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( تجمع $عض 
( عن ال@تاب المدر;( ، إنما 7( $عض من األسئلة الهامة ال+*

B+ه* أوراق العمل ال تغKLتن
( لUم $التوفيق والنجاح ..

*VاWمن اسئلة الدرس… مع تمن

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه

املتعلمة :  
الصف : ٤/



ورقة عمل لمادة $الدي ال@KLت للصف الرابع للفصل الدرا;( األول 
KطانWة عام ١٨٩٩م صـ٤٧  opة الWqKL@ة الWلدرس : االتفاق

من صاحب الصورة ؟ ………………………………………………………………… 

من ألقابه ؟ ……………………………………………………………………………… 

من أبرز األحداث في عهده ؟ 

…………………………………………………………………………………………………

س٢ : ظلل اإلجا$ة الصحWحة :  

B حxام دولة ال@KLت  :  z{١- ترت�ب الشيخ م|ارك الص|اح ب

٧٨٩

B ال@KLت و دولة �س� :  z{ة عام ١٨٩٩م بW٢- تمت اتفاق

بريطانياأملانياأمريكا

س٣ : عدد بنود اتفاقWة ١٨٩٩م : 

١

٢

س١ : أ�مل ال|طاقة التع�KفWة التالWة :  

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه

http://www.apple.com/ae-ar


ورقة عمل لمادة $الدي ال@KLت للصف الرابع للفصل الدرا;( األول 
لدرس : استقالل $الدي ال@KLت صـ٤٩  

س١ : ما المقصود $اإلستقالل ؟  

B ال|دائل التالWة :   z{حة من بWاإلجا$ة الصح *pس٢ : اخ

1 عهد المغفور له الشيخ :  
١- حصلت دولة ال=>;ت ع9 استقاللها 23

أ- جابر األحمد                            ب- عNد هللا السالم                ج- أحمد الجابر  

٢- اللقب الذي حصل علTه الشيخ عNدهللا السالم الصNاح هو :  

 1
2Zالقلوب                        ج- قائد العمل اإل]سا àأ-  أبو االستقالل                           ب- أم

٣- تار;ــــخ استقالل دولة ال=>;ت هو :  

أ- ١٧ / ٦ / ١٩٦٠م                            ب- ٢٠ / ٨ / ١٩٦١م              ج- ١٩ / ٦ / ١٩٦١م 

 : )
*Vالجدول اآل )

B� س٣ : صنف إنجازات الشيخ ع|دهللا السالم الص|اح

( بناء مستشفى الصباح - االنضمام الى جامعة الدول العربیة - افتتاح مجلس األمة - وضع الدستور - 
افتتاح ثانویة الشویخ - االنضمام الى ھیئة األمم المتحدة )  

إنجازات خارجWة إنجازات داخلWة 

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه



  : )
*Vما �أWحة فWس١ : ظلل اإلجا$ة الصح

١- أحد أهم الرموز الوطنTة للدولة هو :  

1 عهد المغفور له الشيخ : 
23 1 rs;<=1 ال 2sد الوطTشtدأ استخدام الv -٢

النشيد 
الوطني 

العالج املدرسة 

ورقة عمل لمادة $الدي ال@KLت للصف الرابع للفصل الدرا;( األول 
لدرس : رموز $الدي ال@KLت (١)  صـ٥٢  

1 هو الشاعر :   rs;<=1 ال 2sد الوطTشt٣- مؤلف ال

أحمد العدواني
إبراهيم 
الصوله 

يوسف 
القناعي 

1 هو   :   rs;<=1 ال 2sد الوطTشt٤- ُملحن ال

عبدالرحمن صالح العجيري
ابراهيم الصولة السميط 

الشيخ عبداهلل 
السالم 

الشيخ جابر 
األحمد 

الشيخ صباح 
األحمد 

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه



  : )
*Vا من خالل الجدول اآل

�
ا و حديث B علم $الدك ال@KLت قد�م� z{س٢: قارن ب

.-, ا*()$' 1%$ـ0ـً! .-, ا*()$' &%$ً#! 

ر54 34 .!م 

ر54 ( &:9 / %78 ) 

ا@?<=>ل  

أ@*)ان 

✔ $جانب علم $الدك ال@KLت الحا�( :-  س ٣ : ضع عالمة 

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه



ورقة عمل لمادة $الدي ال@KLت للصف الرابع للفصل الدرا;( األول 
لدرس : رموز $الدي ال@KLت (٢)  صـ٥٤  

س١: ظلل الحرف ( أ ) إذا �انت الع|ارة صحWحة وظلل الحرف (ب) إذا �انت الع|ارة خاطئة :  

بأ

بأ

بأ

بأ

بأ

١

٢

٣

٤

٥

الشعار األول لدولة الكويت اعتمد ف عهد الشيخ أحمد اجلابر 

اصدر مجلس النقد الكويتي أول عملة كويتية ف تاريخ  ١ - ٤ - ١٩٦١م 

العملة التي لم يستمر التداول بها سوى بضعة شهور هي الروبية .

ف عهد الشيخ عبدال بن صباح ت تداول عملة الدينار . 

شعار دولة الكويت الثالث واحلالي اعتمد بعد استقاللها . 

  :  )
*Vت من خالل الجدول اآلKL@شعارات $الدك ال B z{س٢: قارن ب

DEFGF ا*7C!ر :

عام رفعه : 

س ٣ : حلل مكونات شعار $الدك ال@KLت الحا�( : 

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه



ورقة عمل لمادة $الدي ال@KLت للصف الرابع للفصل الدرا;( األول 
لدرس : سxان $الدي ال@KLت صـ٥٦ 

  : )
*Vما �أWف المناسب له فKس١ : ضع رقم �ل مفهوم $التع�

التع�Kف   المفهوم  

ال�;ادة غà الطبTعTة : 

ال�;ادة الطبTعTة : 

ال=ثافة الس�انTة : 

  ١

  ٢

  ٣

➗ مساحة الدولة  عدد الس�ان 

ال�;ادة الناتجة عن الهجرة  

عدد الموالTد - عدد الوفTات  

الرقم   

( ( اذكر الس¤ب ) :  
*Vس٢: علل ما �أ

1 ال=>;ت :  
١- ز;ادة عدد الس�ان 23

  …………………………………………………………………………………………………………

1 دولة ال=>;ت أ��a من عدد اإلناث :  
٢- عدد الذكور 23

 …………………………………………………………………………………………………………

س٣: اجب ع¦ األسئلة التالWة مستعينا مما درست :  

( ؟ 
BVاx١- ما 7( فائدة التعداد الس

  ………………………………………………………………………………………………………………

( دولة ال@KLت ؟  
B� ٢- م+* تم تصدير النفط

 ……………………………………………………………………………………………………………

( دولة ال@KLت ؟  
B� )

BVاx٣- م+* تم إجراء أول تعداد س

 ……………………………………………………………………………………………………………

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه



ورقة عمل لمادة $الدي ال@KLت للصف الرابع للفصل الدرا;( األول 
لدرس : محافظات $الدي ال@KLت صـ٥٨ 

( الم�ªــع المناسب لها :  
B� تKL@س١: ضع اسم �ل محافظة من محافظات $الدي ال

أكبر محافظة من حيث 
املساحة هي :

………………………

أصغر محافظة من حيث 
املساحة هي :

………………………

أكثر محافظة كثافة 
سكانية هي :

………………………

املحافظة التي يتركز 
فيها الكويتيون هي :

………………………

أحدث املحافظات في 
بالدي محافظة تسمى : 

………………………

املحافظة التي يوجد بها 
مجلس األمة هي :

………………………

( الع|ارات التالWة :  
B� س٢: صحح ما تحته خط

1 دولة ال=>;ت ٨ محافظات ………………………………  
١- يNلغ عدد المحافظات 23

ا محافظة اسمها حو�( ……………………………… ٢- الجزر ال=>;�Tة ت�بع إدار;�

س٣ : الحظ خ�Kطة محافظات دولة ال@KLت ثم اجب عما �¦( $االستعانة $المدلوالت ع¦ الخ�Kطة :

 HIG*ة …………….……… ١- اL4!MI 90#$

 HIG*ة …………………… ٢- اL4!MI 90#$

  HIG*ة ……………………٣- اL4!MI 90#$

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه



ورقة عمل لمادة $الدي ال@KLت للصف الرابع للفصل الدرا;( األول 
( $الدي صـ٧٠ 

B� لدرس : الِحرف واألدوات

س١ : من أنا ؟ 

أنا صانع السفن الصغيرة 

والكبيرة في مكان يسمى النقعه 

فمن أنا

أنا صانع 

املجوهرات و الحُلي 

فمن أنا ؟

أنا الذي اقوم بتصليح أداة 

الرحى التي تطحن القمح فمن 

أنا ؟

………………………………………………………………………

س٢: أ�مل الع|ارات التالWة :  

١- عمل �حتاج إ� مهارة وصناعة �دو;ة �س�  ………………………………… ٠ 

٢- صانع المشغوالت الجلد�ة ُ�طلق علTه اسم …………………………………… ٠  

ا �1 …………………………………… ٠ 1 مارسها رجال أهل الNاد�ة قد�م� rs٣- من الحرف ال

س٣: $االستعانة $ال@تاب المدر;( الحظ الصور التالWة ثم أ±تب اسم الِحرف أسفلها : 

………………………………………………………………………………………………………

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه



ورقة عمل لمادة $الدي ال@KLت للصف الرابع للفصل الدرا;( األول 
لدرس : أوµً : الغوص ع¦ اللؤلؤ صـ٧٣ 

س١ : اذكر ما �¦( :  

 P-. QE-I!7*ا
RES? GTUة 

ا*W)ص 

………………

………………

ٔادوات ا*W)اص 

✖ أمام الع|ارة الخاطئة :   ✔ أمام الع|ارة الصحWحة وعالمة  س٢ : ضع عالمة 

v 1دا�ة فصل الصTف (     )  
23 1

1 الما�2
١- ¢انت تخ¡ج سفن الغوص ع9 اللؤلؤ 23

 (     ) 1 £Z٢- الغواص هو الشخص الذي ¦ستخ¡ج اللؤلؤ من أعماق الخليج العر

٣- الشخص الذي يتاجر vاللؤلؤ ¦س� النوخذة (    )

………………

………………

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه



ورقة عمل لمادة $الدي ال@KLت للصف الرابع للفصل الدرا;( األول 
( $الدي صـ٧٥ 

B� ا : الزراعة �Wلدرس : ثان

س١ : عدد ما �¦( :  

- أهم املحاصيل الزراعية في دولة الكويت قديًما  : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- أدوات الزراعة قديًما في دولة الكويت : 

………………………………………………………………………………………………………

ا ·ستفWدون من شجرة النخWل :  س٢: وضح من خالل الجدول التا�( كWف �ان ال@qKLيون قد�م�

س٣ : ما هو المخيول ؟ 

[bE [!ن ا*()$<E)ن $ES>a%ون &%$ً#! G_` QIة ا*QI 9] 34 9E^R آ@3F ؟ 

 : 9E^R*ة اG_` b7?

 : 9E^R*ة اG_` وعde

 •إعداد معلمة املادة  : أ/  هبه اجملرن         •رئيسة الشعبة : أ/ ناهد الظفيري      •مديرة املدرسة : أ/ خديجه احلتيه

- أهم املناطق الزراعية في دولة الكويت قديًما  : 




