
               

 وزارة التربٌة                
 االدارة العامة لمنطقة الفروانٌة التعلٌمٌة 

 مدرسة قٌس بن عاصم أ/بنٌن      
 قسم االجتماعٌات              

 

 مراجعح انفصم اندراسي انثاني

 نهصف اخلامس

 تالدي انكويد
 اعداد املعهمح

 مراحة انطشح
 املشرفح انفنيح
 املوجه انفني  ريم املرخيي

 مزيد املطريي
 مديرج املدرسح

  غنيمح انعريثي 
 

 حنًطكه علنا بأٌ اختباز الصف اخلامظ ضًكىٌ باملىاضًع التالًُ: 

  63اىل  58مً ص     االحتالل والصنىد 

  65اىل  64مً ص    التخسيس ومشظ احلسيُ 

 99اىل  88مً ص    ( 1مً مىازد بالدٍ حديجا )

 إىل الطًاحُ الداخلًُ واخلازجًُ 

 مالحظُ: ٍره املركسَ ال تغين عً الكتاب املدزضٌ 

 رتكًص علِ خسائط الكتاب املدزضٌ بالصفخات: مالحظُ: السجاء ال

81 – 83 – 84 – 89 – 98  
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 املفاهيم: 

 :ٌو التعامل بأي شكل من األشكال مع النظام العراقً عدم التعاون أ العصًاٌ املدى

  .البائد

 :موال التجارٌة عن زٌادة دخل الدولةهو توظٌف الفائض من األ االضتجناز.  

 :هً الصناعات التً تعتمد على النفط البرتوكًناويات.  

 :ًُهً زراعة الخضراوات فً غٌر مواسمها بحماٌتها من تقلبات  الصزاعُ احملن

 بٌوت بالستٌكٌة. الطقس وذلك فً  

 :ُأو و بٌئة من الرمل أهً الزراعة التً تتم فً بٌئة مائٌة  الصزاعُ بدوٌ تسب

 لٌها المحالٌل الغذائٌة. إو نشارة الخشب مضافا الحصى أ

 :ُهً انتقال االنسان من مكان إلى آخر لفترة معٌنة ولغرض معٌن مثل  الطًاح

 المعرفة".  –الراحة  –"االستماع 

 هم ذعهم: 
  أنشئ متحف "لكً ال ننسى" كً ال ننسى غزو النظام العراقً البائد على دولتنا

  .الكوٌت

 ثارة المشاكل والخالفات مع دولة الكوٌت حول قضاٌا الحدود قٌام العراق بإ

  .والنفط

  أغسطس  2حدث الغزو العراقً البائد على دولة الكوٌت فً ٌوم الخمٌس

  .م 0991

 الهدف من الغزو العراقً البائد على دولة الكوٌت هو القضاء على الشرعٌة  كان

  .الكوٌتٌة واحتالل دولة الكوٌت

  .ًرفض الشعب الكوٌتً الخضوع للسلطات العراقٌة وأعلن العصٌان المدن 

 قٌام حكومة كوٌتٌة مؤقتة فً مدٌنة الطائف فً المملكة العربٌة السعودٌة.  

 03 – 01ج فً مؤتمر جدة الشعبً فً الفترة من شارك الكوٌتٌون بالخار 

 م.  0991اكتوبر 

  شهور من الغزو العراقً  7بعد  0990فبراٌر  24تحرٌر دولة الكوٌت فً تم

  .البائد بمساعدة دول العالم

WWW.KweduFiles.Com



3 

 

  22الى  0990ٌناٌر  07بدأت الحرب الجوٌة لتحرٌر دولة الكوٌت فً تارٌخ 

  .م 0990فبراٌر 

  راضً المملكة العربٌة السعودٌة لتحرٌر دولة أانطلقت الحرب البرٌة من

 م.  0990فبراٌر  22الكوٌت فً تارٌخ 

  ًم 0990فبراٌر  24أعلن عن تحرٌر دولة الكوٌت ف.  

  .تعتبر حرب تحرٌر دولة الكوٌت أول حرب الكترونٌة فً العالم 

 لة الكوٌت هً مصر من الدول العربٌة التً لعبت دورا بارزا فً تحرٌر دو

 وسورٌا. 

  .ًٌعتمد الدخل فً دولة الكوٌت اعتمادا رئٌسٌا على النفط والغاز الطبٌع 

  من مجموع  92ٌشكل النفط ومنتجاته البتروكٌماوٌة واالسمدة ما ٌزٌد على %

 الصادرات الكوٌتٌة. 

  من احتٌاطً النفط 03تحتفظ دولة الكوٌت بما ٌقارب %.  

  ًالسائدة بالبالد بعد اكتشاف النفطضعفت حرفة الرع .  

 نشاء مؤسسات وهٌئات ذات طابع مستقل اهتمت دولة الكوٌت بإصدار قوانٌن إل

  .لى العمل للصالح العام للدولة والمواطنٌنإتهدف 

  دارة وتشغٌل وتطوٌرالكوٌتٌة هً مؤسسة مستقلة تتولى إمؤسسة الموانئ. 

 ناء الشعٌبة ومٌناء الدوحة. الموانئ التجارٌة مثل: مٌناء الشوٌخ ومٌ

 20م حٌث ٌضم  0941عام  مٌناء الشوٌخ: هو أول وأكبر مٌناء تجاري أنشئ 

 مستودعا.  23مرسى للسفن و

 مٌناء الشعٌبة ٌقع جنوب مدٌنة الكوٌت وٌتمٌز بتصدٌر منتجات النفط الصناعٌة.  

  شركة نفط الكوٌت وهً مسؤولة عن استكشاف النفط وانتاجه داخل دولة

  .لكوٌتا

  شركة صناعات الكٌمٌاوٌات البترولٌة وتقوم بعملٌات تصنٌع وتسوٌق االسمدة

 والمنتجات البتروكٌماوٌة. 

  شركة ناقالت النفط الكوٌتٌة وهً مسؤولة عن عملٌات نقل النفط الخام

 لى مختلف أنحاء العالم. إوالمنتجات البترولٌة والغاز المسال 

 لعمل على الهٌئة العامة للشباب والرٌاضة. ٌشرف وزٌر الشؤون االجتماعٌة وا 

 هم اهتمامات دول العالمتعتبر الصناعة فً الحاضر من أ.  
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  أو خارجها وذلك خالل العطالت ممكن ان تكون السٌاحة داخل البالد

 جازات العامة للدولة. واإل

   من موارد الدولة مهما   تشكل السٌاحة موردا.  

  القرن الحادي والعشرٌنٌطلق على السٌاحة اسم صناعة.  

 ماكن السٌاحٌة فً دولة الكوٌت مثل: المجمعات التجارٌة واالماكن الترفٌهٌة األ

 والحدائق العامة. 

 

 وجواب:  سؤال
  عساقٌ البائد جتاه الشعب الكىييت؟األعنال الىحشًُ اليت قاو بَا اليظاو ال عدد -

  .سرقة السٌارات -0

  .مداهمة وتفتٌش البٌوت -2

  .كوٌتٌونسر وسجن الأ -1

  .تعذٌب وقتل الكوٌتٌون -2

  .سرقة وتخرٌب البٌوت -3

 ما ٌٍ أعنال اللجاٌ الشعبًُ اليت قاو بَا أبياء الكىيت بالداخل؟  -

  .دارة الجمعٌات التعاونٌةإ -0

  .توصٌل المساعدات -2

  .النظافة وتوفٌر الطعام -1

 ثياء الغصو العساقٌ البائد؟ أما ٌٍ أعنال الكىيتًىٌ باخلازج  -

  .الشرعٌة الكوٌتٌةعودة  -0

  .م 0991كتوبر أ 03 – 01تنظٌم مؤتمر جدة الشعبً فً الفترة من  -2

  .ارسال الوفود الى دول العالم من رجاالت الكوٌت -1

  .رفع الوضع الكوٌتً للجامعة العربٌة واألمم المتحدة -2

  .تنشٌط الدور االعالمً وتنظٌم المسٌرات البراز قضٌتهم -3

 الطائف للحفاظ على الشرعٌة.  اعالن حكومة مؤقتة فً مدٌنة -4
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 مصادز الدخل بدولُ الكىيت حديجا؟  عدد -

  .النفط والغاز الطبٌعً -0

  .الثروة السمكٌة -2

  .الصناعات النفطٌة -1

  .الزراعة -2

  .الثروة الحٌوانٌة -3

 عدد جَىد الدولُ يف تشجًع الكطاع الصياعٌ؟  -

  .قامة المناطق الصناعٌةإ -0

  .المٌسرة ضتقدٌم القرو -2

  .الت الصناعٌة من الرسوم الجمركٌةإعفاء اآل -1

  .قامة معاهد للتدرٌب الصناعًإ -2

 ذكري تعضا من انواع انصناعاخ يف انكويد: أ
 صناعات انشائٌة  صناعات بتروكٌمٌاٌة  صناعات غذائٌة  صناعات استهالكٌة 

عصائر  -مرطبات 
 الورق 

 المعكرونة 
 البسكوٌت 

 اصباغ  -زٌوت 
 بنزٌن  - كٌروسٌن

 بالط  - أسمنت

 

 ماٌٍ معىقات الصزاعُ يف دولُ الكىيت؟ -

  .قلة المٌاه -0

  .فقر التربة -2

  .شدة الحرارة -1

 كًف تغلبت دولُ الكىيت علِ املعىقات الصزاعًُ؟  -

  .رشادات الزراعٌةتقدٌم اإل -0

  .المادي للمزارعٌنالدعم  -2

 تطوٌر مصادر المٌاه المستخدمة  -1

  .سالٌب الحدٌثة فً الزراعةاستخدام األ -2

معهد  –نشاء هٌئات متخصصة بالزراعة مثل )محطة التجارب الزراعٌة إ -3

  .الكوٌت لالبحاث العلمٌة(
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 ما ٌٍ جَىد الدولُ يف تشجًع الجسوَ احلًىاىًُ؟  -

  .نشاء مزارع خاصة لتربٌة الحٌواناتإ -0

  .توفر رعاٌة بٌطرٌة -2

  .الماديتقدٌم الدعم  -1

  .عالف بأسعار رمزٌةتقدٌم األ -2

 أٍنًُ الجسوَ احلًىاىًُ كنىزد اقتصادٍ؟  أذكس -

سد حاجة البالد من اللحوم والبٌض ومنتجات األلبان وتصدٌر الفائض منه الى  -

 الخارج

 عدد جَىد احلكىمُ الكىيتًُ يف تينًُ الجسوَ الطنكًُ بالبالد؟  -

  .توفٌر أسطول من السفن الحدٌثة -0

  .سماكستزراع بعض األنواع الجٌدة من األا -2

 كه شسكُ تيتنٌ اىل مؤضطُ البرتول الكىيتًُ؟  -

  .عشرة شركات -

 بعطا مً الشسكات التابعُ ملؤضطُ البرتول الكىيتًُ؟  اذكس -

 .شركة نفط الكوٌت -0

  .شركة صناعة الكٌماوٌات البترولٌة -2

  .شركة ناقالت النفط الكوٌتٌة -1

 

 ما ٌٍ أٍداف اهلًئُ العامُ للصياعُ؟  -

  .تطوٌر الصناعة المحلٌة -0

  .ة الوطنٌةتشجٌع العمال -2

  .تنوٌع الصناعات المحلٌة -1

 ما ٌٍ أٍداف اهلًئُ العامُ للبًئُ؟  -

  التلوث.حماٌة البٌئة من  -0

  .المحافظة على البٌئة الطبٌعٌة -2
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 ما ٌٍ أٍداف اهلًئُ العامُ للشباب والسياضُ؟  -

  .وجسدا   بناء الشباب الكوٌتً روحا   -0

  .مجال الشباب والرٌاضةبراز الوجه الحضاري محلٌا ودولٌا فً إ -2

  .سهام فً مختلف الخدمات العامةتدرٌب وإعداد الشباب لأل -1

  .تنظٌم المهرجانات والمسابقات -2

  .تولً مسؤولٌة قسم الجوالة والمعسكرات وبٌوت الشباب ومراكز الشباب -3

 ماذا تطتفًد مً شيازَ كل مً:  -

 منتزهالخيران:-أ

 االستمتاع بالنشاطات البحرٌة  -0

 صٌد االسماك  -2

 المتاحفالشعبيةوالعلميةوالتاريخية:-ب

  .تعلم تارٌخ بالدي -0

  والتارٌخٌة. أنمً معلوماتً العلمٌة -2

 فىائدٍا ىىع الطًاحُ

 سٌاحة داخلٌة 
 الراحة النفسٌة باللعب واالستمتاع  -0
ٌة روابط الصداقة والقرابة مع األهل تقو -2

 صدقاء واأل

 سٌاحة خارجٌة 
 العلم والمعرفة  -0
 تغٌٌر روتٌن الحٌاة الٌومٌة  -2
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 روابط مجموعات الصفوف على فيسبوك
_____ 

https://www.facebook.com/groups/kwcourses/  
 مجموعة المناهج

___ 
https://www.facebook.com/kwcours  

  صفحة المناهج
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade0kw  
 رياض األطفال

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade1kw 

 الصف األول
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade2kw 
 الصف الثاني

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade3kw 

  الصف الثالث
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade4kw 
 الصف الرابع

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade5kw 

 الصف الخامش
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade6kw 
 الصف الضادس

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade7kw 

https://www.facebook.com/groups/kwcourses/
https://www.facebook.com/kwcours
https://www.facebook.com/groups/grade0kw
https://www.facebook.com/groups/grade1kw
https://www.facebook.com/groups/grade2kw
https://www.facebook.com/groups/grade3kw
https://www.facebook.com/groups/grade4kw
https://www.facebook.com/groups/grade5kw
https://www.facebook.com/groups/grade6kw
https://www.facebook.com/groups/grade7kw


  الصف الضابع
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade8kw 
  الصف الثامن

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade9kw 

 الصف التاصع
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade10kw  
  الصف العاشر

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade11kw  

  الصف الحادي عشر األدبي
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade11kw2  
  الصف الحادي عشر العلمي

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade12kw  

  الصف الثاني عشر األدبي
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade12kw2  
  الصف الثاني عشر العلمي

___ 
https://www.facebook.com/groups/mathinkw  

 الرياضيات في الكويث
___ 

https://www.facebook.com/groups/englishinkw  
 اللغة االنجليزية

 

https://www.facebook.com/groups/grade8kw
https://www.facebook.com/groups/grade9kw
https://www.facebook.com/groups/grade10kw
https://www.facebook.com/groups/grade11kw
https://www.facebook.com/groups/grade11kw2
https://www.facebook.com/groups/grade12kw
https://www.facebook.com/groups/grade12kw2
https://www.facebook.com/groups/mathinkw
https://www.facebook.com/groups/englishinkw

