
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مراجعة       
عامة لمادة بالدي 

الكويت الصف 
 الرابع اإلبتدائي



 

 

  

  

  

  تحلل المواد النفط : سائل ثقيل لزج أسود اللون يستخرج من أعماق األرض وينتج عن
 العضوية بفعل الضغط والحرارة عبر ماليين السنين .

  
  البئر : عبارة عن حفر تحفر في أعماق األرض للوصول إلى الصخور التي تتحول

 على النفط والغاز الطبيعي .
  
 . الحقل : مكان تكثر فيه اآلبار النفطية إلستخراج النفط الخام من باطن األرض 

  
  النفط المستخرجة من باطن األرض عن طريق حفر اآلبار .إنتاج النفط : كمية 

  
 . دخل الدولة : مجموع األموال التي تحصل عليها الدولة من التجارة والصناعة والنفط 

  
  . الخدمات : الجهود التي تقدمها الدولة من أجل توفير الراحة للمواطنين 

  
 من الشرق إلى متد الطرق الدائرية : طرق أنصاف دوائر تحيط بمدينة الكويت وت

 الغرب وتبدأ من الدائري األول إلى السابع .
  
  الطرق اإلشعاعية : طرق تبدأ من مركز مدينة الكويت على شكل شعاع بكافة

 اإلتجاهات وسميت بأسماء وعواصم الدول العربية أو شخصيات عربية بارزة .
  
 ها والعمل على المحافظ : أدارة شئون المحافظة ومتابعة مشاريع وخطط التنمية في

 تطويرها . 
  
  المختار : عمله النظر في إحتياجات المنطقة ونقلها إلى المسئولين في في الوزارات

 لتنفيذها .
  
  . المحافظة : تقسيم إداري للبالد لتسهيل شؤون الحكم واإلدارة 

  

  

  

 

  المهمةالمفاهيم 



 

 

 

 

 . النفط والغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة في العالم 
  : مشتقات النفط هي 

 الكيروسين  -١
 البنزين  -٢
 الغاز الطبيعي  -٣

 . تستخدم مشتقات النفط في تشغيل المصانع وتحريك وسائل النقل البرية والبحرية والجوية 
 . يستخدم النفط في اإلضاءة والتدفئة 
 ناعات الكيميائية مثل : يدخل النفط في الص 

 النايلون  -١
 المطاط الصناعي  -٢
 المبيدات الحشرية  -٣
 األصباغ  -٤
 األدوية  -٥
 . ( أحمد الجابر الصباح ) أكتشف النفط في دولة الكويت في عهد الشيخ 
  م . ٢٠٠٦تم إكتشاف الغاز الطبيعي الحر في منطقتي أم نقا والصابرية عام 
  م .١٩٣٦عام حفر أول بئر إكتشافي في منطقة بحرة 
  م ١٩٣٨أول حقل نفطي تجاري في منطقة برقان  عام إكتشاف 
  م ١٩٤٦تم تصدير أول شحنة تجارية من النفط في الكويت من ميناء األحمدي عام 
   مهمة  ٧٤الخريطة صفحة 
 . ( النفط والغاز الطبيعي ) الدخل القومي في دولة الكويت يعتمد على اهم الموارد وهي 
  م .٢٠٠٦الطبيعي الحر والذي تم إكتشاف كميات كبيرة منه في شهر مارس أنتج الغاز 
  م .١٩٩١تعرضت الحقول النفطية الشمالية إلى إعتداء من النظام العراقي بحرقها عام 
  م هو : ( ٢٠٠٢سبب إنخفاض معدل إنتاج دولة الكويت من النفط الخام والغاز الطبيعي عام

 التي شهدتها األسواق العالمية . )  ألتزامها مع منظمة أوبك والتطورات
  أمريكا الشمالية )  –افريقيا  –استراليا  –اوروبا  –أهم الدول المستوردة للنفط : ( أسيا 
  ٧٩مهمة + صفحة  ٧٨صفحة   
  تعليمية  –دينية  –إسكانية  –تقدم دولة الكويت الكثير من الخدمات ومنها : ( صحيه– 

 إجتماعية ) . 
  مهمين جدا .  ٨٥+  ٨٤+  ٨٣+  ٨٢صفحة جميع الخدمات في 
  نحافظ على الكهرباء والماء بإغالق صنبور المياه عند الخروج من المكان واإلقتصاد في

 إستخدام الكهرباء وعدم إستخدام أكثر من جهاز . 
 . أطول الطرق الدائرية في دولة الكويت هو الدائري السادس 

 

  ماذا تعلمت    
الورقة ال تغني عن 

الكتاب الرجاء 
اإلهتمام بالكتاب أوال 

 ثم المراجعة 



 

    ) ٧عدد الطرق الدائرية في دولة الكويت   . ( 
 . الطريق الدائري الذي يحيط بمدينة الكويت هو الدائري األول 
 . الطريق الدائري الذي يلتقي مباشرة بالطريق الدائري السادس هو الدائري السابع 
 : وضعت الكاميرا في شوارع دولة الكويت لكي 

 تحد من السرعة  -١
 تنظم حركة السير والمرور  -٢
  األسماء والمعاني الداله عليها .مهمة مع  ٨٨خريطة المحافظات صفحة 
  م تقسيم البالد إلى ثالث محافظات هي ( محافظة العاصمة ١٩٦١صدر في عام– 

 محافظة حولي ) . –محافظة األحمدي 
  م .١٩٩٩أحدث المحافظات هي محافظة مبارك الكبير عام 
 . كل محافظة تحتوي على مجموعه من المناطق 
 . لكل محافظة لها محافظ 
 مختار . لكل منطقة 
  . جميع المحافظات يوجد فيها معالم حكومية وتجارية وإجتماعية وثقافية وسياحية 
 . جميع المحافظات تربطها مع بعضها  الطرق الدائرية الحديثة والسريعة 
  محافظات . ٦عدد المحافظات 
 . أكبر المحافظات في دولة الكويت محافظة الجهراء 
 فظة حولي .أصغر المحافظات في دولة الكويت محا 
 . جزيرتي وربه ووبوبيان تتبع محافظة الجهراء 
  . ( الفروانية ) المحافظة التي ال تطل على المسطح المائي هي محافظة 
 : المعالم الموجودة في محافظة العاصمة 

 البنوك -١
 الوزارات  -٢
 مجلس األمة -٣
 : المعالم الموجودة في محافظة حولي 

 األسواق والمجمعات التجارية  -١
 علمي المركز ال -٢
 أرض المعارض  -٣
 : المعالم الموجودة في محافظة األحمدي 

 مدينة األحمدي  -١
 إبار النفط -٢
 منطقة الوفرة الزراعية -٣
 الخيران السياحية -٤
 : المعالم الموجودة في محافظة الجهراء 

 مدينة الجهراء  -١
 القصر األحمر  -٢
 منطقة العبدلي الزراعية  -٣



 

 الجديد ميناء بوبيان  -٤
 

  محافظة الفروانية :المعالم الموجودة في 
 مطار الكويت الدولي  -١
 حديقة الحيوان  -٢
 نادي الصيد والفروسية  -٣
 استاد جابر األحمد الرياضي  -٤

  
  
 

  : المعالم الموجودة في محافظة مبارك الكبير 
 منطقة صبحان الصناعية  -١
 متحف بيت القرين -٢
 قرية المسيلة المائية  -٣

 
 

  

  
 

 


