
 وزارة التربٌة
  االسم : ..............                                  مدرسة لولوه مال صالح الربٌعة أ.ب     

 ورقة عمل

 قصة بالدي 2

 
امامك  خرٌطة شبه الجزٌرة العربً ارسمً خط سٌر ال صباح من 

 منطقة الهدار الى وصولهم لدولة الكوٌت:

 
 

 عللً :
 سبب تسمٌتهم بالعتوب ؟

................................................................... 
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 ورقة عمل

 قصة بالدي 1

 اكملً ما ٌلً :
 رتبً اسم  دولة الكوٌت من االقدم حتى االحدث:

 

 
 

 ماذا تعنً كلمة الكوت؟ :
............................................................................  

 
 بماذا ٌستخدم الكوت ؟ :

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

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

 
 القرٌن هو اسم الكوٌت قدٌما والذي ٌعنً تصغٌر القرن

 

 

 

.......... 

.......... 

.......... 

 

.............فً ......منطقة ........  
 هاجروا منها بسبب:

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

...........هاجروا باتجاه جهة .......  
..................شبه جزٌرة.....الى   

...................باستخدام... اوصلو  

 

......................دولة ...........  
...............وصلوا باستخدام.....  

 

 :سكنوا فً منطقة

 ........... ثم .............

اعداد المعلمه        مدٌرة المدرسة                        رئٌسة القسم            

أ. لطٌفه البطحانً             أ. فجر الحساوي                    أ. هناء القحطانً  
 مدٌرة المدرسة                        رئٌسة القسم                  اعداد المعلمه

أ. لطٌفه البطحانً             أ. فجر الحساوي                    أ. هناء القحطانً  
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 ورقة عمل

 األتفاقٌة الكوٌتٌه البرٌطانٌة عام 1911م

 
 اكملً ما ٌلً :

................الشٌخ...............الحاكم السابع لدولة الكوٌت هو  -1  

:عدة القاب منها لقب الشٌخ مبارك الصباح ب -2  

 
 
 

 
 
 

 

اتفاقٌة الحماٌة فً سنه........................................تمت  -3  

: اطراف األتفاقٌه هم -4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ؟ عددي بنود اتفاقٌة الحماٌة -5  
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 ورقة عمل
 حكام بالدي الكوٌت

 
 اكملً ما ٌلً :

.....................................اول حاكم لدولة الكوٌت هو  -1  

حكام الذٌن تولوا حكم البالد ........................ٌبلغ عدد ال -2  

من اسباب اختٌار الشٌخ صباح بن جابر اول حاكم لدولة الكوٌت : -3  

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

 

 
 
 
 

 

 
 

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

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

......................حدثت فً عهد الشٌخ :.................. الحدث  

  ....................افتتحت فً عهد الشٌخ :..................الحدث

.....................حدثت فً عهد الشٌخ :.................. الحدث  

.......................افتتحت فً عهد الشٌخ :.................الحدث  

  ..........................فً عهد الشٌخ : ......................الحدث

...........................فً عهد الشٌخ :..................... الحدث  

 مدٌرة المدرسة                           رئٌسة القسم                            اعداد المعلمة

لطٌفة البطحانً                          فجر الحساوي                  هناء القحطانً             

 

 

 

 مدٌرة المدرسة                        رئٌسة القسم                  اعداد المعلمه

أ. لطٌفه البطحانً             أ. فجر الحساوي                    أ. هناء القحطانً  
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 ورقة عمل

 رموز بالدي 1
 

عددي رموز دولة الكوٌت : -1  

 
 

 اكملً ما ٌلً:

بدأ استخدام النشٌد الوطنً الكوٌتً فً تارٌخ  -1

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

الكوٌتً فً عهد الشٌخ استخدم النشٌد الوطنً  -2

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

 ما واجبك تجاه علم وطنك ؟

 ...................................................... 
 ...................................................... 
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 ورقة عمل
 استقالل بالدي الكوٌت

 اذكري ما ٌلً :

ما هو اسم االتفاقٌه التً حصلت بموجبها الكوٌت على استقاللها ؟ -1  

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

عام مضى على استقالل دولة الكوٌت ؟كم  -2  

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

فً اي عام حصلت الكوٌت على استقاللها ؟  -3  

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

عبدهللا السالم ؟ ولماذا لقب بهذا اللقب ؟ما هو لقب الشٌخ  -4  

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

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

ما هً اعمال الشٌخ عبدهللا السالم الداخلٌة والخارجٌة ؟ -5  

 
 

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

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

 االنجازات الخارجية

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

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

 االنجازات الداخلية

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

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

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

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

 مدٌرة المدرسة                        رئٌسة القسم                  اعداد المعلمه

أ. لطٌفه البطحانً             أ. فجر الحساوي                    أ. هناء القحطانً  
رئٌسة القسم                  اعداد المعلمه         مدٌرة المدرسة           

أ. لطٌفه البطحانً             أ. فجر الحساوي             أ. هناء القحطانً  



 وزارة التربٌة
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 ورقة عمل
 سكان بالدي الكوٌت

 اجٌبً عما ماٌلً :
 

ما فائدة التعداد السكانً ؟ -1  

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

متى بدأ ٌتزاٌد عدد السكان فً دولة الكوٌت ؟ -2  

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

متى ٌتم عمل التعداد السكانً ؟ -3  

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

اٌهما اكثر عدد الذكور او االناث وما هو السبب ؟ -4  

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

الكثافة السكانٌة هً ........................................ -5  
 

ما هً اسباب زٌادة عدد السكان فً دولة الكوٌت ؟ -6  
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 ورقة عمل

 رموز بالدي الكوٌت 2

 

الشعارات التالٌه من االقدم الى االحدث: صلً -1  

 

 

االولالشعار   

 

 

الثانيالشعار   

 
 

الثالثالشعار  

 
 
 

الحظً شعار دولة الكوٌت واكتبً ماتشاهدٌن فً الشعار: -2   

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

 

العملة المستخدمه فً دولة الكوٌت قبل الدٌنار الكوٌتً هً -3  

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

 

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

وتكون بسبب 
.................... 

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

 وهي 

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

 

 

 

 مدٌرة المدرسة                        رئٌسة القسم                  اعداد المعلمه

أ. لطٌفه البطحانً             أ. فجر الحساوي                    أ. هناء القحطانً  

 

 مدٌرة المدرسة                        رئٌسة القسم                  اعداد المعلمه
فجر الحساويأ. هناء القحطانً                    أ. لطٌفه البطحانً             أ.   
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 ورقة عمل
 تابع – محافظات بالدي الكوٌت

 خرٌطة محافظات دولة الكوٌت
 

 أمامك خرٌطة محافظات الكوٌت نفذ المطلوب:
 

...................تعتبر اكبر المحافظات مساحة .............. -اصفر-(1الرقم )  

...............................ظه بها المقار الحكومٌة...محاف -احمر- (2الرقم )  

.....................كثر المحافظات كثافه سكانٌة...تعتبر ا -وردي–( 3الرقم )  

....................المحافظات مساحة ......... اصغرتعتبر  -اخضر-( 4الرقم )  

............................المحافظات مساحة  احدثتعتبر -بنفسجً–( 5الرقم )  

...................التً ٌتركز بها الكوٌتٌون...ظة هً المحاف --(6الرقم ) برتقالً 
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 ورقة عمل
 محافظات بالدي الكوٌت

 اكملً ما ٌلً :

محافظات دولة الكوٌت من االصغر الى االكبر هم : -1  

 
 

 أكملً الجدول التالً:
 

 عدد محافظات دولة الكويث 

 اكبر المحافظات مساحة 

 اصغر المحافظات مساحة 

 اكثر المحافظات كثافة سكانٌة 

الكوٌتٌونالمحافظه التً ٌتركز بها    

 احدث المحافظات 

المحافظه التً ٌوجد بها المقار  
 الرئٌسٌة للحكم

 

 

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

 مدٌرة المدرسة                        رئٌسة القسم                  اعداد المعلمه
 أ. هناء القحطانً                    أ. لطٌفه البطحانً             أ. فجر الحساوي
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أ. لطٌفه البطحانً             أ. فجر الحساوي                    أ. هناء القحطانً  
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