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 1   مذكرات شهــرزاد                                                      الصف العاشر
 

 جغرافية دولة الكويت
 
 
 

 السكان المناخ الجزر التضاريس الموقع
 

 الموقع والمساحة       
 

 شمال شرق شبة الجزيرة العربية  -املوقع:   
 شمال غرب الخليج العربي      
 الشمال               

       منالعراق  :وداحلد
 الشمال الغربي             
 

 الجنوب             
  السعودية              

 الجنوب الغربي             
 من الشرق     الخليج العربي       

  الموقع الفلكي       
  

 شرق خط غرينتش  48.30 – 46.30الموقع بالنسبة لخطوط الطول  
 شمال خط االستواء  30.5 – 28.45ئر العرض الموقع بالنسبة لدوا

 
 2ألف كم 17.818                                                                    مساحة دولة الكويت

 
 ينحدر السطح في الغرب إلى الشرق

 متر فوق سطح البحر  300أعلى ارتفاع في المناطق الغربية   التضاريس      
 السطح في سهول رملية تتخللها تالل قليلة االرتفاع.  يتكون     
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 2   مذكرات شهــرزاد                                                      الصف العاشر
 

 

 الجزر سهول أودية صحراوية جافة تالل
 الشمال: 

 تالل حافة حال الزور  -   
 كراع المرو -   
 اللياح  -   

 التالل علي شكل       اجلنوب: 
 قبب –   
  برقان ، برقان ، القرين -   

وادي البااااااااااااااااااااااااااااطن 
 كم  150

 سهل الدبدبة 
 ن برقا

 الروضتين 

 : جزر 10
المسااااااااحة  مااااااان% 5أكبرهاااااااا يوبياااااااان 
 االجمالية للدولة

وهجرهاااااااا المااااااالهول بالساااااااكان فيلكاااااااا، 
 م1990السكان بعد الغزو 

كبااار  –أم النمااال  عوهااا مساااكان ورباااة 
 خالشااااااااااوي - أم الماااااااااارادم -قااااااااااارو   –

 تسمي عكاز 
 

 انضمت جزيرة الشونج إلي ميناء الشونج بعد ردمها

 

 املناخ
  

 يمتاز بارتفاع الحرارة   جاف     ري قا
     

 نــي فصليـــاخ إلـــم املنــينقس
 
 

 ثانويين                              رئيسين
 الخريف الربيع  الشتاء الصيف

ل ااااال تصااااااااف طويااااار جااااااح
 ْ 48الى  ْ 42رارة ااااااحااال

 8،9ترتفااااااااااش الرطوبااااااااااة شااااااااااهر 
 تمبرسبأغسطس و 

 بوب رياح تثير الغبار ه

 دافئ قصير 
 أمطار غير منتظمة 

وتصاااااااااال إلااااااااااي  18الحاااااااااارارة 
 الصفر

 ارتفاع نسبة الرطوبة  قصير معتدل  
انخفااااااار فااااااي درجااااااة 

 الحرارة 
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 الرياح
 

 آثارها المناخية مميزاتها الرياح
 الشمالية الغربية 

 "السائدة" 
جافاااة تهاااب معظااام 

 أيام السنة
 شمال قارة آسيا السيبيريبفعل المرتفش  -
 ا  تعمل علي خفر درجة الحرارة صيف -
  شتاء بارد قارس -

الجناااوب الشااارقي وتتااالثر فاااي المااانخفر  مااانتهاااب  - رطبة دافئة  الجنوبية الشرقية 
 السوداني 

مان  تسبب هاه  الريااح فاي رفاش درجاة الحارارة وتزياد -
 في الصيف نسبة الرطوبة

 المطر معها وتحمل في الشتاء يعتدل الجو  -
 تهب في الظهيرة - جافة جدا   السموم

الشمال والشامال  منهات درجات حرارة عالية تهب  -
 الشرقي في الصين

 العواصف الترابية
 " السرايات 

الغبااااااار تثياااااار تهااااااب أواخاااااار الربيااااااش وأوائاااااال الصاااااايف  تثير الغبار 
 مصحوبة بعواصف رعدية تسبب سقوط أمطار كثيرة

 
 

 السكان
 

 سنة قبل الميالد4000دهم في الكويت إلي أكثر من يعود وجو 
 من خالل اآلثار الحضارية التي عثر عليها في مناطق

 
 

الصبية"حضارة  تالل القرني وارة يرقان جزيرة فيلكا
 العبيد"
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  1957أول تعداد يف الكويت 
 

 في عهد الشيخ " عبد اهلل السالم الصباح  -
o دائرة الشئون االجتماعية أجرت   

 نسمة  2.141.465عدد السكان  1990
 % في للسكان غير كويتي )وافدين( 72 -

تعاارر وضااش السااكان لتغياارات كبياارة  ) بساابب الغاازو العراقااي للكوياات(   ممااا أدي إلااى هجاارة كثياار ماان  -
 الوافدين إلي أوطانهم. 

 
 في عهد الشيخ صباح األحمد  -

 1.263.100الكويتيين 
 مليون  4.000.052عدد السكان  2014

 2.789.300غير الكويتيين 
 

 األنشطة االقتصادية قدميا
 

 

 تميز النشاط االقتصادي قديما بالتنوع
 

 

 ري ـــــبح             ري ــــــــب            
 

غوص على  صيد  زراعة صيد رعي
 اللؤلؤ

صناعة 
 سفن

   
 تجار

 

 
 زيادة أهمية النشاط االقتصادي يف الكويت قدمياعلل: 

 
 األنشطة االقتصادية -ج         طريق الحرير -ب       الخليج العربي-أ 

               
 طرق يدويةبرية            بحرية  

 

 الوافدين 72%
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 اخلليج العربي أحد أسباب األهمية االقتصادية للمنطقة قدميا :علل
 
 

ت بين قارا يقش
 العالم القديم

وجود مضيق هرمز الهي 
يربط بين الخليج العربي 

 وخليج عمان

الخليج العربي أحد 
 أهرع المحيط الهندي

توافر الثروة الطبيعية 
 والبحرية

توافر وسائل نقل للتجارة 
 برا  وبحرا

 
 لؤلؤ             تمور                 أوروبا  أفريقيا   آسيا  

 لطرق التجاريةأهم ا
 األكثر استخداما للتجارة الدولية في العالم القديم.    

 
 مسار طريق الحرير المتجه إلى الصين

 
 شمالي

 يبدأ من الصين وينهي بأوربا
غربي ويسمي طريق الحرير البحري يبدأ في  

أحد المواني  الصينية ثم يلتف حول سواحل 
 المحيطالبحار شبة القارة الهندية فيدخل 

 بشبة الجزيرة العربية فيتفرع إلي فرعين
 
 

 ا يلماألول يتج  شماال 
الخليج العربي فيدخل 

بالد فارس وبالد ما وراء 
 النهرين

الثاني: يتج  غربا   
وصوال  إلى  اليمنإلى 

 ميا  البحر األحمر

 

 طريق احلرير :
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 أنواع األنشطة االقتصادية
 

 حرف يدوية    نشاط بري     نشاط بحري
 حريأوال النشاط الب

 التجارة  الغوص على اللؤلؤ صناعة السفن صيد األسماك
 *األسماك غهاء رئيسي للسكان

*انتعشت الحرفة لتعدد األسماك 
 -هامور -"زبيديوتنوعها 
 – حبيا -ورنقر  -بورص -سبيطي
 ربيان

*بساطة أدوات الصيد شباك 
 وقرقور

 تنوع طرق صيد السمك 
 -ظورح -رقورق  -ك)شبا

 (سنارة
وهو  باإلضاءة يسمى قمبارالصيد 
السمك حول سراج يحمل  تجمش 

الصياد فيقوم بضرب  بآل  حادة 
في نهايتها كالسيف أو عصا  

 حربة
 أنواع السفن  

 (وتهوري جالب– شوعي)
 أماكن الصيد:

خور  -وربه–فيلكا ) شماال
كاظمة  -مسكان  -الزبير

 (الصبيه 
 (الجليعة -رأس الزور) جنوبا:

غرافااي دور لموقااش الكوياات الج
 صناعة السفنو في نشلة 

أسببببباد ازدهببببار صببببناعة   
 :السفن

هبااوب الرياااح الموساامية  -1 
التاااااااااي تااااااااادفش السااااااااافن نحااااااااااو 

 شواطئ الهند وشرق آسيا
تااااااااااوفر األياااااااااادي العاملااااااااااة -2

 لصناعة السفن
طااااااااول سااااااااواحل الكوياااااااات -3

 والنقااشووجااود الجااون والجاازر 
والعمااائر وهااي مخااازن المااواد 
المسااااااااااتخدمة فااااااااااي صااااااااااناعة 

 .السفن
 يراعي األساتهة والغالليف-4

األستاه : وهو مصمم السفينة 
والغاااالف: الاااهي يقاااوم ب عاااداد 

 السفينة وبنائها.
 توفر مواد صناعة السفن-5
  :أهم أنواع السفن-6
 – البغلبببببببه – الشبببببببوعي)

 (البقاره -البوم

الغوص أشهر صرف الكال 
 السكويب

يباااااادأ موساااااام الغااااااوص فااااااي 
ـــــة باسااااامالصااااايف   الدش

 لافالق وينهي باسم
مناااطق تااوفر اللؤلااؤ تساامى 

 اتهلريا
 أشهر سفن الغوص

 (البوم السنبوك)
 -الشبببببببوكي البتيبببببببل

 التجارة
كسدة حركة الغوص بسابب 
 ظهاااااااور اللؤلاااااااؤ الصاااااااناعي

1928 
تااااااالثير حركاااااااة الغاااااااوص * 

 على أهل الكويت
 تقوية العالقات -1
 االحترام -2
 التعاون -3
 االلتزام والطاعة -4

* العااااااااااملون فاااااااااي حرفااااااااااة 
 الغوص.

في موقع الكويت الجغرا
 ساعد على

 التجارة الدولية -1
حلقة وصل بين  -2

 الشرق والغرب
 تعد الكويت نقطة ترانزيت

رئيسي  سفرللكويت موسم 
نهاية للتجارة يبدأ من 

مش الغوص وينتهي موسم 
هبوب الرياح الموسمية 
 المسببة لعلو األمواج
 تتوج  سفن الكويت إلى

البحر  -الخليج العربي)
 (المحيط الهندي -األحمر
 السفن إلى تتوجه

مبببببببببواني  -البصبببببببببره)
 -يمن سواحل الب  -الهند

 -سبببباحل البحببببر األحمببببر 
 (شرق أفريقيا
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 العاملون في حرفة الغوص
 
 

 الغزال سيبال الطواش هامنال صالغي جدميالم الجعدي لنوفه ا يفضالر  بالثبا
 

 النشاط الربي
 تتسم حياة الكويت قديما بالبداوة

 أهم حرف أهل الكويت قديما
 الحرف اليدوية الزراعة  الرعي

 ترتبط بموسم األمطار -1
 تتصف ++ الظروف المناخ الحار -2
 األمطار قليلة تختلف من عام آلخر -3
تنمااو النباتااات البريااة فااي الربيااش وتربااى األغناااام  -4

 والماعز واإلبل

 المناخ الصحراوي الحار  -1
 قلة الميا   -2
 عدم خصوبة التربة -3
لزراعااااااااااة للااااااااااربح احتاااااااااارف الكويتيااااااااااون ا -

 واكتساب الرزق
 زراعااااة الخضاااار كالطماااااطم والبطاااااطس -

 والحبوب ، القمح واالعالف والبرسيم.
واالباااار  –اساااتخدام مياااا  )األمطاااار القليلاااة 

 .(السطحية الموفرة

تلبي حاجات أهل 
 الكويت

 المناطق الزراعية في الكويت    
 
  

         ليفاااة     حأباااو          الفنطااااس            الفحاحيااال            المثقف         الدمنة السالمية       
  الشعيب      الجهرا   

 أهم احلرف الكويتية القدمية
 

 التجارة -1

 حرفة يدوية لتوفير مواد البناء والمستلزمات المنزلة
 الهند وأفريقيا في عدة صناعات منتستخدم األخشاب المستوردة 

 - الدواموو  -النسااوو ألعووا  افالووا    -ليحووواجز السا وو   -وتالتخوو -نوافوو  -)أبوووا 

 (املرازيم ألواح لتصريف مياه افمطار -م الربالس ارة كر ي 
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وهاي  الصخينلصناعة السفن وأدوات المنزل ويقوم الحدادة بصناعة  المساميريصنش العاملون بها  الحدادة -2
 لدودة.واوالسكاكين والسالسل  والمنقاشأداة تستخدم للحفر 

 الصفارة -3
المصانوعة مان النحااس  الطابخالقادور المساتخدمة فاي  وتلمياشالعااملون بهاا بصانش ة يدوية يقاو فحر 

 الصافارحيا  ترسال إلاى  التي تازول مان كثارة اساتعمالها القصويرالداخل من  منواألواني المطلية 
 يقوم بتلميعها وتنظيفها كالجديدة. الهي

والتنك وعلبة الجااز والعلاب  والدوة المحقانحرفة باستخدام الصفيح المعدني لصنش يقوم العاملون بال التناك -4
 وأغطيتها والطشوت والسطل ويسمى العامل: التناك

 القفاص -5

دخال أطرافه في الثقوب وتصنعاستخدام جريد النخيل وثق  األقفاص به وا 
 السرير الذي ينام عليه الطفل قديماوالمنز هو 

 من األعلى لوضش الملكوالت كالحب والرهن و++ ح فتوالرك صندوق ل  
 ويسمى العامل في قفاص

 خياطة المالبس كالبشوت الحياكة -6
 (النداف) القطنة المساند من عصنا النداقة -7

غزل  -8
 السدو

 المرأة في البادية تزاولهاحرفة 
 : صناعة بيت الشعر من حياكة الصوف .الشعر بيت -1
 وبهالحفظ الطعام وتوضش على ظهر الدابة لها حاجات : هي أكياس كبيرة العدول -2
 : أكياس صغيرة لحفظ الطعام والمالبسالمزودة -3

 
 املعامل احلضارية لدولة الكويت

 
 أهمية موقع الكويت المميز على الخليج العربي

  ساعد على التواصل الحضاري بين حضارات شمال الخليج وجنوب 
 

 ارت لها الدراسات األثرية(المناطق األثرية في الكويت )كما أش
 

  
 فيلكا     بيةصال     كاظمة      الصليبخات   جنوب الكويت   - برقانسهل       القرين   وار 
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 مراحل التطور الحضاري للكويت قديما
 الصبية )حضارة العبيد( -1

 تمثل قيمة أثرية كبيرة - الصبية: 
 مليون سنة 20و 15حفريات: يرجش تاريخها أقدم ال -
ترجش أهميتها األثرية إلى أنها )تحتضن مئات المواقش األثرية التي برهنت على وجود حضاارة  -

 قدم 4500العبيد القديمة 
 )دللي( مستقلة عن حضارة بالد الرافدين ةحضارة الصبي

 
 

العثور على أقدم القرى السكنية 
ة، شمال الصبي جوطبي في بحر 

 وآبار الميا  القديمة

 ورحيالعثور على جرار فخارية 
حجرية تستخدم لطحن الغالل 

حياكة القماش وأدوات للغزل و 
 ومساكن بيضاوية الشكل

ور على عشرات المدافن ثالع
هات األشكال  الركامي 

 المختلفة الدائرية والمستطيلة

 جزيرة أم النمل -2
o كشف عن قبر على ساحل الجزيرة 
o تمثال من الطين المحروق 
o ومهبح من الحجر الرملي مربش الشكل 

 جزيرة فيلكا -3
 وضحي -)حضارة البحرين( الدلمونيهآثارها ترجع إلى الحضارة 

 بناء على
 

 أعمال التنقيب األثرية  المصادر التاريخية  المكتشفات األثرية
 

 حقب أخرى كالقلعة الهلنستية ترجش إلى: تعثر على مستوطنا
  ل الخزنة الهي كان مقدسا  عند اإلغريقتو 
 العثور على عمالت نحاسية 
 العثور على كتابات على الصخور كحجر إيكاروس 

 جون الكويت حتى بداية القرن األول قبل الميالد استمر الوجود اإلغريقي في جزر
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 أثر ظهور اإلسالم مبنطقة اخلليج
 

 حضارات الهند وبالد الرافدين بين لعبت جزيرة فيلكا دور الوسيط التجاري
حضاااارة فيلكاااا )األختاااام المساااتديرة( التاااي تحمااال نقاااوش تعبااار عااان أسااااطير قديماااة وصاااور أهااام مخلفاااات  -

 الحيوانات أسطورية مميزة.
 كما كشف عن كنيستين متجاورتين تنتشر حولها الوحدات السكنية -
خاااتم دلمااوني فاااي جزيااارة فيلكااا تساااتخدم كتعوياااهة أو خااتم تجااااري أو كهوياااة  400العثااور علاااى أكثاار مااان  -

 لحامل 
 
 
م باين المسالمين والفارس فاي منطقاة 633هجرية  12موقعة هات السالسل : ت المنطقة بصيغة إسالميةصبغ -أ

يران اإلسالم  كاظمة بالكويت سببا  لدخول بالد الرافدين وا 
 هـ123العثور على عملة أموية مؤرخة بعام  -ب
 عثر في أم العيش على مبان ترجع إلى الفترة اإلسالمية. -ج
)طريـق  طنات في منطقة الشقايا وادي الباطن يثبت أنها تقع على طريـق الحـج البصـريالعثور على مستو  -د

 الحج(
 

 نشأة الكويت
 م1613عام  تنشأ

 
 الدليل رسالة الشيخ مبارك إلى المقيم البريطاني في الخليجم 1613نشأت عام 

 1613نزل الشيخ صباح األول إىل الكويت عام 
 بنجد الهدارعن إقليم  توبالعنزح 

 بدأت الحاجة إلى قيام سلطة تدير شئون حياتهم فاختاروا   استقر العتوب في الكويت 
 صباح األول 

 لشجاعت  وحكم 
 والد  كانت ل  الزعامة على قومة

 والد  كان دائما  يقيم بالكويت.
 تسمية الكويت: 

 الكويت تصغير كلمة كوت أي القلعة أو الحصن
 من منطقة الهدار قبائل عنزة موطنهم نجدأسر ترجش في أصولها إلى  العتوب:
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 األسر
 

 آل جالهمة   آل خليفة   آل صباح
 أسباب هجرة العتوب 

 القحط
 الصراعات القبلية

 
 الزبارة(  قرب) الفريح قطر في منطقة      مسار اهلجرة من جند

 تعلموا ركوب البحر+ أنشطة
 حصل خالف بين العتوب وحكام قطر آل مسلم -2
 روا إلى جنوب البصرة شمال الصبية واستقر بالكويتهاج -3
 

 الثالثةتقسيم املهام بني األسر 
 

 أل صباح
 الحكم

 أل خليفة
 شئون التجارة

 آل جالهمة
 شئون التجارة

 
 مراحل 3الكويت بعد التأسيس 

 
 ىالمرحلة األول

 الهجرة من نجد إلى الكويت
 المرحلة الثانية
 التخالف الثالثي

 الثةالمرحلة الث
التحالف اختيار آل صباح الحكم وانتهاء 

 الجالهمة آل خليفه ورحيل بعد 
 

 عالقة الكويت وبني خالد
 

في ظل ارتبـاط الكويـت بنفـوذ بنـي  نفوذ بني خالد: )من قطر جنوبًا حتى البصرة شمااًل بمحاذاة ساحل الخليج(
التهديــد واألخطــار لمختلــف القــو  ع بمزيــد مــن األمــن والحمايــة فنجــت مــن خالــد اســتطاعت الكويــت أن تتمتــ

 .اإلقليمية الموجودة آنذاك
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 حكام دولة الكويت
 
 

1 
الشيخ صباح بن 

 جابر
1752- 
1763 

2 
عبد اهلل األول 

 بن صباح
1763- 
1814 

3 
 جابر األول
1814- 
1859 

4 
 صباح الثاني

1859- 
1866 

5 
 عبد اهلل الثاني

1866- 
1892 

6 
 محمد بن صباح

1892- 
1869 

 (1763 -1752الشيح صباح بن جابر ) -1
 يعد اختيار صباح بن جابر للحكم البداية الحقيقية لظهور الكويت ككيان سياسي

 
 

 ترسيخ أنشطة الكويت التجارية تنظيم أمور السكان والبلد عمل على توطيد األمن ونشر العدل
 
 (1814 -1763عبد اهلل األول بن صباح ) -2

 د تولى الحكم بعد وفاة وال -
 صاحب حق ومحب للعدالة -أصغر أبناء صباح وتولى الحكم لسيرت  الحسنة ولنباه  والحرم -
 ازدهرت اإلمارة في أيام  وامتدت تجارتها إلى الهند واليمن وشرق أفريقيا والعراق. -
 أهم الحواد  في عهد  -

 

 
 بناء سور الكويت األول        معركة الرقة 

 1783 سنة
 وبني كعببين الكويت  األطراف

 األسباب
 طمش بنو كعب في االستيالء على الكويت -1
رفااار الشااايخ عباااد اا خطباااة حكاااام بناااي كعاااب البنتااا   -2

 مريم

 حدو  الجزر -لصغر سفنهم –انتصار الكويت  النتائج
 أدى إلى عدم تحرك سفن بني كعب الكبيرة )األساطيل(

1811 
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 1859 -1814الشيخ جابر األول بني عبد اهلل بن صباح ) -3
 لكرم  ولكثرة تصدق  على الفقراء : لي سمي جابر العيشعل

 اتصف بالحكمة وهدوء الطبش وحب  للشعب. -
لو كانت تحت يدي ثروة طائلة لقمت بحاجة الفقراء والمحتاجين منهـا إلـى أن أهم العبارات التي قالها ) -

 يموتوا(
 عللي: تعد فترة الشيخ جابر األول فترة ازدهار بحري للكويت

 ة السفن الكبيرة الخاصة بالنقل التجاريلتطور صناع -1
ليها -2  استطاع الكويتيون الوصول لسواحل مختلفة لنقل البضائش منها وا 

 

 (1866 -1859صباح الثاني بن جابر ) -4
 مميزات عهده: 

 تقدم التجارة  -1
 شعب فرر رسوم على البضائش إال أنها ألغيت لرفر التجار والحترام الشيخ لرغبة أبناء  -2
لاى زيادة المع -3 شاارت  للتقادم االقتصاادي ودور  التجااري فاي عهاد  وا  تمد البريطاني )لويس بيلي للكويات( وا 

 النظام العادل للحكم في الكويت.
 

 (1892 -1866الشيخ عبد اهلل بن صباح الثاني ) -5
 اتصف بحسن األخالق وكان محبوبا  لدى الجميش

 ( على إقليم اإلحساء1871ت باشا )حملة مدح ممساعدت  للعثمانيين في حملته أهم األحداث:
 (سفينة نقلت المؤن واللوازم الحربية  80ا )ساند الشيخ الحملة بلسطول بحري يقود  بنفس   -
 جيش بري يقود  شقيق  الشيخ مبارك -

 
 (1866 -1892حممد بن صباح )الشيخ  -6

 اشتهر الشيخ محمد بالنزاهة والوقار والتواضش -
 تولى الشئون المالية   جراح   ن ساعد  في الحكم أخوا  الشيخا

 يشتولى شئون البادية والج   مبارك      
الثالثاة  ترحيبا  وتساهيل  الساتقرار أسارة األميار عباد الارحمن آل ساعود والاد مؤساس الدولاة الساعودية أهم األحداث:

 م.1891)الملك عبدالعزيز آل سعود( في الكويت 
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 اعدت على النمو التجاري واالقتصادي للكويتالقرارات التي اختذها حكام الكويت التي س
 
 قلة الضرائب على البضائش القادمة للكويت -1
 تشجيش بناء سفن الغوص وتلمين طرق التجارة المارة عبر أراضيها -2

 كويت سوق لسكان البادية ووسط نجدأصبحت ال
 1821، الثانية  1793 -انتقال الوكاالت اإلنجليزية للكويت مرتين األولى -3
 ار الكويتيون دور الوسيط التجاري مش الدول المجاورة.لعب التج -4

 
 

 عوامل منو وازدهار الكويت حتت حكم آل صباح
 
 موقش الكويت االستراتيجي شمال غرب الخليج العربي -1
 أمن(  -شوري -طبيعة نظام الحكم أدى إلى النهضة والتطور )عدل -2
 وجود عالقات مش القوى المجاورة -3
جعل الكويت مقر للبضائش داخال الجزيارة  – املسابلةالبادية وتسمى تجارة  التسهيالت التي تمنح لتجار -4

 العربية
 الغوص    بينالنظام االقتصادي وتوزيش المهام  بما  -5

 رنقل التمو 
 تجارة البادية 

 وأمانة التجار والعاملون معهم
 التسامح       الصفات التي تميز بها أهل الكويت  -6

 االنفتاح على اآلخرين      
 

 الدول االستعمارية األوروبية على منطقة اخلليج العربي
 
 

 البريطانيون الهولنديون البرتغاليون
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 سيطرة البرتغاليون قرن ونصف على منطقة الخليج العربي الربتغاليون: -1
 في الخليج العربيعللي: تعد السيطرة البرتغالية على منطقة الخليج من أسوأ النظم االستعمارية 

 ير البرتغاليين القاعدة االقتصادية لمنطقة الخليج ودويالتها.دمبسبب ت -1
 والقرى بطريقة وحشية المدناحتالل  -2
 السيطرة القصوى على منطقة الخليج العربي -3

 16حدوث تغيرات في أوضاع البرتغاليون في أواخر القرن عللي : 
التااي كااانوا يحصاالون عليهااا ماان  جاااءت لتشااارك البرتغاااليون فااي األرباااح وصااول ساافن لاادول اوربيااة اخاارىبساابب 

 تجارة الشرق
 

 بريطانيا     في ميا  الهند الشرقيةالهولنديين 
 علل: انهيار الوجود البرتغالي في منطقة الخليج العربي

 المنافسة التجارية من هولندا وبريطانيا -1
 جهود اليعاربة في عمان وطردهم من المنطقة. -2
 يوقوع البرتغاليون تحت االحتالل األسبان -3

 اهلولنديون -2
 ووصل إلى جزر الهند الشرقية 1595خرج أول أسطول هولندي إلى أسيا 

 أعمال اهلولندي يف منطقة اخلليج العربي
 

عقد معاهدات مع 
 حكام منطقة الخليج

تعيين الحكام والقضاة  بناء قالع
 في المواقع التابعة لهم

تطبيق القانون 
 وتوفير النظام

اتخاذ ميناء بندر 
س مركز تجاري عبا

 لهم
 الهولنديين يد كانت تجارة التوابل في

 الهولندي في منطقة الخليج العربي الوجودعللي: لم يستمر 
 )الهي قضى على آمالهم وطردهم من المنطقة( بسبب التنافس البريطاني لهولندي -

 الربيطانيون
 1600هند الشرقية البريطانية عام ازدادت حدة التنافس بين البريطانيين والهولنديين بعد تلسيس شركة ال

 نتائج وأثر االنهيار الهولندي* 
 هولندا في الهند ممتلكاتاستولى البريطانيون على  -1
 سيالنعلى استولوا  -2
 على المواقش التجارية الهولندية في الخليج ااستولو  -3
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 قام شاه فارس يمنح البريطانيين بعض االمتيازات* 
لمنطقاااااة الخلاااااايج العرباااااي باعتباااااار الخلااااايج طرياااااق حياااااوي لحمايااااااة  تيجيةاالساااااتراظهااااارت لبريطانياااااا األهمياااااة * 

 إمبراطورياتهم في الهند.
 دون منافس منفردة قامت بريطانيا بتوسيش نفوهها السياسي والعسكري * 
 منافس .نفوهها بالمنطقة دون  بتدعيمظهور السياسة الجديدة البريطانية * 

 الكويت وبريطانيا
 

 .تجارية م في الكويت مراكزأسس البريطانيون له* 
 للدولة العثمانية. الخاضعةالبصرة ساهم البريطانيون في إنشاء مركز تجاري لهم في * 
 .إنشاء مركز للبريد البري المتج  في الهند إلى لندن* 

 علل: اضطر البريطانيون إلى نقل مركز البريد والتجارة إلى الكويت
( الااهي نااتج 1779 -775قااائم بااين الدولااة الفارسااية والدولااة العثمانيااة )بساابب تاالثر المركااز البريطاااني بالصااراع ال

 م1775عن  الحصار الفارسي للبصرة عام 
 ( 1795 -1793عادت بريطانيا إلى الكويت مرة أخرى عام)  بسبب المشاكل التجارية والسياسية بين

 .العثمانيين والوكالة البريطانية
 ينتعتبر منطقة الكويت مكان آمن للبريطاني 
  1899معاهدة الحماية البريطانية للكويت عقدت عام 

 

 الكويت والعثمانيون
  بحكام أن الدولاة العثمانياة  الوالء الـدينيقائمة علاى  امسيةكانت العالقة الكويتية + العثمانية عالقة

 دولة اخلالفة.هي 
  العلم العثمانيرفعت السفن الكويتية المبحرة إلى شواطئ بحر العرب والهند 
 يكن للعثمانيين أي سلطة سياسية أو إدارية أو عسكرية على الكويت لم 
  إلعادة سيطرتهما على إقليم اإلحساء  1871مساعدة الكويت للدولة العثمانية في حملة مدحت باشا عام

 كانت سببا  لتلطيف األجواء بينهما
  يــت وعالقتهــا بالدولــة كو تنــاول فيــه وضــعية ال (قــرار)فرمانــا  العثمــانيأصــدر مــدحت باشــا والــي بغــداد

 -العثمانية :
 شيخ الكويت مستقل في شؤون  الداخلية -1
 منح شيخ الكويت لقب قائم مقام -2
 عدم دفش أهل الكويت رسوم أو ضرائب للباب العالي -3
عفا -4  ء السفن الكويتية من دفش أي رسوم.إلزام السفن الكويتية رفش العلم العثماني وا 
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