


:سطــح الكــرة األرضية يتكون من 

مــاءيابس

الماء مساحة .1

.أكبر من اليابس 

نسبة الماء على .2

سطح الكرة 

% .70األرضية 

اليابس مساحة .1

.أصغر من الماء 

ى نسبة اليابس عل.2

سطح الكرة 

% .30األرضية 

.وسائل النقل البرية تختلف عن وسائل النقل البحرية•

الحيوانات والنباتات البرية تختلف عن الحيوانات والنباتات البحرية •

(خمسه) عدد المحيطات •

(المحيط الهادي) أكبر المحيطات •

(من مساحة الكرة األرضية% 30أكبر المحيطات مساحته النه) سبب تكراره على الخريطة •

(الخليج العربي) المسطح المائي المطل على دولة الكويت •

بحر ضيق يمتد طوياٍل بين اليابسالخليج

مسطح كبير جداٍ من اليابسالمحيط

مسطح مائي أصغر من المحيط يفصل بين القاراتالبحر

المسطحات المائية



القارة القطبية الجنوبية

.هي مساحة كبيرة من اليابس يحيط بها الماء : القارة 

انا  أكبر قارات العالم مساحة وأكثرها سكقاره آسيا 

أصغر قارات العالم مساحةقاره استراليا 

سكانقارة باردة جدا غير مأهولة بالالقارة القطبية الجنوبية 

تقع دولة الكويت 

في قارة آسيا

آسيا

استراليا

القارة القطبية الجنوبية

قاراتسبعهعدد قارات العالم 

القـــــــارات

استراليا

أوروباآسيا

أفريقيا

أمريكا 

الشمالية

أمريكا 

الجنوبية



دول 6عدد دول الخليج العربي 

السعودية     الكويت       االمارات        عمــان        البحرين       قطــر

منفذ أو ممر :المضيق 

ضيق من الماء يفصل 

بين مسطحين مائيين

مضيق هرمز يفصل ) 

بين الخليج العربي 

(وخليج عمان

المسطح المائي الذي يطل على جميع دول الخليج : الخليج العربي

الشمال الغربيتقع الكويت بالنسبة لشبه الجزيرة العربية في جهة 

بالدي الكويت ودول الخليج العربي



الوطن العربي

دولة22

:مميزات الوطن العربي

يقع وسط العالم-1

.ةله أهمية كبيرة في المالحة والتجارة العالمي-2

:سمات الوطن العربي 

.ركةاألهداف المشت–التراث والتاريخ –اللغة العربية –الدين 

:المسطحات المائية 

.الخليج العربي •

.خليج عمان•

.بحر العرب•

. البحر األحمر•

.البحر المتوسط•

.المحيط األطلسي•

:المضائق المائية

.مضيق هرمز•

.مضيق باب المندب•

.مضيق جبل طارق•

.السويسقناة•

:قارات الوطن العربي 

آسيا أفريقيا

:القناة

ممر مائي صناعي يشق 

للربط ما بين مسطحين 

مائيين

بالدي الكويت ودول الوطن العربي

مضيق جبل طارق

قناة السويس

مضيق هرمز

مضيق باب المندب



بالدي الكويت ودول العالم االسالمي

:العالم اإلسالمي

مجموعة من الدول التي يكون فيها عدد 

فأكثر من مجموع السكان% 50المسلمين 

القارات التي يمتد فيها دول العالم االسالمي

رة تقع الكويت في قا

آسيا و في منتصف

العالم االسالمي

:يطل العالم اإلسالمي على

بحـــرا  18

محيطـــــات3

العديد من المضائق

ل عدد المسلمين في دو

العالم اإلسالمي ربع 

سكان العالم

مساحة العالم 

اإلسالمي ربع مساحة 

.الكرة األرضية 

:مميزات العالم اإلسالمي 

كثرة الموارد الطبيعية

1
2

3



الموارد الطبيعية في بالدي الكويت

الموارد 

:الطبيعية

هي كل ما أوجده هللا في الطبيعة دون أن 

.يكون لإلنسان دخل في وجودها 

:أهمية الموارد الطبيعية 

. الزمة الستمرار حياة االنسان .1

.الغذاء .2



النبات الطبيعي في بالدي الكويت



الثروة الحيوانية في بالدي الكويت



الثروة السمكية في بالدي الكويت

سبب اعتما د أهل الكويت قديما على السمك 

:كغذاء رئيسي 
فقر البيئة الصحراوية .1

و قربهم من ساحل الخليج العربي.2

:طرق وأدوات الصيد قديماَ في دولة الكويت 

الحظرةالشباكالقرقور

أشهر أنواع السمك في بالدي

هامور

ميد

ربيانزبيدي

تلوث البحر.1

رمي النفايات.2

مخلفات المصانع.3

جهود الدولة في الحفاظ على 

.الثروة السمكية 

.تحديد مواسم صيد األسماك .1

على منع الدولة لبعض أنواع صيد األسماك لتأثيرها السلبي.2

.البيئة البحرية 

.سن القوانين لمنع رمي المخلفات في البحر.3

ة تحت تربية األسماك بأنواعها المختلف) باستزراع األسماكاالهتمام .4

(ظروف محكمة وتحت سيطرة األسماك

واع قطع المعهد شوط كبير في استزراع بعض أن

وتشرف عليه والهامور الشعماألسماك مثل 

ة والثروة السمكيالزراعهلشؤون العامهالهيئة 

اع ويرتكز استزرلسد حاجات البالد من األسماك 

.الوفرة والعبدلي منظقتياألسماك في 

العبدلي

الوفرة



في بالدي الكويتالنفطية الثروة 

-البنزين ) مشتقات النفط -2.اإلضاءة والتدفئة -1

ل تستخدم في تشغي( الكيروسين

.المصانع ووسائل النقل المختلفة

يدخل النفط في -3

.الصناعات الكيميائية

(أهميته –تكوينه ) الثروة النفطية في بالدي الكويت

أعماق سائل أسود كثيف قابل لالشتعال يتواجد في:تعريفة 

األرض ، تكون نتيجة 

بر تحلل الكائنات الحية بسبب الضغط والحرارة ع

.ماليين السنين 

سبب تسميته 

:بالذهب األسود

ن مثل بسبب أهميته وقيمته الكبيرة فهو غالي الثم

.الذهب 

.مصدر الطاقة األساسي واألول في العالم .1:أهميته

على تعتمد الصناعات ووسائل النقل المختلفة.2

.وجودة 

:استخدامات النفط 

:المنتجات التي يدخل النفط في صناعتها 

اسفنج

صناعي

مبيدات

حشرية

بالستيكنايلوناألدويةمنظفاتاطارات



الكويتيالنفط محطات من تاريخ 



دور الفرد والمجتمع في المحافظة على الموارد الطبيعية

الحفاظ على الطبيعة هي أحد 

.متطلبات العصر الحالي

من الضروري اتخاذ الخطوات

الالزمة للحفاظ على ما تبقى

من الطبيعة وإصالح الضرر منها

النتائج المترتبة على ممارسات 

االنسان السلبية ضد البيئة 

:الطبيعية ومواردها أدى إلى 

.تلوث البيئة .1

.اإلخالل بالتوازن البيئي .2

انتشار االمراض واالوبئة.3

:البيئة 
.نشاطاتنا المختلفة فيهنعيش فيه ونمارسالذيالمكان

ى التطوع في أعمال كثيره تساهم في المحافظة علالعمل التطوعي

الموارد الطبيعية 

.ئةمن خالل االنضمام إلى جمعيات ومراكز تهتم بالبي

ر أي منتج غينحويلفرز النفايات حسب نوعها ز 

.مفيد إلى منتج مفيد 

ترشيد االستهالك هو 

استهالك الموارد المتاحة 

.بالشكل األمثل 



مفهوم الطاقة البديلة والنظيفة

.هي القدرة على القيام بعمل معين :الطاقة 

:أنــــواع الطـــــاقــــة 

الطاقة 

المتجددة
الطاقة غيـر 

المتجددة

الرياحالشمس

المـــاء

الغاز النفــط

الطبيعي

الفحم

:مميزاتها 
.غير ملوثة للبيئة .1

.متواجدة بشكل دائم .2

.اقتصادية .3

.بديلة عن الطاقة الغير متجددة.4

:مميزاتها 
.ة متوفرة حاليا  بكميات كبير.1

.جدا  كبيرةحراريةطاقةتنتج.2



نماذج من الطاقة في بالدي الكويت

:دوارة الرياح

ةطاقإلىالرياححركةتحولأداةهي

:استخدامات الكويتيين للرياح 

حديثاقديما 

ة بـ تسيير السفن الشراعية الخاص-1

:

صيد األسماك-الغوص على اللؤلؤ ) 
(السفر–

.تجفيف الحبوب -2

.اء الرياح تستخدم في توليد الكهرب.1

.تسخين المياه .2

:مميـــــزاتهـــا 
طاقـــة نظيــفـــة غيــر ملـــوثــة كمــا أنها دائمـــة التجـــدد

من أقدم مصادر الطاقة التي عرفها التاريخ

(الطاقة الهوائية ) الطاقة المتجددة الرياح -1

الشقايا لطاقة الرياح الشقايامحطة 



نماذج من الطاقة في بالدي الكويت

(الغاز الطبيعي) الطاقة غير المتجددة -2

النفط

زالغا

الماءالماء

.أهم مصادر الطاقة الغير متجددة .1

بجانب النفط بين طبقات الصخور العميقةيتواجد.2

.بباطن األرض 
معلومات مفيدة

:مميزات الغاز الطبيعي 

آمن جدا وصديق -1

.للبيئة

يعد من الغازات -2

.الغير سامه 

أكثر أنواع الطاقة -3

.استخداما 

ليس له لون أو -4

.رائحة 

:الغاز الطبيعي استخدامات 

تحلية مياه البحرالتدفئـــةالطبــــخ

الفرق بين كل من

الغاز الحرالغاز الطبيعي

.ط يوجد الغاز في بئر منفصلة عن النف.يكون متواجد مع النفط في بئر واحد 

م2006اكتشف الغاز الحر في دولة الكويت عام 

حقول شمال البالد منهافي عدة
الصابرية

أم نقا



استثمار الطاقة البديلة والنظيفة في بالدي الكويت

:الشقايامميزات محطة 

.الحرارةشدة.1

.سطوع الشمس .2

العامطوالالرياححركةاستمرار.3

.المفتوحةاألراضياتساع.4

:محطات في شمال غرب البالد وهي 3علىالشقاياتتكون محطة 

للطاقة الشقايا

.الشمسية الحرارة 

للطاقة الشقايا

.الكهروضوئية 
.لطاقة االرياح الشقايا

جاء المشروع تحقيقا لرؤية 

حضرة صاحب السمو أمير 

البالد 

الشيخ صباح األحمد الصباح

من طلب % 15توليدفي

الكويت على الكهرباء من 

خالل الطاقة

الشقايا

عده يفالشمسيةالطاقةاستخداماستهالك الكهرباء من خاللترشيدعلىالكويتحرصت

:منشآت منها 

دالمساج
الجمعيات 

التعاونية

مركز الشيخ 

عبدهللا السالم 

الثقافي

مطار الكويت الدولي 

الجديد مبنى  الركاب  

   (2)




