
انفوجرافيك - بالدي الكويت 
للصف الخامس 

الفصل الدراسي األول  - 
الوحدة الدراسية األولى 

للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

@teacher.fjr 
           https://t.me/Fajeralhasawi 

هذه املخططات ال تغني عن  
الكتاب املدرسي 

لطفا يمنع القص واللصق ونقل املحتوى دون ذكر املصدر 
ويمنع بيعها أو استخدامها ألغراض تجارية

https://t.me/Fajeralhasawi


يتكون سطح الكرة األرضية من :

املاء وهو األكبر مساحة

اليابسة

تتنوع املسطحات املائية على سطح الكرة األرضية وهي: 

املحيطات 
(مسطح مائي كبير 

 من املاء املالح) 
عدد املحيطات خمسه 

وهم : 
١-املحيط الهندي 

٢-املحيط األطلسي 
٣-املحيط املتجمد الشمالي 
٤-املحيط املتجمد الجنوبي 

٥-املحيط الهادي ( وهو األكبر  
                              مساحة)

البحار 
(مسطح مائي اصغر من 

 املحيط يفصل بني القارات ) 
مثل: 

البحر األحمر  
البحر املتوسط 
بحر العرب

الخلجان 
(بحر ضيق يمتد 

طوليًا بني اليابسة) 
مثل: 

خليج عمان 
خليج عدن 

الخليج العربي ( وهو املسطح  
املائي الوحيد الذي تطل عليه  

دولة الكويت )

األنهار  البحيرات

املضائق 
( ممر ضيق من املاء 

 يفصل بني مسطحني) 
مثل: 

مضيق هرمز - مضيق باب املندب 
مضيق جبل طارق - قناة السويس

@teacher.fjr 
           https://t.me/Fajeralhasawi

ساوي
ادعاد: رجف احل

https://t.me/Fajeralhasawi


وهي مساحة كبيره من اليابسة يحيط بها املاءالقارات

عددها ٧ قارات وهم:

آسيا 
وهي اكبر القارات 

مساحة 
وتقع الكويت في 
🇰🇼 اسيا

أوروبا 
أفريقيا 

امريكا 
الجنوبية

امريكا 
الشمالية

القارة 
القطبية الجنوبية 

وهي قارة غير 
مأهولة بإسكان 

استراليا 
وهي اصغر 
القارات مساحة

سميت دول الخليج العربي بهذا االسم 
الن جميعها يطل على مسطح مائي 

يسمى الخليج العربي 
وعددهم ٦ وهم: 

 🇸🇦 🇰🇼  السعودية  الكويت  
  🇶🇦 🇧🇭          قطر  البحرين 
 🇴🇲 🇦🇪         عمان  االمارات 

تقع دولة 
الكويت بالنسبة 
لشبه الجزيره 

العربية في جهة 
الشمال الشرقي 

شمال

جنوب

غربشرق
بيشمال شرقي

غر
ال 

شم

قي
شر

ب 
نو
جنوب غربيج
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ادعاد: رجف احل
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الوطن العربي
يضم الوطن العربي  

٢٢ دولة

يقع في وسط العالم

يمتد بني 
قارتني آسيا 

وأفريقيا 

يطل على العديد 
من املسطحات 

املائية 

تقع دولة الكويت في الجهة 
الشرقية من الوطن العربي

يشرف على العديد من  
املضائق املائية

من السمات املشتركة بني دول الوطن العربي

١- اللغة
٢- الدين

٣- التراث والتاريخ
٤- األهداف املشتركة

البحر األحمر يفصل بني 
دول الوطن العربي في قارة 
اسيا و دول الوطن العربي 

 teacher.fjr@في قارة أفريقيا
           https://t.me/Fajeralhasawi

ساوي
مميزات الوطن العربيادعاد: رجف احل
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العالم  
اإلسالمي   

هو مجموع الدول التي يكون فيها عدد 
 املسلمني ٥٠٪  فأكثر من مجموع السكان

يقع 
العالم 

اإلسالمي في وسط 
العالم ويمتد في اربع 

قارات وهم:

١- اسيا : تحتوي على اكثر 
 عدد من الدول املسلمة

٤- أوروبا  ٢- أفريقيا 

٣- امريكا الجنوبية : بها دولة مسلمة واحدة
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