدعوة / س
أىم االنجازات ؟   –لتعريفا

المعارضة عمى النحو  أساليب، وتنوعت  ةاإلسبلمي ةرريش مورف المعارضة من الدعو ورفت
: التالي 

عدم االىتمام والبلمباالة في البداية  -ٔ

 الحبشةلميجرة إلى  لمينتعذيب وحرمان المسممين مما دفع المس -ٕ

. حتى يتورف عن دعوتو  أخيوطالب ليضغط عمى ابن  بوأوفد إلى عمو  إرسال -ٖ

والمال مقابل التورف عن الدعوة   هعرض عمي النبي  الجا نالمادي بأ اإلغراء-ٗ

.  تحديوال ستيزاءواال واإلنكارأسموب الجدل  -٘

: بكافة الطرق منيا  اإلسبلمىناك أسباب كثيرة دفعت رريش لمقاومة  كانت

.  يظير فييا نب إذاعدم التسميم لبني عبد المطمب بالزعامة -ٔ

" . وسمم  صمى اهلل عميو" رفض مبدأ المساواة التي يدعو لو الرسول -ٕ

عمى النفوذ والثروة ومكانتيا بين القبائل  فالخو -ٗ   باءواآل األجدادالتمسك بعادات وتقاليد -ٖ
. العربية 

كل الصعوبات التي واجيت النبي إال أنو استمر في دعوتو وزاد عدد المسممين، وفي عام  رغم
حيث فقد التأييد المادي وتوفيت زوجتو خديجة ، مما كان لو اثر شديد عميو  أم توفى عمو ٜٔٙ

. والمعنوي ، وعرف ىذا العام بعام الحزن 

اليجرة الى يثرب وظل  أصحابومن " صمى اهلل عميو وسمم " بيعة العقبة الثانية طمب النبي  بعد
ىو حتى يأذن اهلل لو ، حاولت رريش منعو من اليجرة ، فقررت مع جميع القبائل رتمو ليتفرق 
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بكر  أبيىاجر النبي في صحبة .ر بنو ىاشم عمى الثأر لو ويقبموا بالدية دمو بين القبائل وال يقد
أول  بنييوما، حتى وصل مدينة رباء حيث   ٔٔيثرب في رحمة شارة استمرت  إليالصديق 

.  اإلسبلممسجد في 

: في المدينة المنورة حيث رام بعدة أعمال ىي  اإلسبلمالنبي دولة  أرام

البناء  يف واألنصار، وشاركو المياجرين  األنصاري أيوب أبي بناه في دار: بناء المسجد -ٔ
. نواحيو إليواء الفقراء  إحدىحولو مساكن الرسول ، وخصصت  وأريم

والخزرج ووحدىم تحت  األوسبين  العداوةعمل عمى إزالة : والخزرج  األوسبين  اإلصبلح-ٕ
". يوم بعاث " ، كانت اخر الحروب بينيما  األنصاراسم 

عمل عمى ضمان معيشة المياجرين في المدينة ، فدعا :  واألنصارالمؤاخاة بين المياجرين -ٖ
ومواله زيد  وحمزةفي اهلل اخوين ، فكان ىو وعمى بن ابي طالب اخوين ،  ليتآخواالمسممين 
. بكر وخارجة بن زيد اخوين  بوأاخوين ، و

رة بين المدينة  و جيرانيا ، وجعمت العبل حديدلتنظيم الحياة العامة وت: الصحيفة  إصدار -ٗ
،  اإلسبلمية األمةالمسممين أمة واحدة ، وجمعت كل طوائف المدينة من العرب والييود في 

. عن حماية الدولة  مسئولينواعتبرتيم جميعا 

؟  اإلسبلمياشرح الدور الذي لعبو المسجد في التاريخ / س

يرسل السرايا وىي فرق عسكرية " عميو وسمم صمى اهلل " أشير من اليجرة أخذ النبي  ستة بعد
من المياجرين يقودىا أحد الصحابة بتكميف من الرسول ، كانت أشير ىذه السرايا ىي سرية 

والطائف ، والتي ثار حوليا الكثير من  مكةوادي نخمة بين  إلىبن جحش  عبدا هللنخمة بقيادة 
الحرم الذي منع فيو العرب القتال  األشيرالجدل بسبب ما حدث من رتال في شير رجب وىو أحد 

 .

: أيو حال حققت ىذه السرايا عدة أىداف ىي  عمى
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 اإلسبلميةإظيار ىيبة الدولة  -ٕضمان امن المدينة ومراربة الحدود    -ٔ

. الحصار االرتصادي لقريش  -ٗرصد تحركات رريش                  -ٖ

ورريش في صورة مجموعة من  اإلسبلميةن الدولة سرية نخمة بدأت المواجيات العسكرية بي بعد
 :ومن أشيرىا " صمى اهلل عميو وسمم " الغزوات رادىا النبي 

: ىجرية والتي كان ليا نتائج ىامة عمى النحو التالي  ٕسنو : غزوة بدر  -ٔ

في  ريشرغبة ق  –اإلسبلمدخول الكثيرين من المشركين في   –اإلسبلميةدعائم الدولة  ثبتت
. ييود بنو رينقاع من المدينة المنورة  إخراج –الثأر من المسممين 

ىزيمة  إلىالمسممين في بداية المعركة  صارىجرية حيث تحول انت ٖسنو : غزوة أحد  -ٕ
طالب ، وجرح النبي أيضا ، وتعمم  أبي، استشيد عدد من المسممين عمى رأسيم حمزة بن  أليمة

. القائد ميما كانت الظروف  المسممين دروسا في وجوب طاعة

ىجرية حيث استطاع الييود من بنو النضير تأليب  ٙسنو " : الخندق " غزوة األحزاب -ٖ
في القضاء عمى الدولة  إمكاناتياالقبائل العربية ضد المسممين في المدينة ، استنفذت رريش كل 

. ربية ، وتعززت مكان المسممين بين القبائل في شبو الجزيرة الع ةاإلسبلمي

 ٙحيث تم عقد صمح الحديبية عام  األحزابرريش تفكر في ميادنة المسممين بعد غزوة  أخذت
الحكمة السياسية وبعد النظر  األيام أثبتتىجرية بين الطرفين الذي كان فتحا مبينا لممسممين ، 

والعرب ، اعترفت  اإلسبلمالذي كان ليا أكبر األثر في مستقبل " صمى اهلل عميو وسمم " لمنبي 
ررار اإلسبلميةرريش ألول مرة بالمسممين والدولة  رامةحق المسممين في زيارة البيت الحرام  وا   وا 

من  أنفسيم، امن المسممون  ربمعترف بو من أديان الع اإلسبلمدين  أصبحشعائر الحج ، 
المموك  إلىفأخذ النبي يرسل الرسل  اإلسبلمسنوات ، ميدت النتشار  ٓٔالجنوب بعد ىدنة 

 األمرأو التفكير في  اإلسبلم، اختمفت ردود كل منيم مابين الدخول في  لئلسبلميدعوىم  واألمراء
. مثل كسرى فارس  يئالسأو الرد 
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ىجرية بعد نقض رريش صمح الحديبية ، مما كان لو اثر كبير عمى انتشار  ٛعام  مكةفتح  تم
ووالئيا  إسبلميا إلعبلنىجرية   ٜد العربية عام وتوالي الوفو عربيةفي شبو الجزيرة ال اإلسبلم
.   اإلسبلميةلمدولة 

؟  مكةنتائج فتح : أكتب مذكرات تاريخية عن  / س

 

دولة الخمفاء الراشدين                                

 اجتمعىجرية  ٔٔعام  األولمن ربيع  ٕٔفي " صمى اهلل عميو وسمم " وفاة النبي  بعد
في سقيفة بني ساعدة واتفقوا عمى أن تكون الخبلفة في المياجرين ،  واألنصارالمياجرون 

بكر بخميفة رسول اهلل   بوأبكر الصديق عمى الخبلفة كأول خميفة لممسممين ، ولقب  أبووبايعوا 

ورد ( ىجرية  ٓٗ –ىجرية  ٔٔ)دولة الخمفاء الراشدين حوالي ثبلثون عاما ، ما بين   امتدت
وعاشوا زمنا " صمى اهلل عميو وسمم " التسمية ألن ىؤالء كانوا مصاحبين لمنبي  أطمق عمييا ىذه

من األحداث التي خاضيا ، واعتبروا منو ، وساروا عمى ىديو وسيرتو في الخبلفة ، والخبلفة 
صمى اهلل " رسولو  سنورياسة دنيوية وغايتيا حمل الناس عمى ما فيو صبلحيم متبعا كتاب اهلل و

. "عميو وسمم 

( ىجرية  ٖٔ -ٔٔ) بكر الصديق رضى اهلل عنو  أبيخبلفة  

 اإليمان، ولم يكن  اإليمانممن ىم ضعاف  اإلسبلمدخموا  نوفاة النبي فرصة لبعض الذي كانت
،  اإلسبلماستقر في رموبيم ، فأظيروا ما أخفوه في الفترة السابقة ، لكي يعمنوا ردتيم عن 

 أطمقبعض القبائل عن دفع الزكاة ، وادعى بعض الناس في القبائل الكبرى النبوة ، ورد  تنعتفام
أن يواجو كل ىذه المشاكل في نفس  األول الخميفةعمييم لقب المتنبئة أو المتنبئين ، وكان عمى 

عشر لواءا وعين  إحدىالجيوش لمحاربة المرتدين ومانعي الزكاة ، حيث جيز  فأرسلالورت ، 
كبار رادة المسممين خاصة خالد بن الوليد بطل ىذه الحروب ، وكانت أشير المعارك التي  عمييا
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معركة بزاخة ضد بنو أسد في منطقة نجد : ىجرية ىي  ٔٔفي العام  ليدخاضيا خالد بن الو
بزعامة طميحة بن خويمد وانتصر فييا المسممون وفر طميحة الى الشام ثم عاد وأسمم وشارك في 

لمعراق ، ومعركة عقرباء ضد بنو حنيفة بزعامة مسميمة الكذاب في أرض  المياإلسالفتح 
بكر في خبلل عام القضاء عمى حركة الردة  أبووسط شبو الجزيرة العربية ، استطاع  اليمامة
عادة ، كان  اإلسبلمالفتوحات ونشر  إلىمرة أخرى ، ثم اتجو  اإلسبلم إلىشبو الجزيرة العربية  وا 

: الفتوحات  إلىي دفعت المسممين من العوامل الت

 .لغير اهلل  عبوديةمن ال اإلنسانوتحرير  اإلسبلمالحماسة الدينية لنشر : دينية  عوامل -1
الخارجية والحفاظ عمى وحدة  األخطارمن  اإلسبلميةحماية الدولة : سياسية  عوامل -2

 .الدولة 

 ؟ ةاإلسبلميمزاعم بعض المستشررين  حول الدوافع االرتصادية لحركة الفتوحات  فند

 ٕٔرائده خالد بن الوليد عام  الخميفة أرسلجية الشرق ، فقد  إلى اإلسبلميةالفتوحات  اتجيت
ىجرية لمحاربة الفرس بقيادة ىرمز في معركة ذات السبلسل في أرض كاظمة بالكويت رديما ، 

صالح المسممون أىميا عمى الجزية ثم  يليف المسممين ووصموا حتى الحيرة التوكان االنتصار ح
. نبار مخزن غبلل الفرس بن الوليد المسير حتى تم فتح األ واصل خالد

: جيوش لفتح ببلد الشام بقيادة  أربعةبكر  بوأالخميفة  أرسلفي جية الغرب فقد  أما

سفيان      أبييزيد بن  -ٕ       عبيدة بن الجراح                      أبو  -ٔ

بن حسنو                                                   حبيلشر -ٗعمرو بن العاص                                 -ٖ

 أبيفمسطين ، وجيش يزيد بن  شرريميمة جيش عمرو بن العاص اليجوم عمى جنوب  وكانت
، استطاع المسممون االنتصار عمى  ءسفيان وشرحبيل بن حسنو ميمتو اليجوم عمى البمقا

.   جنادين في فمسطين بين الرممة وبيت جبرين أالروم في مورعة 

ىجرية  ٖٕ -ٖٔ"  رضى اهلل عنو " بن الخطاب  عمرخبلفة   
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في عيد الخميفة عمر بن الخطاب في الشرق والغرب عمى النحو التالي  اإلسبلميةالدولة  اتسعت
 :

 أبيىجرية ورعت معركة القادسية ،حقق المسممون بقيادة سعد بن  ٘ٔفي عام : شررا -ٔ
ألف ، رتل ىبلل بن عمقمة القائد  ٕٓٔوراص االنتصار عمى الفرس بقيادة رستم الذي راد 

في ىذا اليوم فقط وغرق  آالف ٓٔمن الفرس حوالي  الفارسي رستم في يوم عماس ، كما رتل
ىجرية ورعت معركة  ٙٔ، وتم فتح المدائن عاصمة الفرس ، وفي عام  ألفا ٖٓمن الفرس 

بعد مقتل " بالقرب من خانقين  تقع" جموالء بين المسممين والفرس وتم السيطرة عمى حموان 
ىجرية حقق المسممون  ٕٔألف من الفرس عمى يد القعقاع بن عمرو ، أما في عام ٓٓٔ

ألنيا " فتح الفتوح "  باسمانتصارا بقيادة النعمان بن المقرن عمى الفرس  ، عرفت ىذه المعركة 
. الدولة الساسانية  وأنيت الفارسيرضت عمى الجيش 

اليرموك  عركةلمسممون بقيادة خالد بن الوليد عمى الروم بقيادة ىامان في مانتصر ا: غربا  -ٕ
التي ىزم فييا المسممون  اإلسبلميىجرية والتي تعتبر من أعظم المعارك في التاريخ  ٘ٔعام 

الجيش الرومي أروى جيوش العالم في ذلك الورت ، وتم حصار دمشق ثم اتجو المسممون لفتح 
بنفسو  المدينةعمر بن الخطاب الستبلم مفاتيح  الخميفةلح بعد ردوم بيت المقدس حيث تم الص

. ودينيم  وأمواليم أنفسيمعمى  أىمياوامن 

. ىجرية  ٕٔمصر عمى يد عمرو بن العاص عام  فتحت

. لمصر  اإلسبلميتتبع مراحل الفتح /س  

ىجرية   ٖ٘ -ٖٕ" رضى اهلل عنو " الخميفة عثمان بن عفان 

في الببلد التي فتحت ، كما ضم مناطق جديدة ،  اإلسبلميةم أركان الدولة عثمان عمى تدعي عمل
عمى الجيش  انتصر المسممونففي الغرب فتحت بررة وطرابمس وغرب مصر والنوبة ، كما 

البيزنطي في مورعة العبادلة ورتل فييا القائد البيزنطي جريجور عمى يد عبد اهلل بن الزبير وتم 
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 اإلسبلميةتبعية الدولة  إلى أرمينياىجرية  تم إعادة  ٕٗ، وفي عام ىجرية  ٕٚفتح تونس عام 
ىجرية وطبرستان ، كما تم فتح بمخ وىراة وكابول وغزنة من  ٖٓ أذربيجانمرة أخرى ، وضم 

ببلد الترك 

بن عفان بناء أول  ثمانفي الشرق فقد تم فتح بعض مناطق خراسان ، تم في عيد ع أما
ىجرية وسيطر المسممون بقيادة معاوية بن ٖٔحيث تم فتح جزيرة ربرص عام  إسبلمي أسطول

الشام وآسيا الصغرى وجزيرة رودس ، كما انتصر المسممون بقيادة عبد  شواطئسفيان عمى  أبي
ىجرية بالقرب من  ٖٗالرومي في معركة ذات الصواري عام  األسطولالسرح عمى  أبياهلل بن 

. سط جزيرة ربرص في البحر المتو

ىجرية  ٓٗ -ٖ٘" رضى اهلل عنو " طالب  أبيعمي بن  الخميفة

ىجرية بعد  ٓٗفي  عيده مورعة صفين عمى نير الفرات  ، مات عمى في رمضان عام   ورعت
الفجر لينيي ىذه المرحمة الراشدة  ةأن طعنو أحد الخوارج عبد الرحمن بن ممجم وىو ذاىب لصبل

. من تاريخ المسممين 

  ةاألمويالدولة 

 كبرأبن ابي سفيان الذي يعتبر المؤسس األول ليا ، والتي كونت  معاويةىذا العصر بقدوم  بدأ
حتى وسط أوربا وحدود فرنسا ، اتخذت دمشق  آسيا، من وسط  اإلسبلميالتاريخ  في إمبراطورية

عاما ، كانت ىناك بعض المظاىر السياسية التي ظيرت في  ٕٓعاصمة ليا ، امتد حكم معاوية 
مثل والية العيد والتعصب لمعنصر العربي وتولية العيد  األمورىذا العصر لمسيطرة عمى مقاليد 

.  األمويينن أفراد البيت األموي وسقوط ألكثر من شخص مما كان لو اثر كبير في االنقسام بي

: ىذا العصر الفتوحات في عدة مناطق رئيسية ىي  شيد
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 ٓٚفتحيا حوالي  استغرقورد تم فتح ىذه الببلد عمى عدة مراحل كما : المغرب  ببلد -1
ربرية ومساعدة الدولة البيزنطية ليم وصعوبة تضاريس بعاما بسبب روة بأس القبائل ال

 ببلد المغرب 
بقيادة طارق بن زياد عمى جيش القوط بقيادة  اإلسبلميانتصر الجيش :  األندلس ببلد -2

ىجرية ، رتل رائد القوط وتم فتح مدينة  ٕٜعام " وادي لكة " لذريك في معركة شذونة 
 .بعد ذلك  األندلسطميطمة عاصمة القوط وباري مدن 

فرنسا ، لعل أشيرىا حممة  كانت ىناك عدة محاوالت لفتح( : جنوب فرنسا ) الغال  ببلد -3
ىجرية الذي وصل حتى مدينة بوردو ثم تولوز ،  ٗٔٔالقائد عبد الرحمن الغافقي عام 

حيث استشيد  ةتصدى لو شارل مارتل ممك الفرنج" بواتييو   –تور " وبين مدينتى 
. الى ببلد الغال  اإلسبلميالغافقي ، ثم تورفت محاوالت الفتح 

ىجرية أىم المعارك في التاريخ  ٕٜة بين المسممين والقوط عام كانت معركة وادي لك/"  س
دلل عمى صحة ىذه العبارة  "    اإلسبلمي

الدولة العباسية 

مروان بن محمد عمى يد عبد اهلل بن عمي بالقرب من نير الزاب  األمويىزيمة الخميفة  تعتبر
العباس السفاح أول  أبووبداية لمدولة العباسية ، يعتبر  لؤلمويينىجرية نياية  ٕٖٔعام 

. الخمفاء العباسيين 

ابو جعفر المنصور الذي تولى بعد أخيو ابي العباس ىو المؤسس الحقيقي لمدولة  يعتبر
عمى حركة عمو عبد اهلل بن عمي الذي ىب يطالب بالخبلفة  بالقضاء حكموبدأ  ذيالعباسية ، ال

الياشمية بعد القضاء عمى ثورات العمويين ، ورد رام  ببناء مدينة بغداد عاصمة لمدولة بدال من 
. ، وانشأ فييا القنوات والجسور والتحصينات 

: المؤرخون العصر العباسي إلى  رسم
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عام ويعتبر عصر القوة  ٓٓٔاستمر (: ىجرية ٕٖٕ -ٕٖٔ) العصر العباسي األول  -ٔ
. ريا واالزدىار في الدولة العباسية ، استطاعت الدولة تأمين حدودىا وتطورت حضا

من  ولةسنو ، لم تتمكن الد ٓٓٗاستمر ( : ىجرية  ٙ٘ٙ -ٕٖٕ) العصر العباسي الثاني -ٕ
الحفاظ عمى وحدة كيانيا  وظيرت العديد من الدويبلت المستقمة في ىذه الفترة بسبب الضعف 

. ىجرية  ٙ٘ٙسقوط بغداد عاصمة الدولة العباسية عمى يد المغول عام  إلىالذي أدى 

 

لمستقمة في العصر العباسي الدويبلت ا 

" الداخل " تأسست عمى يد عبد الرحمن بن معاوية بن ىشام :  األندلسفي  األمويةالدولة  -ٔ
، حيث استولى عمى جنوب  العباسيينىجرية بعد ان نجح في اليروب من ربضة  ٖٛٔعام 

استطاع ىزيمة الوالي العباسي يوسف الفيري  أنواتخذ من ررطبة عاصمة لدولتو بعد  األندلس
. في معركة المصارة 

، وكان  األندلسفي  األمويينعاما استطاع فييا توطيد حكم  ٖٖحكم عبد الرحمن الداخل  استمر
والمساجد مثل  ةفي عصره الكثير من الجوانب الحضارية في تشييد القصور مثل رصر الرصاف

محط جذب طبلب العمم في  األندلس أصبحتالمدارس حتى  وبناء لتعميممسجد ررطبة واىتم با
.   أوربا

، "  خميفة" عبد الرحمن الثالث الذي لقب نفسو بمقب  أبرزىمبعده عدد من الحكام  كان من  تولى
دويبلت مستقمة  إلى األندلسىجرية حيث تفككت  ٕٕٗعام  األندلسفي  ةاألمويسقطت الدولة 

. عرفت بعصر مموك الطوائف 

عصر مموك الطوائف في ببلد االندلس ؟ : أكتب ما تعرفو عن / س
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اال ان محمود .حاليا  أفغانستان" في غزنة " الب تكين " تأسست عمى يد : الدولة الغزنوية  -ٕ
 الخميفةسبلطينيا حيث بمغت الدولة في عيده أرصى اتساعيا ، لقبو  أشيريعتبر  الغزنوي

: الو العباسي بمقب السمطان  ، ومن أىم أعم

 اإلسبلممحاوالت غزو اليند لنشر  -الدولة وتوسيع ررعتيا   ب أركانتثبيت  -أ

  إسبلميةجعل البنجاب والية -السيطرة عمى كشمير والبنجاب     د -ج

، تأسست عمى يد " صمى اهلل عميو وسمم " تنسب إلى فاطمة بنت الرسول : الدولة الفاطمية  -ٖ
ومصر ،  والجزائرغالبة والسيطرة عمى تونس وليبيا األ عبيد الميدي بعد القضاء عمى وأب

الذي  األيوبيسرعان ما ضعفت وخضعت لسيطرة صبلح الدين  لكنازدىرت ارتصاديا وعمرانيا و
" العاضد " حكاميا  آخررضى عمى 

ىجرية في مصر ثم مد نفوذه ٚٙ٘عام  األيوبيرامت عمى يد صبلح الدين :  األيوبيةالدولة -ٗ
 ٖٛ٘في معركة حطين عام  الصميبيينروية استطاع ىزيمة  إسبلميةفي ببلد الشام ، كون جبية 
.  ردسىجرية واستعاد منيم بيت الم

: نتائج معركة حطين ىي  أىم

تحرير بيت المقدس  -السيطرة عمى مدن الشام الساحمية    ب -أ

لثالثة ريام الحممة الصميبية ا -ج

والروم والشراكسة الذين عمموا في خدمة بني  األتراكالمماليك ىم خميط من : دولة المماليك  -٘
 آخر" توران شاه " دولة المماليك في مصر بعد مقتل " عز الدين أيبك"في مصر ، أنشا  أيوب

ام استطاع الماليك بقيادة رطز ىزيمة المغول في معركة عين جالوت ع.  األيوبيينسبلطين 
م ، وكان ليذه المعركة نتائج ىامة ىي   ٕٓٙٔ

والشام تحت سيطرة المماليك  مصرتوحيد  -الثقة في نفوس المسممين      ب إعادة -أ
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. ما وراء الفرات  إلىفرار المغول  -د     وأوربا اإلسبلميحماية العالم  -ج

المغول  

جنكيز " رعوية سكنوا ىضبة منغوليا في وسط رارة آسيا ، وظيروا كقوة عمى يد زعيميم  جماعات
. عاصمة لو " ررة رورم " الذي اتخذ من مدينة " خان 

واستطاعوا القضاء عمى الدولة العباسية وتدمير عاصمتيا بغداد  اإلسبلميالمغول العالم  اجتاح
" . ىوالكو " زعيميم  بقيادةىجرية  ٙ٘ٙعام 

الغزو المغولي لبغداد ؟ :  ما النتائج التي ترتبت عمى /  س

الدولة العثمانية  

، ورد كان لمعثمانيين دورا كبيرا في الدفاع عن " عثمان بن أرطغرل " العثمانيون إلى  ينسب
.  اإلسبلميالعالم 

فاتح  ىجرية في عيد محمد ال ٘٘ٛالدولة البيزنطية عام  مةالعثمانيون أن يفتحوا عاص استطاع

الدولة العثمانية والعالم العربي 

. العثمانيين عمى المماليك  بانتصارم ورد انتيت  ٙٔ٘ٔعام : مرج دابق  مورعة

سميم األول   نمدن ببلد الشام عمى يد السمطا سقطت

. م والتي انتيت بالسيطرة عمى مصر ٚٔ٘ٔعام : الريدانية  مورعة

سقوط الدولة الممموكية  بعدخضع الحجاز لمدولة العثمانية سمميا : الحجاز لمدولة العثمانية  ضم
"   الحبش" ، ورد أنشأ العثمانيين سنجقية في جدة أطمق عمييا اسم والية 

. والية  ٕٖ ىالعثمانيون ببلد العرب إل رسم

" وشر في آن واحد  ركانت سيطرة الدولة العثمانية عمى الببلد العربية خي/ "  س

برىن عمى صحة ىذه العبارة      


