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 .....عزٌزتً المتعلمة ...... عزٌزي ولً األمر 

 

تلخٌص بعض الدروس و ) نحٌطكم علما بأن المذكرة 

للمراجعة و لٌس االعتماد علٌها فً ( أوراق العمل 

 .دراسة االختبار و الدراسة تكون من الكتاب المدرسً 

 ,,,مع خالص الشكر 

 صٌُت ثٍ َخً       : انًعهًخ 

 َبْذ انظفٍشي: سئٍسخ انشعجخ 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 مفاهٌم جغرافٌة:  1درس 

 :السؤال األول 

 

ابحثثع عثثن كلمثثات المفثثاهٌم الجغرافٌثثة التثثً  
بتلثوٌن  15 – 14وردت فً درس الٌثوم   

 -:كل كلمة بلون مختلف 

 ة ر ا ق ل ا ط خ ا ا

 ا ي د ن ه ل ا ل ق ل

 ل ا ا و ز غ م ا ر ق

 س ن ل م أ و و ل ا ش

 ن ي م د ق أ ا ن ط ر

 ا ر ض ع ر ب د س ل ة

 ن م ي خ أ و ي ب ب ا

 ي أ ق ز ع ا م ي ج ل

 ن ء ا و ت س إ ل ا أ

 ل آ ي س ل ط أ ل ا ر

 ؾ س ش ت ن ي ر ج ض

 ل ي ا ي ق ي ر ؾ أ ي

 ا ا ط ي ح م ل ا ة

 :السؤال الثانً

 

لوِن الٌابس بثاللون األصثفر و 

ثثم , األزرق لون الماء باللون 

المرادفة أكتِب أسماء المفاهٌم 

تعلمتهثثا الٌثثوم أمثثام لهثثا التثثً 

 -:الكلمات التالٌة 

 

 : ......................الٌابس 

 

 : .........................الماء 

 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 
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 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

   -:المولع النسبً  -

هو مولع الدولة بالنسبة لكتلتً 

 .الٌابس و الماء 

أكبر لارات الكرة  -

األرضييييٌة مسييييياحة 

هييً لييارة آسييٌا أمييا 

أكبيييييير المحٌطييييييات 

مسيياحة هييو المحييٌط 

 .الهادي 

أصييييييؽر لييييييارات الكييييييرة  -

األرضييٌة مسيياحة هييً لييارة 

أسييييييييترالٌا أمييييييييا أصييييييييؽر 

المحٌطييييييات مسيييييياحة هييييييو 

 .المحٌط المطبً الشمالً 

تعيييييييد البحيييييييار و  -

الخلجييان جييزء ميين 

المحييييييييٌط ٌتصييييييييل 

بعضها ببعض عبير 

 .المضائك 

 -:لارات الكرة األرضٌة -

 .لارة أمرٌكا الشمالٌة 1.

 .لارة أمرٌكا الجنوبٌة 2.

 .لارة استرالٌا 3.

 .لارة أوروبا 4.

 .لارة آسٌا 5.

 .لارة أفرٌمٌا 6.

 المارة المطبٌة 7.

 .الجنوبٌة 

 محٌطات الكرة  -

 -:األرضٌة   

 .المحٌط الهادي 1.

 .المحٌط الهندي 2.

 .المحٌط األطلسً 3.

 .المحٌط المطبً الجنوبً 4.

 المحٌط المطبً الشمال5ً.
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 -:الحرف الذي ٌمثل اإلجابة الصحٌحة للعبارات التالٌة ظلل : السؤال األول 

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 المولع النسبً: 2درس 

 المحٌط األطلسً –ب  المحٌط الهادي –أ 

أكبر المحٌطات مساحة هو  -1

 ..........المحٌط 

 ب أ 

 ....... المحٌط الهندي ٌمثل الحرؾ  -2

أصؽر المارات مساحة هً  -3

 ..................لارة 

 لارة أسترالٌا –ب  لارة أفرٌمٌا –أ 

 -:التالٌة خرٌطة العالم أكتب المولع النسبً للمارات بمساعدة : السؤال الثانً 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 المارة
المحٌطات 

 للمارات المجاورة

لارة 

 آسٌا

لارة 

 أوروبا

لارة 

أمرٌكا 

 الجنوبٌة
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 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 دوائر العرض خطوط الطول أوجه الممارنة

 180 360 عدد الخطوط

 خط شرق 180 اتجاه الخط

 خط ؼرب 180

 دائرة شمال 90

 دائرة جنوب 90

اسم الخط 

 الرئٌسً
 خط االستواء خط جرٌنتش

رلم الخط 

 الرئٌسً
 صفر صفر

تعرٌف اسم 

 الخط الرئٌسً

خط وهمً ٌمسم الكرة األرضٌة 

 لمسمٌن متساوٌٌن شرلً و 

ؼربً ٌبدأ من المطب الشمالً و 

 .ٌنتهً بالمطب الجنوبً 

هً دائرة وهمٌة تنصؾ الكرة 

األرضٌة لمسمٌن متساوٌٌن شمالً و 

 .جنوبً 

تحدٌد موالع الدول على - الفوائد

 .الخرٌطة 

 تحدٌد التولٌت الزمنً ألي دولة -

 .تحدٌد نوع مناخ الدول  -

خطوط الطول و  -

دوائر العرض عبارة 

عن خطوط وهمٌة و 

 .لٌست حمٌمٌة 
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180 

280 
360 

460 
 :لارِن بٌن خطوط الطول و دوائر العرض وفك الجدول التالً : الثانً السؤال 

 دوائر العرض خطوط الطول وجه الممارنة

 عدد الخطوط

 اسم الخط الرئٌسً

 جهة الخطوط

 أهمٌة الخطوط

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 المولع الفلكً:  3درس 

 : السؤال األول 

ِن  ِ  األحمر و شكل خطوطها على الخرٌطة باللون رلم عدد دوائر العرض لو 

 .البنفسجً و شكل خطوطها على الخرٌطة باللون خطوط الطول و لون رلم عدد 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 
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 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 ( :النسبً ) مولع دولة الكوٌت  -

 (الخلٌج العربً ) حهة الشرق من  -1

 (جمهورٌة العراق ) من جهة الشمال و الشمال الؽربً  -2

 (المملكة العربٌة السعودٌة ) من جهة الجنوب و الجنوب الؽربً  -3

 

دولة صؽٌرة الكوٌت  -

تبلػ المساحة حٌث 

 كلم17.818

:  الدولة البحرٌة  -

هً الدولة التً لها 

 .منفذ بحري 

ال تتشيييييييييابه  -

دول العالم فً 

موالعهييييييييييييييييا 

 .الجؽرافٌة 

 ( :الفلكييييً ) موليييع دولييية الكوٌيييت -
 شييرلا   46ْ – 48ْخطييً طييول  -1

 شماال   28ْ – 30ْدائرتً عرض  -2

 :أهمٌة مولع دولة الكوٌت الجؽرافً  -

 .وسط لارات العالم  -1

 .البوابة الشرلٌة للوطن العربً  -2

 .أهمٌة سٌاسٌة و التصادٌة منذ المدم  -3

:  الدولة المؽلمة  -

هً الدولة التً 

ٌحٌط بها الٌابس من 

 .جمٌع الجهات 

تختلؾ دول العالم  -

 .من حٌث المساحة 
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 :اختار االجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن بوضع دائرة حولها : السؤال األول 

 

 ...نهكٌٕذ يٕلع جغشافً يًٍض ثٍٍ لبساد انعبنى دٍش رمع فً  -1

 (غشة انعبنى    -شًبل انعبنى    -ٔسظ انعبنى    -جُٕة انعبنى  )                                                            
 

 ...انكٌٕذ دٔنخ صغٍشح انًسبدخ دٍش رجهغ  -2

 (كهى  17.181  -كهى  18.181  -كهى  18.717  -كهى  17.818)                                                     
 

 ...رذذ دٔنخ انكٌٕذ يٍ جٓخ انشًبل دٔنخ اسًٓب  -3

 (انعشاق   -انخهٍج انعشثً    -يًهكخ انجذشٌٍ    -انًًهكخ انعشثٍخ انسعٕدٌخ  )                                            
 

 ...انذٔنخ انزً رًثم انجٕاثخ انششلٍخ نهٕطٍ انعشثً ًْ دٔنخ  -4

 ( العربٌة السعودٌة المملكة  -انعشاق    -انكٌٕذ    -يصش  )                                                              

 :ضع دائرة حول المولع الفلكً الصحٌح  لدولة الكوٌت : السؤال الثانً 
 

 شًبلً  38 – 30ششلبً                                               دائشرً عشض  46 – 48خطً طٕل 

 

 شًبلً   28 - 30غشثبً                  دائشرً عشض  50 – 48خطً طٕل 

 :أكتب اسم المصطلح الجغرافً المناسب أمام التعارٌف التالٌة : السؤال الثالع 

 .يٕلع انذٔنخ ثبنُسجخ نذٔائش انعشض ٔ خطٕط انطٕل )  ........................  (  -1

 .مولع الدولة بالنسبة للٌابس و الماء )  ........................  (  -2

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 ( 1) مولع بالدي :  4درس 

 -:اذكر ممٌزات مولع دولة الكوٌت : الرابع السؤال 

1- . ........................................................................................................ 

2- . ........................................................................................................ 

3- . ......................................................................................................... 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 ( 2) مولع بالدي :  5درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:أكتب األرلام فً مكانها الصحٌح على خرٌطة العالم التالٌة كما هو مطلوب على ٌسار الخرٌطة : السؤال األول 

 -:أجب على األسئلة التالٌة باالستعانة بخرٌطة العالم : السؤال الثانً 

 
 

 ............. .المارة التً نعٌش فٌها تسمى 1.

 .................... .المحٌط الذي ٌمع شمال لارة أوروبا ٌسمى 2.

 .................... .ألرب لارة للمارة المطبٌة الجنوبٌة هً لارة 3.

 .................... .المحٌط الذي ٌفصل بٌن لارة أمرٌكا الشمالٌة و لارة أوروبا ٌسمى 4.

 (أمرٌكا الجنوبٌة  /  أمرٌكا الشمالٌة  )  ما هً المارة التً ستهبط فٌها إذا سافرت شرلا  من لارة آسٌا ؟ 5.

 (المحٌط األطلسً  /  المحٌط الهادي  )  ما هو المحٌط الذي ستعبر إذا سافرت ؼربا  من لارة أمرٌكا الجنوبٌة ؟ 6.

 (أوروبا / آسٌا )ما هً المارة التً ستهبط فٌها إذا سافرت من جهة شرق لارة أمرٌكا الشمالٌة عبر المحٌط األطلسً ؟   7.

 (المحٌط المطبً الجنوبً  /  المحٌط الهندي  ) ما هو المحٌط الذي ستعبره لتذهب من لارة أسترالٌا إلى المارة المطبٌة الجنوبٌة ؟  8.

1 

2 

3 

4 

5 

 المحٌط المطبً الشمالً

 المحٌط المطبً الجنوبً

 المحٌط الهندي

 المحٌط الهادي

 المحٌط األطلسً

 لارة أفرٌمٌا

 لارة آسٌا

 لارة أوروبا

 لارة أسترالٌا

 لارة أمرٌكا الشمالٌة

 لارة أمرٌكا الجنوبٌة

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 المارة المطبٌة الجنوبٌة 7

عة    8 مراج 
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صذشاء يُجسطخ رُذذس رذسٌجٍب أسض دٔنخ انكٌٕذ 1.

 .............. .يٍ انغشة إنى 

رمع سٕادم دٔنخ انكٌٕذ عهى يسطخ يبئً ٌسًى 2.

. .......................... 

ركبد رخزفً انزضبسٌس انجبسصح فً أسض انكٌٕذ 3.

 ........................... ثبسزثُبء 

 ......  ٌدل الرمز           على  1.

 ( حافات    -سبخات    -وادي    -تالل  )                   

 ..... الرمز الذي ٌدل على األودٌة جافة هو 2.

                 (-              -              -             ) 

صنف المناطك : السؤال الثالع 

الجدول فً التضارٌسٌة التالٌة 

  -:التالً 

/     انشٔضزٍٍ     /      الزور جال     

 انجبطٍ 

 رالل

 منخفضات

 أودٌة

 : الرابع السؤال 

بما (  أ ) المجموعة صل 

( ب ) ٌناسبها من المجموعة  

 -:بوضع الرلم المناسب 

 ( ة )  انشلى ( أ ) 

 انكثجبٌ انشيهٍخ .أساض يُخفظخ لهٍهخ انًٍبِ رًُٕ فٍٓب انُجبربد انًهذٍخ  -1

 انسجخبد .رالل يٍ انشيبل رزشاكى فً انصذبسي ثفعم انشٌبح  -2

أكمل العبارات بكلمات مناسبة فً :  السؤال األول 

 -:التالٌةالفراغات 

اختر االجابة الصحٌحة من : السؤال الثانً 

 -:بٌن البدائل التالٌة بوضع دائرة حولها 

 .انكٌٕذ جٌٕ 1.

 .تالل برلان 2.

 .كثجبٌ سيهٍخ أو انُمب 3.

 .سجخبد انخٍشاٌ 4.

 وادي الباطن5.

 .أو انعٍش يُخفضبد 6.

 خشٌطخ دٔنخ انكٌٕذ انصًبء

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 تضارٌس بالدي:  6درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 تطبٌمات:  7درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:الفراغات فً الجدول التالً باجابات صحٌحة و مناسبة أكمل :  السؤال األول 

 صور التضارٌس م
اسم مظهر 

 التضارٌس
 رمز التضارٌس

 ان وجد

مسمٌات التضارٌس فً دولة 

 الكوٌت

1 

 

 

 

 سبخات

2 

 

 

 

 الهوٌمٌلة/  أم نما   كثبان رملٌة

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 أودٌة جافة

5 

 

 

 

 /                جال الزور 

6 

 

 

 

 X جزٌرة

7 

 

 

 

 الصبٌة/  عبد هللا   X خور

8 

 

 

 

 X رأس
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   -:أكمل الفراغات بكلمات مناسبة  :السؤال األول 

 .................  .ٌوم أو ثالث أٌام ٌطلك على مفهوم   زمنٌة لصٌرة حالة الجو لمدة  – 1

 .................... .سنة ٌطلك على مفهوم   30زمنٌة طوٌلة حالة الجو لمدة  – 2

 ................... .و   ...................  من عناصر المناخ الحرارة و  – 3

 .........................  ٌبدأ سموط المطر فً الكوٌت فً شهر  -4

 -:صل صور األجهزة الى عنصر المناخ المناسب لها : السؤال الثانً 

 انذرارج

 األيطار

 انرٌاح

 انرطىتح

انضغظ 

 انجىي

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 عناصر المناخ :  8درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

11 

WWW.KweduFiles.Com



 -:أكًم انًخطظ انسهًً انرانً : انسؤال األول 

 نًبرا ٌخزهف انًُبر ثٍٍ يُبطك انعبنى ؟

 -:صذخ يا ذذره خظ فً انفراغ انرانً  : انسؤال انثانً  

 .........................     .انًعزذنخ  رمع دٔنخ انكٌٕذ ضًٍ يُطمخ انًُبر1.

 .............................   .خظ جشٌُزش  لسى انعبنى نًُبطك يُبخٍخ دست لشثٓب أٔ ثعذْب ع2ٍ.

 .........................  .    رضٌذ   انذشاسحدسجخ كهًب  اسرفعُب  عٍ سطخ انجذش 3.

 ......................   .   انمطجً  ْٕ اللهٍى شزبًء انزي ٌزًٍض ثأَّ  دبس  جبف صٍفبً ٔثبسد  اللهٍى 4.

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 العوامل المؤثرة فً مناخ بالدي:  9درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 
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 :اخرار االجاتح انصذٍذح ين تٍن انصىر انرانٍح ترظهٍم انذرف انصذٍخ : انسؤال األول 

 .   ....................... 1انجٕصاء ثذاٌخ انشطٕثخ ٌسًى يٕسى .1

 
 . .............. سٍٓمٌٕيبً ْٕ يٕسى  40انًٕسى انزي ٌكٌٕ انجشد فٍّ شذٌذاً ٔ ٌسزًش نًذح 2.

 
 .  .................. انغبئىرًٍضد صذشاء شجّ انجضٌشح انعشثٍخ ثبنجٕ 3.

 
 ................  انٕسىيٕسى انجٕاسح انزي ٌثبس فٍّ انغجبس ٌسًى 4.

 

 .  ............... المربعانٌةهو موسم الموسم الذي ٌكون بداٌة االمطار و ٌبشر بظهور الفمع 5.

 ....عالم فلكً كوٌتً هو الدكتور أول  -1

 

العرب من موالع النجوم فً معرفة استفاد  -2

... 

 ...ناسا هً مسؤولة عن علوم وكالة  -4 ...السائد فً موسم المربعانٌة هو الجو  -3

 ب
 صالح العجٌري

 أ

 أ

 احوال المناخ

 ب

 موالع الدول

 برد شدٌد

 ب

 حر شدٌد

 أ

 البحر

 :صذخ يا ذذره خظ فً انفراغ انرانً : انسؤال انثانً 

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 المواسم المناخٌة فً بالدي:  10درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 
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 عٌسى رمضان

 أ

 الفضاء ب
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 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 

 
 فً فصل الربٌع ٌعتدل المناخ فً

 دولة الكوٌت 

 فنالحظ وجود

 نباتات 

 -:برٌة متنوعة  

 (دائمة ) نباتات معمرة  -2 (موسمٌة ) نباتات حولٌة  -1

تتكاثر بعد سموط المطر و تكمل 

دورة حٌاتها فً فترة زمنٌة لصٌرة 

. 

 

 الهرم/  الثٌل  ** 

ذات جذور عمٌمة تمتاز بصفات 

تعٌنها على االستفادة من المٌاه 

 .الملٌلة و تزدهر فً فصل الربٌع 

 الشنان /  العرفج  ** 

أثر الظروؾ المناخٌة الماسٌة على نمو النبات الطبٌعً  -

 -:فً دولة الكوٌت 

 .التفاوت فً درجة الحرارة  -1

 .ارتفاع نسبة سطوع الشمس  -2

 .العواصؾ الترابٌة  -3

 .ارتفاع نسبة التبخر  -4

 .للة األمطار و عدم انتظامها  -5

النباتيييييييات الطبٌعٌييييييية  -

مصيييييدر ؼيييييذائً مهيييييم 

للحٌوانييييييات البرٌيييييية و 

 .الطٌور 

) حٌوانييات المراعييً  -

/  المييياعز  /  األؼنيييام  

أكثر الحٌوانات ( االبل 

اسيييييييتجابة للظيييييييروؾ 

المناخٌييييية فيييييً دولييييية 

 .الكوٌت 

 الخٌران

 كبد

 جال الزور

 الشماٌا

مناطك انتشار النبات الطبٌعً فً  -

 /    الخٌران  ) دولة الكوٌت 

 (الشماٌا /  جال الزور  /  كبد    

 :الرعً الجائر  -

 +  هو االفراط فً الرعً      

 .أحد أسباب ظاهرة التصحر    

امتييداد تييأثٌر الصييحراء : التصييحر  -

 .على المناطك الرعوٌة والزراعٌة 

صعوبة تكٌؾ الحٌوانات فيً  -

تبيييياٌن دوليييية الكوٌييييت بسييييبب 

 درجات الحرارة 
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 -(: ب ) تًا ٌناسثها ين انًجًىعح  ( أ )  صم انًجًىعح : انسؤال األول 

 (ب )  م (أ ) 

النباتات 1.

 الحولٌة

وهً ذات جذور عمٌمة تمتاز بصفات تعٌنها على االستفادة ممن المٌاه نباتات 

 الملٌلة

النباتات 1.

 المعمرة
 تتكاثر بعد سموط المطر وتكمل دورة حٌاتها فً فترة زمنٌة لصٌرةنباتات 

خرٌطة دولة 

 الكوٌت الصماء

عهى خرٌطح دونح انكىٌد انصًاء دذدي : انسؤال انثانً 

انًناطق انزراعٍح انرانٍح تىضع انرقى انًناسة عهى 

 -:انخرٌطح 

 

 .منطمة كبد 1.

 .منطمة الشماٌا 2.

 .منطمة الخٌران 3.

 .منطمة جال الزور 4.

 ؟اركر انعىايم انًؤثرج عهى انغطاء اننثاذً فً دونح انكىٌد :  انثانث انسؤال        

 

1 -  .......................................................           .                4 -  ............................................. 

2 -  ......................................................           .                  5 -  ............................................. 

3 -  ....................................................... 

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 النبات الطبٌعً فً بالدي:  11درس

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 
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 -:صل صورة الحٌوان إلى مجموعته الصحٌحة :  السؤال األول 

 الحشرات األحٌاء البحرٌة الطٌور الثدٌات
الزواحؾ و 

 الموارض

 -:أكتب المفهوم الدالة علٌه العبارات التالٌة :  السؤال الثانً 

 .اإلفراط فً الرعً و أحد أسباب ظاهرة التصحر فً دولة الكوٌت ) ..................... (   -1

 .امتداد تأثٌر الصحراء على المناطك الرعوٌة و الزراعٌة ) ..................... (  -2

 : السؤال الثالع

 -:لون على الخرٌطة المناطك الرعوٌة فً دولة الكوٌت 

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 حٌوانات فً بالدي:  12درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً               رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 حاكم من بالدي:  13درس 

 الشٌخ أحمد الجابر الصباح

 -:الشٌخ أحمد الجابر الصباح فً المربع الدال على صورة √ ضع عالمة : السؤال األول 

 -:أكمل الفراغ بالجمل التالٌة بكلمة مناسبة : السؤال الثانً 

 .................... .تولى الشٌخ أحمد الجابر الصباح الحكم بعد وفاة عمه الشٌخ  -1

 ....................... .جعل الشٌخ أحمد الجابر الصباح الكوٌت دولة بدال  من  -2

 -:عرف المفهوم التالً : السؤال الثالع 

 : ........................................................................................امتٌاز التنمٌب  -

 -:( من االلدم إلى األحدع ) رتب أهم األحداع فً عهد الشٌخ أحمد الجابر ترتٌب تصاعدي : السؤال الرابع

 .منح امتٌاز التنمٌب عن النفط للشركات األجنبٌة )     (  

 .تصدٌر أول شحنة من النفط )     (  

 .أول بئر منتج للنفط فً منطمة برلان (   4)  

 .لٌام أول مجلس للشورى و افتتاح المدرسة األحمدٌة )     (  

 .اكتشاؾ أول بئر نفطً فً بحرة )     (  

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 بصمة حاكم فً تارٌخ الكوٌت:  14درس 

 (أبو االستمالل ) الشٌخ عبدهللا السالم الصباح 

 -:الشٌخ عبدهللا السالم الصباح فً المربع الدال على صورة √ ضع عالمة : السؤال األول 

 -:ارسم دائرة حول االنجازات الداخلٌة للشٌخ عبد هللا السالم الصباح : السؤال الثانً 

 -:صنف العبارات التالٌة فً جدول المفهوم المناسب لتكوتً التعرٌف الصحٌح له: السؤال الثالع 

 مجموعة من المواد   -حموق و واجبات المواطنٌن نحو وطنهم      -وثٌمة مكتوبة تتكون من    

          -تنظٌم العاللة بٌن الحاكم و المحكوم و تحدد      -مسؤولٌة الدولة بصورة مباشرة عن   

 ادارة شؤونها الدتخلٌة و الخارجٌة

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 االستمالل الدستور

 ٌتبع
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت/ تابع 

 الصف الخامس

 بصمة حاكم فً تارٌخ الكوٌت:  14درس 

 (أبو االستمالل ) الشٌخ عبدهللا السالم الصباح 

 -:بوضع الرلم المناسب( ب ) ما ٌناسبها من المجموعة ( أ ) صل من المجموعة : السؤال الرابع

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 (ب )  الرلم (أ ) 

 ......حصلت دولة الكوٌت على استماللها فً  -1

 ........تحتفل دولة الكوٌت بالعٌد الوطنً كل عام فً  -2

 فبراٌر 25

 فبراٌر 26

 م 1961/  6/  19

 -:أجب على األسئلة التالٌة : السؤال الخامس 

 .فبراٌر من كل عام  25االحتفال بالعٌد الوطنً لدولة الكوٌت بتارٌخ : علل أ-

........................................................................................................... 

 

 .أكتب ألماب الشٌخ عبدهللا السالم الصباح ب-

1-        . ......................................2- . ................................... 

 

 .اذكر االنجازات الخارجٌة للشٌخ عبدهللا السالم الصباح  -ج

   1- . ............................................................................ 

   2- . ............................................................................ 

   3- . ............................................................................ 
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 مذكزة أوراق عمل 
 ملادة بالدي اللويت

 للصف اخلامس االبتدائي
 م 2018/   2017العام الدراسي  

 خدٌجة الحتٌة: ناهد الظفٌري               مدٌرة المدرسة : رئٌسة الشعبة 

 زٌنب بن نخً: اعداد المعلمة 

 :اسم المتعلمة 

 

 

 

 

 5   /1 
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 .....عزٌزتً المتعلمة ...... عزٌزي ولً األمر 

 

تلخٌص بعض الدروس و ) نحٌطكم علما بأن المذكرة 

للمراجعة و لٌس االعتماد علٌها فً ( أوراق العمل 

 .دراسة االختبار و الدراسة تكون من الكتاب المدرسً 

 ,,,مع خالص الشكر 

 صٌُت ثٍ َخً       : انًعهًخ 

 َبْذ انظفٍشي: سئٍسخ انشعجخ 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 (أبو الجمٌع )  الشٌخ صباح السالم الصباح:  15درس 

 -:صباح السالم الصباح فً المربع الدال على صورة الشٌخ √ ضع عالمة : السؤال األول 

 -:أجب على األسئلة التالٌة: السؤال الثانً 

 ............................................................................................. -:عرؾ تأمٌم النفط أ-

 .................... -2..........  ......... -1!  اذكر الصفات التً تمٌز بها الشٌخ صباح السالم الصباح  ب-

         3- .............  ............4- ...................  ..........5- ................................... ........ 

الرأ الفمرة التالٌة جٌداً و أكمل النال  منها باختٌار االجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن : السؤال الثالع 

 -:حتى ٌصبح لدٌن فمرة صحٌحة المعلومات عن الشٌخ صباح السالم الصباح 

تولى الحكم بعد وفاة , لدولة الكوٌت ( الثالث عشر  –الثانً عشر ) الشٌخ صباح السالم الصباح هو الحاكم    

و لمد أطلك الشعب الكوٌتً علٌيه , ( م 1965 –م 1964) الشٌخ عبدهللا السالم الصباح عام ( أخٌه  –والده ) 

 (.أبو الجمٌع  –أبو االستمالل ) لمب 

عام ( جامعة الخلٌج  –جامعة الكوٌت ) و برزت فً عهد الشٌخ صباح السالم عدة أحداث مهمة منها افتتاح     

الحييدودوي ( الصييامتة  –الييوفرة ) م اعتييدى النظييام العرالييً البائييد علييى مركييز 1973وفييً عييام , م 1966

م و بعدها بسنة تم انشاء مؤسسة الكوٌت 1975و لام الشٌخ صباح السالم بتأمٌم النفط عام , الشمالً الشرلً 

و , ( الخليٌج العربيً  –أفرٌمٌيا ) و عميد اتفالٌيات التصيادٌة ميع دول , ( م 1977 –م 1976) للتمدم العلميً 

 .اشتركت دولة الكوٌت فً عهده فً العدٌد من المنظمات و الهٌئات العالمٌة 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

1 

WWW.KweduFiles.Com



 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 (أمٌر الملوب )  الشٌخ جابر االحمد الجابر الصباح:  16درس 

 -:أجب على االسئلة التالٌة بمساعدة الصورة : السؤال األول 

دعا النشاء 

محكمة عدل 

 اسالمٌة 

 ........................................ما اسم الحاكم فً الصورة أمامن ؟ 1.

 ............................ما هو اللمب الذي أطلمه علٌه الشعب الكوٌتً ؟ 2.

 ...................ما هو ترتٌب هذا الحاكم من بٌن حكام دولة الكوٌت ؟ 3.

 ...............................ما اسم أول وزٌرة كوٌتٌة للتنمٌة و التخطٌط فً عهده ؟4.

 م1990
تحرٌر 

دولة 

 الكوٌت

ساعد سلومة لتتذكر أهم األحداع فً عهد الشٌخ : السؤال الثانً 

 -:جابر االحمد الصباح ثم سجلٌها بالورود بمساعدة السنوات 

2 

 ناهد الظفٌري: رئٌسة الشعبة                    زٌنب بن نخً                    : اعداد معلمة المادة 
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 -:رفض الشعب الكوٌتً اعتداءات النظام العرالً البائد  طرق  -

 .العصٌان المدنً 1.

 .المظاهرات 2.

 (  المماومة المسلحة ) الخالٌا السرٌة 3.

 اعتداء : عللً -

النظام العرالً البائد 

 على دولة الكوٌت ؟

 علىالخالؾ -

 الحدود و النفط 

رفض 1.

الخضوع 

 .لالحتالل 

 بسٌادةتمسن 2.

و استمالل  

 .دولة الكوٌت 

الوالء لسمو 3.

أمٌر البالد و 

الحكومة 

 .الشرعٌة 

التضحٌة 4.

 .بأرواحهم 

األسالٌب التً اتبعها الموات العرالٌة ضد الكوٌتٌٌن 

 -:الخضاعهم 

 سرلة المنازل  -3االرهاب  -2التعذٌب     -1

 مداهمة البٌوت -5المواطنٌن   اعتمال  -4

 

االمتناع عن : المدنً  العصٌان•

العمل و عن التعاون مع النظام 

 المحتل بأي شكل من األشكال 

  -:أعمال الكوٌتٌٌن بالخارج  -

 المشاركة بمؤتمر جدة الشعبً 1.

 ارسال وفود إلى دول العالم 2.

رفع الوضع الكوٌتً للجامعة 3.

 .العربٌة و االمم المتحدة 

 تنظٌم المسٌرات فً دول العالم 4.

التطوع فً الجٌش الكوٌتً و 5.

 .االنضمام لدرع الجزٌرة 

 -:أعمال اجان الشعبٌة  -

إدارة الجمعٌات 1.

 .التعاونٌة 

المٌام بأعمال النظافة و 2.

 توفٌر الخبز 

 حراسة االحٌاء السكنٌة 3.

توصٌل المساعدات 4.

 المختلفة لألهالً 

 :  المتاحف •

ذاكرة 

الشعوب التً 

تسجل فٌها 

 األحداث 

  و فنتذكرها  

 .منها نعتبر   

3 

دولة الكوٌت من تحررت •

 فً الغزو العرالً البائد 

 م1991فبراٌر  26

من ساعد فً تحرٌر دولة •

 الكوٌت من الغزو العرالً؟

دول العالم المحبة للسالم 

و الدول الشمٌمة و 

الصدٌمة بجٌوشها المتالٌة 

. 

لٌام حكومة كوٌتٌة مؤلتة فً مدٌنة الطائف : عللً •

 أثناء فترة االحتالل ؟

 .للحفاظ على الشرعٌة الكوٌتٌة 

 ناهد الظفٌري: رئٌسة الشعبة                    زٌنب بن نخً                    : اعداد معلمة المادة 

 : أوامرالنظام العرالً البائد  اصدر

 الجنسٌة الكوٌتٌة بتؽٌٌر  -1 

 تؽٌٌر لوحات أرلام السٌارات الكوٌتٌة   -2 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 االحتالل و الصمود:  17درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:أماام العبارات التالٌة × أو √ ضع عالمة : السؤال األول 

 .  )     (نزور المتاحؾ ألنها ذاكرة الشعوب التً تسجل فٌها األحداث فنتذكرها و نعتبر منها 1.

 .  )     (ٌهدؾ مؤتمر جدة الشعبً إلى عودة الشرعٌة الكوٌتٌة 2.

 .  )     (لامت لوات االحتالل العرالً منذ الساعات األولى لعدوانها بتدمٌر و نهب دولة الكوٌت 3.

 .  )     (منذ األٌام األولى لالحتالل العرالً لم تنتشر المماومة المسلحة و اللجان الشعبٌة 4.

 -:أكمل الفراغ فً الجمل التالٌة بكلمة مناسبة : السؤال الثانً 

 ................ .االمتناع عن العمل و عن التعاون مع النظام المحتل بأي شكل من األشكال ٌسمى 1.

 ...................... .فبراٌر عام  26تحررت دولة الكوٌت من االلؽزو العرالً البائد فً 2.

 .......................... .المؤتمر الذي عمده الكوٌتٌٌون فً الخارج أثناء االحتالل العرالً ٌسمى 3.

 -:اختر االجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن بوضع دائرة حولها : السؤال الثالع 

 ......أؼسطس عام  2احتلت الموات العرالٌة دولة الكوٌت ٌوم الخمٌس 1.

 (م  1992    -م    1991    -م    1990    -م    1989)                                                     

 .........م هً 1990الدولة التً احتلت دولة الكوٌت عام 2.

 (العراق      -أسترالٌا        -الهند        -عمان    )                                                             

 ......أراد نظام الحكم البائد فً العراق المضاء على كٌان دولة الكوٌت المستملة و محوها من 3.

 (ألبوم الصور      -لنوات التلفزٌون        -سجل المدرسة        -خرٌطة العالم    )                          

 ...........عمد النظام العرالً البائد إلثارة الخالفات و المشاكل مع دولة الكوٌت حول لضاٌا 4.

 (الجسور و السٌارات     -الحدود و النفط      -المزارع و االنهار      -السفن و الطائرات   )              

 .......أعلن حكام دولة الكوٌت عن لٌام حكومة مؤلتة لدولة الكوٌت فً مدٌنة سعودٌة هً 5.

 (الطائؾ      -الدمام        -الرٌاض        -جدة    )                                                               

 ٌتبع
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 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:عرف المفاهٌم التالٌة : السؤال الرابع 

 : ...................................................................................................... .المتاحؾ 1.

 : .............................................................................................. .العصٌان المدنً 2.

 -:أجٌب على األسئلة التالٌة : السؤال الخامس 

 ..............  .....  ....................................................................أهمٌة زٌارة المتاحؾ : علل 1.

 ...............  ........................ ......................اعتداء النظام العرالً البائد على دولة الكوٌت : علل 2.

 أذكر األسالٌب التً اتبعتها الموات العرالٌة ضد الكوٌتٌٌن إلخضاعهم ؟ 3.

 

 
 

 كٌؾ رفض الشعب الكوٌتً أوامر الموات العرالٌة أثناء فترة االحتالل ؟4.

 :صنف الجمل حسب المطلوب منن  فً الجدول التالً : السادس السؤال 

   -المشاركة فً مؤتمر جدة    -توفٌر الخبز    -التطوع فً الجٌش الكوٌتً    -ادارة الجمعٌات التعاونٌة  

 ارسال وفود الى دول العالم   -حراسة االحٌاء السكنٌة  

 عمال الكوٌتٌون فً الخارج أعمال اللجان الشعبٌة 

العصٌان  ......... .........

........ 
 الخالٌا السرٌة ......... الشهداء

) ......... ( 

1 2 3 4 5 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت/ تابع 

 الصف الخامس

 االحتالل و الصمود:  17درس 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 التحرٌر و شمس الحرٌة:  18درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسبها مما درست : السؤال األول 

 .شهور ............... استمر الؽزو العرالً البائد على دولة الكوٌت لمدة 1.

 ................ .دولة من دول العالم كان لها دور بارز فً حرب تحرٌر دولة الكوٌت هً 2.

 -:اختر االجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن لتكمل الفمرة بشكل صحٌح : السؤال الثانً 

حٌث لاميت (  1990ٌناٌر  17 – 1991ٌناٌر  17) بدأت الحرب الجوٌة لتحرٌر دولة الكوٌت فً تارٌخ       

 بمصيييييؾ أهيييييداؾ عسيييييكرٌة داخيييييل العيييييراق و الكوٌيييييت بواسيييييطة ( المتحالفثثثثثة  –المتخاذلثثثثثة ) الميييييوات 

الكاسييح ضييد ( البثثري  –البحثثري ) م بييدأ الهجييوم 1991فبراٌيير  24و فييً , ( الثثدبابات  –الطثثائرات الحربٌثثة ) 

و تعتبير , (  1991فبراٌر  26 – 1991فبراٌر  25) الموات العرالٌة و هكذا تحررت دولة الكوٌت فً تارٌخ 

 .فً العالم ( كهربائٌة  –إلكترونٌة ) حرب تحرٌر الكوٌت أول حرب 

 -:أكمل المخطط السهمً التالً : الثالع السؤال 
 

 الدول التً لها دور بارز فً تحرٌر دولة الكوٌت          

 مولؾ دول العالم المولؾ العربً و االسالمً المولؾ الخلٌجً

 المولؾ الخلٌجً

 مولؾ دول العالم

 -:لارن بٌن المولف الخلٌجً و مولف دول العالم فً حرب تحرٌر دولة الكوٌت : الرابع السؤال 

1 2 

1 2 
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 :فرق بٌن أعمال الشٌخ سعد العبد هللا الصباح من خالل الجدول التالً بوضع الرمز المناسب له :  السؤال الثانً 

 أعمال الشٌخ سعد العبدهللا الصباح الرمز

 ارتفاع دخل الفرد الكوٌتً 

 ادخال النظم الحدٌثة فً الشرطة

 االصرار على مؽادرة الشٌخ جابر االحمد إلى السعودٌة

 ادخال الحاسب االلً فً أعمال وزارة الداخلٌة

 االهتمام بمضاٌا االمن و الشباب و الشؤون االسالمٌة

 الجهود فً انعماد المؤتمر الشعبً فً جدة

 تأمٌن االوضاع المعٌشٌة للمواطنٌن فً الداخل و الخارج

 تطوٌر التعلٌم الفنً و المهنً 

 االحتفال باسبوع المرور االول

صورة الشٌخ سعد العبد هللا السالم الصباح ثم اكتب ترتٌبه بٌن حكام عند √ ضع عالمة :  السؤال األول 

 -:دولة الكوٌت 

 لبل والٌة العهد

 والٌة العهد أثناء

 النظام العرالً البائد أثناء احتالل

 ترتٌب الشٌخ 

سعد العبد هللا الصباح بٌن 

 حكام دولة الكوٌت

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 (األمٌر الوالد ) الشٌخ سعد العبدهللا السالم الصباح :  19درس 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 (األمٌر المائد ) الشٌخ صباح االحمد الصباح :  20درس 

عداد معلمة المادة 
ا

 :
                     ً

خ
ن ن
ب ب

زٌن
 

    
شعبة 

سة ال
رئٌ

 :
ي
ر
ظفٌ
ناهد ال

 

 -:اختر االجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن بوضع دائرة حولها : السؤال الثانً 

 .....  م و ارتبطت به لسنوات عدة حتى تولى الحكم ه1963ًوزارة توالها الشٌخ صباح االحمد الصباح عام 1.

 (وزارة الخارجٌة      -وزارة الداخلٌة        -وزارة الصحة        -وزارة التربٌة    )  

 .....ترتٌب الشٌخ صباح األحمد الصباح من بٌن حكام دولة الكوٌت هو 2.

 (السابع عشر      -السادس عشر        -الخامس عشر        -الرابع عشر    )  

 ......لمب الشٌخ صباح األحمد الصباح بـ 3.

 (أمٌر الملوب      -األمٌر المائد        -األمٌر الذهبً        -األمٌر الوالد    ) 

 ......أصبح الشٌخ صباح األحمد الصباح أمٌرا  لدولة الكوٌت فً 4.

 (م   2007/  1/  29     -م     2006/  1/  29     -م     2005/  1/  29    -م    2004/  1/  29)  

√ ضع عالمة : السؤال األول 

فً المربع الدال على صورة 

صباح األحمد الجابر الشٌخ 

 -:الصباح 

أختٌر الشٌخ 

صباح األحمد 

الصباح من لبل 

 هٌئة األمم            

 المتحدة    

 :أكمل النصف اآلخر للملب بما ٌناسبه من الجمل التالٌة : الثالع السؤال 

 
من أهم األحداث 

فً عهده 

ممارسة المرأة 

 الكوٌتٌة

أنشئ مركز 

صباح األحمد 

للموهبة و 

االبداع فً 

 م2010ماٌو 

جعل الشٌخ 

صباح األحمد 

سٌاسة الكوٌت 

 الخارجٌة 

 دبلوماسٌة     

كان للشٌخ 

صباح األحمد 

دور فعال أثناء 

 الؽزو العرالً

 ومن 

 نتائجه           

الترشٌح لعضوٌة مجلس األمة و حك االنتخاب •

 والمجلس البلدي

المتمٌزٌن و الموهوبٌن و الكتشاؾ و رعاٌة •

 المبدعٌن من أبناء دولة الكوٌت

 م2014سبتمبر  9لائدا  للعمل االنسانً فً •

أصدر مجلس األمن لرارات ساعدت على تحرٌر •

 الكوٌتدولة 

العامة إلى المصلحة نكران الذات و النظر على تموم •

 المحلٌةلبل المصلحة 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 ( 1) السكان فً بالدي :  21درس 

 -:انًخطظ انسهًً انرانً أكًم :  انراتع انسؤال 

 صٌبدح عذد انسكبٌ فً دٔنخ انكٌٕذأسجبة                                       

 .............. انضٌبدح .............. انضٌبدح
1 

2 

3 

4 

 .رٕافش فشص انعًم ثأجٕس عبنٍخ 2 1

انخذيبد  صٌبدح

 انصذٍخ

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:االجاتح انصذٍذح ين تٍن األقىاس اخرر : انسؤال األول 

 :أي يٍ انفئبد انزبنٍخ أكجش عذد سكبٌ فً دٔنخ انكٌٕذ •

 (  غٍش انكٌٕزٍبد الَبس     -    غٍش انكٌٕزًٍ انزكٕس      -الَبس انكٌٕزٍبد         -انزكٕس انكٌٕزًٍ    )   

 -: ٌناسبهاأكمل العبارات التاٌة بما : انثانً انسؤال 

 ..................... .عذد انٕفٍبد ٌسًى  –عذد انسكبٌ ٌضداد يٍ عبو َخش ثسجت عذد انًٕانٍذ 1.

 ............................. .عذد سكبٌ انذٔنخ ٌضداد يٍ عبو َخش ثسجت انٓجشح ٌسًى 2.

 -:ظهم انًرتع انصذٍخ أياو كم ين انعثاراخ انرانٍح : انثانث انسؤال 

 .و 1965عذد انسكبٌ انكٌٕزٍٍٍ ثبنُسجخ نغٍش انكٌٕزٍٍٍ فً عبو 1.

 .م 2011عام عدد السكان الكوٌتٌٌن بالنسبة لؽٌر الكوٌتٌٌن فً 2.

 .عذد انسكبٌ انزكٕس انكٌٕزٍٍٍ ثبنُسجخ نعذد انسكبٌ الَبس انكٌٕزٍبد 3.

 .السكان الذكور ؼٌر الكوٌتٌٌن عدد السكان الذكور الكوٌتٌٌن بالنسبة لعدد 4.

 .السكان االناث ؼٌر الكوٌتٌات بالنسبة لعدد ؼٌر الكوٌتٌٌن عدد السكان الذكور 5.

 .السكان االناث ؼٌر الكوٌتٌات بالنسبة لعدد االناث الكوٌتٌات عدد السكان 6.

 ألل أكثر

 ألل أكثر

 ألل أكثر

 ألل أكثر

 ألل أكثر

 ألل أكثر
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 ( 2) السكان فً بالدي :  22درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:اختار االجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن : السؤال األول 

 ....  أكثر سكان دولة الكوٌت ٌتواجدون فً محافظة 1.

 (حولً   ,   الفروانٌة   ,   الجهراء   ,   االحمدي   )                                                            
 

 ...ٌكثرعدد  السكان الكوٌتٌٌن عن ؼٌر الكوٌتٌٌن فً محافظة 2.

 (حولً   ,   العاصمة   ,   الفروانٌة   ,   مبارن الكبٌر   )                                                       
 

 ....  ٌعتبر الشرٌط الساحلً جنوب جون الكوٌت من المناطك ذات كثافة سكانٌة 3.

 (معدومة   ,   للٌلة   ,   مرتفعة   ,   معتدلة   )                                                                 

  -:عرف الكثافة السكانٌة : السؤال الثانً 

 :أكمل المخطط السهمً التالً : السؤال الثالع 

 احتٌاجات السكان فً كل دولة

تأمٌن 

.............................. 

.............  توفٌر الخدمات العامة مثل 

 .............و 
 توفٌر

.............................. 
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 -:المطاع النمطً  -1

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 حرصت الكوٌت على تطوٌر الصناعات النفطٌة

 النفط

 المصدر الرئٌسً للدخل فً الكوٌت

 تصّدره الكوٌت للعدٌد من الدول

من احتٌاطً النفط % 15تحتفظ الكوٌت بـ 
 بالنسبة للدول العربٌة

حرصت الكوٌت على استثمار أموالها من 
 .عائدات الفط 

 ما هً فوائد االستثمار ؟

 .للدولة اضافً دخل  -2.   احتٌاطً لألجٌال المادمة  -1

 أٌن تستثمر الكوٌت ؟  

 دول آسٌوٌة+ دول أوروبٌة + أمرٌكا    

 ما أهمٌة االستثمار أثناء االحتالل العرالً البائد ؟•

 صرؾ على المواطنٌن الكوٌتٌٌن داخل و خارج البالد1.

 العملٌات العسكرٌة لتحرٌر الكوٌت2.

 تعمٌر الكوٌت3.

هو توظٌؾ الفائض من األموال : االستثمار 
 .الناتج عن زٌادة دخل الدولة 

94% 

6% 

 مصادر الدخل 
 فً دولة الكوٌت

,  الصناعة , التجارة , الزراعة 

, الثروة الحٌوانٌة   

 الثروة السمكٌة

 النفط و 

 الؽاز الطبٌعً
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 1ح(   1)  موارد بالدي حدٌثاً :  23درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 :صوب ما تحته خط فً العبارات التالٌة : السؤال األول 

 .     .......................الثروة الزراعٌة المصدر الرئٌسً للدخل فً دولة الكوٌت هو 1.

 .     .....................% 51النسبة المؤٌة التً تحتفظ بها دولة الكوٌت من احتٌاطً النفط العربً تبلػ .2

 % .     ......................99تبلػ نسبة اعتماد دولة الكوٌت على النفط و منتجاته 3.

 .    .................... روسٌاتستثمر دولة الكوٌت الفائض من األموال العائدة من تصدٌر النفط فً 4.

 .     ....................... التصدٌرتوظٌؾ الفائض من األموال الناتج عن زٌادة دخل الدولة ٌسمى 5.

 :أجب على األسئلة التالٌة : الثانً السؤال 

 ؟كٌؾ تستفٌد دولة الكوٌت من استثماراتها النفطٌة  -1

.......................................................................................................................... 

 أهمٌة االستثمارات الكوٌتٌة أثناء الؽزو العرالً ؟: علل   -2

............................................................................................................................ 

 :أكمل المخطط التالً : السؤال الثالع 

 مصادر الدخل الحدٌثة فً دولة الكوٌت أهم                          

 

1 

2 

3 

4 

اعات   5 الصن 

ة   طي 
ف   الن 
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 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                     رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:جهود دولة الكوٌت فً تشجٌع المطاع الصناعً 

 إلامة مناطك صناعٌة1.

 تمدٌم المروض2.

 اعفاء اآلالت الصناعٌة من الرسوم 3.

 الجمركٌة

 الصناعًإلامة معاهد للتدرٌب 4.

 -:المناطك الصناعٌة فً دولة الكوٌت 

 الشوٌخ
 (استهالكٌة + ؼذائٌة ) 

 الملح -2المعكرونة    -1

 أثاث -4البسكوٌت   -3

صناعات  -6الكلورٌن   -5

 مرتبطة باصالح السٌارات

 الشعٌبة
 (البتروكٌماوٌات )

 األسمدة الكٌماوٌة -1

 تكرٌر النفط -2

 إسالة الؽاز -3

 صبحان
 (استهالكٌة + انشائٌة + ؼذائٌة ) 

 البالط     -1              

 الورق -2              

 المرطبات -3              

 األلمنٌوم -4              

 

 األحمدي
 (االنشائٌة ) 

 البالط  -1

 األلمنٌوم -2

المناطك الصناعٌة 

 فً دولة الكوٌت

 -:المطاع الصناعً  -2
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 2ح(    1)  موارد بالدي حدٌثاً :  23درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:صنف الصناعات التالٌة حسب مناطك صناعتها فً الجدول التالً : السؤال الثالع       

 البالط -األلمنٌوم  –الورق  –المعكرونة  –إسالة الؽاز  –المنظفات  –األثاث  –تكرٌر النفط  –البسكوٌت  –األسمدة الكٌماوٌة 

 منطمة صبحان الصناعٌة منطمة األحمدي الصناعٌة منطمة الشعٌبة الصناعٌة منطمة الشوٌخ الصناعٌة

 

 

 -:أكمل العبارات التاٌة بما ٌناسبها : السؤال األول 

 .................... .تشتهر منطمة األحمدي الصناعٌة بصناعة 1.

 ....................... .الصناعات التً تعتمد على النفط ٌطلك علٌها اسم 2.

 ....................... .تتركز صناعة األسمدة الكٌماوٌة و تكرٌر النفط فً منطمة 3.

   -:أجب على األسئلة التالٌة : السؤال الثانً 

 -:أذكر جهود دولة الكوٌت فً تشجٌع المطاع الصناعً   -

1-        . .......................................................2- . ................................................... 

 .....................................................................اهتمت دولة الكوٌت بتنوع موارد الدخل  : علل  -

 -:الحظ الخرٌطة الصماء ثم نفذ المطلوب منن :  السؤال الرابع 

ٌمثل منطمة صناعٌة للبالط و الورق و المرطبات هً (  1) الرلم -

 .....................منطمة 
 

صناعٌة لألسمدة الكٌماوٌة و تكرٌر النفط ٌمثل منطمة (  2) الرلم -

 .....................منطمة 
 

ٌمثل منطمة صناعٌة لألثاث و اصالح السٌارات و (  3) الرلم -

 .....................منطمة األؼذٌة 
 

ٌمثل منطمة صناعٌة للبالط و األلمنٌوم فمط هً منطمة (  4) الرلم -

..................... 

1 

2 

3 

4 
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 -:المطاع الزراعً  -3

عوائك الزراعة فً الكوٌت  -

:- 

 شدة الحرارة 1.

 فمر التربة 2.

 للة المٌاه 3.

 الزراعة المحمٌة

زراعة الخضروات فً ؼٌر مواسمها 

بحماٌتها من تملبات الطمس و ذلن فً 

 بٌوت بالستٌكٌة 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 العمرٌة  -:محطة التجارب الزراعٌة  

 (  لبل النفط )  لدٌمة

+ الفحٌحٌل + الفنطاس + الفنٌطٌس 

+ الجهراء + أبو حلٌفة + الشعٌبة 

 جزٌرة فٌلكا 

   -: حدٌثة

 +   الصلٌبٌة + الوفرة 

 العبدلً

انشاء هٌئات متخصصة فً الزراعة  -1

معهد + محطة التجارب الزراعٌة )

 (الكوٌت لالبحاث العلمٌة 

 االرشادات الزراعٌة -2

 دعم مادي للمزارعٌن -3

 استخدام أسالٌب زراعٌة حدٌثة -4

 المستخدمة تطوٌر مصادر المٌاه -5

 -:الزراعة         فً دولة  الكوٌت تشجٌع طرق  -

 تربةالزراعة بدون 

هً الزراعة التً تتم فً 

من الرمل أو الحصى  بٌئة

أو نشارة الخشب مضافا  

 إلٌها المحالٌل الؽذائٌة
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 1ح(    2)  موارد بالدي حدٌثاً :  24درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً              رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

حدد على خرٌطة دولة الكوٌت الصماء بوضع الرلم : السؤال الثالع 

  -:المناسب علٌها 

 . لعمٌرٌةامنطمة فً محطة التجارب الزراعٌة 1.

 . العبدلًمنطمة زراعٌة حدٌثة فً 2.

 جزٌرة فٌلكا منطمة زراعٌة لدٌمة فً 3.

 -:اختار االجابة الصحٌحة من بٌن الموسٌن : السؤال األول 

 (الموز    -التفاح    -الفراولة    -العنب  ...  )  فاكهة نجحت دولة الكوٌت فً زراعتها تسمى 1.

 (العمرٌة    -الجهراء    -الوفرة    -خٌطان  ... ) تمع محطة التجارب الزراعٌة فً منطمة 2.

 (الثروة الحٌوانٌة  -النفطً  -الصناعً  -الزراعً ... ) انشاء محطة التجارب فً العمرٌة من جهود الدولة فً تطوٌر المطاع 3.

 (الرلة    -العبدلً    -الفنطاس    -الصلٌبٌة  .... )  منطمة من المناطك الزراعٌة لبل النفط فً دولة الكوٌت 4.

 (المزارعٌن    -السائمٌن    -الالعبٌن    -المعلمٌن  ...  )  لـ شجعت الكوٌت الزراعة بالولت الحاضر بتمدٌم الدعم المادي 5.

 -:أجب على االسئلة التالٌة : الثانً السؤال 

 .تعتبر العوامل الطبٌعٌة عائما  أمام الزراعة فً دولة الكوٌت : علل  -1

............................................................................................................................. 

 .اذكر جهود دولة الكوٌت فً تشجٌع المطاع الزراعً  -2

.............................................................................................................................. 

 : ...........................................................................................الزراعة المحمٌة : عرؾ  -3

 : .........................................................................................الزراعة بدون تربة : عرؾ  -4
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 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:الثروة الحٌوانٌة  -4

 فوائدها

+ بٌض ) سد حاجة البالد من الؽذاء 

 (ألبان و منتجاتها + لحم 

 مناطك تربٌة الماشٌة

 الشماٌا+ الصلٌبٌة + الوفرة 

 تشجٌع الدولة للثروة الحٌوانٌة

 مزارع خاصة -1

 الرعاٌة البٌطرٌة -2

 دعم مادي  -3

 االعالؾ بأسعار رمزٌة -4

 حرفة الرعً

للت بعد 

 اكتشاؾ النفط

 -:الثروة السمكٌة  -5

 السمن الغذاء الرئٌسً فً الكوٌت 

لكثرة وجوده + لفمر البٌئة الصحراوٌة 

 فً مٌاه الخلٌج العربً جودة أنواعه

 طرق صٌد السمن المدٌمة

 المرلور+ الحظرة 

حرفة صٌد شجعت الكوٌت و طورت كٌف 

 -:السمن 

تكوٌن اسطول من السفن الحدٌثة لصٌد  -1

 السمن

معهد الكوٌت ) استزراع األسمان الجٌدة  -2

 (لالبحاث العلمٌة 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 2ح(    2)  موارد بالدي حدٌثاً :  24درس 

 ناهد الظفٌري: رئٌسة الشعبة                                       زٌنب بن نخً          : اعداد معلمة المادة 

 -:أماام العبارات التالٌة × أو √ ضع عالمة : السؤال األول 

 .  )     (تعتبر الحظرة و المرلور من طرق الصٌد بالكوٌت لدٌما  1.

 .  )     (الجهة الحكومٌة التً لها دور فً مجال استزراع األسمان هً معهد الكوٌت لألبحاث العلمٌة 2.

 .  )     (تطورت حرفة الرعً بدولة الكوٌت بعد اكتشاؾ النفط 3.

 .  )     (و الوفرة هً مناطك تخص لطاع الثروة السمكٌة  الشماٌاالصلٌبٌة و 4.

 -:صل صور الثروة الحٌوانٌة إلى فوائدها : السؤال الثانً 

أكمل الفمرة التالٌة باختٌار االجابة الصحٌحة : السؤال الثالع 

 :من بٌن الموسٌن 

   

) كييان لفميير البٌئيية الصييحراوٌة أثيير كبٌيير فييً االعتميياد علييى   

كؽييذاء رئٌسييً فييً دوليية الكوٌييت و هييو ( األسثثمان  –األبمثثار 

 متيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوافر مٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه 

و , حٌيث ٌمتياز بوفرتيه  (المحثٌط األطلسثً  –الخلٌج العربً ) 

 ٌسيييييييتخدم الكوٌتٌيييييييون طيييييييرق صيييييييٌد لدٌمييييييية كيييييييالحظرة و 

و شجعت الدولة هذه الحرفة و طورتها , ( الكرافة  –المرلور ) 

 و تمٌيييييز , بتكيييييوٌن اسيييييطول مييييين السيييييفن الحدٌثييييية للصيييييٌد 

باستزراع ( معهد الكوٌت لالبحاع العلمٌة  –المعهد التطبٌمً ) 

 .االسمان الجٌدة 

 -:أجب على السؤال التالً : السؤال الرابع 

 جهود دولة الكوٌت فً تشجٌع              

 تربٌة الثروة الحٌوانٌة ؟           

1- .................................... 

 . البٌطرٌةالرعاٌة  -2

3- ..................................... 

4- ..................................... 

18 

WWW.KweduFiles.Com



 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 من مؤسسات بالدي :  25درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:أكمل الفراغ بكلمة مناسبة من بٌن الموسٌن : السؤال األول 

 (كافكو   -الشعٌبة    -الشوٌخ    -البترول الكوٌتٌة    -شركة صناعة الكٌماوٌات البترولٌة   -الموانئ الكوٌتٌة  ) 

 ...................... .شركة نفط الكوٌت تتبع مؤسسة  -1

 ....................... .الشركة الكوٌتٌة التً تموم بتزوٌد الطائرات بالولود تسمى  -2

 ......................... .مؤسسة مستملة تتولى ادارة و تشؽٌل و تطوٌر الموانئ التجارٌة هً تسمى  -3

 .................. .أول و أكبر مٌناء تجاري فً دولة الكوٌت هو مٌناء  -4

 .................... .مٌناء ٌمع جنوب مدٌنة الكوٌت و ٌتمٌز بتصدٌر منتجات النفط الصناعٌة ٌسمى  -5

 .................................... .شركة تموم عبملٌات تصنٌع و تسوٌك األسمدة و المنتجات البتروكٌماوٌة تسمى  -6

حدد على خرٌطة دولة الكوٌت الصماء : الرابع السؤال 

 -:الموانئ التالٌة بوضع الرلم الصحٌح 

 مٌناء الشوٌخ -1

 مٌناء الشعٌبة -2

 مٌناء الزور -3

 مٌناء األحمدي -4

 مٌناء الدوحة -5

خرٌطة دولة 

 الكوٌت الصماء

 -:صنف أعمال كل شركة من مؤسسة البترول الكوٌتٌة حسب المطلوب فً الجدول: الثانً السؤال 

   -نمل النفط الخام و المنتجات البترولٌة و الغاز المسال لمختلف أنحاء العالم    -استكشاف النفط و انتاجه داخل الكوٌت  

 تصنٌع و تسوٌك األسمدة و المنتجات البتروكٌماوٌة

 شركة نفط الكوٌت

 شركة صناعة الكٌماوٌات البترولٌة

 شركة نالالت النفط الكوٌتٌة

 -:أكمل المخطط السهمً التالً : الثالع السؤال 

 الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكوٌتٌة

شركة البترول 

 العالمٌة

.................... 

....................... ....................... 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 من هٌئات بالدي :  26درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:أجب على األسئلة التالٌة : السؤال الثالع 

 .تعد الصناعة فً الحاضر من أهم االهتمامات فً دول العالم : علل  -1

     

........................................................................................................................... 

 .عدد أهداؾ الهٌئة العامة للبٌئة  -2

    

............................................................................................................................ 

 -:صوب ما تحته خط فً العبارات التالٌة : السؤال األول 

 .  وزارة االعالم الوزارة التً تشرؾ على الهٌئة العامة للشباب و الرٌاضة فً دولة الكوٌت هً  -1

                                                                                                      ....................... 

   .   وزٌر العدلهو الهٌئة العامة للشباب و الرٌاضة فً دولة الكوٌت الوزٌر الذي ٌشرؾ على  -2

                                                                                                      ....................... 

 -:صنف األهداف فٌما ٌلً حسب الهٌئات فً الجدول التالً : السؤال الثانً 

المهرجانات تنظٌم   -الوطنٌة  العمالة تشجٌع   -جسدا   الشباب الكوٌتً روحا  و بناء   -المحلٌة  الصناعة تطوٌر 

 الشباب و اعدادهم لإلسهام فً مختلؾ الخدمات العامةتدرٌب   -المحلٌة  الصناعات تنوٌع   -  المسابماتو 

 الهٌئة العامة للصناعة العامة للشباب و الرٌاضة  الهٌئة

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت

 الصف الخامس

 السٌاحة الداخلٌة و الخارجٌة :  27درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:أماام العبارات التالٌة × أو √ عالمة ضع :السؤال األول 

 .  )     (ال توجد فوائد للسفر 1.

 .  )     (ٌمع منتزه الخٌران شمال مدٌنة الكوٌن 2.

 .  )      (متحؾ بٌت العثمان مكان من األماكن السٌاحٌة بدولة الكوٌت 3.

 .  )     (السٌاحة تشكل مورد هام من موارد الدولة 4.

 .  )     (صناعة المرن الحادي و العشرون هً استزراع االسمان 5.

 -:أكمل المخطط السهكً التالً : السؤال الثانً     

 أماكن السٌاحة الداخلٌة فً دولة الكوٌت

 ...................... ...................... النشاطات البحرٌة .....................

 -:بوضع الرلم المناسب( ب ) ما ٌناسبها من المجموعة ( أ ) صل من المجموعة : السؤال الثالع 

 (ب )  الرلم (أ ) 

 ....فوائد السٌاحة الداخلٌة   -1

 ....فوائد السٌاحة الخارجٌة  -2

 أنمً معلوماتً العلمٌة+ أتعلم تارٌخ بالدي 

 معرفة الثمافات+ االستمتاع 

 ٌتبع
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 ورلة عمل لمادة بالدي الكوٌت/ تابع 

 الصف الخامس

 السٌاحة الداخلٌة و الخارجٌة :  27درس 

 ناهد الظفٌري: زٌنب بن نخً                         رئٌسة الشعبة : اعداد معلمة المادة 

 -:أجب على األسئلة التالٌة : السؤال الخامس 

 : .....................................................................................................السٌاحة : عرؾ  -1

 .ٌسافر الكوٌتٌون للسٌاحة فً الدول العربٌة و األوروبٌة : علل  -2

    ........................................................................................................................... 

 أكتب فوائد السفر ؟ -3

  ............................................................................................................................ 

 -:صنف الكلمات التالٌة حسب مكانها المناسب الجدول التالً : السؤال الرابع 

 (الموروث الشعبً   -برج اٌفل    -األهرامات    -المركز العلمً  )  -1

 

 

 

 

 

المركز   - االفنٌوز -فٌلكا  جزٌرة آثار   - صٌد السمن  -الوطنً  الكوٌت متحؾ   -منتزه الخٌران  )  -2

 (حولً بارن  -البحر على شاطئ السباحة   -حدٌمة الشعب    -العلمً  

 

 أماكن ترفٌهٌة

 نشاطات بحرٌة

 أماكن تارٌخٌة و علمٌة

 السٌاحة الخارجٌة السٌاحة الداخلٌة
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