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 نهظف انرابع االبخذائً
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انوحذة انثانثت   

  88انى  67من طفحت 

فجر الحساوي. أ: اعداد   

لطٌفه البطحانً. أ: رئٌسة المسم   

هناء المحطانً. أ: مدٌرة المدرسة   

 وزارة التربٌة

 منطمة العاصمة التعلٌمٌة

ب.مدرسة لولوة مال صالح الربٌعة أ  
 لسم االجتماعٌات

التلخٌص الٌغنً عن الكتاب المدرسً: مالحظه   



 انذرش األول : االزٌاء انشعبٍت ص 67 - 69
 

:تنقسم األزٌاء الشعبٌة فً دولة الكوٌت الى قسمٌن   

 

 

 

 

 

 

 

المالبس  -1
 الرجالٌة

 البشت

 العمال

 الغتره

 الدشداشة

المالبس  -2
 النسائٌة

 العباٌة

 الثوب

 الدراعة

البخنك -البرلع   

 ٌرتدي الرجل الكوٌتً دشداشة 

 باللون الفاتح 

 فً فصل الصٌف 

 الن اللون الفاتح ٌعكس اشعة الشمس

ٌرتدي الرجل الكوٌتً دشداشة باللون 
الداكن فً فصل الشتاء النها تمتص 
اشعة الشمس وبالتالً تشعر بالدفئ 

 وتكون من القماش الثقٌل

ترتدي السٌده الكوٌتٌة 

عند خروجها من المنزل 

العباءه بسبب العادات 

والتقالٌد – للستر - 

 للحشمة

انواع 
الدشداشة 
 الكوٌتٌة

 دشداشة الشد

القاطدشداشة   دشداشة الشالح 
لطٌفة البطحانً. أ: فجر الحساوي                رئٌسة المسم . أ: اعداد   

هناء المحطانً.أ: مدٌرة المدرسة   

 تتنوع المالبس فً جمٌع انحاء العالم ومن ضمنها بالدي الكوٌت



 انذرش انثانً: انحرف و االدواث فً بالدي ص 70 - 72
 انواع الحرف المدٌمة

ن  
ف المرٌبه م

حر
ال

ً
ج العرب

خلٌ
حل ال

سا
 

 مثل البوم والسنبون هو صانع السفن المالف
تصنع السفن فً 
 مكان ٌسمى النمعه

 صانع ادوات الصٌد

هل المدٌنة
ف ا

حر
 

 صانع المجوهرات والحلً الصاٌغ

 مصلح الرحى التً تطحن الممح النكاس

 صانع المشغوالت الجلدٌة الخراز

هل البادٌة
ف ا

حر
 

 الرعً

 حٌاكة السدو

 صناعة منتجات االلبان

صناعة  النجار
 البشوت

 الخواص الحداد

 البناي الصفار

حٌاكة 
 السدو

 المفاص

: اعداد   
الحساوي         فجر . أ

: المسمرئٌسة       

لطٌفة البطحانً. أ  

: مدٌرة المدرسة   

المحطانًهناء .أ  
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 انذرش انثانث: اوال : انغوص عهى انهؤنؤ ص 73 - 74

 البممة
هو العمد الذي تتزٌن 
به المرأه الكوٌتٌة و 
هو مصنوع من 

 اللؤلؤ   

حبات بٌضاء 
 اللؤلؤ صغٌره و المعه

ٌخرج الغواص بسفن الغوص الى 
الخلٌج العربً فً فصل الصٌف 

 لمدة ستة اشهر
 الغواص

 ادوات الطواش

 الطوس

 المٌزان

 العاملٌن على متن السفٌنة

 النوخذه

 المجدمً

السٌب    

 الغواص

 ادوات الغواص

 الفطام

 الدٌٌن

الشخص الذي  الحجر الرصاص

ٌهتم بتجارة 

اللؤلؤ ٌسمى 
 الطواش

: اعداد   
فجر الحساوي     . أ

: رئٌسة المسم       

لطٌفة البطحانً. أ  

: مدٌرة المدرسة   

هناء المحطانً.أ  



 انذرش انرابع : ثانٍا: انسراعت فً بالدي ص 75 - 78

 جزٌرة فٌلكا
لرٌة 
 الجهراء

 الصبٌحٌة الفنطاس

من المناطك 
 الزراعٌة لدٌما

الفرضةٌسمى سوق الخضار بسوق   

اعتمد المزارعون لدٌما على االبار 
 فً ري مزروعاتهم

تعتبر شجرة النخٌل من 
االشجار ذات االنتشار 
 الواسع فً الكوٌت

السعف ٌستخدم 

تغطٌة فً 
المنازلسموف   

التمر: ثمرها   

 جذوعها تستخدم 

 لمواد النجارة 
 والبناء

منطمة 

الجهراء اكثر 

المناطك 
 زراعه للنخٌل

المخٌول هً 
دمٌه توضع 
فً المزارع 
 البعاد الطٌور

من االدوات التً كانت تستخدم 
:لدٌما فً الزراعة  

 المحراث الجدوم الصخٌن

 اهم المحاصٌل الزراعٌة فً دولة الكوٌت لدٌما

 التمر

 الحبوب

 الورلٌات

 الطماطم

من فوائد 

 النخٌل

: اعداد   
فجر الحساوي . أ  

: المسمرئٌسة    

لطٌفة البطحانً. أ  

: مدٌرة المدرسة   
هناء المحطانً.أ  

 جزٌرة فٌلكا

 الفنطاس

 الصبٌحٌة

 الجهراء



 انذرش انخامص: ثانثا: انظٍذ انبري ص 79 - 80
 من ادوات 

 صٌد الطٌور

 الفخ

 الصالبة

 السالٌة

 الصقر

 الكلب

 اهم انواع الحٌوانات التً 

الصحراوٌةتوجد فً البٌئة   

 االرنب

 الضب

 الحباري

 الحصنً

 الحٌه

ص 
ر هواٌة القن

شا
ب انت

سبا
ن ا

م
:

 

 صفاء الجو فً فصل الربٌع

 وجود النباتات الصحراوٌة

 مرور بعض الطٌور المهاجرة

 التراحات لحل المشكلة
 منع الصٌد فً مواسم التكاثر وضع الموانٌن للحد من الصٌد الجائر

 اثار المشكله
 انمراض الحٌوانات خلل بٌئً

 اسباب المشكله
 الصٌد من دون الحاجه

 مشكلة الصٌد الجائر

: اعداد   
الحساوي  فجر . أ

: رئٌسة المسم     

لطٌفة البطحانً. أ  

:مدٌرة المدرسة   

هناء المحطانً.أ  



 انذرش انطادش: األنعاب انشعبٍت ص 81- 84

 عماكور
االلعاب الشعبٌه 
:عدٌده ومنها   الحٌله 

 الدرباحه
طاق 
طاق 
 طاقٌة

اعظٌم 
 ساري

 الذٌب
الغنم و  

لمسمٌن العاب لالوالد و لدٌما الشعبٌة تنمسم االلعاب 

 العاب للبنات

االلعاب 
 الحدٌثة

 مكلفة

 ضوضاء

 معقدة

االلعاب 
 الشعبٌة

 غٌر مكلفة

 نشاط بدنً

 جماعٌة

 الفرق بٌن االلعاب الشعبٌة الكوٌتٌة و

االلعاب الحدٌثة   

: اعداد   

فجر الحساوي    . أ

: رئٌسة المسم    

لطٌفة البطحانً. أ  

: مدٌرة المدرسة   

هناء المحطانً.أ  



 انذرش انطابع: االمثال انشعبٍت ص 85 - 87

• هو كالم موزون واضح المعنى موجز اللفظ 
..ٌتداوله الناس لٌعبر عن حادث ما   المثل 

الناس للناس والكل 
 باهلل

• ٌمال للحث على 
 مساعدة االخرٌن

 ماٌعٌنك اله ٌمٌنك

• ٌمال المثل لحث 
االنسان لالعتماد 

 على نفسه

الً ماله اول ماله 
 تالً

• االعتزاز 
بالماضً اساس 

 المستمبل

ربع تعاونوا ما 
 ذلوا

• العمل الجماعً 
 بسرعه واتمان

الخٌره فٌما اختاره 
 هللا

• الرضا بمضاء 
 هللا و لدره

 اسفرت وانورت

• ٌمال عند 
الترحٌب 
 بالضٌوف

 حبل الكذب قصٌر

•  ً ٌدعو للصدق ف
 المول و الفعل

 الجمعة معزة

• ٌدعو لصلة 
 الرحم والتعاون

بعض 

االمثال 

 ومعانٌها

فجر الحساوي. أ: اعداد   

لطٌفة البطحانً. رئٌسة المسم أ  

 مدٌرة المدرسة هناء المحطانً


