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1 - الجهراء

هو الطريق الموؤدي اإلى منطقة الجهراء.    -

اأطلق ال�شيخ �شالم المبارك الحاكم التا�شع لدولة الكويت عليها ا�شم »الجوهرة« لأنها جميلة وغنية    -

ت�شمى  م�شتوية  رابية  وكل  بالجهراء  ف�شميت  المياه  اإنجهرت  فيها  الآبار  اإحدى  وعندما حفروا 

الجهراء. 

قرية الجهراء تحولت اإلى مدينة كبيرة وبُني فيها الق�شر الأحمر لل�شيخ مبارك ال�شباح والذي    -

�شهد ن�شوب معركة الجهراء في عام 1920م في عهد ال�شيخ �شالم المبارك وبعد المعركة �شيد 

حول المنطقة �شور ب�شكل م�شتطيل كان بها اأبراج لمراقبة الأعداء وكل واحد منها ي�شمى »الغولة« 

ومزاغيل (فتحات �شغيرة في جدار ال�شور لخروج فوهات البنادق). 

كانت غنية بالخ�شروات والأ�شجار وخا�شة النخيل.    -

2 - الخليج العربي

ن�شبة اإلى الخليج العربي وهو عبارة عن ذراع مائي يمتد من بحر العرب، ويبداأ من م�شب �شط    -

اإيران و�شبه الجزيرة العربية  العرب حتى م�شيق هرمز الذي يربطه بخليج عمان ويف�شل بين 

ويبلغ طوله حوالي 965 كم ويتو�شط الخليج العربي منطقة غنية بالبترول. 

تقع دولة الكويت في �شمال غرب الخليج العربي.    -

3 - الريا�س

ن�شبة اإلى عا�شمة المملكة العربية ال�شعودية وتقع في و�شط نجد وهي تمثل الق�شم الأكبر مما    -

كان يطلق عليه الجغرافيون الم�شلمون ا�شم نجد بق�شميها. 

معنى الريا�س جمع رو�شة وقد ا�شتق الإ�شم من طبيعة المو�شع المنخف�س الذي تلتقي فيه مياه    -

ال�شيول فتنبت الأر�س ريا�شاً خ�شراء تنت�شر فيها رائحة الورود. 

كانت ت�شمى قديماً باليمامة لأنها قامت على اأنقا�س وبقايا مدينة حجر اليمامة.    -

ا�شتوطن المكان قبائل من بني حنيفة وازدهرت مدينتهم حتى اأن العرب اتخذوها �شوقاً يفدون    -

اإليه للبيع وال�شعر والأدب. 

4 - الغزالي 1058 م - 1111 م

هو اأبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ال�شافعي الطو�شى ولد بقرية غزالة القريبة من    -

طو�س في خرا�شان. 

تعلم مبادئ النحو واللغة وحفظ القراآن والفقه والمنطق والفل�شفة.    -

اأتقن الجدل واهتم في ت�شنيف الكتب وكان اأ�شلوبه يت�شم بالعبارة ال�شهلة والبعد عن التعقيد.    -
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اأحيا علوم الدين ودافع عن تعاليم الإ�شالم فلقب بحجة الإ�شالم وزين الدين وعالم العلماء ووارث    -

الأنبياء. 

ناق�س الغزالي فكرة الجهاد �شد الباطل �شواء داخل اأو خارج بالد الإ�شالم.    -

اآرائه الأخالقية بين طريقه الفال�شفة في بناء الخالق على حقيقه الإن�شان وال�شريعة  جمعت    -

الإ�شالمية التي جاءت لتتم مكارم الخالق كما ورد في حديث الر�شول �شلى اهلل عليه و �شلم  لذا 

اعتبر من كبار المفكرين بمجال علم الخالق. 

من اأ�شهر موؤلفاته التي تزيد عن 400 موؤلف »اإحياء علوم الدين« و»تهافت الفال�شفة« و»المنقذ من    -

ال�شالل« و»الق�شطا�س الم�شتقيم« و»حجة الحق« الذي يعد من اأ�شهر الكتب التي ك�شفت ف�شاد 

و�شالل بع�س الفرق التي انحرفت عن الإ�شالم. 

الإنجليزية  اإلى  اليون�شكو  منظمة  ترجمتها  الولد«  »اأيها  عنوانها  �شغيرة  ر�شالة  الغزالي  كتب    -

والفرن�شية. 

5 - الغو�س

ن�شبة اإلى مهنة الغو�س على اللوؤلوؤ التي كانت ع�شب الحياة القت�شادية في الما�شي في الكويت.    -

 22 اإلى  يونيو  �شهر  من  تبداأ  �شهور  اأربع  لمدة  عام  كل  الغو�س  ينظمون رحالت  الكويتيون  كان    -

الغو�س  مو�شم  اأي دخول  بالد�شه  يبداأ  باردا  البحر  ويكون  والنهار  الليل  يت�شاوى  �شبتمبر حيث 

وينتهي بالقفال. 

كان الكويتيون يرحلون اإلى مغا�شات اللوؤلوؤ في ال�شاحل الغربي للخليج العربي ويمتد من الكويت    -

الكويتيون  ارتادها  التي  الهيرات  اأ�شهر  ومن  »الهير«  با�شم  اللوؤلوؤ  مغا�س  ويعرف  البحرين  اإلى 

بوع�شية والبلداني وحولي والقرين. 

بلغ الغو�س ذروته في عام 1912م حيث بلغ عدد ال�شفن 812 �شفينة و�شمي بعام الطفحة اأي مجاوز    -

الحدود. 

بداأ ع�شر انحطاط اأ�شواق الغو�س في عام 1929م ب�شبب مناف�شة اللوؤلوؤ ال�شناعي للوؤلوؤ الطبيعي    -

واأدى ظهور النفط �شنة 1938م اإلى الإن�شراف عن رحالت الغو�س. 

من اأ�شهر �شفن الغو�س ال�شنبوك والبتيل وال�شوعي وكانت اأحجامها �شغيرة و�شكلها ان�شيابي.   -

6 - القاهرة 

الألف مئذنة لكثرة  با�شم مدينة  واأهم مدنها �شميت  العربية  اإلى عا�شمة جمهورية م�شر  ن�شبة   -

م�شاجدها اأ�ش�شها القائد المعز لدين اهلل القادم من تون�س بعد اأن اأ�ش�س الدولة الفاطمية فيها.

- في عام 969م بنى جوهر ال�شقلي �شور حول ثالث مدن وقام بت�شمية المدن الثالث بالقاهرة وهي 

الف�شطاط والع�شكر ومدينة القطائع.
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- هي اأكبر مدينة في اأفريقيا واأكثرها �شكاناً ويزيد عمرها عن األف �شنة وتقع على نهر النيل وبها 

الكثير من المظاهر ال�شياحية والمواقع الأثرية واإحدى عجائب الدنيا ال�شبع التي تعود لم�شر 

الفراعنة واأ�شوارها القديمة التي ترجع للع�شر الإ�شالمي.

7 - المطار

- هو الطريق الموؤدي الى مطار الكويت الدولي في محافظة الفروانية.

- تاأ�ش�س مطار الكويت الدولي في عام 1962م وكانت هذه هي المرحلة الأولى.

- ثم المرحلة الثانية والذي تم اإن�شاء المبنى الرئي�شي للمطار الذي كان على �شكل طائرة

8 - المغرب

- ن�شبة الى المملكة المغربية والتي تقع في اأق�شى غربي �شمال اأفريقيا، عا�شمتها الرباط واأكبر 

مدنها الدار البي�شاء.

- يرجع اأ�شل ت�شمية المغرب الى العرب القدماء وتعني مكان غروب ال�شم�س، حيث اعتقدوا حينها 

اأن ال�شم�س تغرب في اأر�س المغرب.

- ا�شتقلت من ال�شتعمار الفرن�شي عام 1956م  وان�شمت الى جامعة الدول العربية.

- فتحها القائد العربي عقبة بن نافع عام 683م في ع�شر الدولة الأموية.

- وحد المرابطون المغرب واأ�ش�س يو�شف بن تا�شقين اأحد ملوكها مدينة مراك�س عام 1062م

- اأن�شئت في مدينة فا�س جامعة القرويين عام 856م والتي تعتبر اأول جامعة اأن�شاأت في تاريخ العالم.

9 - جمال عبدالنا�شر 1918 م - 1970 م

المتحدة (جمهورية  العربية  للجمهورية  رئي�س  ثاني  �شلطان  - هو جمال عبدالنا�شر ح�شين خليل 

م�شر العربية حالياً) من اأ�شرة تنتمي الى بلدة بني مريوط ولد في ال�شكندرية.

- ا�شترك في حرب فل�شطين عام 1948م وقائد جامعة ال�شباط الأحرار بم�شر  الذين قاموا بالثورة 

عام 1952 م ومن اأهم نتائج الثورة هي خلع الملك فاروق عن الحكم.

- تقلد من�شب نائب رئي�س الوزراء ووزير الداخلية عام 1953م.

- وقع معاهدة مع انجلترا لجالء القوات البريطانية عن م�شر عام 1956م بعد ال�شتعمار الذي دام 

منذ عام 1882م.

- اأمم قناة ال�شوي�س في عام 1956م واأن�شاأ ال�شد العالي على نهر النيل.

اليها  ان�شمت  ثم  1958م  و�شوريا عام  ت�شم م�شر  اأول جمهورية عربية متحدة  - في عهده قامت 

العراق عام 1963م.

- �شاند ثورة الجزائر من عام 1954م اإلى 1961م على ال�شتعمار الفرن�شي.
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تاأ�شي�س منظمة التحرير الفل�شطينية في �شنة 1964  - كان لعبد النا�شر دور قيادي واأ�شا�شي في 

وحركة عدم الإنحيار الدولية وو�شع ميثاق الوحدة الأفريقية عام 1964م.

بين  بالأردن  الأ�شود  اأيلول  اأحداث  لإيقاف  الو�شاطة  كانت  والتي  مهامه  اآخر  انجاز  بعد  توفى   -

الحكومة الأردنية والمنظمات الفل�شطينية في قمة القاهرة في 26 اإلى  28 /9 /1970 م حيث 

عاد من مطار القاهرة بعد اأن ودع ال�شيخ �شباح ال�شالم ال�شباح اأمير الكويت عندما داهمته نوبة 

قلبية بعد ذلك.

10  - خادم الحرمين ال�شريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 1920 م - 2005 م

- هو الملك فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال �شعود ولد في الريا�س.

العربية  المملكة  ملوك  وخام�س  الذكور  �شعود  بن  عبدالعزيز  الملك  اأبناء  من  التا�شع  البن  هو   -

عام  الحكم  مقاليد  تولى  حيث  ر�شمياً  ال�شريفين  الحرمين  للقب خادم  اإتخاذاً  اأولهم  ال�شعودية 

1982م.

- كان له دوراً بارزاً في تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغا�شم عام 1991م.

- افتتح في عهده مطار الملك خالد الدولي في الريا�س ومطار الملك فهد في الدمام.

- اأمر بتو�شعة الحرمين ال�شريفين وترميم الكعبة الم�شرفة.

11 - دم�شق

- ن�شبة الى عا�شمة الجمهورية العربية ال�شورية.

- هي اأقدم مدينة ماأهولة في العالم واأقدم عا�شمة في التاريخ تقع على نهر بردى.

- معنى ت�شميتها اأنها كلمة تدل على الإ�شراع وفي رواية دم�شقت اأي اأ�شرعت، ن�شبة لأن هذه المدينة 

تم بنائها ب�شرعة.

- ا�شتولى عليها ال�شوريون والفر�س وغزاها الإ�شكندر الأكبر عام 332 ق.م.

- �شمها بومبي الى المبراطورية الرومانية عام 94 ق.م.

- ا�شتولى عليها العرب بقيادة اأبو عبيدة بعد معركة اليرموك عام 635م.

- عا�شمة الدولة الأموية اأكبر دولة ا�شالمية في التاريخ عام 661م في عهد الأمويين.

- من اأهم اآثارها الم�شجد الأموي الكبير الذي كان كني�شة �شيدها الإمبراطور تيودو�شيو�س الأول 

عام 375م.

- اأ�شقطها هولكو المغولي عام 1260م

- خ�شعت للحكم العثماني 1516م - 1918م ثم احتلها الإنجليز ثم خ�شعت لالإنتداب الفرن�شي 1920م 

- 1941م.
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12 - عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود 1873 م - 1953م

- هو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن في�شل اآل �شعود ولد في الريا�س.

- موؤ�ش�س المملكة العربية ال�شعودية ُعرف بالدبلوما�شية في ال�شيا�شة الخارجية وبالحنكة ورباطة 

الجاأ�س وقدرته على اتخاذ القرار المنا�شب في الوقت المنا�شب.

- وحد كيان المملكة فجعلها تحت قيادته بعد الكثير من المعارك والحروب المتوالية من عام 1902م 

ملكياً  قرار  فاأ�شدر  العربية  الجزيرة  على  ال�شيطرة  ا�شتطاع  ثم  العا�شمة  بالريا�س  بداأ  حيث 

بتوحيد المملكة ليكون يوم 22 /9/ 1932م يوم ال�شتقالل.

- و�شع حداً لالأزمات والفتن القبلية في نجد ومعظم مدن المملكة كما عرف بخبرته في ادارة الأمور 

والتعامل مع الأحداث.

- �شاركت قواته ال�شعودية في حرب فل�شطين عام 1948م كما اتخذ موقفاً محايداً الى جانب الحلفاء 

في كل من الحربين العالميتين الأولى والثانية.

13 - عي�شى بن �شلمان اآل خليفة 1933 م -  1999 م

- هو ال�شـيخ عي�شى بن �شـــــلمان اآل خليفة اأمير دولة البحرين منذ 2 /11/ 1961م حتى وفاته في 

6 /  3/ 1999م

- تلقي تعليمه ب�شكل خ�شو�شي وتراأ�س المجل�س البلدي منذ 1956م حتى توليه الحكم في 1961م.

- اأ�شبح ولياً للعهد في يوليو 1957م.

حاكم  لقب  فتغير  1971م   /8/  15 في  المتحدة  المملكة  من  ا�شتقاللها  على  البحرين  ح�شلت   -

البحرين الى اأمير الدولة وان�شمت البحرين الى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

- في عام 1973م �شدر اأول د�شتور في تاريخ البحرين.

- �شهدت البحرين تطورات �شيا�شية واقت�شادية واجتماعية كثيرة في عهده فهو رائد نه�شة البحرين 

الحديثة وتحققت على يديه العديد من النجازات ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية.

- اأر�شل قوات من الجي�س البحريني لتكون جزءاً من قوات التحالف التي ت�شكلت لتحرير دولة الكويت 

من الغزو العراقي الغا�شم في عام 1991م.

14 - في�شل بن عبدالعزيز 1906 م - 1975م

- هو الملك في�شل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود ولد في مدينة الريا�س.

- تلقى العلم في بيت جده لأمه ال�شيخ عبداهلل بن عبداللطيف اآل ال�شيخ التميمي.

- هو ملك المملكة العربية ال�شعودية الثالث وثالث اأبناء الملك عبدالعزيز موحد المملكة تولى الحكم 

1964م.
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- ادخله والده عبدالعزيز معترك ال�شيا�شة في �شن مبكرة حيث قاد وفد المملكة بموؤتمر لندن عام 

1939م بخ�شو�س الق�شية الفل�شطينية.

- �شارك في الحرب ال�شعودية اليمنية عام 1934م.

- كان نائباً للملك في الحجاز عام 1926م ثم اأ�شبح اأميراً لها ورئي�س مجل�س ال�شورى عام 1927م ثم 

وزيراً للخارجية عام 1932م.

الداعمة  والدول  الأمريكية  المتحدة  الوليات  عن  العربي  النفط  لقطع  الداعية  الحملة  ت�شدر   -

لإ�شرائيل عام 1973م. كما هدد الغرب باغالق جميع اآبار النفط اذا لم تعد القد�س للم�شلمين 

وعليه اطلقت مجلة التايمز الأمريكية لقب رجل العالم ل�شنة 1973م.

العربي  الم�شتوى  على  وهيبتها  نفوذها  لها  وجعل  عالياً  ال�شعودية  العربية  المملكة  ا�شم  رفع   -

والإ�شالمي والعالمي كما قاد نه�شتها المحلية على جميع الأ�شعدة.

- اأن�شاأ منظمة الموؤتمر الإ�شالمي كما ا�شتطاع قطع عالقة اأكثر من 42 دولة مع اإ�شرائيل.

- اغتيل عام 1975م.

15 - محمد بن القا�شم 691 م -  713 م

- هو محمد بن القا�شم بن محمد بن الحكم الثقفي من الطائف.

- انتقل مع والده الى العراق عندما كان والياً على الب�شرة فترعرع وتدرب على الجندية حتى اأ�شبح 

من القادة المعروفين وهو لم يتجاوز ال�شابعة ع�شر عاماً.

- فتح بالد ال�شند عام 96 هـ وبذلك قامت اأول دولة عربية في بالد ال�شند والبنجاب (باك�شتان) 

حالياً.

- كان يثير في رجاله بواعث الإيمان الرا�شخ والعقيدة ال�شلبة لتقوية معنويات جي�شه وجعلهم يوؤمنون 

باأن الن�شر �شيكون حليفهم.

- قام بفتوحات عدة.


