
 الصابؽالصك /     وروة ؾمٌ لمادة بالدي اليوًت

ة بالدي اليوًت     : الوخسة الداهٌة 
 
 ( 1) وصة بالدي اليوًت :  1درس هػا

ول 
 
ًمٌ المهصة الجالٌة بارجٌار اليلمة الصدٌدة من بٌن الهوعٌن بوضؽ : الظؤال ال

 
ا

   :دائصة خولها 

_  اليننوت  )  هدننن هؿننٌغ لنني دولننة اليوًننت و اعننمها ًؿونني ثصننقٌصا  ليلمننة      

(  صننننواؾة    -ثزننننضًن  )  و هننننو الدصننننن الصننننقٌص الننننشي ًظننننجزس  لننننن  (  الهننننص   

عننننلدة و المننننؤ  
 
  -الهصننننور  )  و لسولننننة اليوًننننت اعننننع وننننسًع و ؼننننائؽ هننننو  , ال

 .ليوه ارجمى ثسرًجٌا  (  الهصًن  

ًنجب ثؿلٌن مواعب للصورة مما درعت : الظؤال الداهي 
 
   :ا

 زًوب بن هزي: اؾساد المؿلمة 

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

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

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



 الصابؽالصك /     وروة ؾمٌ لمادة بالدي اليوًت

ة بالدي اليوًت     : الوخسة الداهٌة 
 
 ( 2) وصة بالدي اليوًت :  2درس هػا

 -:صٌ بٌن المجموؾجٌن بصعع رط بٌوهما  -:الظؤال الداهي  

ل الصباح من ؼبه موعهة الهسار إلى ؼبه جضًصة وعص اهجهٌ 
 
ا

 بواععة

ل الصباح من ؼبه جضًصة وعص إلى اليوًت اهجهٌ   بواععةا 

ول 
 
ًمٌ الؿبارات الجالٌة بما ًواعبها لٌما درعت  : الظؤال ال    :ا 

ل الصباح من موعهة الهسار لي   -1  
عص الؿصبٌة و بٌوها ا

 
 ................ .هاجصت مجموؾة من ال

ل الصباح لي هجصثهع من الهسار إلى ؼبه جضًصة  -2  .................... .اثجه ا 

ل  -3
 .................. .و    .................   إلى ؼبه جضًصة وعص بظبب  الصباح من موعهة الهسار هاجص ا 

ل الصباح من ؼبه جضًصة وعص إلى موعهة الصبٌة بواععة الظمن ؾن ظصًن  -3  ................... .فادر ا 

 :ؾٌن ؾلى رصًعة ؼبه الجضًصة الؿصبٌة الصماء الصموز الجالٌة : الظؤال الدالح  

 .ؾلى مووؽ موعهة الهسار  -

 .ؼبه جضًصة وعص -

 .ػلٌ دولة اليوًت -

 زًوب بن هزي: اؾساد المؿلمة 



 الصابؽالصك /     وروة ؾمٌ لمادة بالدي اليوًت

ة بالدي اليوًت     : الوخسة الداهٌة 
 
 خيا  بالدي اليوًت :  3درس هػا

ول 
 
 :  الظؤال ال
ما  الؿبارات الصدٌدة و ؾالمة ( √  )  ضؽ ؾالمة  ما  الؿبارات الزاظئة ( ×  )  ا     :ا 

 زًوب بن هزي: اؾساد المؿلمة 

 الؿالمة الؿبارة  

ول 1  .خاًع لبالدي اليوًت هو الػٌذ صباح بن جابص  ا 

ل  2 رضا  جاذبة للظيا  لمووؿها الممٌض و ازدهار الججارة مؽ خيع ا  صبدت دولة اليوًت ا  ا 
 .الصباح 

ة الصوة البدصًة خسخت لي ؾهس الػٌذ ؾبسهللا الداهي  3  .مؿًص

خمسًة الججدت لي ؾهس الػٌذ جابص 4
 
خمس  المسرعة ال

 
 .ال

 .  1990ثدصًص دولة اليوًت خسث ؾا   5

مٌص الهظاهٌة  6
 
خمس با

 
 .لّهب الػٌذ جابص ال

ًنجب الدسث الجارًزي السال ؾلٌها : الظؤال الداهي 
   :لخغ الصورة خع ا 

 :  الظؤال الدالح 
 :صٌ بٌن المجموؾجٌن بصعع رط بٌوهع 

ٌة  المسرعة المباًر

 عور اليوًت الدالح

خمص
 
 الهصص ال

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

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



 الصابؽالصك /     وروة ؾمٌ لمادة بالدي اليوًت

ة بالدي اليوًت     : الوخسة الداهٌة 
 
  1899الثماوٌة اليوًجٌة البصًعاهٌة ؾا  :  4درس هػا

ول 
 
 -:الصباح  مبارك لي المصبؽ السال ؾلى صورة الػٌذ √ ؾالمة ضؽ : الظؤال ال

 زًوب بن هزي: اؾساد المؿلمة 

 الجصوًب الؿبارة  

صبدت إمارة اليوًت ذات مياهة ووًة لي ؾهس الػٌذ  1  .مدمس الصباح ا 

لهاب موها  2 بو السعجور لّهب الػٌذ مبارك الصباح بؿسة ا   .ا 

 . الهوس  مؽ 1899وّوؽ الػٌذ مبارك الصباح اثماوٌة ؾا   3

 . البدصًنبصًعاهٌا بدماًة  إلجضا   1899 من ؼصوط الثماوٌة اليوًجٌة البصًعاهٌة 4

   :صّوب ما ثدجه رط لي الؿبارات الجالٌة : الظؤال الداهي 



 الصابؽالصك /     وروة ؾمٌ لمادة بالدي اليوًت

ة بالدي اليوًت     : الوخسة الداهٌة 
 
 اعجهالل بالدي اليوًت: 5درس هػا

ول 
 
ؾبسهللا لي المصبؽ السال ؾلى صورة الػٌذ √ ؾالمة ضؽ : الظؤال ال

 -:الصباح الظالع 

الجؿصًك الصدٌح   لجيوالؿبارات الجالٌة  رثب: الظؤال الدالح 
-:لالعجهالل 

 
    -     ادارة ؼؤوهها    -        مظؤولٌة السولة      -      رلٌة واالس)  

( بصورة مباؼصة ؾن     - الزارجٌة
 

.............................................العجهالل هو 

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

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

 اهجازات الػٌذ ؾبسهللا الظالع الصباح

 الزارجٌة

الهضما  إلى 
..........................
..........................

  1963ؾا  .......  

الهضما  إلى 
جامؿة 

..........................
ؾا  .............. 
1961  

 السارلٌة

الججاح خاهوًة 
................. 

بواء 
..........................

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

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

مة 
 
 الججاح مجلط ال

ًمٌ المزعط الظهمي الجالي  : الظؤال الداهي 
  :ا 

  المصافات الجالٌة بما ًواعبها لٌما درعت : الظؤال الصابؽ 
 
مال    :ا 

لقاء اثماوٌة , .................... ......... رفب الػٌذ ؾبسهللا الظالع لي ثدوًٌ إمارة اليوًت إلى دولة       هع ؼصوط ذلى ا  ا  ا  لجقٌص .................. ًو

, ......................................... .....  لووؽ الػٌذ ؾبسهللا الظالع  مؽ المهٌع البصًعاهي  اثماوٌة  ...................  الؼصوف و عٌص إمارة اليوًت هدو 

 ................................... .و لّهب الػٌذ ؾبسهللا الظالع بن .......................................  و بشلى خصلت دولة اليوًت ؾلى اعجهاللها لي ثارًذ 

زًوب بن هزي                    : اؾساد المؿلمة 



 الصابؽالصك /     وروة ؾمٌ لمادة بالدي اليوًت

ة بالدي اليوًت     : الوخسة الداهٌة 
 
 ( 1) رموز  بالدي اليوًت  : 6درس هػا

ول 
 
 -: ًو  لهصة مواعبة باعجزسا  اليلمات الجالٌة –من رالل دراعجى  للوػٌس الوظوي اليوًت : الظؤال ال

خمس الصباح       -     1978لبصابص  25)       
 
خمس الؿسواهي      -الػٌذ جابص ال  

 (ابصاهٌع الصولة        -ا

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

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

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

-:ؾلٌ :  هيالداالظؤال 

 

همٌة الوػٌس الوظوي للسولة 
.  ا 

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

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

  :وار  بٌن ًٌ من : الظؤال الدالح 

 زًوب بن هزي                 : اؾساد المؿلمة 
  

وجه المهارهة  ا 

 الؿلع
 الهسًع 

 الؿلع
 الدسًح 

 الػيٌ و اللو 

 عوة العجزسا 



 زًوب بن هزي  : اؾساد المؿلمة 

 الصابؽالصك /     وروة ؾمٌ لمادة بالدي اليوًت

ة بالدي اليوًت     : الوخسة الداهٌة 
 
 ( 2) رموز  بالدي اليوًت  :  7درس هػا

ول 
 
ًمٌ المؿلومات المصثبعة بها  : الظؤال ال   رثب ؼؿارات دولة اليوًت الجالٌة زموٌا  خع ا 

:-    
          

خمس الجابص       -    1921   -    1962    -     1940)       (ؾبسهللا الظالع      -ا 

 ................اؾجمس لي ؾا  •

لي ؾهس الػٌذ •

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

 ................اؾجمس لي ؾا  •

الػؿار 

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

الػؿار 

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

الػؿار 

............
 ................اؾجمس لي ؾا  •

لي ؾهس الػٌذ •

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

اعجزس  بؿس العجهالل•

ًمٌ المزعط الظهمي الجالي  بينجابة مؿلومات مهمة ؾوها: الظؤال الداهي     :ا 

 الؿملة اليوًجٌة

 البٌضة الصوبٌة السًوار

عئلة الجالٌة بمظاؾسة الصورة : الظؤال الدالح 
 
جب ؾلى ال -:ا 

 

 .لو  ؼؿار دولة اليوًت  -1

.......................................ما هي ميوهات الػؿار ؟  -2

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

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

همٌة الػؿار لسولة اليوًت ؟ -3 ما ا 

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



 زًوب بن هزي  : اؾساد المؿلمة 

 الصابؽالصك /     وروة ؾمٌ لمادة بالدي اليوًت

ة بالدي اليوًت     : الوخسة الداهٌة 
 
 عيا  بالدي اليوًت:  8درس هػا

ول 
 
    -:ػلٌ الزٌار الصدٌح من بٌن الزٌارات الجي ثلي ًٌ ؾبارة : الظؤال ال

          

ثها ًا  ل ًججاوز  -1 
 
 :ؾسد عيا  دولة اليوًت لي بساًة هػا

 
 
 
 :زاد ؾسد عيا  دولة اليوًت بؿس ػهور و ثصسًص  -2
 
 
 
 :ؾسد عيا  دولة اليوًت الدالي ًبلـ خوالي  -3

   :صٌ بٌن المجموؾجٌن بصعع رعا  بٌوهما : الظؤال الداهي 

لف هظمة 4 لف هظمة 5 ا  لف هظمة 6 ا  لف هظمة 7 ا   ا 

 الماء الومط اليالظٌو  الدسًس

 هظمة 5,500,000 هظمة 4,400,000 هظمة 3,300,000 هظمة 2,200,000

 الضًادة العبٌؿٌة

 العبٌؿٌةالضًادة فٌص 

 اليندالة الظياهٌة

 ؾسد الولٌات  -ؾسد الموالٌس  

 الضًادة الواثجة ؾن الهجصة

 ؾسد الظيا 
 مظاخة السولة

عئلة الجالٌة : الظؤال الصابؽ 
 
جب ؾلى ال    :ا 

ما لائسة الجؿساد الظياهي ؟   -1

 

ًندص من ؾسد الهاث لي دولة اليوًت : ؾلٌ  -2  .ؾسد الشًور ا 

 

ول ثؿساد عياهي لي دولة اليوًت  -3 ًنجب ما ثؿصف ؾن ا   .ا 

و  <   ضؽ إؼارة   : الظؤال الدالح     :  لي السائصة >  ا 
 
 .ؾسد الظيا  الشًور                    ؾسد الظيا  الهاث  لي دولة اليوًت  -1
 

 
 .ؾسد الظيا  اليوًجٌٌن                      ؾسد الظيا  فٌص اليوًجٌٌن  -2



 الصابؽالصك /     وروة ؾمٌ لمادة بالدي اليوًت

ة بالدي اليوًت     : الوخسة الداهٌة 
 
 مدالؼات بالدي اليوًت:  9درس هػا

ول 
 
بوضؽ (  ا   )  ما ًصثبط بالمجموؾة (  ب  )  ارجص من المجموؾة  : الظؤال ال

   :  الصوع لي الميا  المواعب 

 (ب  )   (ا   )  

ًبص مدالؼة ًوًجٌة  -1 خمسي)          (   .ا 
 
 ال

صقص مدالؼة ًوًجٌة  -2  خولي)          (   .ا 

ًندص مدالؼة ًندالة عياهٌة  -3  الؿاصمة)          (   ا 

ض اليوًجٌو  لي مدالؼة -4  الجهصاء)          (   ًجًص

خسث مدالؼة ًوًجٌة -5  مبارك اليبٌص)          (   ا 

 المصواهٌة)          (   .مدالؼة ثوجس لٌها المهار الصئٌظٌة للديع  -6

ول 
 
    -:ػلٌ الزٌار الصدٌح من بٌن الزٌارات الجي ثلي ًٌ ؾبارة : الظؤال ال

          

 :ًبلـ ؾسد مدالؼات دولة اليوًت  -1 
 
 

 
 ::الجضر اليوًجٌة ثجبؽ إدارًا  مدالؼة  -2
 
 

 مدالؼات 7 مدالؼات 6 مدالؼات 5 مدالؼات 4

خمسي خولي الجهصاء الؿاصمة
 
 ال

 رئٌط                    زًوب بن هزي  : اؾساد المؿلمة 

   :لخغ رصًعة مدالؼات دولة اليوًت الصماء  خع همش المعلوب : الظؤال الداهي 
 لو  مدالؼة الجهصاء باللو  الوردي•
زرق مدالؼة لو  •

 
خمسي باللو  ال

 
 ال

صمصلو  مدالؼة •
 
 المصواهٌة باللو  ال

رضصلو  مدالؼة •
 
 الؿاصمة باللو  ال

 مبارك اليبٌص باللو  البومظجيلو  مدالؼة •
 خولي باللو  البصثهالي لو  مدالؼة •


