
 السؤال األول : أكملً ما ٌلً :

 1-من المناسبات الدٌنٌة السعٌدة فً بالدي الكوٌت   عٌد الفطر و عٌد األضحى  .

 2-عٌد الفطر ٌؤتً بعد فرٌضة  صوم رمضان .

 3-عٌد األضحى ٌؤتً بعد فرٌضة الحج .

 4-مكان تمام به المراجٌح واأللعاب الشعبٌة للترفٌه فً العٌد لدٌما بالكوٌت ٌسمى  البراحة/البراحات.

 5- مناسبة اجتماعٌة تتجمع فٌها النساء لطحن حبوب الممح استعدادا لرمضان  تسمى دق الهرٌس 

من شهر رمضان ٌرددون األهازٌج  15و 14و 13مناسبة اجتماعٌة تحدث فً اللٌلة -6

 ألصحاب البٌوت وٌمدم فٌها الحلوى تسمى   القرقٌعان  .

 7-تارٌخ استمالل بالدي الكوٌت  هو  16 ٌونٌو 1661م 

 8- تارٌخ تولً الشٌخ عبدهللا السالم ممالٌد الحكم هو 55 فبراٌر 1651م

 9-تارٌخ احتفال دولة الكوٌت بعٌد التحرٌر فً 56 فبراٌر 1661م

 11-تارٌخ الغزو العرالً الغاشم على دولة الكوٌت هو 5-8-1661م

11-الحاكم الذي تم فً عهده تحرٌر بالدي الكوٌت من الغزو العرالً الغاشم هو  الشٌخ جابر األحمد الجابر 

 الصباح .

 12-عدد اآلبار التً حرلتها الموات العرالٌة بعد انسحابها من أراضً الكوٌت هو  011 بئر .

 13-صالة ٌإدٌها المسلمٌن فً الصباح الباكر مهللٌن ومبكرٌن وحامدٌن هللا تسمى صالة العٌد .

 14-ٌجتمع جمٌع أفراد األسرة على طعام العٌد فً البٌت العود .

 15-عٌد األضحى ٌؤتً بعد لضاء الحجاج الولوف فً عرفة .

 16- من المناسبات الوطنٌة فً بالدي الكوٌت  العٌد الوطنً وعٌد التحرٌر.
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 السؤال الثانً: أكملً المخطط السهمً التالً:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 استعدادات األعٌاد 

 شراء وتجهٌز الحاجات والمالبس إعداد حلوٌات العٌد ترتٌب وتزٌٌن البٌت تعطٌل األعمال

 مظاهر ٌوم العٌد

 ألعاب األطفال عرضة العٌد العٌدٌة طعام العٌد تمدٌم تهنئة العٌد  صالة العٌد

 مراحل االحتفال بالزواج فً بالدي الكوٌت قدٌما 

الخطبة -1 الملجة-2  الدزة -3 

 العٌد

الٌلوه -4 الزفة-5  التحوال-6   

 من المناسبات االجتماعٌة فً بالدي الكوٌت 

دق الهرٌس -1 المرلٌعان-2  الختمة -3 

 العٌد
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 السؤال الثالث: أكتب فٌما ٌلً: 

.م 1661عام النتائج المترتبة على الغزو العراقً الغاشم على بالدي الكوٌت  -1  

 لامت بسلب ونهب وتدمٌر مإسسات الدولة ومعالمها  -

األعٌاد الوطنٌة فً بالدي الكوٌت .-5  

العٌد الوطنً -  

عٌد التحرٌر-  

اذكري أبرز األحداث فً عهد الشٌخ جابر األحمد الصباح .-3  

بئر نفط كوٌتً من لبل الموات العرالٌة . 711احتراق أكثر من -  

تحرٌر دولة الكوٌت من النظام العرالً الغاشم .-  

اذكري أبرز األحداث فً تارٌخ الشٌخ عبدهللا السالم .-4  

التصدٌك على دستور دولة الكوٌت .-  

استمالل دولة الكوٌت .-  
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 السؤال الرابع : عللً ما ٌأتً :

المناسبات االجتماعٌة  عدٌدة فً المجتمع الكوٌتً .-1  

نشر الفرح والسرور  -  

تؤكٌد الروابط األسرٌة واالجتماعٌة -  

إدخال روح التعاون والتكافل بٌن األسر -  

.فبراٌر  55دمج عٌد جلوس الشٌخ عبدهللا السالم وعٌد االستقالل فً ٌوم -5  

 تكرٌما للشٌخ عبدهللا السالم الصباح .

ٌحتفل المسلمون فً جمٌع أنحاء العالم بالعٌد-3  

 ألنه رمز المحبة والتآلف والفرحة فٌما بٌنهم

 السؤال الخامس: عرفً ما ٌلً:

 العٌدٌة : مبلغ مالً ٌمدم للصغار والكبار كنوع من هداٌا العٌد .

العروس سٌرا على األلدام حامالت الهداٌا الجمٌلة .الدزة: مجموعة من السٌدات ٌذهبن لمنزل   

 الختمة : احتفال ٌتم عندما ٌتمم الصبً ختم المران  .

 السؤال السادس : قارنً بٌن كال من :

  عٌد الفطر عٌد األضحى
ء الحجاج فرضهم بالولوف فً عرفةبعد لضا  بعد رمضان 

 )فً شهر شوال(
 الموعد

أٌام 4 أٌام 3   عدد األٌام 

 وجه الشبه االستعدادات والمظاهر
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