
 

 

 

 

 مذكرة 

 

 للصف الخامس االبتدائي 

 مادة بالدي الكويت 

 

 اعداد المعلمة :

 حوراء خميس

 

 مديرة المدرسة :

 أ / سلوى القالف

 

 

 

 وزارة التربية 

 اإلدارة العامة لمنطقة حولي التعليمية 

بنين  -مدرسة عثمان العثمان أ  



 

 أوال : أكمل الفراغات التالية بما يناسبها من كلمات :

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

......................من الكرة األرضية يمثلها  2-30%  

عدد قارات العالم هي ......................قارة .-3  

القارة الغير مأهولة بالسكان هي قارة ........................-4  

المضيق الذي يربط بين الخليج العربي و خليج عمان هو مضيق ................ -5  

يمتد الوطن العربي بين قارتي .................و .....................-6  

اإلقليم المناخي الذي يقع ضمنه بالدي الكويت اسمه اإلقليم ................-7  

لقطع األشجار هي هيئة ................الهيئة المسؤولة عن تحرير مخالفات -8  

استطاعت الكويت سد حاجتها من الغذاء في ....................و -9

 .............و................ 

اعتمدت الكويت ...................كمصدر غذائي رئيسي بالبالد . – 10  

...و.............من مناطق استزراع األسماك في دولة الكويت منطقتي ........-11  

من األسماك المستزرعة في دولة الكويت ............... و ...............-12  

ثاني أكبر حقول النفط في العالم هو حقل ................. -13  

أول شحنة نفط تم تصديرها في ميناء ....................-14  

على يد النظام العراقي البائد في عام ............. حرقت آبار النفط الكويتيه – 15  

أكتشف النفط في عهد الشيخ .........................-16  

استخدام الموارد المتاحة بالشكل األمثل يسمى ........................-17  

عملية من أهم خطواتها فرز النفايات حسب نوعها زجاج أو ورق أو بالستيك يسمى -18

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

 



من مصادر الطاقة النظيفة هي ..................و ...............و ............. -19  

اكتشف الغاز الحر في دولة الكويت في عام ............. -20  

يسمى الغاز الطبيعي الذي يوجد في بئر منفصل عن النفط بالغاز ............. -21  

في حقول شمال الكويت و هما حقل .............و ...........اكتشف الغاز الحر -22  

تقوم محطة الشقايا بتوليد الكهرباء بنسبة ...........%  -23  

يستخدم في مركز عبدهللا السالم الثقافي الطاقة ................... -24  

 

ثانيا: ضع عالمة )  × ( امام العبارات الخاطئة و عالمة  )  √  ( امام العبارات 

 الصحيحة :

تتكون الكرة األرضية من ماء فقط   )     (-1  

اكبر المحيطات مساحة هو المحيط الهادي   )     (-2  

أصغر قارات العالم مساحة هي قارة استراليا  )     ( -3  

تقع دولة الكويت في قارة افريقيا )     ( -4  

دول )     ( 6تبلغ عدد دول الخليج العربي  -5  

بحر )     (  20يطل العالم اإلسالمي على -6  

محيطات )    (  3يطل العالم اإلسالمي على  -7  

تتكون الموارد الطبيعية من موارد حية و غير حية )     (  -8  

من المشكالت التي تواجه النباتات الطبيعية هي تلوث التربة و قطع األشجا )   (-9  

انات من االنقراض )     ( تقييم الدول محميات لحماية الحيو-10  

اهم مناطق تربية الحيوانات هي الجهراء و الفنطاس )     (  -11  

من أشهر أنواع األسماك في دولة الكويت هو الزبيدي )     ( -12  

األسماك )     (روة السمكية مسؤولة عن استزراع الهيئة العامة لشؤون الزراعة و الث-13  

    



رض بسبب تحلل الكائنات الحية )     ( تكون النفط في باطن األ-14  

أكبر مصادر توفير العوائد المالية للدولة هي النفط و الغاز الطبيعي )    ( -15  

في عهد الشيخ عبدهللا السالم )     (  1936حفر بئر بحرة في عام  -16  

)     (تم اكتشاف النفط الخفيف عالي الجودة  2005في عام -17  

     األحمد )    ( الجودة في عهد الشيخ جابر شحنة نفط الخفيف عاليتم تصدير أول -18

عند إعادة التدوير يتم تحويل المنتج من غير مفيد إلى منتج آخر مفيد )     (  -19  

النفط من الطاقة التي ال تنتج طاقة حرارية كبيرة )     (-20  

الطاقة النظيفة متواجدة بشكل دائم )     ( -21  

ياح من الطاقات المتجددة )   ( طاقة الر-22  

األرض )     ( طبقات الصخور العميقة لباطنيتواجد الغاز الطبيعي مع النفط بين  -23  

من المساجد التي تستخدم الطاقة الشمسية هو المسجد الكبير )     (-24  

 

 ثالثا : اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية :

رة األرضيةيمثل نسبة الماء على الك-1  

%90-د           %70 -ج              %50 -%            ب 30-أ  

يبلغ عدد محيطات العالم -2  

ثمانية -سبعة            د-ستة              ج -خمسة             ب-أ  

أكبر قارات العالم مساحة -3  

اسيا  -افريقيا         د -استراليا             ج -أوروبا         ب-أ  

: ت على مسطح مائي تطل الكوي-4  

اربعه  -ثالثة          د -اثنين          ج -واحد           ب-أ  

 

 



عدد دول الوطن العربي  -5  

  50د            45-ج                30-ب                 22-أ

تنمو معظم النباتات الطبيعية في فصل  -6  

الصيف  -الشتاء         د -الخريف            ج-الربيع                       ب-أ  

من اهم مناطق تربية الحيوانات : -7  

الوفرة  -الفنطاس        د -سلوى            ج -بيان               ب –أ   

من أدوات صيد األسماك قديما -8  

الطائرة  -القرقور             د -السيارة            ج -لباخرة              با-أ  

استزرع األسماك في الكويت في منطقة -9  

العديلية  -العبدلي       د -الجهراء            ج -السالمية           ب-أ  

أكبر حقل نفطي بالكويت هو حقل : -10  

الرتقة  -النقا      دام  -بحرة      ج -برقان        ب-أ  

اكتشف في بالدي الكويت النفط الخفيف عالي الجودة في حقل : -11  

العبدلي  -الصابرية     د-الشقايا      ج -الروضتين         ب-أ  

اصدر الشيخ صباح األحمد أول شحنة نفط خفيف عالي الجودة في عام -12  

2018-د           2015 -ج          2010-ب          2001-أ  

االنضمام إلى الجمعيات و مراكز تهتم بالبيئة يسمى  – 13  

صيد األسماك-إعادة تدوير        د -عمل تطوعي          ج-ترشيد          ب-أ  

اغالق المصابيح الكهربائية بعد االنتهاء منها تسمي -14  

تصدير  –استهالك      د  -ترشيد        ج -عمل تطوعي         ب-أ  

من مصادر الطاقة الغير متجددة -15  

فحم -شمس          د-هواء             ج-ماء             ب-أ  

 



 

من حقول الغاز الحر هو حقل -16  

بحره  -برقان          د -الرتقة       ج -أالصابرية             ب  

المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة في الكويت هي محطة : -17  

محطة الشقايا -د    ميناء االحمدي -شويخ       ج ميناء -ب  د  محطة الوقو-أ  

 

 رابعا : اجب عن االسئلة التالية 

لماذا سميت دول الخليج العربي بهذا االسم ؟  -1  

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

ما هو أهمية موقع الوطن العربي في وسط العالم ؟-2  

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

ما هي أهمية الموارد الطبيعية ؟  -3  

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

ما هي مميزات األقليم الصحراوي . -4  

 صيفا..................................

 شتاءا .................................

هو الساد في دولة الكويت ؟ الصحراوي علل : النبات الطبيعي  -5  

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

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

ما هي أهمية النباتات الطبيعية ؟ -6  

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

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

 



 

ما هي المشكالت التي تواجه النباتات الطبيعية ؟ -7  

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

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

ة على النباتات الطبيعية ؟ د جهود الدولة في المحافظعد -8  

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

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

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

 

ما هي خصائص الحيوانات التي تجعلها تتكيف مع البيئة الصحراوية ؟  -9  

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

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

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

ما هي أسباب انخفاض عدد الحيوانات ؟  -10  

1-      ......................2-   ..............................3-...........................  

 

ظة على الحيوانات في الحياة الفطرية ؟ عدد جهود الدولة في المحاف-11  

1-..............................................................................................  

2-..............................................................................................  

؟ طبيعية لدولة المحميات ما الهدف من إقامة ا – 12  

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

 

 



كيف شجعت الدولة االهتمام بالحيوانات و رعايتها ؟  -13  

1-.............................................................  

2-..............................................................  

3-............................................................  

4-.............................................................  

ما هي أدوات الصيد قديما ؟ -14  

1-   ......................2-.....  .....................3-..........................  

 

لماذا اعتمدت الكويت على السمك كمصدر غذائي مهم ؟  -15  

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

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

ما هي أشهر أنواع األسماك الموجودة في دولة الكويت ؟  -16  

1-   .....................2-   ........................3-   ...................4-..................  

لماذا اطلق على النفط بالذهب األسود ؟  -17  

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

ما هي استخدامات النفط ؟  -18  

1-.................................................  

2-.................................................  

3-.................................................  

تي يدخل النفط في صناعتها ؟اكتب أسماء المنتجات ال -19  

1-   ......................2-  .......................3-.......................  

4-   ........................5-...........................  

 



 

ما هي جهود الدولة في المحافظة على الثروة النفطية ؟ -20  

1-..............................................................  

2-..............................................................  

ما هو سب اختالل التوازن البيئي ؟ -21  

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

 

ما هي النتائج المترتبة على ممارسات األنسان ضد البيئة ؟ -22  

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

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

ل التطوعية التي يعمل بها في جمعية حماية البيئة في المدرسة ؟ما هي األعما -23  

1-............................................................................................  

2-............................................................................................  

3-............................................................................................  

 

ما هي مميزات الطاقة المتجددة ؟ -24  

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

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

ما هي مميزات الطاقة غير متجددة ؟ -25  

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

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

علل تسمية الطاقة المتجددة بالطاقة النظيفة ؟ -26  

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



عدد مصادر الطاقة ؟  -27  

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

بماذا كان يستخدم أجدادنا قديما الرياح ؟  -28  

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

بماذا يستخدم الرياح حديثا ؟  -29  

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

ما هو خصائص الغاز الطبيعي ؟ -30  

1-.......................................................  

2-.....................................................  

3-.....................................................  

4-.....................................................  

ما الهدف من مشروع محطة الشقايا ؟ -31  

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

ما هي مميزات منطقة الشقايا التي ساعدها على اختيارها لبناء محطة بها ؟  -32  

1-.......................................................  

2-......................................................  

3-.....................................................  

4-.....................................................  

5-......................................................  

ما هي محطات منطقة الشقايا ؟ -33  

1-...................................................  

2-...................................................  

3-....................................................  



 

 

 خامسا : اكتب المفاهيم التالية :

القارة :.....................................................-1  

المضيق :...........................................................................-2  

العالم اإلسالمي  -3

........................................................................................:................

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

دوارة الرياح :........................................................................ -4  

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

انتاج نفط : .......................................................................... -5  

تصدير النفط :.........................................................................-6  

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

احتياطي النفط : ................................................................. -7  

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

 

 سادسا : اكتب المصطلح العلمي :

( هو كل ما أوجده هللا في الطبيعة دون ألن يكون النسان دخل في                             )  

 وجودها .

)                             ( هو البنات الذي ينمو دون تدخل االنسان .-  

دة )                              ( أماكن تخصصها الدولة لحماية الحيوانات و النباتات المهد-

 باالنقراض .

يتواجد في أعماق األرض و )                            ( سائل اسود كثيف قابل لالشتعال -

 تكون نتيجة تحلل الكائنات الحية بسبب الضغط و الحرارة عبر ماليين السنين .



)                            ( القدرة على القيام بعمل معين -  

( طاقة ال تنتهي و ال تنفذ و تسمى طاقة نظيفة .       )                     -  

)                            ( طاقة تنتهي وال يمكن تعويضها في زمن قصير .-  

 

 سابعا : صل المجموعه أ بما يناسبة من مجموعه ب 

 

 الرقم أ الرقم ب

مسطح كبير جدا من الماء -
 المالح .

 
مسطح مائي اصغر من - -

 المحيط بفصل بين القارات .
-  

بحر ضيق يمتد طوليا بين - -
 اليابس

 الخليج 
 
 

 البحر

 
 

 المحيط

1 
 
 
2 
 
 
3 

 

 صل القارة  مع عدد الدول اإلسالمية الموجودة فيها

 أ ب

1 
 
2 
 

27 
 

26 

 أوروبا
 
 

 اسيا
 

 افريقيا
 
 

 أمريكا الجنوبية

 



 

 صنف الموارد الطبيعية في الجدول التالي : 

 ) نيات – فحم – نفط –اسماك – غاز طبيعي – حيوان – ماء – شمس (

 موارد حية موارد غير حية

  

 

 فرق بالجدول التالي بين النباتات المعمرة و الحولية حسب ما هو مطلوب :

 الفرق نيات معمر نبات حولي

 تعريفة  

 نوعه  

 

 فرق بين المفاهيم التالية :

 أ ب

النفطانتاج    

 تصدير النفط 

 احتياط النفط 

 



 

 صل اإلجابة الصحيحة من المجموعه)  أ (بما يناسبها من المجموعه) ب( : 

 أ ب

 احمد الجابر الصباح
 

 
1938 

 
1946 

 
 الشيخ جابر األحمد الصباح

 حفر يئر بحره في عهد الشيخ ....
 
 

 اكتشف حقل برقان في عام ........
 

........... تصدير اول شحنة نفط عام  
 
 

 حرق ابار النفط في عهد الشيخ...........

 

 فرق بالجدول التالي بين الطاقات في دولة الكويت

 الفرق طاقة متجددة طاقة غير متجددة

 تعريفها  

 مصدرها  

 مميزاتها  

 

 

 

 

 

 



 

 ثامنا :اكتب أسماء القارات في الخريطة 

 

 

 اذكر المدلوالت تحت الصور 

 

 

 

 

 

 تاسعا :اكمل المخطط السهمي التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2- مراحل تكوين النفط

 

 

.....................     .....................                  تحلل الكائنات الحية         

 

 3- المنشآت التي تستخدم الطاقة الشمسية

 

 

................         ......................   مسجد فاطمة العوضي        .................  

 

 4- سمات دول الوطن العربي

 

 

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

 

 5- يمتد العالم اإلسالمي بأربع قارات هي

 

 

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

 

 



 

 عاشرا : اكتب على الخريطة ما يلي 

 

الكويت-1  

الخليج العربي-2  

المملكة العربية السعودية -3  

البحر األحمر  -4  

مضيق هرمز  -5  

 

 

 

 الحادي عشر )أ (  الحظ الصور و اكتب اسم المورد الطبيعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ) ب ( الحظ الصور و استنتج كيف يمكنك االستفادة 

 

 

 

 

 

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

 

 اكتب أسماء الحيوانات التي تعيش في البيئة الكويتية 

 

اكتب  

 أدوات الصيد الصحيحة تحت كل صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثاني عشر : حدد على خريطة الكويت ما يلي :

محطة الشقايا -1  

حقل برقان -2  

الخليج العربي -3  

ميناء االحمدي  – 4  

حقل بحره -5  

  الوفرةمنطقة -6


