
 وزارة التربٌة
  االسم : ..............

                                                  ورقة عمل  
                  

 اكملً الفراغات التالٌة بما ٌناسبها :

ٌة على المخطط التالً :حددي الجهات االصلٌه و الفرع -1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عددي عناصر الخرٌطة : -2  

 

ما الفائدة من االتجاهات ؟ -3  
..................................................................................  

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

 
 

 وزارة التربٌة
  االسم : ..............

                                                  ورقة عمل  
                

 اكملً الفراغات التالٌة بما ٌناسبها :

؟للدوله  ما هً العناصر المكونة -1  

 
 

اذكري اسماء السلطات فً دولة الكوٌت: -2-  

 

من هو الرئٌس االعلى لدولة الكوٌت ؟ -3  
..................................................................................  

 عرفً مفهوم الدولة :
.................................................................................  

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

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

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

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

 



 

 وزارة التربٌة
  االسم : .............. 

                                                  ورقة عمل  
                

حددي على خرٌطة دولة الكوٌت الصماء التً   
 امامك ماٌلً :

 

دوله تحد دولة الكوٌت من جهة الشمال والشمال الغربً. -1  

دولة تحد دولة الكوٌت من جهة الجنوب والجنوب الغربً -2  

المسطح المائً الذي تطل علٌه دولة الكوٌت -3  

 

تربٌةوزارة ال  
  االسم : ..............

                                                  ورقة عمل  
      
 

             

 اكملً الفراغات التالٌة بما ٌناسبها :
 

...............تبلغ مساحة دولة الكوٌت ..........-1  

ٌعتبر ........................من اكبر الخٌران فً شمال الخلٌج العربً. -2  

 

من ممٌزات سطح دولة الكوٌت: -3  
 

 
 

عرفً الخور:-4  

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

 
 
 
 
 
 
 

. 

 

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

. 
........ 



 وزارة التربٌة
  االسم : ..............

                                                  ورقة عمل  
  
 
 

 فرقً بٌن كل من الطقس و المناخ :

 الطقس المناخ
.........................................

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

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

...... 

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

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

 

 
 اكملً الفراغات التالٌه بما ٌناسبها من كلمات:

الشمس كل .................................. تدور االرض حول-1 -  
الفصول االربعة هً ....................... و ...................... -2  

 ................................ و .....................................
 

مناخ دولة الكوٌت مناخ .......................................... -3  

ترتفع درجة حرارة دولة الكوٌت فً فصل ........................ -4  

تنخفض درجة الحرارة فً دولة الكوت فً فصل ................ -5  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وزارة التربٌة
  االسم : ..............

                                                  ورقة عمل  
               
  

 اكملً الفراغات التالٌة بما ٌناسبها :

عدد الجزر الكوٌتٌة .......................... -1  

اكبر الجزر الكوٌتٌه مساحة هً جزٌرة ................. -2  

هً ....................الجزٌره الكوٌتٌه التً كانت مأهوله بالسكان  -3  

..لكوٌت هً جزٌرة ................من الجزر  التً تقع داخل جون ا -4  

الجزٌرة تعنً .......................................................... -5  

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

الرأس هو  -6

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

 

 
. 

 
 
 



 
 
 

 وزارة التربٌة
  االسم : ..............                                        

 ورقة عمل
 
         

ٌة بما ٌناسبها :اكملً الفراغات التال  

ٌنحدر سطح دولة الكوٌت تدرٌجٌا من ...................الى  -1

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

من المضاهر التضارٌسٌة فً دولة الكوٌت : -2  

 

 
 

عرفً كل من : -3  

.................................................................التضارٌس :-  
.................................................................:  السهل-  

...................................................................: الوادي  
...................................................................... التل :  

  
 
 

. 
 

 

........... 

........... 

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

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

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

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

حددي على خرٌطة دولة الكوٌت اسماء اشهر 

 المضاهر التضارٌسٌة فً دولة الكوٌت



 

 
 

 وزارة التربٌة
  االسم : ..............

                                                  ورقة عمل  
 
 

 فرقً بٌن كل من الطقس و المناخ :

 الطقس المناخ
.........................................

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

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

...... 

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

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

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

 

 
 

 اكملً الفراغات التالٌه بما ٌناسبها من كلمات:

تدور االرض حول الشمس كل ..................................-1 -  
الفصول االربعة هً ....................... و ...................... -2  

 ................................ و .....................................
 

مناخ دولة الكوٌت مناخ .......................................... -3  

ترتفع درجة حرارة دولة الكوٌت فً فصل ........................ -4  

تنخفض درجة الحرارة فً دولة الكوت فً فصل ................ -5  

 
 
 

 
 
 

 

 

 


