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تطبيقات  

امرافق وخدمات بالدي والمحافظة عليه+ مناسبات بالدي الكويت 

 عيد األضحى يأتي بعد فريضة.........................

 مبلغ مالي يقدم للصغار والكبار كنوع من هدايا العيد هي......................

 مناسبة اجتماعية مشتركة من مراحلها الزفة واليلوة هي........................

 يتم الصبي ختم القرآن يسيرون به في موكب يضم المطوع وأقرانه هو احتفال................

 دولة الكويت استقلت في عهد الشيخ.........................................

 الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت كان في تاريخ..............................

 المدرسة أحد مرافق الدولة التي تقدم الخدمة.................................

 عند زيارة المرافق العامة أحافظ على.......................

:يلي اكمل العبارات التالية بما تراه مناسب من بين األقواس فيما

:لي اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس فيما ي

 حلول العيد قبلمن استعدادات أهل الكويت:

(  صالة العيد  -عرضة العيد    -تقديم تهنئة العيد   -تعطيل األعمال    ) 

 بعد صيام رمضان يأتي عيد الفطر وعدد أيامه:

  (٤-٣-٢-١)

 تحتوي الدَزة على هدايا جميلة مثل الخام و:

(الطعام    -األلعاب    -الذهب    -األضاحي    )  

 مناسبة اجتماعية في منتصف شهر رمضان يوزع بها الحلوى على األطفال هي:

(القرقيعان    -الختمة    -دق الهريس    -الزواج   )  

(الختمة  -١٩٩٠أغسطس٢-الزواج  -التعليمية  -العيدية  -النظافة  -الحج  -عبدهللا السالم  ) 
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 استقلت دولة الكويت في تاريخ:

(١٩٦٤ديسمبر ٦-١٩٦٣يونيو ١١-١٩٦٢نوفمبر ١١-١٩٦١يونيو ١٩) 

 تحتفل دولة الكويت بأعيادها الوطنية في شهر:

(فبراير    -يناير    -ديسمبر    -نوفمبر    )  

 جميع مباني الدولة وممتلكاتها العامة وإدارتها التي تقدم الخدمات للمواطنين تسمى:

(المناطق   -المحافظات   -الشركات    -المرافق   )  

 واجبي الوطني المحافظة على المرافق العامة والمشاركة في العمل:

(الحكومي   -التطوعي   -التدريبي    -االجتماعي    )  

:  الدائرة المقابلة للعبارة الصحيحة فيما يلي ظلل 

 لدى المسلمين عيدان عيد لفطر وعيد األضحى

شراء المالبس الجديدة لألسرة من مظاهر يوم العيد

  الختمة والقرقيعان من مراحل االحتفال بالزواج في بالدي الكويت قديما

 دق الهريس مناسبة اجتماعية للنساء تكون قبل شهر رمضان

 ١٩٥٠فبراير ٢٥تولى الشيخ عبدهللا السالم مقاليد الحكم في

 تحررت دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم في عهد الشيخ صباح األحمد

 الخدمات هي الجهود التي تقدمها الدولة من أجل توفير الراحة للمواطنين

 المدرسة تغرس األخالق الحسنة فينا
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:اكمل الجداول التالية بما تراه مناسب فيما يلي 

األضحى عيدعيد الفطر

بعد فريضة يأتي

عدد أيامه 

ماذا يحدث ؟

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

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

.........................العيد قبل صالة

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

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

...........................صالة العيد بعد

التحريرعيدعيد االستقالل

حدث في عهد الشيخ

التاريخ 

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

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

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

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

المرافقالخدمات

تعليميةخدمة

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

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

خدمة ترويحية

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

مستوصف

مساجد

...............................................
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:لي بين األقواس فيما يلها من اختر العبارة المناسبة الحظ الصور ، ثم 

(  الدزة    -القرقيعان    -الختمة    -دق الهريس    )    

:صحيحأو سلوك خاطيءعبر عن الصور التالية إن كان سلوك 

.................سلوك .................سلوك 

:ة الحظ الصور ، ثم اذكر الخدمة التي يوفرها كل مرفق من المرافق التالي

.................خدمة  .................خدمة  
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:أجب عما هو مطلوب منك فيما يلي 

(  اذكر السبب ) علل ..... فبراير بعيد االستقالل     ٢٥تحتفل دولة الكويت بتاريخ -

•............................................................................

ما هي االستعدادات قبل يوم العيد في دولة الكويت ؟-

•............................................................................

•............................................................................

•............................................................................

•............................................................................

:من مظاهر يوم العيد في دولة الكويت -

•..............................................................

•..............................................................

•..............................................................

•..............................................................

•..............................................................

•.............................................................

الخطبة 

:االحتفال بالزواج في بالدي الكويت قديما  مراحل 

.........

...........

.........

الزفة

.........

:أكمل المخطط التالي بما تراه مناسب -

:معلمة المادة 

فاطمة الفرهود.أ

:رئيسة الشعبة 

ناهد الظفيري.أ

التغني عن الكتاب المدرسي ( التطبيقات ) أوراق العمل 
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إليكم روابط قنوات ومجموعات الصفوف التابعة لموقع 

  ملفات الكويث التعليمية

 

 .حيذ سخجذون فيهب االف وأحذد انمهفبث وآخز أخببر انمىبهج

 

 t.me/kwcourses  قىبة انمىبهج انكىيخيت أوالً:

 :صفىفروابظ ان اً ثاني

  انصف االول

 https://t.me/grade1kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKC5YBgXZZwfikwjA انمجمىعت

------------------- 

 انصف انثبوي

  https://t.me/grade2kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkNbqiz1UqtTmJV6BQ انمجمىعت

---------------- 

 انصف انثبنذ

  t.me/grade3kwhttps//: انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQXoag3es_FU0rG2g انمجمىعت

---------------- 

 انصف انزابع

  https://t.me/grade4kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkL_8OXoutWsZx1L9Q انمجمىعت

---------------- 

 انصف انخبمس

  https://t.me/grade5kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkG3e9CzzokTIKz4CQ انمجمىعت

---------------- 

 انصف انسبدس

  https://t.me/grade6kw انقىبة

   V1kghttps://t.me/joinchat/EO3lbkM8FXoEeQErAQ انمجمىعت

---------------- 

 انصف انسببع

  https://t.me/grade7kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkKnExWg6hndEkfMqA انمجمىعت

---------------- 

 انصف انثبمه

  https://t.me/grade8kw انقىبة

  U4uywPW25zQ-https://t.me/joinchat/EO3lbkQJhf انمجمىعت
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---------------- 

 انصف انخبسع

  https://t.me/grade9kw انقىبة

  https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA انمجمىعت

---------------- 

 انصف انعبشز

  https://t.me/grade10kt انقىبة

  taUSgdw-https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F انمجمىعت

---------------- 

 انصف انحبدي عشز

  https://t.me/grade13kw قىبة انحبدي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انحبدي عشز انعهمي

https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg 

 

  https://t.me/grade11kw قىبة انحبدي عشز األدبي

  مجمىعت انصف انحبدي عشز األدبي

w-https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td  

 

---------------- 

 انصف انثبوي عشز

  https://t.me/grade14kw قىبة انثبوي عشز انعهمي

 مجمىعت انصف انثبوي عشز انعهمي

joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfghttps://t.me/  

 

  me/grade12kwhttps://t. األدبيقىبة انثبوي عشز 

 مجمىعت انصف انثبوي عشز األدبي

https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA  

---------------- 

 

 :انزيبضيبث نهصف األول

https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A  

 :انزيبضيبث نهصف انثبوي

7w-https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd  

 :انزيبضيبث نهصف انثبنذ

https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg  

 :انزيبضيبث نهصف انزابع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA  

 :انزيبضيبث نهصف انخبمس

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw  

 :انزيبضيبث نهصف انسبدس

D0deiN_UbA-https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW  

WWW.KweduFiles.Com

https://t.me/grade9kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkQFjCKp5rdMw44tFA
https://t.me/grade10kt
https://t.me/joinchat/EO3lbkN_FGzW5F-taUSgdw
https://t.me/grade13kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg
https://t.me/joinchat/EO3lbkYcn_GnfVIM5v8dlg
https://t.me/grade11kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td-w
https://t.me/joinchat/EO3lbkGRXNzMj9dul6Td-w
https://t.me/grade14kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfg
https://t.me/joinchat/EO3lbkmR2I1tFvkIrQUBfg
https://t.me/grade12kw
https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA
https://t.me/joinchat/EO3lbkO1483g3eu1tSA3sA
https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A
https://t.me/joinchat/HXIVQ00hxbaRoDvCDzLZ_A
https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd-7w
https://t.me/joinchat/HXIVQ1KJxWoKeAbgcEd-7w
https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1RcSJ8KoTFzEceclg
https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA
https://t.me/joinchat/HXIVQ1O6Hx6DQqXP34_lBA
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw
https://t.me/joinchat/HXIVQ0uGo6YEsqso4UEEIw
https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW-D0deiN_UbA
https://t.me/joinchat/HXIVQ02F_DW-D0deiN_UbA


 

 :انزيبضيبث نهصف انسببع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1c05LJeI4VwjTNJ8Q  

 

 :ثبمهانزيبضيبث نهصف ان

https://t.me/joinchat/HXIVQ0k944Uk1Ycxbbp1ZA  

 

 :انزيبضيبث نهصف انخبسع

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iqxEoZYsR0iTbBTQ  

 

 :هصف انعبشزانزيبضيبث ن

https://t.me/joinchat/HXIVQ1iNEZaHdkFboG6iUg  

 

 :انزيبضيبث نهصف انحبدي عشز

https://t.me/joinchat/HXIVQ0UjIUkbSGxojYxPJw  

 

 :نزيبضيبث نهصف انثبوي عشزا

https://t.me/joinchat/HXIVQ0uqsY_YMMh8btEcHg  

__________________________________________________________ 

  يسعذوب حىاصهكم واوضمبمكم وانزد عهي

  ✍  اسئهخكم واسخفسبركم

 انخعهيميت  مجمىعبث انمىبطق  صم عهينهخىا

 

 حعهيم خبص 

https://t.me/joinchat/HXIVQ1NrHps4NK6mkevsAg  

 مىطقت انجهزاء انخعهيميت

chat/HXIVQ1K_i3MEgxzepOKCfghttps://t.me/join  

 مىطقت األحمذي انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ01PTXJe8Qk0pjOFng  

 مىطقت انفزواويت انخعهيميت

FdvDdQ-.me/joinchat/HXIVQ1MVfo8_Y5ghttps://t  

 مىطقت مببرك انكبيز انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0ee95Y392ZQfiNIEA  

 مىطقت حىني انخعهيميت

ttps://t.me/joinchat/HXIVQ014kAw_fvCs2Zp4Nwh  

 مىطقت انعبصمت انخعهيميت

https://t.me/joinchat/HXIVQ0W75IQkgZnGWGvA7Q  

  top مذرسىن في انكىيجtop قزوة

  نهخىاصم  وخبت مه كببر االسبحذة

 ✍ حكموانزد عهي اسخفسبرا

https://t.me/joinchat/HXIVQ1IagbL_kVF5QrDiDQ 
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