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 نحيطكم علما بأن هذه المذكرة للمراجعة فقط 

و ليس االعتماد عليها في دراسة االختبار و الدراسة تكون من الكتاب 

 .مع أوراق العمل التي في الكتاب ( بالدي الكويت ) المدرسي 

 1 ,,,مع خالص الشكر 



 االبتدائيالخامس لصف عمل لورقة 

 بالدي الكويتلمادة 

  ( ابو الجميع ) الشيخ صباح السالم الصباح :  درس  

 -:رتب األحداث التارخيية التالية على اخلط الزمين التالي : السؤال األول 

 1976   -   1973   -افتتاح جامعة الكويت      -   1965  -تأميم النفط الكويتي   

  

انشاء مؤسسة 

الكويت للتقدم 

 العلمي

تولي الشيخ 

صباح السالم 

 الحكم

االعتداء على 

مركز الصامتة 

 الحدودي

1966 1975 

 -:اختار االجابة الصحيحة من بني البدائل التالية : السؤال الثاني 

 (أبو الدستور   –أبو الجميع  –أبو االستقالل  –أمير القلوب ....  )  لقب الشيخ صباح السالم بـ  -1

 

 ....الحاكم الثاني عشر لدولة الكويت يسمى الشيخ  -2

 (سالم المبارك الصباح  –صباح االحمد الصباح  –صباح السالم الصباح  –جابر االحمد الصباح )          

 

 ....  اعتدى النظام العراقي البائد على مركز كويتي حدودي يسمى  -3

 (الروضتين   –النويصيب  –الخفجي  –الصامتة )                                                                

 

 ....  تولى الشيخ صباح السالم الحكم بعد وفاة أخيه الشيخ  -4

 (صباح االحمد الصباح   –سعد العبدهللا الصباح  –عبدهللا السالم الصباح  –أحمد الجابر الصباح )          

  
 -:أجب على االسئلة التالية : السؤال الثالث 

 بم تميزت شخصية الشيخ صباح السالم الصباح ؟ -1

  

 ما المقصود بتأميم النفط ؟ -2
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 -:أجب عن األسئلة التالية : السؤال االول 

 ...........................ما اسم الشيخ في الصورة ؟ 1.

 ............................بماذا لقبه الشعب الكويتي ؟ 2.

 ................ما هو ترتيبه بين حكام دولة الكويت ؟ 3.

 ...............في أي عام أعطى المرأ الكويتية حقها السياسي ؟ 4.

 .............................................من هي معصومة المبارك ؟ 5.

 -:رتب االحداث التاريخية التالية على الخط الزمني : الثاني السؤال 

 

 مؤسسة البترول الكويتية         1978مؤسسة التأمينات االجتماعية       

 1981مجلس التعاون الخليجي                          2005     

حقوق المرأة 

 السياسية 

1980 

مجلس الخدمة 

 المدنية 

1976 
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 الصباح الشيخ جابر االحمد الجابر  : درس  

 »أمير القلوب »  
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 االبتدائيالخامس لصف عمل لورقة 

 بالدي الكويتلمادة 

 1االحتالل و الصمود  ح: درس  

 -:اكمل الفراغات بكلمات مناسبة من بين القوسين : السؤال االول 

 (أغسطس   2  -النفط    -أغسطس   8  -العراق    -الخميس  ) 

 ........... .م هي 1990الدولة التي اعتدت على دولة الكويت عام  -1

 ............كان سبب الغزو العراقي البائد للكويت هو مشاكل الحدود و  -2

 م 1990من عام .............. بتاريخ ............. تعرضت الكويت لغزو النظام العراقي البائد في يوم  -3

 -:أجب على السؤال التالي : الثاني السؤال 

 ماذا أراد النظام العراقي البائد أن يفعل باحتالل دولة الكويت ؟

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

طرق قام من خاللها النظام العراقي البائد باالعتداء على الشعب الكويت  3اذكر : السؤال الثالث

 -:أثناء فترة االحتالل 
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إلغاء 

.......... 

تغيير 

لوحات 

.......... 

التدمير و 
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سرقة 

.......... 
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 االبتدائيالخامس لصف عمل لورقة 

 بالدي الكويتلمادة 

 2االحتالل و الصمود  ح: درس  

 ناهد الظفيري: زينب بن نخي         رئيسة الشعبة : اعداد المعلمة 

 :اختار االجابة الصحيحة من بين القوسين بوضع خط اسفلها : السؤال األول 

 
 .....      تحررت دولة الكويت من غزو النظام العراقي البائد في تاريخ  – 1

 

 م1990أغسطس  2م                1991فبراير  26م        1990فبراير  26م          1991فبراير  25  

 :صنف الجمل حسب المطلوب منك  في الجدول التالي : الثاني السؤال 

 

حراسة   -المشاركة في مؤتمر جدة    -توفير الخبز    -التطوع في الجيش الكويتي    -ادارة الجمعيات التعاونية  

 ارسال وفود الى دول العالم   -االحياء السكنية  

 عمال الكويتيون في الخارج أعمال اللجان الشعبية 

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

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

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

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

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

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

 -:اكمل المخطط السهمي التالي: السؤال الثالث

 

   النظام العراقي البائدردود فعل الشعب الكويتي على اعتداءات    

العصيان  ......... .........

........ 
 الخاليا السرية ......... الشهداء

) ......... ( 

 -:عرف العصيان المدني : الرابع السؤال 

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

 : .........................االسم 
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 و أشرقت شمس الحرية: درس  

 -:اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين لتكمل الفقرة بشكل صحيح : السؤال األول 

حيد  قامدت (  1990ينااير  17 – 1991ينااير  17) بددأت الحدرب الجويدة لتحريدر دولدة الكويدت فدي تداريخ       

 بقصددددددف أهددددددداف عسددددددكرية داخددددددل العددددددراق و الكويددددددت بواسددددددطة ( المتحالفااااااة  –المتخاذلااااااة ) القددددددوات 

الكاسد  ضدد القدوات ( الباري  –البحاري ) م بددأ الهجدوم 1991فبرايدر  24و فدي , ( الدبابات  –الطائرات الحربية ) 

و تعتبر حرب تحرير , (  1991فبراير  26 – 1991فبراير  25) العراقية و هكذا تحررت دولة الكويت في تاريخ 

 .في العالم ( كهربائية  –إلكترونية ) الكويت أول حرب 
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 -:أكمل المخطط السهمي التالي : الثاني السؤال 

 

 الدول التي لها مواقف بارزة في تحرير دولة الكويت

الموقف 

 الخليجي
 موقف دول العالم الموقف العربي و االسالمي

 : .........................االسم 
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 االبتدائيالخامس لصف عمل لورقة 

 بالدي الكويتلمادة 

 الشيخ سعد العبدهللا: درس  

 : السؤال األول 
صورة الشيخ سعد العبد هللا السالم الصباح ثم اكتب عند √ ضع عالمة 

 -:ترتيبه بين حكام دولة الكويت 

 ترتيبه بين حكام الكويت

 : السؤال الثاني 

 فرق بين أعمال الشيخ سعد العبد هللا الصباح من 

 :خالل الجدول التالي 

 

 ارتفاع دخل الفرد الكويتي              -

 ادخال النظم الحديثة في الشرطة-

االصرار على مغادرة الشيخ جابر االحمد إلى  -

 السعودية

 ادخال الحاسب االلي في أعمال وزارة الداخلية -

 تطوير التعليم الفني و المهني    -

 االحتفال باسبوع المرور االول-

تأمين االوضاع المعيشية للمواطنين في الداخل و -

 الخارج

 الجهود في انعقاد المؤتمر الشعبي في جدة-

 االهتمام بقضايا االمن و الشباب و الشؤون االسالمية-
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 والية العهد أثناء قبل والية العهد
النظام  أثناء احتالل

 العراقي البائد

1- 1- 1- 

2- 2- 2- 

3- 3- 3- 

 : .........................االسم 
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 -:أجيبي على األسئلة التالية : السؤال األول 

 ما اسم الحاكم في الصورة ؟ -1

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

 ......................................  ما هو ترتيبه بين حكام دولة الكويت ؟ -2

 ........................................ما هو لقبه ؟  -3

 -:رتبي الكلمات التالية لتكوني جملة مفيدة : السؤال الثاني 

   الشيخ صباح    -ارتبطت           -لسنوات عديدة          -وزارة الخارجية      -1

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

 

الكتشاف و رعاية  - صباح االحمد مركز      -   و المبدعين الموهوبين     -   للموهبة و االبداع أنشئ  -2

 .و  المتميزين 

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

في     -حق االنتخاب       -و الترشي  لعضوية       -مارست المرأة الكويتية          -مجلس األمة و البلدي     -3

 . ......................................................................................................عهد الشيخ صباح 

 9االنساني في       -     صباح االحمد الشيخ     -     م2014سبتمبر عام      -   اختير قائداً للعمل  -4

...................................................................................................... 
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 االبتدائيالخامس لصف عمل لورقة 

 بالدي الكويتلمادة 

 1السكان في بالدي : درس  

 -:اختار االجابة الصحيحة من بين األقواس : السؤال األول 

 :من الفئات التالية أكبر عدد سكان في دولة الكويت أي 1.

 غير الكويتيات االناث  -      غير الكويتيي الذكور  -       االنا  الكويتيات -الذكور الكويتيي          -       

 -:بوضع الرقم المناسب ( ب ) بما يناسبها من المجموعة  (  أ ) صل المجموعة  : السؤال الثاني 

 -:أكمل المخطط السهمي التالي : السؤال الثال  
 

 أسباب زيادة عدد السكان في دولة الكويت
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 (ب  )   الرقم (أ  )  

 عدد الوفيات    –عدد المواليد    الزيادة غير الطبيعية  - 1

 تكون بسبب الهجرة الزيادة الطبيعية - 2

 .............. الزيادة .............. الزيادة

1 

2 

3 

4 

1 2 

 .توافر فرص العمل بأجور عالية
الخدمات  زيادة

 الصحية
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 االبتدائيالخامس لصف عمل لورقة 

 بالدي الكويتلمادة 

 2السكان في بالدي : درس  

 -:اختار االجابة الصحيحة من بين االقواس : السؤال األول 

 ....  أكثر سكان دولة الكويت يتواجدون في محافظة 1.

 (حولي   ,   الفروانية   ,   الجهراء   ,   االحمدي   )                                                                

 ...  يكثرعدد  السكان الكويتيين عن غير الكويتيين في محافظة 2.

 (حولي   ,   العاصمة   ,   الفروانية   ,   مبارك الكبير   )                                                             

 ....  يعتبر الشريط الساحلي جنوب جون الكويت من المناطق ذات كثافة سكانية 3.

 (معدومة   ,   قليلة   ,   مرتفعة   ,   معتدلة   )                                                                         

 :أكمل المخطط السهمي التالي : السؤال الثاني 

 احتياجات السكان في كل دولة

تأمين 

.............................. 
توفير الخدمات العامة مثل 

و ................. 

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

 توفير

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

. 
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 :أكمل العبارات التالية بما يناسبها لتصبح عبارات صحيحة : السؤال األول 

 ................ .المصدر الرئيسي للدخل في دولة الكويت هو  -1

 ................. .كان يطلق الكويتيون قديما على الميناء اسم  -2

 ................ .يسمى ميناء  1960أكبر ميناء تجاري تأسس بالكويت عام  -3

 ................... .من أهم المناطق لتربية الحيوانات بدولة الكويت الصليبية و الشقايا و  -4

 .................... .أكثر المحافظات في عدد السكان محافظة تسمى  -5

 ............... .الفرق بين عدد المواليد و عدد الوفيات يسمى  -6

 ............... .توظيف الفائض من األموال الناتج عن زيادة دخل الدولة  -7

نوع من الزراعة التي تتم في بيئة مائية أو بيئة من الرمال أو الحصى مضافاً إليها المحاليل الغذائية تسمى  -8

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

 ................... .الصورة المقابلة تمثل احدى طرق و أدوات صيد األسماك قديماً تسمى  -9

 :أكتب المفهوم الدالة عليه العبارات التالية : السؤال الثاني 

 .  ................................زيادة عدد السكان المرتبطة بالهجرة  -1

 .  ...............................انتقال االنسان من مكان إلى آخر لفترة معينة بغرض االستمتاع و الراحة  -2

 .  ........................زراعة الخضراوات في في غير مواسمها في بيوت بالستيكية لحمايتها من تقلبات الطقس  -3
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 :ظلل المربع الصحيح أمام كل من العبارات التالية : الثالث السؤال 

 :مجموع قيمة الصادرات النفطية الكويتية بالنسبة للقطاعات األخرى  -1

 :منطقة الوفرة الزراعية بالنسبة لمنطقة الفنطاس الزراعية  -2

 :جزيرة بوبيان بالنسبة لجزيرة فيلكا  -3

 % :15نسبة احتياطي النفط لدولة الكويت بالنسبة للدول العربية يمثل  -4

 أقل اكثر

 أقدم أحدث

 أصغر أكبر

 خطأ صح



 مساحة الدولة× عدد السكان 
 عدد السكان 

 مساحة الدولة

 أ
 ب

األسمدة 

 الكيماوية

 

 تكرير النفط

 أ

 المعكرونية

 البسكويت

 المنظفات

 األثاث

 ب

 :ظلل الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة للعبارات التالية : الرابع السؤال 

 :أهم الصناعات في منطقة الشويخ الصناعية  -1

 

 :أحد األماكن السياحية في دولة الكويت  -2

 

 

 :مناطق زراعية قبل النفط  -3

 

 

 =الكثافة السكانية  -5

 أ

 الوفرة

 ب

 الفنطاس

 المدينة الترفيهية
 تمثال الحرية

 ب أ
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 :اختر البديل المناسب للجمل التالية من بين البدائل التالية : السؤال الخامس 

 (العبدلي    -العمرية    -الصليبية    -األحمدي  ...   )  في منطقة  تقع محطة التجارب الزراعية في دولة الكويت  -1

 (الشويخ    -الشعيبة    -الزور    -األحمدي  ...   )  أول ميناء تجاري افتتح في دولة الكويت  -2

 (برج ايفل    -دبي مول    -األهرامات    -منتزه الخيران  ...    )  من أهم األماكن السياحية في دولة الكويت  -3

 (السالمية    -الفنطاس    -الصليبية    -العبدلي  ...   ) من المناطق الزراعية في دولة الكويت قبل النفط  -4

 ...  الهيئة التي يشرف عليها وزير الشؤون االجتماعية و العمل تسمى الهيئة االمة لـ  -6

 (النقل    -البيئة     -الصناعة    -الشباب و الرياضة  )                                                                

 ...    الشركة المسؤولة عن استكشاف النفط و انتاجه داخل دولة الكويت تسمى   -7

 (التنمية النفطية    -ناقالت نفط الكويت    -صناعة الكيماويات البترولية    -نفط الكويت  )                               

 ...  منطقة صناعية مختصة في صناعة البسكويت و المنظفات و األثاث تسمى  -8

 (األحمدي    -صبحان    -الشعيبة    -الشويخ  )                                                                              

 ...  أقل المحافظات في عدد السكان بدولة الكويت محافظة تسمى  -9

 (مبارك الكبير    -الفروانية    -حولي    -األحمدي  )                                                                        

4 

الحظ الصور ثم : السادس السؤال 

اذكر نوع الثروة التي تنتمي إليها 

 -:و فوائدها 



 :صنف كل مما يلي في الجدول الذي أمامك : السابع السؤال 

 

 (الشعيبة    -االحمدي    -صبحان    -الشويخ  )   -1

 ميناء تجاري و منطقة تجارية ميناء نفطي و منطقة صناعية منطقة صناعية

 :أكمل المخططات السهمية التالية : الثامن السؤال 
 

 من مصادر الدخل في دولة الكويت -1

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الصناعات في دولة الكويت -3
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 :فيما يلي مجموعة من األهداف اقرأها جيداً ثم : التاسع السؤال 

 .إذا كان الهدف من اختصاص الهيئة العامة للصناعة ( ص ) ظلل خانة الحرف -

 .العامة للشباب و الرياضة إذا كان الهدف من اختصاص الهيئة ( ش ) ظلل خانة الحرف   -

 .العامة للبيئة إذا كان الهدف من اختصاص الهيئة ( ب ) ظلل خانة الحرف   -

 ش ب ص أهم األهداف

 .تنويع الصناعات المحلية 

 .تنظيم المهرجانات و المسابقات 

 .بناء الشباب الكويتي روحاً و جسداً 

 .اعداد الشباب و تدريبهم لالسهام في مختلف الخدمات العامة .حماية البيئة من التلوث 

 .المحافظة على البيئة الطبيعية 

 .تطوير الصناعات المحلية 

 .تشجيع العمالة الوطنية 

 :عرف المفاهيم التالية : العاشر السؤال 

 : .................................................................................................................السياحة  -1

 : ........................................................................................................الزراعة المحمية  -2

 : ................................................................................................................االستثمار  -3

 : ..........................................................................................................الكثافة السكانية  -4

 : .....................................................................................................الزراعة بدون تربة  -5
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 :الحظ الجدول الذي أمامك جيداً ثم أجب عما يليه من األسئلة : الحادي عشرالسؤال 

 :المنطقة الصناعية الوحيدة المنتجة للصناعات الغذائية  -1

 (األحمدي    -صبحان    -الشعيبة    -الشويخ  )  

 المنطقة الصناعية التي تشترك مع منطقة صبحان  -2

 ...........في انتاج األلمنيوم اسمها 

 منطقة الشعيبة الصناعية هي المنطقة الوحيدة التي  -3

 :تتميز بمنتجاتها النفطية 

 :صنف ما يحتويه الجدول من الصناعات حسب الجدول التالي  -4

 صناعات انشائية صناعات نفطية صناعات غذائية صناعات استهالكية

 خطأ صح

 :من األسئلة يليها ثم أجب عما اقرأ الفقرة التالية جيداً : الثاني عشرالسؤال 

 

 

 

 
 

 . ..........................................ضع عنوان مناسب للفقرة  -1

.....................................  و  ...............................  قلة االنتاج الزراعي في دولة الكويت ؟  : علل   -2

 ...........................................  و  
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 :أجب على األسئلة التالية : الثالث عشر السؤال 

 عدد جهود دولة الكويت في تنمية الثروة السمكية ؟ -1

 ..................................................... -ب .................................................        -أ      

 عدد أسباب الزيادة غير الطبيعية في دولة الكويت ؟ -2

 ..................................................... -ب .................................................        -أ     

 أكتب أهداف الهيئة العامة للبيئة ؟ -3

 ..................................................... -ب .................................................        -أ     

 عدد بعض طرق صيد األسماك بدولة الكويت ؟ -4

 ..................................................... -ب .................................................        -أ     

 ؟يزدا عدد السكان بالزيادة الطبيعية في دولة الكويت : علل -5

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

 عدد الحاجات األساسية لسكان الدولة ؟ -6

 ..................................................... -ب .................................................        -أ     

 دولة الكويت ؟غير الطبيعية في تزايد عدد السكان  -7

 ..................................................... -ب .................................................        -أ 

 أذكر جهود الدولة في تشجيع القطاع الصناعي ؟ -8

 ..................................................... -ب .................................................        -أ     

 ؟عدد الذكور غير الكويتيين عن االناث غير الكويتيات في دولة الكويت زيادة : علل  -9

  ......................................................................................................................... 
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 ...............................................   -أ :  دلل على صحة العبارة التي تحتها خط  -3

 ................................................ -ب                                                  

 .................................................  ج                                                  



 -:الحظ خرائط دولة الكويت ثم  أجب عن األسئلة : الرابع عشر السؤال 

 :رتب المناطق الصناعية التالية من جنوب دولة الكويت إلى شمالها بكتابة الرقم أمام المنطقة الصناعية  -1

 الرقم المنطقة الصناعية

 صبحان

 األحمدي

 الشويخ

 الشعيبة

1 

2 

3 
4 

 منطقة صناعية

الحظ خريطة محافظات دولة الكويت ثم أجب عما  -2

 :يلي 

أكبر محافظات دولة الكويت هي (  1) يمثل الرقم -

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

منطقة الوفرة الزراعية التي تقع في (  2) يمثل الرقم -

 ..............محافظة تسمى 

منطقة صبحان الصناعية التي تقع (  3) يمثل الرقم -

 .................في محافظة تسمى 

جزيرة فيلكا منطقة زراعية قبل (  4) يمثل الرقم -

 ..................النفط تقع ضمن محافظة تسمى 

 .................محافظة تسمى # يمثل الرمز -

خريطة محافظات دولة 

 الكويت

1 

2 

3 

4 

# 
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استعن بالخريطة التي أمامك لالجابة على  -3

 :االسئلة التالية 

يمثل منطقة صناعية للبالط و ) ** ( الرمز -

 ...................الورق و المرطبات تسمى 

يمثل منطقة زراعية حديثة هي (  ^^^)الرمز -

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

يمثل ميناء نفطي يسمى ( # ) الرمز -

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

يمثل منطقة بها محطة التجارب ( @ ) الرمز -

 ....................الزراعية تسمى 

حدد على خريطة دولة الكويت المواقع التالية  -4

 :بوضع الرقم على الخريطة 

 .جزيرة بوبيان  -1

 .المملكة العربية السعودية  -2

 .ميناء الشويخ التجاري  -3

 ارسم خط سير السفينة إلى داخل جون الكويت  -4

 .منطقة الوفرة الزراعية  -5

** 

^^^ 

# 

@ 

 خريطة 

 دولة الكويت

 خريطة 

 دولة الكويت
 خريطة 

 دولة الكويت
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 -:صل صورة الشعار إلى اسم المؤسسة الصحيحة : الخامس عشر السؤال 

 

 شركة صناعة الكيماويات البترولية

 

 

 مؤسسة البترول الكويتية

 

 

 شركة نفط الكويت

 

 

 شركة ناقالت النفط الكويتية
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 :دروس االختبار 

 63 – 58االحتالل و الصمود ص •

 65 – 64التحرير و شمس الحرية ص •

 83- 80ص   1من موارد بالدي حديثاً •

 85 – 84ص  2من موارد بالدي حديثاً •

 91 – 88من مؤسسات بالدي  ص •

 93 – 92من هيئات بالدي  ص •

 99 - 96السياحة الداخلية و الخارجية •




