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 إعداد المعممة: منيرة القهبع مالحظة: هذه األسئلة ال تغين عن الكتاب املدرسي

 

 أواًل: أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:

 حدث الغزو العراقي الغاشم عمى دولة الكهيت في يهم ..................... .1
 تحررت دولة الكهيت من الغزو العراقي في تاريخ ....................... .2
 أصدرت القهات العراقية عدة أوامر لمكهيتيين مثل تغيير .................. و................. .3
 ...... السديشة الدعهدية التي قامت فيها الحكهمة الكهيتية السؤقتة أثشاء الغزو العراقي هي ...... .4
 ....... ......... في فجر يهم الخسيس السهافق .. .بدأت حرب تحرير دولة الكهيت بحرب . .5
  تعتبر حرب تحرير دولة الكهيت أول حرب ............. في العالم. .6
 .......... الدولة التي خرجت من أراضيها القهات العدكرية لتحرير دولة الكهيت هي .... .7
  السردر الرئيدي لمدخل في دولة الكهيت هه ............... و ..................... .8
  الشدبة التي تسثل اعتساد دولة الكهيت عمى الشفط هي ................. .9
  تدسى ...................مؤسدة مدتقمة تتهلى إدارة وتذغيل وتظهير السهانئ التجارية  .11
   من السهانئ التجارية في دولة الكهيت ميشاء ............. وميشاء .................. .11
  من السهانئ الشفظية في دولة الكهيت ................... .12
  .............. و ................... و ..................من فوائد السفر . .13

 ثانيًا: اكتب المرطمح العممي الدال عميه بين القهسين:

 ذاكرة الذعهب التي تدجل فيها األحداث فشتذكرها ونعتبر مشها.  ) .................... ( .1
 االمتشاع عن العسل مع الشغام السحتل بأي شكل من األشكال.  ) .................... ( .2
 ) .................... ( تهعيف الفائض من األمهال الشاتج عن زيادة دخل الدولة. .3
ا من تقمبات الظقس في بيهت زراعة الخزراوات في غير مهاسسها بحسايته  ) .................... ( .4

 بالستيكية.
) .................... ( زراعة تتم في بيئة مائية أو رمل أو نذارة خذب مزافًا إليها السحاليل  .5

 الغذائية.
 ) .................... ( مكان يدسى الفرضة عشد أهل الكهيت قديسًا. .6
 اإلندان من مكان إلى آخر لفترة معيشة ولغرض معين. انتقال  ) .................... ( .7

 
مراجعة مادة االجتماعيات للصف 

 الخامس )الفترة الذراسية الثانية(

 الفصل الذراسي الثاني
 

 
 وزارة التربٌة

 اإلدارة العامة لمنطمة الفروانٌة التعلٌمٌة

 مدرسة زٌد الحرب االبتدائٌة بنٌن

 م26/2/1991

 لوحات السٌارات   إلغاء الجنسٌة

 الطائف 

 م 17/1/1991 جوٌة 

 إلكترونٌة 

 السعودٌة 

 الغاز الطبٌعً  النفط 

94 % 

 مؤسسة الموانئ التجارٌة 

 الدوحة  الشوٌخ 

 األحمدي / عبدهللا / الشعٌبة 

 المعرفة  الراحة  اإلستمتاع 

 المتاحف

 العصٌان المدنً

 اإلستثمار

 زراعة محمٌة

 زراعة بدون تربة

 مٌناء

 السٌاحة

 م2/8/1990الخمٌس 
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 ثالثًا: اكتب أسماء المؤسدات التي تمثمها الذعارات التالية:

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

 

  لّهن في الدائرة البيانية الشدبة التي تسثل اعتساد دولة الكهيت عمى الشفط .1

 

. لّهن في الدائرة البيانية الشدبة التي تسثل احتياطي الشفط بدولة الكهيت 2
 بالشدبة لمدول العربية:

 

 

 رابعًا: أكمل الخريطة الذهنية التالية بما هه مناسب:

 

 

 

 

 

 

 
 

6% 

94% 

15% 

75% 

 أنواع السٌاحة
 

 داخلٌة سٌاحة
 

 سٌاحة خارجٌة
 

 

 فوائدها

 

 التعرف على تارٌخ بالدي-1

 

 2- تنمية معلوماتنا
 

 االستمتاع بالجو الجمٌل-1

 

 2- التعرف على ثمافة الشعوب األخرى

 

 شركة نفط الكوٌت مؤسسة البترول الكوٌتٌة
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 خامدًا: عمل لما يأتي:
 مرادر الدخل.اهتسام دولة الكهيت بتشهيع  .1

....................................................................................... 
 ضعفت حرفة الرعي الدائدة في الكهيت. .2

.......................................................................................  
 الغروف والعهامل الظبيعية عائقًا أمام الزراعة بدولة الكهيت. .3

......................................................................................  
  يعتبر الشقل البحري أقل كمفة من الشقل الجهي. .4

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

 سادسًا: أجب عن األسئمة التالية:
 الغاشم عمى دولة الكهيت؟ما هي أسباب الغزو العراقي  .1

1................................. .  2.................................. .  
 ما هي أهم أعسال الكهيتيهن في الخارج أثشاء الغزو العراقي الغاشم؟ .2

1 ..................................  2.................................. .  
 ما هي معهقات الزراعة في دولة الكهيت؟ .3

1........................ .  2........................ .  3........................ .  
 كيف تغمبت بالدي الكهيت عمى السعهقات الزراعية؟ .4

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

 أذكر أهسية الثروة الحيهانية كسهرد اقترادي .5
..........................................................................................  

 أذكر أسساء مشاطق تربية الثروة الحيهانية في دولة الكهيت .6
1........................ .  2........................ .  3 .........................  
 

 لخطورة االعتماد على مورد واحد وهو النفط

 بسبب اكتشاف النفط

 فمر التربة وللة المٌاه وشدة الحرارة بسبب

 ألنه ٌستغرق ولت أطول

أراد النظام العرالً أن ٌمحو 

 الكوٌت من على خرٌطة العالم

أثار النظام العرالً بعض المشكالت 

 حول النفط والحدود

رفع الوضع الكوٌتً للجامعة  إرسال وفود إلى دول العالم

 العربٌة واألمم المتحدة

 شدة الحرارة للة المٌاه فمر التربة

 اإلرشادات الزراعٌة تمدٌم إنشاء هٌئات متخصصة للزراعة

 التشجٌع على استخدام األسالٌب الحدٌثة فً الزراعة الدعم المادي للمزارعٌن

 سد حاجة السكان من الغذاء من البٌض واللحوم واأللبان

 الوفرة الشماٌا الصلٌبٌة
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 كيف شجعت دولة الكهيت تربية الثروة الحيهانية؟ .7
1........................ .  2........................ .  3........................ .  

 عّدد جههد الحكهمة الكهيتية في تشسية الثروة الدسكية بالبالد. .8

1........................................................................... .  
2 ............................................................................  

 عّدد طرق صيد األسساء قديساً  .9

1................................. .  2.................................. .  
 جههد دولة الكهيت في تذجيع القظاع الرشاعي عدد .11

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

 كيف تذجع الدياحة في بالدنا الكهيت؟ .11

1................................. .  2.................................. .  
 

 الهيئات في الجدول التالي: سابعًا: صنف األهداف التالية حدب

 تذجيع العسالة الهطشية ( –بشاء الذباب الكهيتي روحًا وجددًا  –) السحافغة عمى البيئة 

 الهيئة العامة لمذباب والرياضة الهيئة العامة لمبيئة الهيئة العامة لمرناعة
.......................  ......................  ........................  

 صنف الرناعات المحمية التالية في جدول المناطق الرناعية:

) الكاشي / تكرير الشفط / األلهمشيهم / السعكرونة / السرطبات / السمح / البدكهيت / إسالة 
 / الهرق (الغاز / السشغفات / األسسدة 

منطقة الذهيخ  المنطقة الرناعية
 الرناعية

منطقة الذعيبة 
 الرناعية

منطقة صبحان 
 الرناعية

األحمدي 
 الرناعية

أهم الرناعات 
     المهجهدة فيها 

 

 توفٌر األعالف بأسعار رمزٌة الدعم المادي وفرت لها الرعاٌة البٌطرٌة

 السفن الحدٌثة المتخصصة فً صٌدهاكونت أسطوالً من 

 استزراع بعض األنواع الجٌدة من األسمان

 المرلور الحظرة

 تمدٌم المروض إلامة المناطك الصناعٌة

 إعفاء اآلالت الصناعٌة من الرسوم الجمركٌة إلامة معاهد التدرٌب الصناعً

 عمل عروض على تذاكر الطٌران حسن استمبال ضٌوفنا

 بناء الشباب الكوٌتً روحاً وجسداً  المحافظة على البٌئة تشجٌع العمالة الوطنٌة

كرونة/ الملح/ عالم

 البسكوٌت/ المنظفات

تكرٌر النفط/ األسمدة/ 

 إسالة الغاز

الكاشً/ األلمنٌوم/ 

 المرطبات/ الورق

 الكاشً/ األلمنٌوم
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 أنواع الصناعات فً دولة الكوٌت

صناعات غٌر نفطٌة -2  

 اإلنشائٌة واإلستهالكٌة والغذائٌةمثال 

صناعات نفطٌة -1  

 صناعات بتروكٌماوٌةمثال 

 من مؤسسات بالدي 

مؤسسة الموانئ الكوٌتٌة -2 مؤسسة البترول الكوٌتٌة -1   

 من هٌئات بالدي 

الهٌئة العامة للشباب . -3
الهٌئة العامة للصناعة -1 الهٌئة العامة للبٌئة-2 والرٌاضة  

  : أكمل المخطط الدهمي التالي بما هه مناسب:ثامناً 

 

 

 

 أنواع األسمان فً دولة الكوٌت  

ربٌان -5 هامور -4  شعرى -3  شعم -2  الزبٌدي -1   

 من أعمال اللجان الشعبٌة أثناء الغزو العرالً

توصٌل  -4
 المساعدات لألهالً

توزٌع الخبز -3  
حراسة األحٌاء  -2

 السكنٌة
إدارة الجمعٌات  -1

 التعاونٌة

 مصادر الدخل فً بالدي الكوٌت

النفط والغاز  -5
 الطبٌعً

صناعات  -4
 نفطٌة

الزراعة -3  
الثروة -2

 الحٌوانٌة
الثروة  -1

 السمكٌة
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 تاسعًا: حدد عمى خريطة دولة الكهيت المناطق الرناعية التالية بهضع الرمهز:

 مشظقة الذهيخ الرشاعية

 

 مشظقة صبحان الرشاعية
 مشظقة األحسدي الرشاعية
 مشظقة الذعيبة الرشاعية

 

 حدد عمى خريطة دولة الكهيت المناطق الزراعية القديمة والحديثة:

 المناطق الزراعية القديمة

 

 / الجهراء  الفشيظيس 
 / الفشظاس  أبه حميفة 
 ل /يالفحيح  الذعيبة 
 العسرية( محظة التجارب الزراعية( 

 المناطق الزراعية الحديثة
 العبدلي الهفرة /

 

 حدد عمى خريطة دولة الكهيت المهانئ التجارية التالية بهضع الرمهز:

 الذهيخميشاء 

 

 الدوحةميشاء 

 

الجهراء 
سٌالفنٌط 
الفنطاس 
أبو حلٌفة 
لٌالفحٌح 
ـهعٌبـالش 

 الوفرة

 الشوٌخمٌناء 
 الدوحةمٌناء 

 العبدلً

 منطمة الشوٌخ الصناعٌة
 صبحان الصناعٌةمنطمة 

 منطمة األحمدي الصناعٌة
 منطمة الشعٌبة الصناعٌة

لعمرٌةا 


