
تلخيص للصف الخامس ملادة بالدي 
الكويت 

للفصل الدراسي االول

أ.فجر الكندري



٢

أ.فجر الكندري

الفصل الدراسي  
االول

مدرسة بدرية العتيقي أ. بنات 

منطقة مبارك الكبير التعليمية 

٢٠١٩-٢٠٢٠ م 



٣



٤

أ.فجر الكندري



الوحدة األولى  
بالدي الكويت

أ.فجر الكندري

الوحدة األولى  
بالدي الكويت



سطح الكرة االرضية

٦

أ.فجر الكندري

٣٠% مساحة سطح الكرة االرضية  
من اليابسة

٧٠% مساحة سطح الكرة االرضية 
من املاء

توجد اليابسة  
على شكل  

قارات

توجد ال٧٠%  
على شكل مسطحات مائية

  %٧٠
ماء

 %٣٠
يابس



٧

ت
حيطا

امل

الخلجان

البحار االنهار
املسطحات املضائق

بحراملائية

خليج
نهر

محيط

مضيق

الخليج بحر ضيق  
يمتد طوليا بني  

اليابس

البحر مسطح مائي  
اصغر من املحيط 
يفصل بني القارات

املحيط مسطح كبير  
جًدا من املاء 

املالح

أ.فجر الكندري



٨

أكبر  املحيطات 
املحيط  
الهادي

املحيط املتجمد الشمالي

املحيط الهادي

املحيط الهادي

املحيط 
 االطلسي

املحيط الهندي

املحيط املتجمد الجنوبي

البحر االحمر

الخليج العربي

ان
عم

ج 
خلي

بحر العرب

البحر األبيض املتوسط

خليج عدن

محيطات

أ.فجر الكندري



٩

قارات

كبيرة  
لقارة هي مساحة 

ا

ط بها  
ن اليابسة يحي

م

املاء
تقع بالدي 
الكويت في 
قارة اسيا

القارة القطبية 
الجنوبية قارة غير 
مأهولة بالسكان

قارة اسيا اكبر 
قارات العالم 

سكانامساحة وأكثرها  

قارة استراليا 
اصغر قارة 
من حيث 
 املساحة

اسيا

افريقيا

استراليا

اوروبا

القارة القطبية 
 الجنوبية

امريكا الشماليه

امريكا الجنوبية

أ.فجر الكندري



١٠

الجهات االصلية

شمال

جنوب

غربشرق

أ.فجر الكندري

الجهات الفرعية

الشمال الغربيالشمال الشرقي

الجنوب الغربيالجنوب الشرقي

الشمال الغربي
الشمال الشرقي

الجنوب الغربيالجنوب الشرقي

الشمال

الجنوب

الغرب الشرق



أ.فجر الكندري

دولة الكويت

دولة اإلمارات العربية 
املتحدة

مملكة البحرينسلطنة عمان

دولة قطر

اململكة العربية السعودية
دول الخليج 
العربي



أ.فجر الكندري

اململكة العربية السعودية

الخليج العربي

مان
طنة ع

سل
بية  

لعر
ت ا

مارا
اإل

حدة
املت

الكويت

رينقطر
لبح

ا

شبه الجزيرة 
العربية

رمز
يق ه

مض

البحر االحمرخليج عمان

مائينيبني مسطحني املاء يربط أو ممر من  املضيق منفذ  

موقع دول 
الخليج بالنسبة 

الغربفي جهة للخليج العربي 

موقع 
الكويت بالنسبة 
لشبه الجزيرة 

العربية في جهة 
الشمال 
الشرقي

طل دول 
ت

الخليج على 

مسطح مائي هو 

الخليج 

العربي

اب 
ق ب

ضي
م

ندب
امل

تطل الكويت 
والبحرين وقطر على 

مسطح مائي هو الخليج 

العربي وتطل السعودية 

واإلمارات وعمان  على 
مائياكثر من مسطح 



١٣

عدد دول الوطن العربي

السمات املشتركة 
 التي تجمع 

 دول الوطن العربي

الدين

اللغة العربية

التراث والتاريخ

األهداف املشتركة

موقع الوطن العربي 
بني قارتني

اسيا

افريقيا

موقع 
الوطن العربي في 

وسط العالم 
يطل 
الوطن 

العربي على العديد من املسطحات 
املائية ويشرف على 
العديد من املضائق 

املائية

موقع الكويت بالنسبة 
للوطن العربي

الشرق

للوطن العربي أهمية كبيرة في 
املالحة والتجارة العاملية

أ.فجر الكندري



١٤

أ.فجر الكندري

مضيق باب 
 املندب

مضيق جبل  
طارق قناة 

 السويس

حمر
حر اال

الب

مضيق هرمز

القناة ممر مائي 
صناعي يشق 
للربط بني  

مسطحني مائيني

املحيط 
االطلسي

البحر 
االبيض 
املتوسط

املحيط 
الهندي

البحر 
االحمر

الخليج 
العربي

خليج عمان

بحر 
العرب

خليج عدن

مضيق 
هرمز

مضيق 
باب املندب

مضيق 
جبل طارق

قناة 
السويس

البحر االحمر  
يفصل بني  
قارة اسيا 
وقارة افريقيا



أ.فجر الكندري

٪٧٥

٪٢٥

موقع الكويت في وسط 
العالم االسالمي 

موقع العالم االسالمي في 
وسط العالم 

العالم اإلسالمي هو مجموعة من 
الدول التي يكون فيها عدد 

املسلمني ٥٠٪ فاكثر من مجموع 
السكان 

القارات التي يمتد  
فيها  

العالم االسالمي

قارة اسيا

قارة افريقيا

قارة اوروبا

قارة امريكا 
الجنوبية

عدد 
املسلمني في 

العالم ربع سكان 
العالم

٪٧٥

٪٢٥
العالم 

االسالمي ربع 
مساحة الكرة 

االرضية

كثرة املوارد 
يطل العالم االسالمي الطبيعية

على ١٨ بحر ويشرف 
على ٣ محيطات وعلى 

العديد من املضائق

مميزات 
العالم 
االسالمي



الوحدة الثانية  
املوارد الوطنية 
في دولة الكويت

أ.فجر الكندري



املوارد الطبيعية هي كل ما  
اوجده اهلل في الطبيعة دون 
ان يكون لإلنسان دخل في  

وجودها

أ.فجر الكندري

عية
طبي

د ال
وار

امل

موارد حية موارد غير حية

حيوانات

نباتات

الشمس
رياح

املاء
النفط  

و 
الغاز 

الطبيعي

اسماك

هي ثروات الزمة 
الستمرار حياة 
اإلنسان على 

االرض



أ.فجر الكندري الصحراوياإلقليم للكويت هو اإلقليم املناخي 
يفا

ص
ف 

جا
ار 
ح

يل 
 قل
ارد

ب
تاء

ش
ار 
مط

اال

النبات 
الطبيعي هو 
النبات الذي 
ينمو دون 

تدخل االنسان

نباتات في 
مو ال

تن

فصل 

لربيع
ا

تقل النباتات في 

فصل الصيف

هي 
وية 

حرا
ت الص

باتا
الن

ويت
 الك

 في
ئدة

السا

معمرة 
نباتات 

موسميةنباتات حولية دائمة

النباتات املعمرة هي 
نباتات تنمو طول العام 
وجذورها عميقة تساعدها 
على االستفادة من املاء 

مثل  
العرفج والرمث

النباتات الحولية هي 
حشائش تنبت بعد 

سقوط االمطار وتموت 
بسرعه  
مثل  

الربلة والخزامى

فصل 
الربيع طوال 

العام



١٩

أ.فجر الكندري
أهمية النباتات الطبيعية

يستفاد منها في  
رعي الحيوانات

الحصول على 
 األخشاب و الوقود

صناعة األدوية 
والصابون

مشكالت يواجهها 
 النبات الطبيعي

الرعي الجائرتلوث التربة
قطع 

األشجار و 
النباتات

التوسع في 
بناء املدن واملصانع

جهود الدولة في املحافظة 
إنشاء على النبات الطبيعي

املحميات 
الطبيعية

سن 
القوانني ملنع 

اتالف وقطع النبات 
الطبيعي

تحديد 
مواسم التخييم 
في فصل الربيع

محمية صباح 
املحمية الطبيعية هي  االحمد الطبيعية

أماكن تخصصها الدولة 
لحماية  

الحيوانات والنباتات 
املهددة باالنقراض



أ.فجر الكندري

الحياة الفطرية

حيوانات بحريةحيوانات برية

برمائيات
زواحف

قوارض

ثديياتطيور
اسماك

حشرات

عقارب

عناكب

تتميز هذه الحيوانات  
بقدرتها على التكيف  
مع البيئة القاسية

طرق تكيف الحيوانات

مقاومة للجفاف

تخزين املاء

تلون غطاء اجسامها

الحيوانات مهددة  
باالنقراض

صيد
ال

ي
ون
قان

 ال
ير
 غ
ار
ج
الت
ا

ئة
بي
 ال
ث
لو
ت

جهود الدولة في املحافظة 
على الحياة الفطرية

حظر صيد الحيوانات والطيور في 
مواسم تكاثرها

 إنشاء محميات لحماية الحيوانات
والطيور من االنقراض

محمية صباح األحمد 
الطبيعية

محمية جابر الكويت 
البحرية



وفرت املزارع الخاصة

وفرت الرعاية البيطرية

الدعم املادي

األعالف بأسعار رمزية

ت 
نا
وا
حي

ت ب
وي

لك
م ا

ما
هت

ا
جن

وا
لد
وا

ي 
رع

 ال

الصليبية

كبد

الشقايا

الوفرة

سد جزء كبير  
من حاجة البالد من  

الغذاء

منتجات األلبان 

اللحوم

البيض

مناطق تربية الثروة الحيوانية في الكويت

أ.فجر الكندري



موقع الكويت على 
ساحل  

الخليج العربي

فقر البيئة الصحراوية

السمك غذاء رئيسي 
للكويتيني

القرقور

الحظرة

الشباك

ميد

هامور
زبيدي

أنواع االسماك

طرق الصيد

العبدلي

الوفرة

ربيان

استزراع االسماك هي 
تربية  

االسماك بأنواعها املختلفة  
تحت ظروف محكمة وتحت  

سيطرة االنسان

معهد الكويت لألبحاث العلمية

شعم

استزراع االسماك في منطقتي

أ.فجر الكندري

تحديد 
مواسم صيد 

االسماك

منع 
الدولة لبعض 
أدوات صيد 

االسماك

سن 
القوانني ملنع 

رمي املخلفات في 
البحر

االهتمام 
باستزراع 
االسماك

جهود الدولة في املحافظة على الثروة السمكية



ات
٪١٠

سائل اسود 
اللون كثيف لزج 
قابل لالشتعال 
يتكون نتيجة 

تحلل الكائنات 
الحية مع الضغط 

والحرارة عبر 
السنني

النفط هو

الدواء

منظفات

بالستيك

مطاط

٪٦

٪٩٤

أ.فجر الكندري

كمية النفط التي 
يتم استخراجها 

واالستفادة 
منها

ظهور النفط في الثالثينات 
من القرن العشرين  

تم اكتشاف اول حقل نفطي  
في الكويت وهو حقل بحرة عام 

١٩٣٦

الذهب االسود

أهمية 
النفط انه مصدر الطاقة 

األساسي االول في العالم 

يستخدم في اإلضاءة والتدفئة

تستخدم مشتقاته (البنزين ،الكيروسني ) 
تشغيل املصانع وتحريك وسائل النقل

يدخل في الصناعات الكيميائية

استخدامات النفط

مراحل تكوين النفط

موت الكائنات الحية

تحلل الكائنات بعد دفنها

الضغط + الحرارة + الزمن  
يشكل النفط

اهم مصادر  
العوائد املالية (الدخل)  

في الكويت

النفط

الغاز الطبيعي

نقل النفط 
الخام من الدول 

املنتجة الى 
الدول 

املستوردة

كميات النفط 
املخزونة 
في باطن 
األرض 

تصدير النفطانتاج النفط
احتياطي النفط

١١٪النفط ومنتجاته

احتياطي النفط٨٩٪

إنشاء مشاريع في املحافظة 
على النفط والبيئة  

مشروع الوقود البيئي *

مشروع الطاقة البديلة*

جهود الدولة في املحافظة 
على الثروة النفطية



حقول النفط البرية

حقل بحرة

حقل الصابرية

حقل برقان

ميناء الزور

ميناء عبداهلل

ميناء االحمدي

تصدير 
اول شحنة 

نفط من ميناء 
االحمدي ١٩٤٦ م

حقل 
برقان 
١٩٣٨م

الشيخ احمد الجابر الصباح

الذهب االسود

النفط

الشيخ صباح االحمدالصباح

اكتشاف النفط الخفيف  
في حقل الصابرية ٢٠٠٥م

تصدير اول شحنة من النفط  
الخفيف ٢٠١٨م

أ.فجر الكندري

اكبر 
حقل 

نفطي في 
الكويت وثاني 

اكبر حقل نفطي 
في العالم

حرق 
آبار 

النفط 
الكويتيه على 

يد القوات العراقية 
١٩٩١م

الشيخ جابر االحمدالصباح

تم 
تصدير 

اول شحنة 
نفط ١٩٤٦ م 
من ميناء 
االحمدي 

درة 
الخفجي 

حوت 
 حقول نفطية 
بحرية كويتيه

١٩٣٦م

٢٠٠٥م

١٩٣٨م



أ.فجر الكندري املمارسات السلبية ضد  
البيئة الطبيعية

إخالل بالتوازن البيئيظهرت األوبئة واالمراض

طرق املحافظة على البيئة 
البيئة هي املكان الذي نعيش فيه  
ونمارس فيه نشاطاتنا املختلفة

املحافظة على املوارد الطبيعية

العمل التطوعي

ترشيد االستهالك 
تدوير النفايات

التدوير

تشجير املساحات

وضع النفايات  
باألماكن املخصصة



٢٦

أ.فجر الكندري

الوحدة الثالثة  
الطاقة البديلة  

والنظيفة



أ.فجر الكندري

اقة
لط
ع ا
نوا
أ

ددة
تج
 امل
اقة
لط
ا

ددة
تج
ر م
غي
ة ال

طاق
ال

الطاقة املتجددة

هي الطاقة التي ال تنتهي  
وال تنفذ وتسمى الطاقة 

النظيفة

مصدرها

املياه

الشمس

الرياح

مميزاتها

غير ملوثة

متواجدة دائما

الطاقة املائية

اقتصادية

بديلة للطاقة غير املتجددة

الطاقة غير متجددة

هي التي تنتهي 
وال يمكن  

تعويضها في  
زمن قصير

مصدرها

الفحم

النفط

الغاز الطبيعي

مميزاتها 

متوفر بكميات كبيرة

تنتج طاقة حرارية

اقة الشمسية
طاقة الرياحالط

الطاقة  
هي القدرة على القيام  

بعمل معني 



دوارة الرياح

أ.فجر الكندري

الطاقة املتجددة الرياح  
الطاقة الهوائية

هي  
اداة  

تحول حركة 
الرياح الى  

طاقة طاقة
الرياح من 

اقدم مصادر 
الطاقة

استخدامها قديًما 

استخدامها حديثا 

توليد الكهرباء

تسخني املياه

محطة الشقايا

تسيير السفن الشراعية

تجفيف الحبوب

لرياح هي طاقة  
طاقة ا

نظيفة 

ملوثة  
 غير 

ئمة التجدد 
دا

دوارة الرياح
🇰🇼
محطة الشقايا



آمن وصديق للبيئة
الغاز الحر

هو الغاز  
املتواجد في 

بئر  
منفصلة 

أ.فجر الكندري

الغاز الطبيعي طاقة غير متجددة

خصائص الغاز الطبيعي

من الغازات الغير سامة
اكثر أنواع الطاقة استخداما

ليس له لون أو رائحة

استخداماته

الطبخ 
التدفئة 

تعبئة الثالجات 
تحلية مياه البحر

قد يتواجد  
النفط الغاز 

الطبيعي 
في بئر واحدة

اكتشاف الغاز الحر 
في عدة حقول شمال 

الكويت

ام نقاالصابرية

٢٠٠٦

🇰🇼
🇰🇼

ام نقا
الصابرية

الغاز الحر النظيف 



شدة الحرارة

سطوع الشمس

استمرار حركة الرياح

اتساع األراضي املفتوحة

سهولة التضاريس

أ.فجر الكندري هدف مشروع محطة الشقايا

استغالل طاقة  
الشمس والرياح  
في توليد الكهرباء

مميزات منطقة الشقايا

الشقايا للطاقة الشمسية  
الحرارية

الشقايا للطاقة 
 الكهروضوئية

الشقايا لطاقة 
الرياح

رؤية صاحب السمو  
الشيخ صباح االحمد الصباح 
بتوليد ١٥٪ من الكهرباء من 

خالل  
الطاقة

🇰🇼 الشقايا

ترشيد استهالك الكهرباء باستخدام  
الطاقة الشمسية (النظيفة)   

في مركز عبد اهلل السالم الثقافي 

ترشيد استهالك الكهرباء باستخدام  
الطاقة الشمسية (النظيفة)   

في مطار الكويت الجديد 

ترشيد استهالك الكهرباء باستخدام  
الطاقة الشمسية (النظيفة)   

في جمعية العديلية 

ترشيد استهالك الكهرباء باستخدام  
الطاقة الشمسية (النظيفة)   
في مسجد فاطمة العوضي 

ثالث محطات في الشقايا غرب الكويت


