
 الشابعالصف /     وسقة عىن ملادة بالدي الهويت

 ( وظاِش يوً العيذ+ العيذ )       املٍاطبات الذيٍية يف بالدي الهويت :  2+   1دسغ الهويت     وٍاطبات بالدي : الشابعة الوذذة 

 ٌاِذ الظفريي: صيٍب بَ خني                    سئيع الؼعبة : اعذاد املعمىة 

   :وهلا اخرت االجابة الصريرة وَ بني الكوطني بوضع دائشة ذ: الثاٌي الظؤاه 

 

 (ػعباُ     -سجب    -ػواه    -سوضاُ  ...  )    عيذ الفطش يهوُ يف ػّش   -1

 

 (الصالة    -الضناة    -احلخ    -الصياً  ... )  يأتي عيذ الفطش فشذة لمىظمىني  بعذ فشيضة   -2

 

 (عشفة    -وٍى    -الهعبة    -املضدلفة  ... )  عيذ األضرى يأتي بعذ قضاء احلحاد فشضّي بالوقوف يف  -3

 

 (سوضاُ   -ري احلحة    -ػواه    -ري الكعذة  ... )   عيذ األضرى يهوُ يف ػّش  -4

 :الظؤاه األوه 

احبثثثن عثثثَ  ملنثثثاء املٍاطثثثبات   

الذيٍيثثة لثثبالدك الهويثثت يف   

الٍظثثثاسة الياليثثثة بوضثثثع دائثثثشة  

   :ذوهلا 

 العيذ الوطين

 عيذ اليرشيش

 عيذ امليالد

 عيذ األضرى

 عيذ الفطش

 عيذ الفصح

 عيذ الؼهش

   :ملنىن العباسات اليالية مبا يٍاطبّا فيىا دسطت  : الظؤاه الثالن 

 

 ........................ .وبمغ والي سوضي يكذً لمصغاس و الهباس نٍوع وَ ِذايا العيذ تظىى  -1

 ............................. .دنيىع مجيع ملفشاد األطشة عمى طعاً العيذ يف  -2

 ................................ .مجيع املظمىني طعذاء و وبيظىني  يف العيذ عٍذ تكذيي  -3

 ............................ .وّممني و وهربيَ و ذاوذيَ اهلل تظىى يف الصباح البانش صالة يؤديّا املظمىني  -4

   :ملجب عمى األطئمة اليالية : الظؤاه الشابع 

 ملارا ذنيفن املظمىني يف مجيع ملحناء العامل بالعيذ ؟

........................................................................................................................................................................................ 
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 الشابعالصف /     وسقة عىن ملادة بالدي الهويت

 ( 2)  +  (   1)     املٍاطبات االجيىاعية يف بالدي الهويت :  4+   3 دسغ الهويت     وٍاطبات بالدي : الشابعة الوذذة 

   : املٍاطب ملواً اليعشيف اليالياملفّوً ملنيب اطي : الظؤاه األوه 

 .جمىوعة وَ الظيذات يزِنب ملٍضه العشوغ طريًا عمى األقذاً ذاوالت اهلذايا اجلىيمة )  ......................... (   -1

 .االٌيكاه وَ بيت العشوغ إىل بيت املعشغ بعذ فرتة اطبوع (  )  .........................  -2

ُ باملٍاصه و   )  ......................... (   -3  اذيفاه ييي عٍذوا ييىي الصيب خيي الكشآُ و يظريوُ بْ يف وونب يطوفو

                                               ُ  .ِي يٍؼذو

 -:ملنيب ملطفن الصوس احلشوف الٍاقصة  الطي  املٍاطبة االجيىاعية الهوييية : الظؤاه الثاٌي 

 ٌاِذ الظفريي: صيٍب بَ خني                    سئيع الؼعبة : اعذاد املعمىة 

 ـة....الـز ل...ـو....الـتـ .....ــتمـ....الـ

 ...ـريـ...ق  الـ... ....عـا....رقــ...الـ وةـ...الـيـ
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 الشابعالصف /     وسقة عىن ملادة بالدي الهويت

 ( 2)  +  (   1)     املٍاطبات الوطٍية يف بالدي الهويت :  6+   5 دسغ الهويت     وٍاطبات بالدي : الشابعة الوذذة 

 (  ب )  (  مل )  الظؤاه

 يوٌيو 19 يوٌيو 16 ...اطيكمت دولة الهويت يف تاسيخ  -1

 1991ً – 8 – 2 1990ً – 8 – 2 ...اجياذت الكوات العشاقية ملساضي دولة الهويت يف تاسيخ  -2

 الظامل صباح عبذاهلل الظامل ...الهويت يف عّذ الؼيخ  اطيكمت دولة -3

 1962ًفربايش    25 1950ًفربايش    25 ...ذهي دولة الهويت بياسيخ  توىل الؼيخ عبذاهلل الظامل وكاليذ -4

   :الصريرة لمعباسات اليالية اإلجابة ظمن : الظؤاه األوه 

   : صٍف األذذاث اليالية بوضع سقي احلذث يف وهاٌْ املٍاطب يف اجلذوه الزي يميّا : الظؤاه الثاٌي 

 الكوات العشاقية بئش ٌفط نوييت وَ قبن  700اذرتام ملنثش وَ   -2.                                    اليصذيل عمى دطيوس دولة الهويت  -1

 .اطيكاله دولة الهويت  -4.            حتشيش دولة الهويت وَ العذواُ العشاقي الغاػي  -3

 الؼيخ جابش األمحذ الصباح الؼيخ عبذاهلل الظامل الصباح

 ٌاِذ الظفريي: صيٍب بَ خني                    سئيع الؼعبة : اعذاد املعمىة 

   :ملجب عمى األطئمة اليالية : الثالن الظؤاه 

 

 .فربايش  25دوخ عيذ جموغ الؼيخ عبذاهلل الظامل و عيذ االطيكاله يف يوً : عمن  -1

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

 

 عذد األعياد الوطٍية يف دولة الهويت ؟ -2

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

 

 ً ؟1990وارا فعن العذواُ العشاقي الغاػي يف دولة الهويت يف عاً  -3

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