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مطابع الخط

المراجعة العلمية
أ. زهراء عباس البلوشي

أ. آمنة محمد الجيماز
أ. أمينة حسين كمشاد

أ. عادل مرزوق المشيلح
التصحيح اللغوي

أ. جهاد سالم الحجلي
رسام الخرائط

أ. عدنان مشري الضفيري
المتابعة الفنية

إعداد وتجهيز المكتب المدرسية

شاركنا بتقييم مناهجناالكتاب كامًل















المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصالة والسالم على أشرف األنبياء و المرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد .

يتناول كتاب بالدي الكويت للصف الخامس االبتدائي و الذي نسأل الله العلي القدير 
أن يحقق األهداف التربوية المرجوة منه في فصوله السبعة العديد من الموضوعات الهامة 
والتي راعينا عند جمعها في هذا الكتاب الترابط العلمي و المنطقي للمعلومات فضاًل على 

ذلك راعينا ما يلي:
المرحلة . 1 لمتعلمي  اللغوي  للمستوى  مالئمة  و  سهلة  بلغة  الكتاب  مفردات  تقديم 

االبتدائية.
تقديم مادة علمية مالئمة للمستوى العقلي و الجسدي لمتعلمي المرحلة.. 2
تعزيز االنتماء الوطني لبلدنا الكويت.. 3
تزويد الكتاب بالوسائل التعليمية المتنوعة والمترابطة مع المادة العلمية من خرائط . 4

العلمية،  المادة  إيصال  المعلم على  لتساعد  وجداول؛  ومصورات وأشكال ورسوم 
ولتساعد في الوقت نفسه المتعلمين في فهم المادة.

أفضل . 5 بشكل  المادة  فهم  على  المتعلمين  لتعين  المتنوعة  األنشطة  الكتاب  تضمين 
فضاًل عن أنها تنمي مهارات التفكير لديهم.

عزيزي المعلم عليك :

أن تخلق جوًا تفاعليًا داخل الفصل أثناء تقديم الموضوعات و االبتعاد قدر المستطاع . 1
عن النمط التقليدي  ) التلقين و الحفظ (.

للقيام باألنشطة . 2 المشاركة بصورة فردية أو جماعية  المتعلمين على  ضرورة تشجيع 
المتضمنة في موضوعات الكتاب .

)المعلم،  الجميع  جهود  تضافر  يرجى  الكتاب  هذا  من  المرجوة  األهداف  لتحقيق  ختامًا 
المتعلم، أولياء األمور(...

والله ولي التوفيق
المؤلفون
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العربية(

الوحدة السادسة 
دولة الكويت 

وعالقاتها 
الخارجية 

)منظمة التعاون 
اإلسالمي(

الوحدة السابعة
دور دولة الكويت 

اإلنساني 

الدرس األول : جامعة الدول العربية .
الدرس الثاين : انضامم دولة الكويت جلامعة الدول 

العربية .
الدرس الثالث :دور دولة الكويت يف جامعة الدول 

العربية.
تقويم الوحدة اخلامسة

الدرس األول : الكويت ومنظمة التعاون اإلسالمي.

الدرس الثاين  : انضامم دولة الكويت ملنظمة  التعاون 

اإلسالمي.
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                 )الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية(.
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الشيخ صباح  العمل اإلنساين  قائد   : الثاين  الدرس 
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الدرس الثالث :اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية :
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الوحدة األولى
بالدي الكويت

سطح الكرة األرضية 
١- املسطحات املائية . ٢- القارات .

الدرس األول

الدرس الثاين

الدرس الثالث

الدرس الرابع

بالدي الكويت ودول اخلليج العربية .

بالدي الكويت ودول الوطن العريب .

بالدي الكويت ودول العامل اإلسالمي.



١6

الدرس األول

سطح الكرة األرضية

التمهيد 

التاريخ ........ / ........ / ...........

مم يتكون سطح الكرة األرضية ؟
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النشاط األول

اقرأ ... الحظ ثم استنتج	 

تتكون الكرة األرضية من يابسة وماء ، وتغطي املياه حوايل 70% من سطح الكرة األرضية 
وتوجد عىل شكل مسطحات مائية، ومتثل اليابسة حوايل 30% من مساحة الكرة األرضية، 

وتوجد عىل شكل قارات. 

أمحد عامل طبيعة يقوم بالعديد من الرحالت حول العامل الستكشاف الغابات 
ودراسة النباتات يف رحلته  األخرية وصل إىل منطقة يوجد فيها نوع جديد 

من النبات يستخدم يف صناعة األدوية الطبية.
1- ما وسيلة النقل التي استخدمها عامل الطبيعة أمحد يف رحلته األخرية؟..................
2- وأين تستخدم هذه الوسيلة ؟...............................................................

3- ما داللة األلوان عىل اخلريطة ؟

اقرأ وتعلُّم

لغز عالم الطبيعة

............................................................................................
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ن نسبة املياه ونسبة اليابسة عىل سطح الكرة األرضية يف الشكل التايل.  1 - دوِّ
2 -  لون ما يمثل مساحة اليابسة باللون األصفر، وما يمثل مساحة املاء باللون األزرق.

3 - االستنتاج : مساحة .....................  عىل سطح الكرة  األرضية أكربمن مساحة......................

النشاط الثاني

النشاط الثالث

املواد  باستخدام  األرضية  الكرة  بعمل مرشوع جمسم  املجموعة  ١- شارك زمالئك يف 
التالية :

• بالون بالّلون األزرق.	
• صمغ ) ِغراء(.	
• أوراق قص لصق باللون األصفر .	
• مقص	
• صور ) حيوانات برية - حيوانات بحرية - سفن - سيارات - خيام - منازل(	

٢ -  ماذا نالحظ عىل شكل جمسم الكرة األرضية؟
................................................................................................................................        
................................................................................................................................        
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١ -   المسطحات المائية

 – – اخللجان  البحار   – املحيطات   ( الكرة األرضية  مثل  املائية عىل سطح  املسطحات  تتنوع 
األهنار – البحريات - املضائق(. 

املحيط : مسطح كبري 
جدًا من املاء املالح.

اخلليج : بحر ضيق 
يمتد طوليًا بني 

اليابس.

البحر : مسطح مائي 
أصغر من املحيط 

يفصل بني القارات. 

املحيط املتجمد الشاميل

املحيط املتجمد اجلنويب

النشاط األول

الحظ اخلريطة... ثم نفذ ما يليها :	 

اخلليج العريب

١٩



٢٠

النشاط الثاني

اخللجانالبحاراملحيطات

2-   اكتشف اسم حميط تكرر أكثر من مرة.

 3- هل تعلم ملاذا تكرر؟

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

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

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

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

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

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

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

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

أكمل العبارات التالية بام يناسبها مما درست:

1- تطل بالدي الكويت عىل مسطح مائي يسمى ............................................................

2- مسطح مائي أصغر من املحيط يفصل بني القارات يسمى..........................................

3- يبلغ عدد املحيطات يف العامل ...........................................................حميطات.

1- استنتج أسامء املسطحات املائية من اخلريطة ثم صنفها يف اجلدول التايل:

٢٠
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٢ -  القارات

القارة: هي مساحة كبيرة من اليابسة يحيط بها املاء

	  

القارة القطبية اجلنوبية 
قارة غري مأهولة 

بالسكان .

يتكون العامل من سبع قارات هي :
آسيا ، أوروبا ، أفريقيا ، أمريكا الشاملية ، أمريكا اجلنوبية ، أسرتاليا ، القارة القطبية اجلنوبية. 

	   	تقع بالدي الكويت   
يف قارة آسيا.

	  

قارة أسرتاليا أصغر قارة 
من حيث املساحة .

 قارة آسيا أكرب قارات 
العامل مساحة وأكثرها 

سكانًا .

املحيط املتجمد الشاميل

املحيط املتجمد اجلنويب

املحيط اهلندي

املحيط اهلادياملحيط اهلادي يس
ألطل

ط ا
حي

امل
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النشاط األول

النشاط الثاني

تتبع النقاط بالقلم يف األشكال التالية ثم أكمل اجلدول الذي يليها:	 

اسم القارة

مميزاهتا

أسرتالياأوروبا

أمريكا آسيا
الشاملية

أمريكا 
اجلنوبية

القارة القطبية أفريقيا
اجلنوبية

اكتب أسامء  القارات حسب موقعها عىل خريطة العامل التالية .	 

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

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

املحيط املتجمد الشاميل

املحيط األطليس

املحيط املتجمد اجلنويب

املحيط اهلندي

املحيط اهلادي

املحيط اهلادي
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الدرس الثاني

بالدي الكويت ودول الخليج العربية
الحظ الشكل وأكمل االجتاهات األصلية واالجتاهات الفرعية.	 

التاريخ ........ / ........ / ...........

عثامن : ماذا تفعل يا أيب؟
األب : ارسم خريطة لدول اخلليج العربية.

عثامن : وملاذا سميت بدول اخلليج العربية يا أيب ؟
األب :ألهنا تطل عىل مسطح مائي يسمى  »اخلليج العريب«.

عثامن : وماهي دول اخلليج العربية ؟
دولة  قطر،  دولة  البحرين،  مملكة  السعودية،  العربية  اململكة  الكويت،  »دولة  دول  ست  هي   : األب 

اإلمارات العربية املتحدة، وسلطنة ُعامن« وتقع مجيعها عىل الساحل الغريب للخليج العريب .
عثامن : وأين تقع بالدي الكويت بالنسبة لشبه اجلزيرة العربية ؟ 

األب : تقع يف الشامل الرشقي لشبه اجلزيرة العربية .
عثامن : شكرًا يا أيب عىل هذه املعلومات.

األب : عفوًا يابني.

اقرأ وتعلم 

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

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

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

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

.............................
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النشاط األول

النشاط الثاني

من خالل قراءة احلوار السابق أكمل اجلدول التايل:	 

الحظ خريطة شبه اجلزيرة العربية ونفذ ما يليها:	 

بالدي

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

اململكة العربية

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

مملكة

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

دولة

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

دولة

....................
العربية املتحدة

سلطنة

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

املضيق : منفذ أو ممر 
ضيق من املاء يفصل 
بني مسطحني مائيني.

	  

	  

اخلليج العريب
خليج عامن

طنة عامن
سل

مضيق هرمز

٢٤
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1- ارسم عىل الشكل يف اخلريطة اجتاه موقع بالدك الكويت بالنسبة لشبه اجلزيرة العربية.
2- اكتب أسامء دول اخلليج العربية حسب اجلدول التايل :

3- استنتج اسم املسطح املائي الذي تطل عليه مجيع دول اخلليج العربية.

4- تعاون مع زمالئك وسجل عىل األشكال يف اخلريطة خط سري رحلتكم البحرية من دولة الكويت 
إىل سلطنة ُعامن ثم قم بإرساهلا عرب وسائل التواصل االجتامعي إىل افراد أرستك.

دول تطل عىل أكثر من مسطح مائيدول تطل عىل مسطح مائي واحد 

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

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

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

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

نمر عرب اخلليج
.........................

ثم مضيق
.........................

ثم خليج
.........................

بداية الرحلة دولة
......................... ...

ونصل سلطنة
.............................
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الدرس الثالث

بالدي الكويت ودول الوطن العربي

التاريخ ........ / ........ / ...........

مريم : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

األم: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته.

مريم: لقد درست اليوم يف مادة االجتامعيات درسًا جديدًا يا أمي.

األم: وما الدرس ؟

مريم: درس عن الوطن العريب .

األم:  موضوع مجيل... وماذا عرفت؟ سأستمع إىل ما تعلمته اليوم يا مريم.

مريم: عرفت أن الوطن العريب يضم جمموعة من الدول جتمعها سامت مشرتكة مثل ) الدين واللغة 
آسيا  قاريت  بني  ويمتد  العامل  وسط  يف  ويقع  املشرتكة(،  واألهداف  والتاريخ  والرتاث  العربية 
وأفريقيا ، وتقع بالدي الكويت يف اجلهة الرشقية من الوطن العريب، وكذلك عرفت أن عدد 
دول الوطن العريب 22 دولة ، ويطل الوطن العريب عىل العديد من املسطحات املائية ويرشف 

عىل العديد من املضائق املائية التي جعلت له أمهية كبرية يف املالحة والتجارة العاملية.

األم: موضوع ممتع يا مريم بارك اهلل فيك.

اقرأ وتعلُّم
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النشاط األول

الحظ خريطة العامل ثم أجب عام يليها:	 

1- ماذا يمثل اللون األصفر عىل اخلريطة؟
................................................................................................................................................

2- اكتب أسامء القارات التي يمتد فيها الوطن العريب عىل اخلريطة.

3 - استنتج أمهية موقع الوطن العريب من اخلريطة.
................................................................................................................................................

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

املحيط املتجمد اجلنويب

دي
ـها

ط ال
حي

امل

دي
ـها

ط ال
حي

امل

املحيط املتجمد الشاميل
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النشاط الثاني

النشاط الثالث

من خالل قراءة احلوار السابق اكتب:	 

السمات املشتركة بني دول الوطن العربي

	  
اخلريطة للقراءة والتحليل فقط غري مطالب املتعلم بتحديد املضائق ومواقع الدول العربية.

الحظ خريطة الوطن العريب التالية ثم نفذ ما يليها:	 

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

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

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

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

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

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

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

القناة :ممر مائي صناعي 
يشق للربط مابني 
مسطحني مائيني0

مضيق هرمز

٢8
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...........................

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

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

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

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

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

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

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

    ١    عدد املضائق  املائية التي يطل عليها الوطن العريب.

    ٢  عدد أسامء املسطحات املائية التي تطل عليها دول الوطن العريب.

3  حدد بالرمز           موقع بالدك الكويت عىل اخلريطة.

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

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

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

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

٤  تعاون مع زمالئك يف تصنيف الدول حسب اجلدول التايل* واكتب يف الشكل اسم البحر 
الذي يفصل بينهام:

دول الوطن العريب يف قارة أفريقيادول الوطن العريب يف قارة آسيا

* املتعلم غري مطالب بحفظ أسامء الدول.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٢٩



3٠

الدرس الرابع

بالدي الكويت ودول العالم اإلسالمي

التاريخ ........ / ........ / ...........

حيتل العامل اإلسالمي موقعًا وسطًا بالنسبة إىل العامل و يشغل مساحة واسعة شبه متصلة من اليابسة، 
متتد يف أربعة قارات هي آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا اجلنوبية مما، أكسبه العديد من املزايا.

وتقع بالدي الكويت يف وسط العامل اإلسالمي.

  اقرأ وتعلم

ذ اقرأ - الحظ - ثم نفِّ

	  

العامل اإلسالمي: 
جمموعة من الدول التي يكون 

فيها عدد املسلمني %50 
فأكثر من جمموع السكان .

١ - القارات التي يمتد 
فيها العالم 
اإلسالمي 

...............................النشاط األول
...............................

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

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

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

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

3٠
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2 -العامل اإلسالمي جمموعة من الدول التي يكون فيها عدد املسلمني .....................  % فأكثر من 
جمموع   السكان. 

3-   حدد بالرمز           موقع بالدك الكويت عىل اخلريطة.
4 - أين تقع بالدي الكويت بالنسبة للعامل اإلسالمي.

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

5- سجل عىل اخلريطة املسطحات املائية التالية ) املحيط األطليس ، املحيط اهلادي ، املحيط اهلندي، 
البحر املتوسط ( . 

6- استنتج من اخلريطة أمهية موقع العامل اإلسالمي . ..................................................................

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

● للعامل اإلسالمي مميزات عديدة منها:

1- عدد املسلمني يف العامل اإلسالمي ربع سكان العامل  .          

2-   مساحة العامل اإلسالمي ربع مساحة الكرة األرضية.

3-  كثرة املوارد الطبيعية.

4-  يطل العامل اإلسالمي عىل 18 بحرًا، ويرشف عىل 3 حميطات و عىل العديد من املضائق املائية.

  اقرأ وتعلم

النشاط الثاني

مثلها يف الدائرة 
البيانية وظللها

مثلها يف الدائرة 
البيانية وظللها

3١
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تعاون مع زمالئك يف قراءة اجلدول ونفذ كل ما يليه:	 

النشاط الثالث

ل البيانات يف اجلدول إىل أعمدة بيانية. 1- حوِّ

قارات العامل

2- استنتج حقائق من الرسم البياين.
    

عدد الدول اإلسالمية

عدد الدول اإلسالمية يف قارات العامل

2أوروبا
27آسيا

26أفريقيا
1أمريكا اجلنوبية

	  0
5

10
15
20
25
30

40
35

45

أوروباآسياأفريقياأمريكا اجلنوبية

............................................................................................................................................... -                

............................................................................................................................................... -                
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النشاط األول

١   من خالل األحرف استنتج ثم سجل أسامء الدول اإلسالمية التي ينتمي إليها احلجاج يف الفقرة السابقة:

مرحبًا يا أصدقائي .. أنا خالد 
قمت أنا وأرسيت بتأدية مناسك احلج هذا العام وهلل احلمد. ويف رحلة احلج رأيت العديد من احلجاج  
فت عىل كثري منهم مثل احلاج ) عثامن ( من  بمختلف أشكاهلم و ألوان برشاهتم ولغاهتم وجنسياهتم، تعرَّ
قارة أوروبا، واحلاج ) عبداهلل ( من قارة أفريقيا و احلاج ) حممد (من قارة آسيا مجيعهم مسلمون أتوا من 
بلداهنم لتأدية مناسك احلج . وينتمون لدول إسالمية تدين بالدين اإلسالمي . وعىل الرغم من أهنا دول 
غريعربية إال أن بعض مواطنيها يتحدث اللغة العربية ألهنا لغة القرآن الكريم إضافة إىل لغتهم األصلية.

احلاج عثامن

احلاج حممد

احلاج عبداهلل

اقرأ واستمتع
مناذج من دول العالم اإلسالمي

أأ
ل

ب
ا

ن
اي

أ

ودن
ين

س
ي

ا

ام
ل

ي
33
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٢     أقرأ األيات الكريمة وأكتب داللتها يف الفراغات التي تليها .  

الدرس للقراءة فقط

استعن بوسائل التواصل اإللكرتونية مع زمالئك للتعرف 	 
عىل جنسية العاملني املسلمني يف املرافق العامة يف منطقتك 

وسجلها يف اجلدول. 

القارةالبلدوظيفة العامل

النشاط الثاني

قال تعاىل)ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( سورة األنبياء اآلية 92.

)ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   	 
ڈ  ژ( سورة احلجرات اآلية 13.

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

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

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

......................................................................................................................................................
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أ

تقويم الوحدة األولى

ج

ب

املحيطاخلليج

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

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

أواًل: األسئلة املوضوعية

أ    ضع الرمز )	( أمام العبارة الصحيحة  والرمز )X(  أمام العبارة غري الصحيحة

1- تبلغ نسبة اليابسة من سطح الكرة األرضية 70 % .                                  )          (
2- تعد قارة أوروبا أكرب القارات مساحة .                                          )          (
3-تقع بالدي الكويت يف وسط العامل اإلسالمي .                                           )          (

4- تقع بالدي الكويت يف الشامل الرشقي لشبه اجلزيرة العربية .   )          (      

       أكمل العبارات التالية بام يناسبها مما درست:            

1- متثل نسبة املاء من سطح الكرة األرضية ...................................................  % . 
2- املسطح املائي الذي تطل عليه مجيع دول اخلليج العربية يسمى …………….………….………..

3- القارة غري املأهولة بالسكان تسمى ……………………………………………………...
4- يبلغ عدد دول الوطن العريب ……………………..……...…….………….. دولة. 

5 - القارة التي يوجد فيها دولة إسالمية واحدة تسمى …………………………………………..

        اكتب املفهوم أو املصطلح الدال عىل العبارات التالية:

) .....................................( منفذ أو ممر ضيق من املاء يفصل بني مسطحني مائيني .- 1
)..................................... ( جمموعة من الدول جتمعها سامت مشرتكة مثل الدين و اللغة و الرتاث - 2

ومتتد بني قاريت آسيا و أفريقيا .
)..................................................... ( مساحة كبرية من اليابسة حتيط هبا املياه. - 3

    ثانيًا: األسئلة املقالية

ق بني كلِّ من:       فرِّ

35
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ب

ج

تقويم الوحدة األولى

       علل ملا ييل )اذكر السبب( :

- تسمية دول اخلليج العربية هبذا االسم.
.................................................................................................................................... -

- أمهية موقع الوطن العريب.
.................................................................................................................................... -

.................................................................................................................................... -

        أجب عن األسئلة التالية :

- عدد القارات التي يمتد فيها العامل اإلسالمي .
.................................................................................................................................... -

- عدد مميزات العامل اإلسالمي.
.................................................................................................................................... -
.................................................................................................................................... -

 د     عىل خريطة العامل الصامء حدد ُكلَّ ما ييل .

املحيط اهلادي بالرمز      . –
القارة التي يوجد فيها دولتان إسالميتان فقط بالرمز < . –
دولة الكويت           . –
ظلل الوطن العريب . –

36
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الوحدة الثانية
املوارد الوطنية
 يف  دولة الكويت

الدرس األول

الدرس الثاين

الدرس الثالث

الدرس الرابع

الدرس اخلامس

الدرس السادس

أوالً: املوارد الطبيعية يف بالدي الكويت

) د ( الثروة النفطية يف بالدي الكويت
١ - النفط )تكوينه - أمهيته(  ٢ - النفط يف بالدي الكويت

) ج ( الثروة السمكية يف بالدي الكويت

) ب ( الثروة احليوانية يف بالدي الكويت
١ - حيوانات احلياة الفطرية  ٢ - حيوانات الرعي والدواجن

) أ ( النبات الطبيعي يف بالدي الكويت

ثانيًا : دور الفرد واملجتمع يف املحافظة عىل املوارد الطبيعية
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الدرس األول

أواًل: المواردالطبيعية في بالدي الكويت

التاريخ ........ / ........ / ...........

املوارد  تسمى  الثروات  ...هــذه  خالد  يا  أحسنت 
أن  دون  الطبيعة  يف  اهلل  أوجده  ما  كل  وهي  الطبيعية 

يكون لإلنسان دخل يف وجودها.  

قال تعاىل »يئ  جب    حب  خب  مب  
ىب  يب   جت     حت  ختمت  ىت      يت  جث  
مث  ىث  يث«. أعزائي ما 

املقصود باألية ؟

وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  هبا  يقصد 
الطبيعة  يف  ثروات  اإلنسان  وهب 
وجه  عىل  حياته  الستمرار  الزمة 

األرض.

أن  علمي  كتاب  يف  قرأت   .. اهلل  ياعبد  نعم 
املوارد الطبيعية نوعان: موارد حية مثل النباتات 
مثل  حية  غري  وموارد  واألسامك  واحليوانات 

الشمس واملاء والرياح والغاز الطبيعي والنفط.

أن  عثامن  زمييل  يل  قال  لقد  استاذ..   
للموارد الطبيعية أنواعًا .

بارك اهلل فيك يا عثامن ..وأشكرك عىل اطالعك 
الطبيعية هبة من اهلل وقد  املوارد  الواسع .. هذه 
ببعض هذه  الكويت  احلبيب  بلدنا  اهلل عىل  أنعم 

النعم لذا وجب املحافظة عليها واستثامرها.

سورة اجلاثية آية )13(
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1- استخرج من احلوار السابق تعريف املوارد الطبيعية
       واكتبه يف الشكل.

١  استعن باجلدول التايل ثم قم بتعبئة اجلداول اخلالية باألحرف املناسبة لتتعرف عىل املوارد 
الطبيعية يف بالدك الكويت.

٢  صنف املوارد الطبيعية السابقة وفق اجلدول التايل: 

2- أكمل املخطط التايل: 

النشاط األول

النشاط الثاني

أنواع املوارد الطبيعية

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ك هـ ر ج ز ح ء ي ف ت د ع ب م س غ ا ط ش ن و

651714 10 14 9 4 8515

29512512387

1914516 2134

1614152512 21 5 8 7 5

جمموعة املوارد غري احليةجمموعة املوارد احلية

1

3

5

7

2

4

6

8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................
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النشاط الثالث

١ -  الحظ الصور ثم اكتب املورد الطبيعي لكل منها:

٢ -  استنتج أمهية املوارد الطبيعية. 

3 - ابحث واقرأ دستور الكويت مادة )٢١( وناقشها مع معلم الفصل.

1

2

3

4

	  

	  

 
 
 
	  

-   --------------------------------------------------------------------
--  

 
-   ----------------------------------------------------------- 	  

	  

	  

 بب. ااستنتج أأهھھھميیة االمواارردد االطبيیعيیة. 

أأ. الحظ االصورر ثم ااكتب االمورردد االطبيیعي لكل          
 منهھا .

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1 

5 

4 

3 

	  

	  

	  

	  

2 

   
	  

............................................................................................................................................. -

............................................................................................................................................. -

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

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

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

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

............................................................................................................................................. -

............................................................................................................................................. -
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١- اإلقليم امُلناخي الذي تقع ضمنه بالدي الكويت اسمه.
٢- الحظ  مميزات اإلقليم امُلناخي من خالل الصور وسجلها يف اجلدول.

النشاط األول

الدرس الثاني

أ. النبات الطبيعي في بالدي الكويت

التاريخ ........ / ........ / ...........

 

الحظ اخلريطة واستنتج:

الحظ اخلريطة واستنتج:
..............................................................
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معظم النباتات تنمو يف فصل الربيع وتقل يف فصل الصيف، ونظرًا لشدة 
احلرارة وقلة األمطار وفقر الرتبة فإن السائد من النباتات الطبيعية يف دولة 

الكويت هي من النوع الصحراوي القادر عىل حتمل احلرارة واجلفاف.

النبات الطبيعي

هو النبــات الذي ينمو 

دون تدخل اإلنسان

تنقسم النباتات الطبيعية يف بالدي إىل نوعني رئيسيني:

نبات العرفج

نبات الخزامى

ومن املشكالت التي يواجهها النبات الطبيعي: تلوث الرتبة والرعي اجلائر وقطع األشجار والنباتات والتوسع 
يف بناء املدن واملصانع.

أمهية النباتات الطبيعية:

 يستفاد منها يف رعي احليوانات.                  احلصول عىل األخشاب والوقود.                صناعة األدوية والصابون.

١-النباتات املعمرة ) الدائمة(: 
هي نباتات تنمو طول العام وجذورها 
عميقة تساعدها عىل االستفادة من املاء 

مثل العرفج والرمث.

٢-النباتات احلولية ) املوسمية (: 
هي حشائش تنبت بعد سقوط 

األمطار ومتوت برسعة مثل الربلة 
واخلزامى

١٢3

اقرأ وتعلم
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٢- علِّل: يسود النبات الصحراوي في بالدي الكويت

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

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

ف مفهوم النبات الطبيعي . ١- عرِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

النشاط الثاين
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أوجه المقارنة

اسم النبات

نوع النبات

الرمث

النخيل

السدر

الخزاميالعرفجالربلة

فترة نمو النبات

3- قارن بين ُكٍل مما يلي:

٤- استنتج إلى أي نوع من النباتات تنتمي األشجار التالية:

ن النباتات المعمرة  ن النباتات الحولية في بالدك الكويت باللون األصفر ولوِّ 5- لوِّ
باللون األخضر.

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

............................
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النشاط الثالث

الهيئة العامة للبيئة
تحرير 3 محاضر مخالفة لقطع األشجار في أحد مناطق العاصمة بناء على 
من  عدد  بقطع  األشخاص  بعض  قيام  بشأن  للبيئة  العامة  للهيئة  الوارد  البالغ 
األشجار في أحد الساحات في محافظة العاصمة فقد قام قسم التفتيش بالهيئة 

التابع لمحافظة العاصمة بالتوجه فورًا إلى الموقع.
pic.twitter.com/Mx6XvSIGfC/instagram.com/p/Bnjz37VBLvz

اقرأ تغريدة الهيئة العامة للبيئة ثم أجب عم يليها:	 

د المشكلة التي تواجه البيئة الطبيعية كما وردت في التغريدة. ١- حدِّ

٢- فكر... ما فائدة األشجار في البيئة؟

3- اكتب رسالة تنصح فيها زمالئك للمحافظة على األشجار الطبيعية.

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

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

@EPA_KW 

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

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

جهود الدولة في المحافظة على النبات الطبيعي
إنشاء المحميات الطبيعية مثل محمية صباح األحمد الطبيعية.	 
سن القوانين لمنع إتالف وتدمير وقطع النباتات الطبيعية.	 
تحديد مواسم التخييم في فصل الربيع.	 

المحمية الطبيعية:
أماكن تخصصها الدولة لحماية 
الحيوانات والنباتات المهددة 

باإلنقراض.
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شارك زمالئك في قراءة القصة واستمتع بالمناقشة. 	 

رحلة الفقع

واآلن   ... أحبائي  يا  عفوًا 
سؤايل لكم ... ماذا تعلمتم 

من رحلة اليوم ؟ 

أحسنت يا هيا ... 
وأنت يا نارص؟

اهلل  بارك  نارص...  يا  أحسنت 
فيكم يا أوالدي ... صحراؤنا 
فلنحافظ   .. باحلياة  تنبض 
عليها ... واآلن دعونا نتناول 
صور  عىل  ونتفرج   .. الفقع 

الرحلة  بعد العشاء .
	  

هيا يا أعزائي نقوم برحلة برية، نتتبع الطريق الصحيح في لعبة المتاهه اللتقاط الفقع

تعلمت... أن للفقع أنواعًا 
غذائية  قيمة  وله  عديدة، 
يف  معينة  وطريقة  كبرية 

استخراجه من األرض .

يسمى  الفقع  تعلمت...أن 
الكمأ (.. وهو فطر بري   (
الصحراء  يف  ينمو  موسمي 

بعد سقوط األمطار.

كانت   ... أيب  يا  جزياًل  شكرًا 
رحلة مجيلة حقَا.

التقطنا عددًا كبريًا من الفقع.

اقرأ واستمتع

الدرس للقراءة فقط	 
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١   عرف مفهوم الفقع.

٢   استنتج موسم ظهور الفقع.

ُل: 3   إستعُن بأسرتك وسجِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أنواع الفقع

القيمة الغذائية للفقع
مثل شعبي عن الفقع

كيفية استخراج الفقع

النشاط
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ب - الثروة الحيوانية في بالدي الكويت

التاريخ ........ / ........ / ...........

تنعم احلياة الفطرية يف بالدي الكويت بأنواع عديدة من احليوانات الربية والبحرية كالربمائيات والزواحف 
والقوارض والطيور والثدييات واألسامك واحلرشات والعقارب والعناكب. وتتميز هذه احليوانات بقدرهتا 
عىل التكيف مع الظروف البيئية القاسية. فمن بعض خصائصها مقاومة اجلفاف وختزين املاء وتلون غطاء 
أجسامها مع املكان ولوحظ يف السنوات األخرية انخفاض مستمر يف أعداد هذه احليوانات وأصبحت مهددة 

باالنقراض بسبب الصيد واالجتار غري القانوين وتلوث البيئة.

اقرأ وتعلم

النشاط األول

الدرس الثالث

١ - حيوانات احلياة الفطرية

الحظ صور حيوانات احلياة الفطرية يف بالدك ثم نفذ ما يليها:	 



٤٩

1 - اكتب اسامءها يف الشكل.
2 - الحظ ألوان احليوانات يف الصور ماذا تستنتج؟

3 - اذكر وسائل تكيفها مع ظروف البيئة القاسية.

١ - الحظ الرسوم واكتب تعليق عىل املشكالت التي تواجه احليوانات يف البيئة الفطرية

النشاط الثاني

مر إنسان من هنامر مجل من هنا

٢ - استعن بموقع اهليئة العامة للبيئة عىل الشبكة العنكبوتية www.epa.org.kw ثم 
قم بمناقشة زمالئك يف املجموعة يف ماديت )١٠٠( و)١٠١( من قانون محاية البيئة.

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

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

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

.............................................
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١ - علل إقامة املحميات الطبيعية يف دولة الكويت.
............................................................................................................................................. -

٢ - ناقش زمالئك يف الفصل يف مقولة الشيخ جابر األمحد الصباح رمحه اهلل يف الصورة أعاله.
............................................................................................................................................. -

النشاط الثالث

حظر صيد احليوانات والطيور يف مواسم تكاثرها.	 
إنشاء حمميات للحيوانات والطيور حلاميتها من االنقراض مثل حممية صباح األمحد الطبيعية وحممية جابر  	 

الكويت البحرية.

ورثنــاه نقيــًا من 
أبائنــــا فلنورثـه 
نظيفـــًا ألبنـائنـا

جهود الدولة في احملافظة على احليوانات في احلياة الفطرية
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شجعت بالدي الكويت عىل االهتامم بحيوانات الرعي والدواجن ووفرت املزارع اخلاصة والرعاية 
 - الشقايا   - )الصليبية  تربيتها  مناطق  أهم  ومن  رمزية.  بأسعار  واألعالف  املادي  والدعم  البيطرية 
الوفرة - كبد( وكان هلذا التطور الكبري يف اإلنتاج احليواين دور يف سد جزء كبري من حاجة البالد من 

الغذاء وخاصة البيض واللحوم ومنتجات األلبان.

٢ - حيوانات الرعي والدواجن

اقرأ وتعلم
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...............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

النشاط األول

١- ختيَّل أنك صاحب مزرعة وتقوم برتبية احليوانات التالية .. ماذا يمكنك أنَّ تنتج منها؟

٢- باالستعانة بالفقرة السابقة اكتب حتت كل صورة جهود بالدك الكويت يف تشجيع  
تربية حيوانات الرعي والدواجن.

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................
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الدرس الرابع

ج - الثروة السمكية في بالدي الكويت

التاريخ ........ / ........ / ...........

البيئة الصحراوية أثره الكبري يف اعتامد  كان ملوقع بالدي الكويت عىل ساحل اخلليج العريب وفقر 
الكويتيني عىل السمك كغذاء رئييس، حيث تتميز مياه اخلليج العريب بوفرة األسامك وجودة أنواعها 
مثل الزبيدي واهلامور وامليد والشعم والربيان وكان الكويتيون يستخدمون طرق صيد وأدوات قديمة 

كاحلرضة والقرقور، والشباك والتي مازال بعضهم يستخدمها إىل جانب أدوات الصيد احلديثة.

اقرأ وتعلم

النشاط األول

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

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

١- علل االعتامد عىل السمك كغذاء رئييس يف دولة الكويت

3- اعكس احلروف يف كل صورة واستنتج أشهر أنواع األسامك يف بالدي.

٢- تعرف عىل بعض طرق وأدوات صيد األسامك قدياًم يف دولة الكويت واكتب اسمها.

	  

	  

	  

د         ي       من       ا       ي       ب        ري       د        ي        ب       زر         و        م         ا        هـ
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النشاط الثاني

النشاط الثالث

١- من خالل الصورة التالية اكتب املشكلة التي تعرضت هلا الثروة السمكية يف بالدك الكويت واستنتج أسباهبا.

٢- ناقش أرستك يف:

	  

.... 	  

< جهود الدولة يف املحافظة عىل الثروة السمكية

• حتديد مواسم صيد األسامك .	
• منع الدولة لبعض أنواع أدوات صيد األسامك لتأثريها السلبي عىل البيئة البحرية.	
• سن القوانني ملنع رمي املخلفات يف البحر.	
• االهتامم باستزراع األسامك.	

- الفوائد الصحية لتناول األسامك.
- أنواع األسامك املفضلة لديك.

استزراع االأسامك

هامور

قطع معهد الكويت لألبحاث العلمية شوطًا كبريًا يف جمال استزراع بعض األنواع اجليدة من األسامك مثل 
من  البالد  حاجة  لسد  وذلك  السمكية  والثروة  الزراعة  لشؤون  العامة  اهليئة  عليه  وترشف  واهلامور  الشعم 

األسامك .ويرتكز استزراع األسامك يف منطقتي الوفرة والعبديل .

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

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

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

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

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

استزراع األسامك:
بأنواعها  األسامك  تربية 
املختلفة حتت ظروف حمكمة 

وحتت سيطرة اإلنسان.

اقرأ وتعلم
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الدرس الخامس

د - الثروة النفطية في بالدي الكويت
التاريخ ........ / ........ / ...........

ظهر يف ثالثينيات القرن العرشين مورد طبيعي حديث يعترب كنزًا
ف عىل الكنز؟ عبة حتى نتعرَّ ما رأيك بأن نقوم بحل هذه اللُّ

استعن باألحرف املحيطة بالدائرة مبتدئا باللون املختلف و اترك احلرف الذي يليه للتوصل للكنز، ثم سجلُه 
يف الشكل.

قصة النفط
: من أنت؟ 

نُتُ  : أنا سائل أسود اللون كثيف قابل لالشتعال أتواجد يف أعامق األرض، تكوَّ
نتيجة حتلل الكائنات احلية بسبب الضغط واحلرارة عرب ماليني السنني. هل 

عرفتني اآلن؟ 
: نعم .. عرفتك أنت النفط ... لكن ما سبب تسميتك بالذهب األسود؟ 

: نظرًا ألمهيتي وقيمتي الكبرية، فأنا غايل الثمن مثل الذهب . 
: ما أمهيتك؟ 

: ُأعترب مصدرًا الطاقة األسايس واألول يف العامل . وتعتمد الصناعات ووسائل 
النقل املختلفة عىل وجودي. 

: وماهي استخداماتك؟ 
أواًل - ُأستخدم يف اإلضاءة والتدفئة .      ثانًيا - مشتقايت مثل البنزين والكريوسني 

تستخدم يف تشغيل املصانع وحتريك وسائل النقل املختلفة...
ثالثًا - أدخل يف الصناعات الكيميائية. 

< موت الكائنات احلية

< حتلل الكائنات بعد دفنها

	  
	  
	   مراحل تكوين النفط

١ - النفط )تكوينه - أمهيته(
تعرف عىل الكنز

ف

ح

ك

ط

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

ن

< الضغط + احلرارة + الزمن يشكل النفط
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1 - استخرج تعريف النفط من احلوار السابق 
واكتبه يف الشكل.

3 -رتب  صور مراحل تكوين النفط بوضع األرقام.

النشاط األول

النشاط الثاني

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

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

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

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

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

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

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

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

١- أكمل الشكل التايل:

2- علل سبب تسمية النفط بالذهب األسود 
واكتبه يف الشكل.

استخدامات النفط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................
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٢- اكتب أسامء املنتجات التي يدخل النفط يف صناعتها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................
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يعترب النفط والغاز الطبيعي أهم وأكرب املصادر لتوفري العوائد املالية للدول. وقد أنعم اهلل عىل بالدي 
الكويت هبذه الثروة. فهي واحدة من أكرب الدول يف العامل من حيث إنتاج وتصدير وإحتياطي النفط 

ويعترب حقل برقان أكرب احلقول النفطية يف الكويت وثاين أكرب حقل نفطي يف العامل.

اقرأ وتعلم

النشاط األول

النشاط الثاني

يشكل النفط ومنتجاته البرتوكياموية واألسمدة 
94% من جمموع قيمة الصادرات الكويتية.

نسبة احتياطي النفط الكويتي بالنسبة 
لالحتياطي العاملي %10

استخدم حمركات البحث اإللكرتونية يف تعريف املفاهيم التالية:	 

مّثل النسب يف احلقائق التالية  إىل دوائر بيانية وظللها:	 

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

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

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

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

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

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

احتياطي النفطتصدير النفطإنتاج النفط

٢ - النفط يف بالدي الكويت
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محطات من تاريخ النفط الكويتي

حفر بئر بحره عام 
1936م يف عهد 

الشيخ أمحد اجلابر 
الصباح

اكتشاف حقل برقان عام 
1938م يف عهد الشيخ 

أمحد اجلابر الصباح

تصدير أول شحنة نفط 
عام 1946م من ميناء 

األمحدي يف عهد الشيخ 
أمحد اجلابر الصباح

حرق آبار النفط الكويتية 
عام 1991م عىل يد 

القوات العراقية يف عهد 
الشيخ جابر األمحد الصباح

النشاط الثالث

١- أكمل األحداث التارخيية للنفط الكويتي عىل اخلط الزمني التايل: 

٢- أكمل العبارات التالية بام يناسبها مما درست:
ـ  اكتشف النفط يف بالدي الكويت يف عهد الشيخ ......................................................................

ـ  تم تصدير أول شحنة نفط كويتي عام 1946م من ميناء ........................................................

ـ  ُأحِرقت آبار النفط الكويتية عام 1991م عىل يد ..................................................................

...........................            1938م            ...........................                   1991م

                                                                                                                                                     اخلط الزمني

حفر بئر بحره       ...........................        ...........................            ...........................
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النشاط الرابع

ط يف اخلريطة عىل كل ما يليها: 3 - حوِّ

ـ  أكرب حقل نفطي يف الكويت .

ـ  امليناء الذي تم من خالله تصدير أول شحنة نفط كويتي عام 1946م.

اكتشف يف بالدي 
الكويت النفط 

اخلفيف عايل اجلودة يف 
حقل الصابرية 
عام 2005م.

صاحب السمو الشيخ صباح األمحد يف احتفالية 
تصدير أول شحنة من النفط اخلفيف عايل اجلودة 

عام 2018م

باستخدام حمرك البحث اإللكرتوين ابحث عن حقول نفطية برية أخرى وحقول نفطية بحرية 
متتلكها دولة الكويت، ثم ناقشها مع زمالئك.

إِنشاء مشاريع جديدة تساهم يف املحافظة عىل النفط والبيئة مثل:	 
- مرشوع الوقود البيئي.
- مرشوع الطاقة البديلة.

جهود الدولة يف املحافظة عىل الثروة النفطية
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1 - ما املشكلة التي واجهت الثروة النفطية يف بالدي الكويت عام 1991م؟
.........................................................................................................................

2 - عدد اآلثار السلبية النامجة عن املشكلة.
............................................................................................................................ -
............................................................................................................................ -

3 - استنتج خطورة االعتامد الكيل عىل الثروة النفطية فقط كمصدر للدخل.
................................................................................................................................

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

4 - سجل كلمة شكر وتقدير جلهود الكويتيني املخلصني يف املحافظة عىل الثروة النفطية.

سواعد وطنيةاقرأ واستمتع
700 بئرًا  من  أكثر  1991م بإحراق  عام  العراقية  القوات  قامت 
إن  حيث  العامل  يف  البيئية  احلوادث  أكرب  من  احلادثة  هذه  وتعترب  نفطيًا ، 
اإلنسان.  بصحة  املرضة  السامة  الغازات  انبعاث  إىل  أدى  اآلبار  حرائق 
عىل  أثرت  زيتية  بقعة  شكل  العريب  اخلليج  مياه  يف  النفط  ضخ  أن  كام 
الكائنات البحرية، كذلك تدفق النفط من اآلبار املدمرة أدى إىل تلوث 
الرتبة مما جعلها غري صاحلة  نفطية عىل  املياه اجلوفية. وتكوين بحريات 

للحياة النباتية واحليوانية.
ونظرًا لضخامة الكارثة فقد توقع اخلرباء العامليون أن تستغرق عملية 
الثروة  عىل  احلفاظ  يف  الرشيدة  القيادة  حلرص  ولكن  سنوات،  اإلطفاء 
زمن  يف  املشتعلة  اآلبار  عىل  للسيطرة  خطة  احلكومة  وضعت  الوطنية 
التابعة لدول التحالف  قيايس و اعتمدت هذه اخلطة عىل إرشاك الفرق 

وإفساح املجال ألكرب عدد ممكن من الكوادر الكويتية. 
وقد احتفلت دولة الكويت بإطفاء آخر بئر مشتعلة وهي بئر )برقان(

أمري  السمو  صاحب  حرضة  رعاية  حتت  وذلك  1991م  نوفمرب   6 يف 
ورئيس  العهد  ويل  سمو  وبحضور  الصباح  األمحد  جابر  الشيخ  البالد 
العامل  وقد وقف  اهلل،  الصباح رمحهام  العبداهلل  الشيخ سعد  الوزراء  جملس 
كله مشدوها بنجاح الكويت يف إطفاء حرائق النفط يف سبعة أشهر وليس 
أروع  الكويتي  اإلطفاء  فريق  العامليون. ورضب  اخلرباء  توقع  كام  سنوات 

مثل يف التضحية من أجل الوطن الغايل واحلفاظ عىل ثروته.

اقرأ الفقرة ثم أجب عام ييل:	 

الدرس للقراءة فقط	 

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

................................................................................................................
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النشاط األول

الدرس السادس

ثانيًا: دور الفرد والمجتمع في المحافظة على الموارد الطبيعية

التاريخ ........ / ........ / ...........

احلفاظ عىل الطبيعة أحد أهم متطلبات العرص احلايل ، وتسعى 
الدول املتطورة دائاًم إىل إجياد حلول لتصلح ما أفسده اإلنسان عىل 
الطبيعية  البيئة  ضد  السلبية  اإلنسان  فمامرسات   . العصور  مدى 
فظهرت  صحته  عىل  انعكس  مما  البيئي  بالتوازن  أخل  ومواردها 
األفراد  عىل  الــروري   من  أصبح  لذلك  واألمــراض.  األوبئة 
واملجتمع اختاذ اخلطوات الالزمة للحافظ عىل ما تبقى من الطبيعة، 

واصالح ما ترر منها.

١   اكتب النتائج المترتبة على الممارسات السلبية لإلنسان ضد البيئة الطبيعية.

٢  تتبع الحروف لتقرأ العبارة ثم اكتبها في الشكل وناقشها

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

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

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

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

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

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

سنإلاهـمدقي
نا

بطلل
ي

ةع

نم
هـ

ا
أي

ذخ
هـ

م
ن اإ

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

............................................................................................................................................
العبارة:
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بيئتنا الجميلة

مريم: مرحبا يا عثامن ماذا تفعل؟!
عثامن: إنني أقوم بزراعة النباتات يف حديقة )منطقتنا(.

مريم: بارك اهلل فيك .. اإلنسان الصالح هو من حيرص عىل بيئته.
عثامن: بالتأكيد فال ننسى قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم »َما ِمن ُمسلم َيغِرُس َغْرًسا أو َيزَرُع َزْرًعا 

« »رواه مسلم«. فيأُكُل ِمنه َطرٌي أو إنَساٌن أو هبْيَمٌة إال كان لُه بِه َصدَقٌةٌ
مريم: عثامن أعلم بأنك تطوعت يف مجعية محاية البيئة يف مدرستك، فام مقرتحاتك يف املحافظة عىل البيئة؟
املكان  نظافة  املحافظة عىل  مثل   .. مريم  يا  هبا  نقوم  أن  يمكن  التي  األعامل  العديد من  هناك  عثامن: 
النفايات  بتدوير  نقوم  األمراض، كذلك  انتشار  ملنع  هلا  املخصصة  باألماكن  النفايات  ووضع 

باإِلضافة إىل تشجري املساحات واملحافظة عىل األشجار والنباتات الطبيعية.
مريم: عمل رائع يا عثامن فالبيئة هي املكان الذي نعيش فيه ونامرس فيه نشاطاتنا املختلفة.

١ - استخرج من القصة مقترحات عثمان للمحافظة على البيئة ومواردها:

3 - فكرة انضمام عثمان إلى جماعة البيئة في المدرسة تسمى عماًل

٢ - ما رأيك في تصرف عثمان في الصورة؟ هل توافقه؟ ولماذا؟
..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

النشاط الثاني
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كيف يمكن المحافظة على الموارد الطبيعية؟

2

3

1
العمل التطوعي :

يف  التطوع  يســتطيع  فالفرد 
أعامل كثرية تساهم يف املحافظة 
عىل املــوارد الطبيعيــة يف بيئته 
املحيطة بــه من خالل االنضامم 
إىل مجعيات ومراكز هتتم بالبيئة.

التدوير:
من أهم خطواتة فرز النفايات 
حســب نوعها  إمــا زجاج أو 
بالســتيك أو ورق، كام يستطيع 
ل أي منتج غري  الفــرد أن حيــوِّ

مفيد إىل منتج آخر يستفاد منه.

استخدام  هو  االســتهالك  ترشــيد 
املــوارد املتاحة بالشــكل األمثل. مثل 
الغرفة  مغــادرة  عند  املصابيــح  إِطفاء 
الكهربــاء كذلك  اســتخدام  لتقليــل 
إغالق صنبور املاء أثناء تنظيف األسنان 

للتقليل من استخدام املاء.
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النشاط الثالث

النشاط الرابع

اكتب دالالت الشعارات التالية في األشكال التي تليها.

١-قم بعمل تطوعيٍّ خارج المدرسة واكتبه في الشكل ثم َأرفق صورة لهذا العمل.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................
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3 -قدم مقترحاتك لكيفية اإلستفادة من إطارات السيارات غير المستخدمة.

مها لمدير المدرسة ٢- تبادل األفكار مع زمالئك واكتب خطة لمعالجة المشكلة التالية وقدِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

مشكلة االستهالك الكبري 
للورق يف املدرسة

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................
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قيم إسهامك يف املحافظة عىل البيئة ومواردها الطبيعية بعد أن جتيب عن األسئلة التالية:
1- لو قرر أهل املنطقة التي تسكن فيها تنظيف الشوارع كل أسبوع، هل تساهم يف تنظيفها؟

ال أحيانا     نعم   

2 - ُطِلَب منك أن تشرتك يف فعاليات يوم الشجرة، هل توافق؟

ال أحيانا     نعم   

3 - حترص عىل وضع إناء به ماء وحبوب للطيور يف نافذة غرفتك.

ال أحيانا     نعم   

4 - تذَكرِّ دائام زمالئك يف الفصل بإغالق مفاتيح الكهرباء وصنابري املياه وإغالق أبواب الفصل.

ال أحيانا     نعم   

5 - تم اختيارك يف محلة تطوعية لتنظيف الشواطئ، هل تشارك؟

ال أحيانا     نعم   

6 - حترص عىل تنبيه العاملني يف منزلك بجمع فائض الطعام وتقوم بتوزيعه عىل الففراء.

ال أحيانا     نعم   

الدرجات

       إذا أجبت                           نعم = درجتان                      أحيانا = درجة                      ال  = صفر

النتيجة: أمجع الدرجات التي حصلت عليها لتحصل عىل إحدى النتائج التالية:

من 9 - 12 هننئك عىل اهتاممك ببيئتك وندعوك لالستمرار. وجزاك اهلل خرًيا أنت بالفعل صديٌق للبيئة.

من 4 - 8 عليك االهتامم ببيئتك باستمرار. فبالتعاون نصل إىل بيئة أفضل.

من 0 - 3 لست ممن يسهم يف املحافظة عىل البيئة، فال يكن دورك هدم ما يصلحه اآلخرون.

النشاط الخامس
هل أنت صديق البيئة؟
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نباتات - ماء - شمس - حيوانات - غاز طبيعي - أسامك - نفط - رياح

تقويم الوحدة الثانية

ج     صنف الموارد التالية حسب الجدول الذي يليها : 

موارد غير حيَّةموارد حيَّة

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

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

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

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

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

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

ب ما تحته خط واكتب التصويب بين القوسين: أ       صوِّ

حقل برقان أكرب حقل نفطي يف العامل.     )                               (
تبلغ نسبة احتياطي النفط الكويتي بالنسبة الحتياطي العامل %20 .    )                               (
نباتات تنمو طوال العام تسمى النباتات احلولية.      )                               (

١- استخدم الكويتيون قدياًم أدوات عديدة لصيد األسامك منها  احلرة و .................. و...................

٢- اهليئة املرشفة عىل زراعة األسامك يف دولة الكويت تسمىَّ ...........................................................

ى ........................................................................ 3- استخدام املوارد املتاحة بالشكل األمثل ُيسمَّ

ب  أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست :

أوالً: األسئلة الموضوعيِّة

1

2

3
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تقويم الوحدة الثانية

ف المفاهيم والمصطلحات التالية: ج   عرِّ

١- املوارد  الطبيعية :
.............................................................................................................................................

٢- النفط :
.............................................................................................................................................

3- النبات الطبيعي:
 .............................................................................................................................................

ق بين ُكلٍّ من: ب   فرِّ

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

.......................................................................................................................... -

.......................................................................................................................... -

1- تسمية النفط بالذهب األسود.

2- اعتامد الكويتيون عىل األسامك كغذاء رئييس.

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

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

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

النباتات املعمرة )الدائمة(
............................................................

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

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

النباتات احلولية )املوسمية(

أ      علل لما يلي: )اذكر السبب(:

ثانيًا:  األسئلة المقاليَّة
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د    أجب عما يلي :

د استخدامات النفط. ١ - عدِّ
............................................................................................................................................. -

............................................................................................................................................. -

............................................................................................................................................. -

د أنواع األسامك التي تم استزراعها يف دولة الكويت. ٢ - عدِّ
............................................................................................................................................. -

............................................................................................................................................. -

3 - اذكر جهود دولة الكويت يف تشجيع تربية حيوانات الرعي والدواجن.
............................................................................................................................................. -

............................................................................................................................................. -

تقويم الوحدة الثانية

هـ   ماذا تمثل األشكال التالية:

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


