
 عبشرى المنا/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال     الجمعية الكويتية للعمل الوطني

 
 

 www.kwsfna.com                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها

 

 

 

 
 

 

 

www.kwsfna.com 

kuwaitisociety@yahoo.com 

 

http://www.kwsfna.com/
mailto:kuwaitisociety@yahoo.com


 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال   الجمعية الكويتية للعمل الوطني  

 www.kwsfna.com                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها
2 

 

 
 

 
 
 

 

 

kuwaitisociety@yahoo.com 
 

           

 

 

 

mailto:kuwaitisociety@yahoo.com


 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال   الجمعية الكويتية للعمل الوطني  

 www.kwsfna.com                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها
3 

 م2122/  2122لصف الخامس ل لثانيفصل اال سالميةاإلبية ترال
 

 

 .والتقدير العد واإلحصاء والمناقشة والمساءلة :الحساب في اللغة 
 

المحشر على أعمالهم أقواال وأفعاال واعتقادات  توقيف اهلل تعالى عباده قبل االنصراف من : الحساب اعتقادا
 .عما  في المياانبالمساءلة والتقدير بوضع األ بعد أخذهم كتبهم ويكون الحساب

 

 .غيره ألم يصاب به اإلنسان من اهلل تعالى سواء كان مرض أو هم أو فشل أو كل :األذى 
 

 .البستان والحديقة من نخل وشجر  :الجنة لغة 
 

 .الصالح الدار التي أعدها اهلل تعالى للمتقين جااء إليمانهم الصادق وعملهم هي :الجنة اعتقادا
 

 .والرزانه والوقار والتاني في الحركة والسير واالستقرارالطمأنينة   : السكينة
 

 .إنفاق الما  في غير موضعه وهو أخو التبذير  :اإلسراف 

 =========================================================== 

 .فرض واجب ومنكره كافر       القيامة؟ ـ ما هو حكم اإليمان بالحساب يوم2
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .كل محاسب ومسئو  بالمطلوب منه فأرسل الرسل وأنا  الكتب  ـ إعالم اهلل2   ـ عدد قوانين العد ؟2
 

 .كل إنسان مرهون بعمله يحاسب ويجازي عليهـ 3     .جنس العمل إن الجااء منـ 2
 

 .بمثلها سيئةتعامل الـ 4
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .النبوية قراءة اآليات واألحاديث ـ2  ـ ما المظاهر السلوكية لإليمان بيوم الحساب؟3
 

 .دعاء إلى اهلل تعالى بدخو  الجنة.الحساب كل يوم المحافظة علىـ 2

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 .الرسل على استجابتهم لرسائل     ـ عالم يكون حساب اهلل للناس يوم الحساب؟4

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 .عمل ليجاي كل إنسان بما       ـ لماذا يحاسب اهلل تعالى الناس يوم الحساب؟5

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ـ من الذين يتفضل اهلل عليهم يوم الحساب؟ ومن يتفضل عليهم؟6
 .هم بدخولهم الجنة من غير حسابيحاسبون نفسهم ويتفضل علي الذين

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .اإلسالم         بها جميع األشياء؟ ـ ما الدعوة التي دعا7
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الدعوة إلى عبادة اهلل تعالىـ 2   : السماوية ـ عدد مواضع اتفاق القرآن الكريم مع الشرائع8
 

 ( .الحج –الصوم  –الاكاة  – الصيام –الصالة )العبادات ـ 2
 

 ( .  السرقة – الخمر –الربا  –الانا  –القتل ) تحريم الكبائر ـ 3
 

 (. الخيانة –الفسق  –الكذب )تحريم الرذائل  ـ 4
 --------------------------------------------------------------------------------------------  

 .بسبب التوافق بين القرآن الكريم والشرائع السماوية     ملك الحبشة؟ ـ علل إسالم النجاشي9

--------------------------------------------------------------------------------------------   
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 الرسو  المسلمين بالهجرة إلى الحبشة؟ ـ علل أمر21
 

 .فرار بدينهم من الفتنـ 2       .ازدياد أذى المشركين للمسلمينـ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .طالب جعفر بن أبي      هو المحاور الذي حاور النجاشي؟ـ من 22

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 .ملك الحبشة عاد  ال يظلم أحد لعلمهم إن  ـ لم وقع االختيار المسلمين على الحبشة دون باقي الدو ؟22

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تنفيذ األوامر وترك المنهي عنه    عن فعل؟ ـ ماذا نفعل إذا أمرنا اهلل تعالى بأمر أو نهانا23
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .على صحة ما جاء في القرآن الكريم   الكريم مع الكتب السماوية؟ ـ عالم يد  توافق القرآن24

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 :الشريف  الحديث

مسلم يصيبه أذى إال حات اهلل  ما من: هلل عليه وسلمقا  رسو  اهلل صلى ا: عن عبد اهلل رضي اهلل عنه قا 
 .عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .دخله الجنةويطهر نفسه وي ألن اهلل تعالى يغفر ذنوبه    لماذا نغبط المسلم الصابر على األذى؟ـ 25
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 :ـ كيف تكون مواساتك لهؤالء 26                                          

 .أقو  له رحمه اهلل   : عاياا ـ جارك الذي فقد2
 

 .أو أنصحه بالصبر أزوره   :رجله ـ زميلك الذي تعرض لحادث وكسرت 2
 

 . أكبر أن يبذ  جهد   :ـ زميلك الذي رسب في نهاية العام الدراسي 3

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الخطاياو يكفر الذنوب : ـ قيمة الصبر على األذى تظهر في مواقف متعددة مثل27
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 . معنوي -2     جسدي ـ 2  : األذى نوعانـ 28

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 .في شهر شوا  السنة الثالثة للهجرة         أحد؟ ةـ متى كانت غاو29

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .أرادت قريش االنتقام لقتالها في غاوة بدرـ 2     ـ ما هي أسباب غاوة أحد؟21
 

 .وضع حد لقوة المسلمينـ 3      .يمة في بدرالها أن تستعيد مكانها بين العرب بعدـ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .مقاتل بقيادة أبي سفيان 3111عدد المشركين ـ 2    أحد؟ ـ ما هي أهم أحداث غاوة22
 

 .مقاتل 2111نة مع األعداء خارج المدي خروج الرسو  لمالقاةـ 2
 

 مقاتل 311وانسحابه مع  تمرد المنافق عبد اهلل بن أبي سلو ـ 3
 

 .التفاف المشركين خلف المسلمين عسكر المسلمين أمام جبل احد وكنت مهمة الرماة منعـ 4
 

 .انشغا  المسلمون بجمع الغنائمـ 6          .اندحار المشركين إلى معسكر المسلمين ـ5

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 خسائر فادحة؟ ـ علل فلب الوضع في غاوة أحد جعل للمسلمين22

فالتفوا حو  المسلمين وانقضوا عليهم  انتها قائد المشركين فرصة انشغا  المسلمين والرماة بجمع الغنائم
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 .األمر ن الذين أربكهموسارعوا في قتا  المسلمي
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 :  من الصحابة منهم تغلب المشركين على المسلمين وقتل عدد كبيرـ ما هي نتائج غاوة أحد؟23
 

 .الرسو  إصابة         .مصعب بن عمير         .حماة بن عبد المطلب عم الرسو 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 .ورسوله النصر يأتي بطاعة اهللـ 2    ـ ماذا نتعلم من غاوة أحد؟24

 

 .كل أمور الخيرومعلمينا في  طاعة والديناـ 3    .نحرص على طاعة أولي األمر وال نعصى أوامرهمـ 2

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 .إبعاد المشركين         الرسو ؟ ـ ما وظيفة الرماة الذين اختارهم25

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .اإلسالمية فرض من فروض العقيدة     ـ ما هو حكم اإليمان بالجنة؟ وما دليلها؟26
 

 .في القرآن الكريم اآليات الكثيرة   :دليلها      .أنها دائمة ال تفنى وال ينقص نعيمها أبدا

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .العمل الصالح مهمة الجوارحـ 2     .والقلب اإليمان مهمة العقلـ 2   ـ عدد صفات المستحقين للجنة؟27
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 الجنة؟ ـ علل تتفاوت درجات المسلمين في28

 .وإحسانها اإلتقان لألعما  الصالحة توت المسلمين في درجات اإليمان ودرجابسبب تفا
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ـ اذكر الحقائق المفيدة عن الجنة؟29
 

 .عدد أبواب الجنة ثمانيةـ 3       لفردوسأعلى درجات الجنة اـ 2   .العمل تقوى اهلل تعالى وإحسانـ 2

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 .حب الجنة         القيمة للجنة؟ ـ ما هي31

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .تقوية اإليمان باهلل وحمده وشكره والتوكل عليهـ 2    ـ ما هي المظاهر السلوكية للجنة؟32
 

 .اإلكثار من الدعاء بدخو  الفردوس األعلى من الجنةـ 3     .عليه وسلم االقتداء بالرسو  صلى اهللـ 2

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 . الكثير من آيات القرآن الكريم       الدليل على أن اهلل تعالى خلق الجنة؟ ـ ما32
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .وعملوا الصالحاتالذين آمنوا          المستحقون للجنة؟ من همـ 33

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 .تقوى اهلل وإحسان العمل          للجنة؟ ما أبرز صفات المستحقينـ 34

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ـ عدد فضائل القرآن الكريم؟35
 .ناو  السكينة والمالئكة عند قراءة القرآن الكريمـ 2      الكريم االجتماع على قراءة القرآنـ 2

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .علي صالة صلى اهلل عليه عشرا من صلى    :الشريف  الحديث
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .عليه الصالة والسالمـ 2     صلى اهلل عليه وسلمـ 2   الرسو ؟ عدد صيغ الصالة علىـ 36

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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 .حتى نكون من الكرماء    ى كل مسلم ونحرص عليها؟لعلى الرسو  واجبة ع علل الصالةـ 37
--------------------------------------------------------------------------------------------  

على  يرد اهلل ومالئكته على من يصلي   اهلل عليه وسلم؟فضل الصالة على الرسو  صلى  ما هوـ 38

 .الرسو 
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .سنة مؤكدة مرة في العمر     ما هو حكم العمرة؟ـ 39

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 .أشهر الحج ورمضان            وقت ألداء العمرة؟ ما هو أفضلـ 41

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 الحلق والتقصير- 4          الطوافـ 3         السعيـ 2      اإلحرام ـ 2   عدد أركان العمرة؟ـ 42
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .اإلحرام بالعمرة من الميقاتـ 2   العمرة؟ اذكر كيفية أداءـ 42
 

 .شئناسبعة أشواط وترديد الدعاء بما  النداء بالطواف من الحجر األسودـ 2
 

 .يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ويشرب من ماء زمام يستحب للمعتمر بعد أن يطوف بالبيت أنـ 3
 

 .مستقبال الكعبة والتكبير ثالث واالنتهاء بالمروة سبعة أشواط الوقوف عند جبل الصفـ 4
 

 .والتقصير الحلقـ 5

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .والحاجة وسؤا  الناس يقي من الفقرـ 2    اذكر أهمية االعتدا  والتوسط في اإلنفاق؟ـ 43
 

 .إتباع الشيطان ال يحبهم الرحمن المسرف والبخيلـ 3       .االعتدا  والتوسط جااءه الجنةـ 2

--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الرحمن التوسط واالعتدا  في اإلنفاق وإن المعتد  من عباد    اإلسراف والبخل؟ وضح موقف اإلسالم من
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 .المحارم الشح يهلك ويسفك الدماء ويحل          الشح؟لماذا نهي اإلسالم عن 

--------------------------------------------------------------------------------------------  
 يقي من الفقر والحاجة وسؤا  الناسـ 2  اكتب ثالث من فوائد المحافظة على الما  واالعتدا  في اإلنفاق؟

 

 .الشيطان وال يحبهم اهلل المسرف والبخيل إتباعهمـ 3       نةجااءه الجـ 2

 =========================================================== 
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Set Book Grand Five ( 5 ) 
the planetarium Unit 11 : 

1- What can you learn at the planetarium? 
I can learn about the planets, the moon and the stars. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ere are nine.Th             How many planets are there? -2 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3- Is the earth the biggest planets? 

.No, some planets are bigger than the earth 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4- Which planet takes the shortest time to go around the sun?  

.The closest planet to the sun 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

The planets that are farther away from the sun.    ?Which are the coldest planets -5 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
We live on the earth.       On which planet do we live? -6 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

It takes one year.    How long does the earth take to go around the sun? -7 
========================================================== 

Unit 12 : A visit to the moon 

.he can Yes,           Can man go to the moon? -1 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

In July 1969        When did the first man go to the moon? -2 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
.He flew in a space ship      How did the first man fly to the moon? -3 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
.hereIt took about 103 hours to get t   How long did it take to fly to the moon? -4 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

.He landed carefully   What happened when the first man got to the moon? -5 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

.He collected some rocks and some soil    What did he collect from the moon? -6 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7- What was it like on the moon? 

th no plants or animalsThe moon was very quiet wi 

========================================================== 
Unit 13 : I'm planting a tree 

Yes, there are.    Are there lots of trees in Kuwait? -1 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
It needs soil, water and sunshine.    What does a tree need to grow? -2 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

We need trees for food and shade.      Why do we need trees? -3 
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They need trees for food, shade and home.   imals need trees?Why do an -4 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

It look green and healthy.      How does the world look with trees? -5 

========================================================== 
Unit 14 : The nature park 

It's a safe home for plants, birds and animals.    What is the Nature Park? -1 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2- Why do birds and animals like to live in the Park? 

They can make safe homes and find food in the tree. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3- What do birds and animals do in the lake? 

there. They can drink water and swim 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
We should be kind to them.   What should we do with rare plants and birds? -4 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

We should phone the Nature Park.What should we do when we see a rare bird? -5 
========================================================== 

Unit 16 : making flags 

1- What does the Kuwaiti flag look like? 
stripes and a black shape. It has got green, white and red 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- What does the Syrian flag look like? 
It has got red, white and black stripes with two green stars in the middle. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

The Lebanese flag.   Which flag has a tree in the middle? -3 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

The Saudi flag   green with a white sword? Which flag is -4 

========================================================== 
Unit 17 : The car race 

They always go to bed early. What do the drivers do the night before the race? -1 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
They have a small breakfast.  What do they usually eat before the race?-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

They drink fruit juice or water.     e?What do they drink before the rac -3 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

They should wear helmets.    What should the racers wear to drive safely? -4 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
It takes one and a half minutes.        How long does the race take? -5 

The blue car won the race.        Which car won the race? -6 
==========================================================  
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: A day in the mountains Unit 18 
   

They went to Oman.       Where did Sami and Amal go on holiday? -1 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

They went there by plane.          How did they go there? -2 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
They stayed in a hotel.     Where did they stay in Oman? -3 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4- What did they see in Oman? 
They saw wonderful views and lots of goats in the mountains. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

They gave them a rug.     What did they give Nasser and Sara? -5 
========================================================== 

Unit 19 : A holiday in Lebanon 
To have a lot of fun.      Why do people travel to Lebanon? -1 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- What places can you visit in Lebanon? 
.We can see the rainbow island, the science museum and Mount Lebanon 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3-What can people do in Mount Lebanon? 
see wonderful views.They can go skiing and  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4- Why is Beirut a nice place for shopping? 
Because there are lots of shops and markets. 

========================================================== 
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 م2212 /2212للصف الخامس ابتدائي   ثانيالفصل المذكرة العلوم 

 :المصطلح العلمي 
 

 . أداة تستخدم لقياس كتلة األجسام : مياان
 

 .اسية لقياس للكتلهالوحدة األس : جرام
 

 . جرام 2111وحدة قياس للكتله تساوي  : (كجم)كيلو جرام 
 

 .كل ماله كتله ويشغل حياا من الوسط : مادة
 

 .مقدار كمية المادة في الجسم : كتلة
 

 .مقدار الحيا الذي تشغله المادة : حجم
 

 .شيء يمكن مالحظته حو  المادة تعرفنا بها : الخاصة
 

 .أو أكثر امتاجتا لكن يمكن فصلهما بسهولةمادتين  : الخليط
 

 . مايج تنتشر فيه مادة انتشارا متجانسا عبر مادة أخرى : المحلو 
 

 .شكل ثابت وحجم ثابت : المادة الصلبة
 

 .حجم ثابت وليس له شكل ثابت : لهالسائالماده 
 

 .ليس له شكل ثابت وليس له حجم ثابت :الماده الغازيه 
 

 ..ه في حجم معين من المادةكمية الكتل : كثافة
 

 .تغير في المادة يغير خواصها الطبيعية أو الفيايائية لكن ال تنتج عنه مادة من نوع مختلف : تغير طبيعي
 

 .سائل إلىدرجة الحرارة التي تتحو  عندها المادة من صلب  :درجة االنصهار
 

 .غاز إلىدرجة الحرارة التي تتحو  عندها المادة من سائل  : درجة الغليان
 

 . صلب إلىدرجة الحرارة التي تتغير عندها المادة من سائل  :درجة التجمد
 

 تغير كيميائي : تغير في المادة تنتج عنه مادة من نوع آخر
 

 قوة : مؤثر كدفع جسم أو شده يتسبب بتغيير حركته.
 

 الجاذبية : قوة تشد أي جسمين الواحد نحو اآلخر.
 

 عطاله ) قصور ذاتي(: ميل جسم متحرك إلى أن يبقى متحركا أو ميل جسم ساكن إلى أن يبقى ساكنا.
 

 احتكاك : قوة تبطئ حركة األجسام المتحركة.
 

 طاقة : القدرة على إحداث شغل
 

 طاقة كامنة : طاقة تكمن في جسم بسبب وضعه.
 

 طاقة حركية : طاقة الجسم الناتجة عن حركته.
 

 طاقة ميكانيكية : الطاقة التي تكون لجسم ما بفعل قدرته على الحركة أو بفعل حركته.
 

 طاقة كيميائية : الطاقة التي تنتج عن تغييرات كيميائية.
 

 طاقة كهربائية : الطاقة التي تنتج عن سريان الكهرباء.
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 سبب : شخص أو شيء أو حدث يتسبب بحدوث شيء.
 

 مسبب : ما ينتج عن السبب أي النتيجة.
 

 مقاومة : مقياس مقدار ما تقاوم مادة سريان التيار الكهربائي وما تحو  منه إلى طاقة حرارية.
 

 موصل : مادة يسري فيها التيار الكهربائي بسهولة.
 

 عاز  : مادة ال يسري فيها التيار الكهربائي بسهولة.
 

 التيار الكهربائي : سريان شحنات سالبة عبر المادة.
 

دائرة التوصيل على التوالي : دائرة تتصل أجااؤها المتعدده على التوالي أي الواحد بعد اآلخر بحيث يسري 

.التيار في مسار مفرد  
 

دائرة التوصيل على التوازي : دارة تتصل أجااؤها المتعددة بطريقة متوازية بحيث يكون لتيار كل جاء 

. مساره الخاص  
 

 مغناطيس : أي شيء يجذب الحديد والفوالذ ومعادن أخرى معينة.
 

 مغناطيسية : القوة التي تحيط بالمغناطيس.
 

 مجا  مغناطيسي : الحيا الذي يحيط بالمغناطيس حيث تعمل القوة المغناطيسية.
 

 قطب : موضع في المغناطيس تكون فيه المغناطيسية على أشدها.
 

 بوصلة : مغناطيس صغير يدور بحرية.
 

 طيف مرئي : الطاقة الضوئية التي يمكن رؤيتها وفصلها إلى ألوان قوس المطر.
 

 طو  موجي: المسافة بين نقطة على موجة إلى النقطة نفسها على الموجة التالية.
 

 ضوء الليار: حامة من األشعه الضوئية الرفيعه أشد قوة من الضوء العادي.
 

 شفاف : يسمح بنفاذ الضوء عبره فيمكن رؤية كل ما وراءه. 
 

 نصف شفاف : يسمح بنفاذ جاء من الضوء عبره بحيث ال نرى ما وراءه بوضوح .
 

 غير شفافة : غير منفذ للضوء.
 

 انعكس : ارتد عن الجسم.
 

 اهتا: تذبذب بسرعه جيئة وذهابا.
 

 جهاره : علو الصوت أو انخفاضه.
================= ========================================= 

 2ـ ما هي الخواص الطبيعيه للمادة؟                   اللون والشكل والحجم والكتلة.

------------------------------------------------ -------------------------------------------------
 2ـ ما هي حاالت المادة؟              صلبة – سائلة – غازية .

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 كيف تختلف كتلة الجسم عن حجمه؟ـ 3
 

 .الكتلة هي مقدار المادة في الجسم لكن الحجم هو الحيا الذي يشغله الجسم في الوسط

------------------------------------------------ -------------------------------------------------

 4ـ ما هما الخاصتان الطبيعيتان اللتان عرفتهما للمادة؟        الشكل والحجم.
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------------------------------------------------ -------------------------------------------------
 (.غير متجانستان)الخليط مادتان ممتاجتان يمكن فصلهما بسهولة     كيف يختلف المحلو  عن الخليط؟ـ 5

 

 (متجانستان. )ة تنتشر في المادة األخرى انتشارا متجانساأما المحلو  فالماد

------------------------------------------------ -------------------------------------------------

 الجرام والمليجرام والكيلوجرام                   هي وحدات قياس الكتله؟ ماـ 6
------------------------------------------------ -------------------------------------------------

 7ـ ما وظيفة المياان؟       يساعد على إيجاد كتلة جسم  أو معرفة أي الجسمين أكبر كتله.

------------------------------------------------ -------------------------------------------------
 8ـ لماذا يستقر الخل بأسفل القنينة بعد خلطه بالايت وتركه لفترة؟     ألن الخل أكبر كثافة من الايت.

------------------------------------------------ -------------------------------------------------

 كيف تختلف الكثافة عن الكتلة؟ـ 9
 الكثافة هي :كمية الكتله في حجم معين من المادة.              الكتلة هي مقدار المادة في الجسم .

------------------------------------------------ -------------------------------------------------
 21ـ علل ينفصل الخل عن الايت بعد ماجهما ؟ألن كثافة الايت أقل من كثافة الخل فيرتفع الايت إلى أعلى.

------------------------------------------------ -------------------------------------------------

 22ـ علل يستقر الخل أسفل الايت ؟          ألن كثافة الخل أكبر من الايت فيستقر أسفل الايت؟
------------------------------------------------ -------------------------------------------------

 22ـ علل يطفو الايت فوق الماء؟           ألن كثافته أقل من الماء.

------------------------------------------------ -------------------------------------------------
 23ـ اذكر أربعة تغييرات طبيعية يمكن أن تحدث للمادة؟        الشكل – الحجم – اللون – حالة المادة

------------------------------------------------ -------------------------------------------------

 كيف يتسبب التسخين والتبريد في المادة؟ـ 24
 

 التسخين  إلى درجة الغليان : يغير حالة المادة من سائل إلى غاز.
 

 .يغير حالة المادة من صلب إلى سائل :  هارالتسخين إلى درجة االنص
 

 .يغير حالة المادة من سائل إلى صلب: إلى درجة التجمد  ريدالتب

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 25ـ ما هي خواص الماء الطبيعية؟    2ـ درجة انصهار الجليد      2ـ درجة غليان الماء .
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 26ـ علل يعتبر الصدأ تغير كيميائي؟   ألن الصدأ يعتبر مادة جديدة تنشأ من تفاعل األكسجين مع الحديد

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
؟فقدان لمعة النحاس والفضة ـ علل27  

 

 . ألن أكسجين الهواء يتفاعل مع المعدن وتتكون مادة جديدة باهتة تفقد لمعان النحاس والفضة

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
؟ حدوث انفجار قوي أثناء انطالق الصاروخـ علل 28  

 

 .هذا االنفجار ينتج عن تفاعل كيميائي بين غاز األكسجين والهيدروجين فتنتج مادة جديدة هي بخار الماء

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ؟تكون لون بني داكن على لمعة النحاس ـ علل 29

 

 . ألن أكسجين الهواء يتفاعل مع النحاس وتتكون مادة جديدة بنية اللون تفقد لمعان النحاس

كيف ينتج خبا الكعك مادة من نوع مختلف؟ـ 21   
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 .جامدة أسفنجيةدة جديدة ما إلىالكربون واحمرار العجينة فتتحو   أكسيدبسبب تشكل فقاعات غاز ثاني 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اذكر ثالثة أمثلة عن تغيرات كيميائية غير عملية الخبا؟ـ 22
 

 .االحتراق واالنفجار –فقدان لمعة النحاس والفضة  –صدأ الفوالذ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ما هما تأثيرا القوى في الحركة؟ـ 22

 

 .تغير اتجاهها أوتسرعها أو تبطئها  أوممكن أن تؤثر القوى باألجسام فتبدأ حركتها 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ما الذي يجعل كرة تنقذف في الهواء شبيهه بعربة قطار متعرج تنحدر على سكتها؟ـ 23

 

 .األسفل نحو مركا األرض بفعل قوة الجاذبية إلىتشد الكرة وعربة القطار المتعرج 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 24ـ صف كيف يؤثر االحتكاك في حركة جسم؟    االحتكاك قوة تبطئ حركة األجسام المتحركة.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السيارة؟ إليهاى السطح المائل والسرعة النهائية التي تصل ما العالقة بين مدى ارتفاع السيارة علـ 25
 

 . كلما زاد االرتفاع زادت السرعة
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ي؟ما العالقة بين مدى ارتفاع السيارة على السطح المائل بموقعها النهائـ 26

 .كلما زاد االرتفاع الذي تبدأ عنه حركتها، زادت المسافة التي تقطعها السيارة
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مثاال؟ أعطمتى يكون لجسم طاقة حركية؟ ـ 27

 (يتاحلق اعندممثا  )تحرك طاقة حركية ميكون للجسم ال
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اذكر ثالث صور أخرى للطاقة وصف كيف يؤثر كل منها في الحركة؟ـ 28
 

 2ـ يمكن للطاقة الميكانيكية أن تحرك دراجة.       2ـ يمكن للطاقة الكيميائية أن تشغل لعبة.
 

 .يمكن للطاقة الكهربائية أن تشغل دوارة الخيلـ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تتاحلق؟ أنبانتظار  هالاحالقي أعلىجالس في  وأنتما صورة الطاقة التي تكون لديك ـ 29  
 

 .تكون في الجسم بسبب وضعه الطاقة التي أيطاقة كامنة 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 31ـ هل يمكن أن يكون لجسم طاقة كامنة وطاقة حركية في آن واحد؟         نعم .
 

إن كان يتحرك وان كان له أيضا طاقة بسبب وضعه مثل جسم يتحرك في منتصف زحالقيه ما بين أعلى 

 وأخفض موضع فيها.
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما الذي يمكن أن يحدث عندما تتجمع الشحنات الكهربائية في األجسام؟ـ 32
 
 

 تتسبب الشحنات الكهربائية في جسمين أما بقوة شد أو بقوة دفع .
------------------------------------------------------------------------------------------------  

 32ـ ماذا يحدث عند سحب القدمين على السجادة؟  يحدث انتقا  بعض الشحنات السالبة من السجادة إليه.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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33ـ علل تنتفض وتشعر بصدمة كهربائية عند لمسك؟   ألن الشحنات السالبة اإلضافية تنتقل نحو الشحنات 
 الموجبة.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  34ـ الشحنات المختلفة  تتجاذب  ) أي يشد أحدهما اآلخر( .
 

 35ـ الشحنات المتشابهه  تتنافر ) أي يدفع أحدهما اآلخر(.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 36ـ ما نوع الشحنات التي يمكن أن تكون لألجسام؟        شحنات سالبة أو شحنات موجبة .

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كيف يمكن أن تنتقل الشحنات السالبة من جسم آخر؟ـ 37
 .كهربائية أو تتسبب بها يمكن أن يحتك جسمان الواحد باآلخر أو يمكن أن تنتقل الشحنات عندما تتلقى صدمة

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ما الذي يمكن أن يتسبب بصدمة كهربائية عندما تمد يدك لتلمس شيئاـ 38
 

 .تلمسه جسم آخر عندما إلىيمكن أن تتجمع الشحنات السالبة على جسمك ثم تنتقل 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

كان لجسمك عدد متعاد  من الشحنات السالبة والموجبة وقمت بلمس جسم له  أنوقع أن يحدث تتـ ماذا 39
 شحنات سالبة؟

 .تشعر حينها بصدمة كهربائيةجسمك و إلىتنتقل الشحنات السالبة من ذلك الجسم 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
41ـ ما هي األجااء األربعه األساسية في الدارة المقفلة ؟   البطارية - األسالك ـ المفتاح الكهربائي ـ 

 المصباح.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 هي وظائف األجااء األربعة األساسية للدارة المقفلة؟ ماـ 42

 الرما الوظيفه

 البطارية . تؤمن التيار الكهربائي

 المفتاح الكهربائي .يصل الدارة ويقطعها

.تربط أجااء الدارة بعضها ببعض  األسالك 

 المصباح .تضيء فتيلة المصباح عندما يسري التيار عبرها

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 32ـ كيف يكتسب ما شحنة كهربائية؟         عبر اكتساب شحنات سالبة أو خسارتها.
 43ـ ماذا يحدث لتيار كهربائي في دارة مقفلة؟        يسري التيار عبر الدارة المقفلة.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ألن السلك الرفيع في فتيلة المصباح مقاومة  ما الذي يتسبب بجعل فتيلة المصباح تضيء في دارة مقفلة؟ـ 44
 

عالية ال يسري التيار الكهربائي بسهولة عبر هذا السلك مما يسبب بارتفاع درجة حرارة السلك كثيرا 

 وتوهجه.

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 تطفئ ضوء المكتب في حين يظل الراديو شغاال؟ أن بإمكانكعلل ـ 45

 

 .تسمح دارات التوصيل على التوازي بتشغيل األجهاة واألدوات الكهربائية أو عدم تشغيلها كل على حدة

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 أطفئ؟ ناع احد أجاائها أو إذاماذا يحصل في دارة التوصيل على التوالي ـ 46
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 .ال يتمكن التيار الكهربائي من أن يسري عبر الدارة، تكون الدارة مفتوحه
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ناع أحد أجاائها أو أطفئ؟ إذاماذا يحصل في دارة التوصيل على التوازي ـ 47
 

 .سري التيار الكهربائي في مسار آخر، تبقى الدارة مقفلةيمكن أن ي

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ف؟وأذكر مسببا واحد محتمى الستخدام شريط كهربائي با  أو مماق أو مكشـ 48  

 

 2ـ يمكن أن ينتقل التيار الكهربائي إلى جسم اإلنسان.     2ـ يمكن أن تسخن األسالك البالية وتتسبب بحريق.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 جسمك؟ إلىما الذي يمكن أن يتسبب بانتقا  الكهرباء ـ 49

 

 2ـ لمس شريط كهربائي با  أو مماق أو مكشوف .  2ـ لمس شريط كهربائي أو جهاز كهربائي وأنت مبلل.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 لم يجب تغطية القوابس في المناز  حيث يتواجد األطفا ؟ـ 51

 

 .ي مقبس مما يتسبب له بصدمة كهربائيةأو جسما معدنيا ف إصبعهيضع  أنيمكن للطفل الصغير 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : عدد طرق استخدام الكهرباء استخداما آمناـ 52
 

 2ـ يجب ناع قوابس األجهاة حين ال تكون قيد االستعما .
 

حد  إلىيمكن أن يتسبب ذلك بسخونة األسالك  إذاز قدرة الدارات على الحمل يجب عدم التسبب بتجاوـ 2

 .التسبب بالحريق
 

البالية أو المماقة أو المكشوفة ألنها يمكن أن تتسبب بصدمة  الكهربائيةيجب عد استخدام األشرطة ـ 3
 .باندالع حريق أوكهربائية 

 

 .المدافئ الكهربائية األوراق واألجسام القابلة لإلحتراق عن إبعاديجب ـ 4
 

 .يجب عدم لمس شريط أو جهاز كهربائي بيد مبللة ألن ذلك قد يتسبب بصدمة كهربائيةـ 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 لى التوازي؟كيف تختلف دارة التوصيل على التوالي عن دارة التوصيل عـ 52

 في دارة التوالي في دارة التوازي

 يسري التيار في مسار واحد يوجد أكثر من مسار للتيار الكهربائي

ناع جاء  إذايمكن أن تبقى الدارة مقفلة 
.منها أو أطفئ  

ناع جاء من أجااء دارة التوصيل على  إذا
 التوالي أو أطفئ تنفتح الدارة

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  53ـ أذكر ثالث طرق الستخدام الكهرباء استخداما آمنا؟  2ـ عدم استخدام األسالك البالية أو المكشوفه .
 

 2ـ عدم لمس شريط أو جهاز كهربائي بيد مبللة.   3ـ ع إبعاد األوراق عن المدافئ الكهربائية.
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الشحنات الكهربائية المتماثلة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب    ائص قطبي المغناطيس؟صهي خ ماـ 54

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .أشدهاألن القوة المغناطيسية على     علل تتجمع برادة الحديد حو  القطبين؟ـ 55

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 حيط بالمغناطيسقوة دفع أو شد ت         هي المغناطيسية؟ ماـ 56

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .تسمح للناس أن يعرفوا االتجاهات بواسطة البوصلة      ما هي فائدة مغناطيسية األرض؟ـ 57
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الشما  القطبية وأضواء الجنوب القطبية؟ أضواءما الذي يتسبب بحدوث ـ 58

 

 يشد مجا  األرض المغناطيسي جسيمات مشحونة تصل من الشمس ويدفعها قرب قطبي األرض وتتفاعل 
 

 .زاهية اللون أضواءالجسيمات مع الغازات في الهواء فينتج عنها 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .الشمس        ما مصدر معظم الضوء في كوكبنا؟ـ 59

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ال يتشكل قوس المطر عندما تحجب السحب الشمس   ننا رؤية قوس المطر كلما أمطرت؟لم ال يمكـ 61
 .(ضوء الشمس المباشر والمطر ضروريان ليتشكل قوس المطر)

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 62ـ كيف تنتقل الطاقة الضوئية؟           في خط مستقيم بعيد عن مصدرها على شكل موجات.
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لكل لون من ألوان الضوء طو     لمختلف ألوان الضوء؟ هكيف يمكن المقارنة بين األطوا  الموجيـ 62

 .موجي مختلف
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .بنفسجي –نيلي  –أزرق  –أخضر  –أصفر  –برتقالي  –أحمر     عدد ألوان قوس المطر؟ـ 63

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .ألنه يمتد متسعا     جسم بعيد؟ إلىوجهنا ضوء المصباح  إذاعلل يخف سطوع الضوء ـ 64

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .مسافات طويلة من دون أن يتشتت كثيراألنه يجتاز     علل يستخدم الليار في االتصاالت وعلم الطب؟ـ 65
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 .الطيف المرئي أيالضوء هو صورة من صور الكقة ويمكننا رؤيته        ما هو الضوء ؟ـ 66

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .معظم الضوء مصدره الشمس    ؟الضوء  هي مصادر ماـ 67

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .بائية والشمع وعيدان الكبريت والمصابيح اليدويةالنار واألنوار الكهر؟    أخرى للضوء عدد مصادرـ 68
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (البالستيك الشفاف –الماء النقي  –الاجاج الصافي  ) : شفاف

  .يسمح بنفاذ الضوء عبره فيمكن رؤية كل ما وراءه
 ---------------------------------------------------------------------------------

 (بعض أنواع الاجاج والبالستيك –الورق الشمعي  –الورق الرقيق  ) : نصف شفاف

 .يسمح بنفاذ جاء من الضوء عبره بحيث ال نرى ما وراءه بوضوح
 ---------------------------------------------------------------------------------

 غير شفافة : )الطابوق – الخشب – الكتاب(  غير منفذ للضوء.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 كيف ترى األلوان؟ـ 69

 

 .ألن اللون األبيض يتألف من األلوان كلها -2      .لضوء عندما يقع على مواد مختلفةبسبب ما يحدث ل -2

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 وقع عليها ضوء مارا عبر قطعه زجاج برتقالية؟ إنقد يبدو لون ورقة بيضاء  ماـ 71

 

 .الضوء األخرى كلها ألوانبرتقالي ينفذ الضوء ويمتص دو لونها برتقاليا ألن الاجاج البسي
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .ألنها تعكس ألوان الضوء األبيض كلها     لم تبدو بعض األجسام بيضاء؟ـ 72

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .يمتص كل األلوان ماعدا اللون األخضر     ما األلوان التي يمتصها جسم أخضر اللون؟ـ 72
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ألنه يمتص ألوان الضوء كلها ماعدا اللون األزرق يمرره من خالله  لاجاج األزرق أزرق؟علل يبدو اـ 73

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .عندما تهتا المادة       ؟ كيف ينشأ الصوتـ 74

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عندما ينقر أحدهم أوتار العود يجعل األوتار تهتا يصدر كل وتر صوتا    كيف يصدر العود موسيقى؟ـ 75
 .مختلفا

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما أوجه الشبه بين الصوت والضوء وما أوجه االختالف؟ـ 76

 المقارنه الصوت الضوء

 .طاقةمن أنواع ال نوعـ 2        

.ينتقالن على شكل موجاتـ 2  

 .طاقةمن أنواع ال نوعـ 2 

.ينتقالن على شكل موجاتـ 2  

 التشايه

.يمكن رؤية طاقة الضوء .ال يمكن رؤية طاقة الصوت  تالفاالخ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ينتقل الصوت من مصدره في موجات          كيف ينتقل الصوت؟ـ 77

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
النقطة الموافقة لها على الموجة  إلىالمسافه من نقطة على موجة لموجة صوتية؟ يما هو الطو  الموجـ   78

 .التالية

 ما العالقة بين مدى ارتفاع الصوت أو انخفاضه والطاقة التي يحملها؟ـ 79
 .للصوت العالي طاقة اكبر من الصوت المنخفض

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .وذلك بالنفخ فيها بقوة أكبر اآللةيجب بذ  المايد من الطاقة في   كيف يمكن أم تجعل الموسيقى أقوى؟ـ 81
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .الصوت بإصداريتسبب قرع الطبل باهتاازه وبالتالي    صوت؟ بإصداركيف يتسبب قرع الطبل ـ 82

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 مما ينتقل عبر الماء؟ أسرعلماذا ينتقل الصوت عبر الخشب ـ 82

 

 .ت الخشب أكثر تقاربا أحدهما من األخرى من جسيمات الماءألن جسيما

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ألن المسافة بين جسيمات الهواء بعيدةالتالي؟ إلىعلل تنتقل الموجات الصوتية ببطء في جسيم في الهواء ـ 83

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مما ينتقل عبر الهواء؟ أسرععلل ينتقل الصوت عبر الماء  ـ 84
 

 .ألن جسيمات الماء أكثر تقاربا أحدهما من األخرى من جسيمات الهواء
=========================================================== 
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 م2122/  2122 للصف الخامس لثانيالفصل اجتماعيات اإل مذكرة
 

 :التعاريف 
 

 .األشكا  من االمتناع عن العمل والتعاون مع النظام المحتل بأي شكل : المدني العصيانـ 2
 

 .وافدين الناس الذين يعيشون معا على أرض وطن واحد ويكونوا من شعبه أو : السكانـ 2
 

 .يستخرج بعد كمية النفط المخاون في باطن األرض ولم  :النفط  احتياطـ 3
 

 .الدولة توظيف الفائض من األموا  الناتج عن زيادة دخل  :االستثمارـ 4
 

من تقلبات الطقس وذلك في بيوت  ه الخضراوات في غير موسمها بحمايتهازراع :المحمية  الاراعهـ 5

 .بالستيكية
 

تتم في بيئة مائية أو بيئة من الرمل أو الحصى أو نشارة الخشب  الاراعة التي :الاراعه بدون تربة ـ 6

 .الغذائية مضافا إليها المحاليل
 

 –الراحة  – عاالستمتا انتقا  اإلنسان من مكان إلى آخر لفترة معينة ولغرض معين مثل  :السياحة ـ 7

 .المعرفة
 

الموانئ التجارية مثل ميناء الشويخ  مؤسسة مستقلة تتولى إدارة وتشغيل وتطوير  :الكويتية مؤسسة الموانئ

 .وميناء الشعيبة

===================================================== ===== 
 األحمد الجابر الصباح الشيخ جابر    ـ من هو الحاكم الثالث عشر لدولة الكويت؟2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .لقب بأمير القلوب     بماذا لقب؟ـ 2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 االنجازات في عهد الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح؟ ـ اذكر3
 

 .م2976التأمينات االجتماعية لخدمة المتقاعدين  ـ نادى بإنشاء مؤسسة2
 

ارك أو  وزيرة م وتعيين الدكتورة معصومة المب2115السياسي  ـ حصو  المرأه في عهده على حقها2
 .اإلدارية للتخطيط والتنمية

 

 .م2981الكويتية  ـ إنشاء مؤسسة البترو ـ 4          . م2978ـ إنشاء مجلس الخدمة المدنية 3
 

 .م2991لدولة الكويت  ـ غاو العراقـ 6.     م2982ـ نادى بقيام مجلس التعاون الخليجي تأسس 5
 

 .م2992ـ تحرير الكويت 7
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ذاكرة الشعوب التي تسجل فيها األحداث فنتذكرها ونعتبر منها ألنها    ـ لماذا ناور المتاحف؟4

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 .الطمع في النفطـ 2          الخالف على الحدودـ 2     الغاو العراقي؟ ما هي أسبابـ 5

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 التدمير والقتل عملياتـ 2  الوحشية التي قام بها الغاو العراقي؟ ـ ما هي األعما 6
 

 .التعذيب واإلرهاب إلجبار الشعب الكويتي على الخضوع لها استخدم أساليبـ 2
 

 .سرقة السيارات ومحتويات المناز ـ 4            المواطنين مداهمة المناز  واعتقا ـ 3
 

 .تيةتغيير لوحات أرقام السيارات الكويـ 6        العراقية إلغاء الجنسية الكويتية واثباتـ 5

 ------------------------------------------------------------------------------------------------



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال   الجمعية الكويتية للعمل الوطني  

 www.kwsfna.com                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها
22 

 .صمود الشعب الكويتي وتمسكه بسيادة واستقال  وطنهـ 2  تجاه الغاو؟ ـ ما هو رد الفعل الكويتي7
 

 .المدني عن العمل والتعاون مع النظام المحتل إعالن العصيانـ 2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 حراسة األحياء السكنيةـ 2        إدارة الجمعيات التعاونيةـ 2   ما هي أهم اللجان الشعبية؟ـ 8
 

 .المختلفة لألهالي المساعدات توصيلـ 4               القيام بأعما  النظافة وتوفير الخباـ 3
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 25/21/2991-23المشاركة في مؤتمر جدة الشعبي في الفترة ـ 2     هو عمل الكويتيون في الخارج؟ما ـ 9

 .الكويتية والذي هدف إلى عودة الشرعية
 

 .للجامعه العربية واألمم المتحدة رفع الوضع الكويتيـ 3   وفود إلى دو  العالم من رجا  الكويت إرسا ـ 2
 

 .التحرير التطوع في الجيش الكويتي الذي ساهم في حربـ 4

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .م  26/2/2992       دولة الكويت؟ـ متى تحررت 21
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

     لتحرير الكويت؟ ـ ما هو الموقف الخليجي22
 

 .العسكرية ـ استخدام مطارات دو  الخليج2            .المشاركة بقوات عسكرية ـ2
 

 

 .الكويت استدعاء القوات الخليجية لالنطالق من أراضيها لتحريرـ 3
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

وإسالمية مشتركة للمشاركة في  إرسا  قوات عربية  ؟ـ ما هو الموقف العربي واإلسالمي لتحرير الكويت22

 (.التحرير القوات المصرية والسورية دور بارز في)ير التحر
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .الحق الكويتي تحالف دو  العالم لنصرةـ 2     ـ ما هو موقف دو  العالم لتحرير الكويت؟23
 

 .في حرب تحرير الكويت ـ كان ألمريكا دور بارز2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 تحرير دولة الكويت من العدوان العراقي؟ كيف تمـ 24

ي يوم عسكرية داخل العراق والكويت بواسطة الطائرات الحربية ف ـ قامت القوات المتحالفة بقصف أهداف2

  .م27/2/2992الخميس 
 م24/2/2992ـ بدء الحرب الجوية والتي استمرت حتى 2

 .العدو تسانده القوات المقاتله ـ بدء الهجوم البري ضد3

 م26/2/2992ـ حدث التحرير في 4
 .الكويت رأشكا  الدمار من خال  تعاون أبناء الكويت إلعادة اعتما ـ إنهاء كل5

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 الشيخ سعد العبد اهلل السالم الصباح             الرابع عشر لدولة الكويت؟ ـ من هو الحاكم25
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 باألمير الوالد        لقب؟ بماذاـ 26

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 .نظرا لظروفه الصحية      ؟المسيرة في الحكم ـ علل الشيخ سعد العبد اهلل السالم الصباح لم يكمل27

------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 :السالم الصباح ـ عدد أعما  الشيخ سعد العبد اهلل28
 

 احتال  النظام العراقي لدولة الكويت أثناء أثناء والية العهد قبل والية العهد

 إدخا  النظم الحديثة في
 الشرطة

فرد بالنسبة لل ارتفاع الدخل -1
 ..الكويتي

 التحرك المستمر منذ اللحظة األولى
وإصراره على مغادرة الشيخ جابر األحمد 

 .الكويت واالتجاه إلى السعودية

إدخا  نظم الحاسب اآللي 
 .في أعما  وزارة الداخلية

االهتمام المتواصل بتطوير 
 والمهني التعليم الفني

تأمين األوضاع المعيشية الكويتية  متابعة
 ..ين في الخارج والداخلللمواطن

بأسبوع المرور  االحتفا 

 .م2962األو  عام 

االهتمام بقضايا األمن والشباب 

 .والشؤون اإلسالمية

جانب الحق الكويتي  وقوف سموه إلى

 وعدم المساومة على أي شبر من الراضي

 .المؤتمر الشعبي في جده جهوده في انعقاد  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .صباح األحمد الصباح الشيخ          ـ من هو الحاكم الخامس عشر لدولة الكويت؟29
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .القائد األمير          بماذا لقب؟ـ 21

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 ـ عدد أهم انجازات الشيخ صباح األحمد الصباح؟22

 

 .ـ تدرج في المناصب وارتباطه بوزارة الخارجية حتى تولى الحكم2
 

 .م92/2/2116الكويت في  ـ أصبح أمير لدولة2
 

 .التعاون الخليجي ـ له دور في تأسيس المجلس الوزاري المشترك لدو  مجلس3
 

 .ـ ممارسة المرأه الكويتيه حق االنتخاب والترشيح4
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 من عام إلى آخر؟ علل عدد سكان الدولة يادادـ 22

 الايادة الغير طبيعية الايادة الطبيعية

 للتخصصات الفنية غير المتوفرة في الكويت ـ حاجة الكويت2 .زيادة الخدمات الصحية ـ 2

 عالية ـ توافر فرص العمل بأجور2 (المواليد) ةللايادة الطبيعي ـ تشجيع الدولة2

 .ويتـ األمن واالستقرار الذي تميات به دولة الك3 

 .باصطحاب عائالتهم ـ السماح للوافدين4 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 م ؟2115عام  في نعن الكويتيي( الوافدين)  نـ علل زيادة عدد غير الكويتيي23

 

 .نعدد الغير كويتيي ة من معلمين وأطباء مما زادقامت الدولة بجلب الكثير من العمالة الوافد

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 ألن معظم العمالة الوافدة من الذكور  الكويتيات؟ عن اإلناث غير نعلل زيادة عدد الذكور غير الكويتييـ 24

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الكويت بسبب صغر مساحة يختلف من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى؟ ـ علل توزيع السكان25
------------------------------------------------------------------------------------------------  

 علل وجود كثافة سكانية عالية في بعض المناطق؟ـ 26
 

 .تقع على الشريط الساحلي جنوب جون الكويت ألن هذه المناطق
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .الفراونيه       ا؟سكان ما اسم أكثر المحافظات الكويتيةـ 27
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الكبير مبارك           ما اسم اقل المحافظات الكويتية سكانا؟ـ 28

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 رتب المحافظات ترتيبا تنازليا حسب نسبة السكان؟ـ 29

 

 .مبارك الكبير –الجهراء  –العاصمة  –األحمدي  – حولي –الفروانيه 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 . مبارك الكبير   على عدد السكان الغير كويتيين؟ نعدد السكان الكويتيي د فيهاما أكثر محافظة يايـ 31
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .فروانيهال    الكويتيين؟ عن عدد السكان الغير نمحافظة يقل فيها عدد السكان الكويتيي ما أقلـ 32

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 وحولي؟ هالفرواني في كل من محافظة نعلل زيادة نسبة الغير الكويتييـ 32

 

 .الخاصة بسبب قلة عدد البيوت الحكومية والقسائم السكنية

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 .ـ تأمين الغذاء والماء2     والمقيمين؟ التي تقدمها الدولة للمواطنين( الخدمات)ـ اذكر الجهود 33

 

 .والعالج وخدمات الكهرباء ـ توفير الخدمات العامة كالتعليم2
 

 .االجتماعية ةـ توفير الخدمات األمنية والرعاي3

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 . السكان قليلةتعتبر دولة الكويت من الدو   ـ 34

 

 .لجون الكويت الشريط الساحلي الجنوبي يتركا سكان دولة الكويت على ـ 35
 

 .السكان من حيث عدد أو  الدو ة  تير جمهورية مصر العربيتعـ 36

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 .الغوص على اللؤلؤـ 2       طرق وأدوات صيد األسماكـ 2     قديما؟ عدد موارد وحرف البالدـ 37

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الصناعي الياباني واكتشاف النفط لمخاطرها وظهور اللؤلؤ   مهنة الغوص على اللؤلؤ؟ ـ علل اختلفت38
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 . السبيطيـ 3       الميدـ 2        الابيديـ 2     األسماك في البالد؟ دد أنواعـ ع39

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 الحظرةـ 3       القرقورـ 2       الشباكـ 2    ـ اذكر بعض طرق الصيد قديما؟41

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 الغواصـ 5    هالنوخذـ 4       السيبـ 3     النهامـ 2     الطواشـ 2 الغوص؟ ـ اذكر أسماء طاقم سفينة42
------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ـ ما هي أخطار مهنة الغوص؟42
 

 .ه المتوحش التعرض لألسماكـ 2.       للغرق وضربات السمك التعرضـ 2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 . الفحيحيل – الجهراء –فيلكا         الكويت قديما؟ في دولة ـ أين كانت تتركا مهنة الاراعه43

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . بطيخـ 3    شبنتـ 2     الطماطمـ 2       : قديما ـ عدد أهم المحاصيل الاراعية44
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 قديما؟ ـ ما هي الدو  التي كانت تتاجر معها دولة الكويت45
 

 . الهندـ 4    بومبايـ 3      عباس بندرـ 2   بوشهرـ 2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 دولة الكويت؟ ـ علل يعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل في46

 

 .بسبب استثمار األموا  الفائضة في تصدير النفطـ 2            بسبب احتياط النفطـ 2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 تم صرف جاء من هذه األموا  على الكويت؟ أثناء احتال  النظام العراقي على تـ ما أهمية االستثمارا47

 

 .أعمارها الكويتيون داخل وخارج البالد والعمليات العسكرية الخاصة بتحرير الكويت وإعادة المواطنين 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
     ـ الثروة السمكية2       ـ النفط والغاز الطبيعي2       الكويت؟ ـ عدد مصادر الدخل في48

 

 . ـ الثروة الحيوانية5          ـ الاراعه4        النفطية ـ الصناعات3 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 . مورد واحد وهو النفط لخطورة االعتماد على      الكويت بتنوع موارد الدخل؟ ـ علل اهتمت49
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 ـ تقديم القروض2           ـ إقامة المناطق الصناعية2   عة؟الصنا ـ عدد جهود الدولة لتشجيع51
 

 .للتدريب الصناعي ـ إقامة معاهد4             الصناعية من الرسوم الجمركية ـ إعفاء اآلالت3
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 (.أثاث)صناعات استهالكية ـ 2       : الكويت ع الصناعات فيـ عدد أنوا52
 

 .  )أسمنت) ـ صناعات إنشائية ـ 3        (.مجمدات –بسكوت )ـ صناعات غذائية 2

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ت عائقا أمام الاراعة بدولة الكويت؟الظروف والعوامل كان ـ علل52

 

 ـ شدة الحرارة3             المياه ـ قلة2            ـ بسبب فقر التربة2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 ت على المعوقات الاراعية؟كيف تغلبت الكوي  ـ عدد جهود الدولة لتشجيع الاراعه؟53

 

 (.الكويت لألبحاث العلمية معهد –محطة التجارب الاراعية )ـ إنشاء هيئات متخصصة في الاراعه 2
 

 . للماارعين ـ تقديم الدعم المادي3          الاراعية ـ تقديم اإلرشادات
 

 في الاراعه ـ التشجيع على استخدام األساليب الحديثة4

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 .ـ شدة الحرارة2           ـ قلة المياه2    الكويت؟ ـ ما هي معوقات الاراعه في54

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .بالفروانيه  في منطقة العمرية        الاراعية؟ ـ أين توجد محطة التجارب55
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .لطقس تقلبات ا ألنها زرعت في بيوت بالستيكية لحمايتها من بالكويت؟ ـ لماذا نجحت زراعة الفراولة56
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  .بسبب اكتشاف النفط    الكويت؟ ـ علل ضعف حرفة الرعي في57

------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ـ اذكر أهمية الثروة الحيوانية كمورد اقتصادي؟58

 

 .واللحوم ومنتجات األلبان له دور في سد جاء كبير من حاجة البالد من الغذاء وخاصة البيض

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .البيطرية توفير الرعايةـ 2    شجيع تربية الحيوانات؟لت ـ عدد جهود الدولة59
 

 .توفير ماارع خاصةـ 4         توفير األعالف بأسعار رمايةـ 3      توفير الدعم الماديـ 2

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .الصحراوية لفقر البيئة        السمك كغذاء رئيسي؟ على ـ علل االعتماد61
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .األسماك استاراع بعض األنواع الجيدة منـ 2    السمكية؟ ـ عدد جهود الكويت في تنمية الثروة62
 

 في صيد األسماك السفن الحديثة المتخصصةكونت أسطوال من ـ 2
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 . الصوف – الحليب - البيض - اللحم          الحيوانية؟ ـ عدد فوائد الثروة62

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 . الشويخ    تجاري؟ ـ ما هو أو  وأكبر ميناء63

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 ة الشعيبة الصناعية تختص بصناعه ألن منطق    ـ علل يتم تصدير المنتجات النفطية من ميناء الشعيبة؟64
 

 .األسمدة الكيماوية وتكرير النفط وإسالة الغاز المنتجات النفطية مثل
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 .البترو  الكويتية مؤسسةـ 2   لكويتيةمؤسسة الموانئ اـ 2 ـ اذكر أهم المؤسسات والهيئات في الكويت؟65

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .الفرضه         ـ ماذا يطلق على اسم الميناء قديما؟66

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 لمؤسسة البترو  الكويتية؟ ـ عدد الشركات التابعه67
 

  <المسئولة عن اكتشاف النفط وإنتاجه داخل الكويت شركة نفط الكويتـ 2
 

 .ةالبتروكيماوي تاألسمدة والمنتجا شركة صناعة الكيماويات البترولية التي تقوم بعمليات تصنيع وتسويقـ 2
 

المسا  إلى  النفط الكويتية المسئولة عن عمليات نقل النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز التشركة ناقـ 3

 .مختلف أنحاء العالم
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 للصناعه؟ ـ اذكر أهم أهداف الهيئة العامة68
 

 .تنويع الصناعات المحليةـ 3        تشجيع العمالة الوطنيةـ 2   طوير الصناعه المحليةتـ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .الطبيعية حافظة على البيئةالمـ 2     من التلوث حماية البيئة ـ2 أهم أهداف الهيئة العامة للبيئة؟ ـ اذكر69

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 والرياضه؟ ـ اذكر أهم أهداف الهيئة العامة للشباب71
 

 . للشباب تنظيم المهرجانات والمسابقاتـ 2        وجسدا بناء الشباب الكويتي روحاـ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 السياحة ؟عة القرن الحادي والعشرينمن موارد الدولة وتسمى بصنا تشكل موردا مهمامن هي التي ـ 72
            الخيران همنتاـ 2     التجارية المجمعاتـ 2  الداخلية في الكويت؟ ـ ما هي األماكن السياحية72
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 المتاحف الشعبية والعلمية والتاريخيةـ 4      العامة األماكن الترفيهية والحدائقـ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . بمعلومات تاودنيـ 2        رفة تاريخ الوطنمعـ 2       ـ اذكر فوائد السياحة الداخلية؟73

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .معرفة ثقافات ـ 2    الستمتاع ـ ا2     الخارجية؟ ـ اذكر فوائد السياحة74

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . استقبا  ضيوفنا حسنـ 2    كيف تشجع بالدنا السياحة؟ـ 75
 

 . الطيران عمل عروض على تذاكرـ 3      وترفيهيه بأسعار مناسبة عمل برامج ورحالت سياحيةـ 2
==========================================================  
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 م 2122/ 2122تربية وطنية  ثانيالصف الرابع الفصل ال

 :التعاريف 
 

 ممنوع ويضعوالحقوق ويحدد ما هو مسموح وما هو  ينظم العالقات بين األبناء والقواعد :ـ القانون 2

 .عنها العقوبات لمن يخرج
 

 .الطبيعية حية وغير حية كل ما يحيط بنا من أرض وهواء وماء وتشمل كل العناصر  : البيئة ـ 2
 

 .في بيئة اإلنسان التي تؤثر في حياته ورفاهيته السيطرة على جميع العوامل الطبيعية : صحة البيئةـ 3
 

 .األمثل لتأمين حاجاتنا وانجاز أعمالنا وعدم هدر الماء االستهالك  : ترشيد استهالك الماءـ 4
 

 .  المستوى األخالقي القويم المثل العليا التي ترتقي بسلوك اإلنسان إلى :القيم اإلنسانيه ـ 5
 

ووسائل  ابسبب التكنولوجي التعميم وهى اتجاه إلاامي حيث ال يمكن العيش بمعا  عن العالم :العولمة ـ 6

 . االتصا  الحديثه
 

 نساني لحل المشكالت وتوفير االحتياجات باستخدام المعرفهبذ  الجهد والفكر اإل :التفكير التكنولوجي ـ 7

 . والتجارب السابقه
 

 . خدمات لتسهيل حياة اإلنسان استخدام المعارف والمهارات إلنتاج أدوات أو   : االتكنولوجيـ 8
 

 يع مجاالت الحياةفي جم الاياده المستمره والتقدم  :التنمية ـ 9
========================================================= 

 .ليسود النظام     ـ لماذا يجب االلتاام بالقانون؟2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 .المدرسي ـ االلتاام بالاي2        .ـ االلتاام بمواعيد الدوام2      قوانين المدرسة؟ ـ ما هي أهم2
 

 .الحصة وشرح الدرس ـ االنتباه أثناء4       .ـ الحفاظ على مرافق المدرسة وعدم العبث بها3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 .ويحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع يحافظ على حقوق المواطنين     ـ ما أهمية القانون للمجتمع؟3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .األجهاة األمنية       القانون؟ ـ ما هو الجهاز الذي يحمي4
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 االلتاام بها حرصا على راحة المرضى؟ ـ ما هي بعض القوانين في المستشفى التي يجب علينا4
 

 .بالهدوء عدم التدخين وااللتاام

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ـ ما العالقة بين احترام القانون والنظام العام؟5

 

 .القانون يوصل المجتمع إلى حالة من األمان تسمى بالنظام العام احترام

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 يفرض القانون؟ ـ لماذا برأيك6

 

 .هو مسموح وما هو ممنوع القانون يساعد على وجود النظام العام ويحافظ على الحقوق ويحدد ما

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 .القانون يساعد قوى األمن على تأدية مهامهم احترام   رام القانون وااللتاام به؟ـ لماذا علينا احت7

 

 .وحقوقنا القانون يساعد على سالمتنا وأمننا

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ماء للوطن؟ كيف؟هو أحد أسس االنت نـ احترام القانو8
 .يوصل المجتمع إلى حالة أمان وهذا يسمى النظام العام باحترام القانون

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ؟سجل موقف يؤيد هذه الفكرة.. ملك ألحد ـ القانون فوق الجميع ليس9
 .قانونية يكون هناك عدال ومساواة بين الناس وهناك تطبيق للقانون حادث مروري أو أي مخالفة عند حدوث

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

  الطالب ينفذ القانون بعد عند حدوث مشاجرة بين  القوانين وتحفظ حقوقك في المدرسة؟ ـ كيف تحميك21
 

 .حقه ومساواة وعندما ال يلتام الطالب بالقوانين يعاقبون وكل شخص يأخذ
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .وزارة األشغا  العامةـ 2    .ةوزارة الصحـ 2    تهتم بالبيئة ؟ ـ عدد الجهات الحكومية التي22
 

  .لألبحاث العلمية معهد الكويتـ 6     .الهيئة العامة للبيئة ـ 5      .وزارة الطاقةـ 4      .الكويت بلديةـ 3
 

مؤسسة الكويت للتقدم ـ 9   للمحافظة على البيئة الصندوق الوقفيـ 8  الجمعية الكويتية لحماية البيئةـ 7

 .العلمي

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 أهم المشكالت العالمية المعاصرة، كيف تساهم في المحافظة على بيئتنا؟ ـ التلوث البيئي من22

 

 .اإلقال  من تلوث الهواءـ 2      .الطبيعة يتحقق بالمحافظة عليها جما ـ 2
 

 .األرض والحفاظ على المساحات الخضراء دم استغال عـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
عندما يعيش اإلنسان في بيئة خالية من التلوث تكون صحته جيده  اإلنسان؟ ـ اذكر أهمية البيئة في صحة23

 .في بيئة ملوثة تكون صحة اإلنسان سيئة يعيش وعندما

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 .اإلنسان االعتدا  في الطعام ضروري لصحةـ 2  .يساعد على نمو اإلنسانـ 2 لإلنسان؟ ـ ما أهمية الغذاء24

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .في البناء قطع األشجار واستغال  المساحات الخضراءـ 2      ـ ما هي أسباب التلوث؟25
 

 .النفايات على األرض رميـ 4      .دخان المصانع وعوادم السياراتـ 3         .إشعا  النارـ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .زراعة األشجارـ 2  .النفايات في الحاويات المخصصة رميـ 2  ـ اذكر بعض الحلو  للحد من التلوث؟26
 

          .احات الخضراء والحدائقعلى المس المحافظةـ 4          .فرز النفايات إلعادة تدويرهاـ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

األرض هي أم اإلنسانية وإن إفساد البيئة عقوق ألمنا األرض وإضاعة ألمانة  إن)  :ـ اشرح ما يلي27

 (.ه عليها اهلل تعالى في المحافظ استخلفنا
 .من الخيرات فيجب المحافظة عليها وعدم إفسادها األرض خلقها اهلل تعالى لإلنسان وفيها الكثير

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 والشبع؟ ـ ما الفرق بين التغذية الصحية28
 كذلك األكل استعماله كان ضارا نا إذا ستعملناه استعما  صحيح كان مفيد وإذا أخطأنا فيكل شيء في حيات

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ذاء والهواء النقيالبيئة الخضراء توفر الغـ 2     البيئة؟ ـ ما هي عالقة صحة اإلنسان بظروف29
 

 .بالرياضة والمشي مظهر صحي وحضاري توفير أماكن خاصةـ 2
 

 .والبيئة التدخين يسبب أضرار صحية بالغة على اإلنسانـ 3
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 .التخطيط العمراني السليم يحافظ على صحة اإلنسانـ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .تناو  الغذاء الصحيـ 2      .المحافظة على نظافة البيئةـ 2    الصحة الجيدة؟ ـ ما مقومات21
 

 التدخين االبتعاد عنـ 5       .االهتمام باراعة األشجارـ 4      .ممارسة الرياضةـ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 والشريان والرئتين واألوعية الدموية سبب في أمراض القلب    ما هي األضرار الناتجة عن التدخين؟ـ 22

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 الغذاء الصحي يمد الجسم بالقوة والنشاط وينمو الجسم بشكل  والجسم؟ الصحي على العقل ـ ما أثر الغذاء22
 

 .الغذاء الغير صحي يؤدي إلى األمراض أما    .صحيح

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .مفيد جدا حيث انه يقوي العضالت والدورة الدموية المشي  اإلنسان؟ـ ما أهمية المشي لصحة 23
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .إغالق األجهاة التي ال تستخدمـ 2        دورك كمواطن للمحافظة على نعمة الكهرباء؟ ـ ما24
 

 . ال نستهلك مصابيح كثيرةـ 3      .المغادرة من المنا  غلق جميع األجهاة الكهربائية قبلـ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .الكهربائية األجهاة        التي تعتمد على الكهرباء؟ ماذا نسمي اآلالت واألجهاةـ 25

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 .توقف الحياة         الكهرباء عن محافظتك لمدة أسبوع؟ تعكيف يكون الوضع لو انقطـ 26

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

      رإشارات المروـ 2          آالت المصانع ـ2   الكهرباء؟ عدد أهم من استخداماتـ 27
 

 تجهياات المستشفياتـ 4            األجهاة المناليةـ 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .من وزارة الطاقة                   كيف نحصل على الكهرباء؟ـ 28

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 الجهود المبذولة من الدولة لتصل إليك؟ ماـ 29

 

 .األعياد والمناسبات عات العمل حتى فيعمل ال يوقف طوا  سا

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 .تنتشر الحوادث              العمل؟ توقفت إشارات المرور عن ماذا يحدث لوـ 31

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .ليال تنعدم الرؤية              اختفت اإلضاءة من الشوارع ليال؟ ماذا يحدث لوـ 32
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .األمطار بحفر بئر لتجميع مياه              دادنا يحصلون على الماء؟كيف كان أجـ 32

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 . الكندري                  ما اسم الذي يبيع الماء في الماضي؟ـ 33

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 (بالترشيد )عدم إهدار المار ـ 2       على نعمة المياه؟ كيف نحافظـ 34
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .جفاف الماء وانقطاعه        على هذه الثروة؟ أثر االستهالك الاائد ماـ 35

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 واإلنفاق الكبير واإلسراف في استهالك الماء؟ نات المحدودةمكوما نتيجة الـ 36
 

 .نقص في المياه كثر الدو  التي ستعانيالكويت من أ
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 للمحافظة على الماء؟ كيف تساعد وطنك وتحمي مستقبلك ومستقبل األجيا  القادمةـ 37
 

 .ترك الرشاش مفتوحا خال  االستحمام عدمـ 2      .مفتوحاترك صنبور المياه ال تنظيف أسناك  ندعـ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .عدم اإلسراف واالستفادة من نعم اهلل علينا      استهالك الماء والكهرباء؟ ما المقصود من ترشيدـ 38

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 يطلق على عملية المحافظة على المياه والكهرباء واستخدامها بشكل معتد ؟ اماذـ 39

 

 .وهو هو االستهالك األمثل لتأمين حاجاتنا وانجاز أعمالنا وعدم هدر الماء الترشيد

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 العالقة بين الكهرباء والماء؟ ماـ 41

 

 .والماء مهم لجميع الكائنات الحية العالم الكهرباء هي أكثر الطاقات استخداما في

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 يجب علينا أن ال نسرف في استخدام ؟    اشرح معاني اآلية الكريمةالشياطين  إن المبذرين كانوا إخوانـ 42
 

 .اإلسراف والكهرباء وال نسرف بنعم اهلل علينا ألن اهلل سبحانه وتعالى نهانا عن الماء

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 لماذا تهتم دولة الكويت بالاراعة والتخضير؟ـ 42
 

 .جدا للمحافظة على نظافة البيئة وحمايتها من التلوث ألن الاراعه مهمه
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .يجب االهتمام بالاراعه وعدم حرق أو قطع األشجار والنباتات      ذلك؟ ما دورك للمحافظة علىـ 43

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ئح تفيد في المحافظ علة صحة اإلنسان؟نصا 3اكتب ـ 44

 

 .االبتعاد عن التدخينـ 3             .الرياضة ممارسةـ 2              .تناو  الغذاء الصحيـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 على الرغم من توافر الغذاء الصحي بمنازلهم؟ الوجبات السريعهلماذا يقبل الشباب على ـ 45

 .ألنه سهل وسريع التحضير

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
تحقق التكافل  زكاة الفطر    .اهلل في عون العبد مادام في عون أخيه   .ال ينام مسلم ولديه جار جائع 

 االجتماعي
 

 سالمي؟الدين اإل التي يدعونا إليها همن خال  اآليات و األحاديث ما القيمـ 46
 

 التقوىـ 3      الحرص على اإلحسان ومساعدة اآلخرينـ 2     التعاونـ 2
 

 .ـ اإلحسان 6  .الظلم والعدوان واجب وطني مقاومةـ 5      التعاون والمساعده واجب ديني وأخالقيـ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 : مفاهيم القيم اإلنسانيهـ 47
 

 . اإلنسانية تنبذ الحروب وتدعو إلى السلم القيم
 

 .دائرة القانون حرية الرأي مكفوله ضمن العامة القيم اإلنسانية تحرص على الحريات
 

 .الجميع متساوون في الحقوق والواجبات---والتمييا بين البشر القيم اإلنسانية تمقت التعصب
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 .وتظهر من خال  المواقف---على التحلي باألخالق والفضيله القيم اإلنسانية تحض
 

 .المستقبل ةالن األجيا  الناشئة بنا للتسلح بالعلم والعمل القيم اإلنسانية تدعو
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 م والتسامح من أهم القيم اإلنسانيةن السالأل             ؟ إلى السالم العالمي لماذا تدعو شعوب العالمـ 48

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 .وسائل االتصا  الحديثه التي سهلت االتصا  بين دو  العالم  لتوفر    علل أصبح العالم قريه صغيره ؟ـ 49

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 .السفر -األقمار الصناعيه -االنترنت -الفاكس –الهاتف     ؟  الحديثه دد وسائل االتصا عـ 51
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 بين أصالة قيمنا وحداثة عصرنا ؟ وضح دولة الكويت تجمعـ 52
 

 .قيمها ودينها وتراثها  وتحافظ على اعلم والتكنولوجيألنها تهتم بال
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 وضح آثار العولمه على تقدم الشعوب؟ـ 52
 

 االتكنولوجي ئمة التطور في مجا تجعل الشعوب داـ 2     وسهلت االتصا  بدو  العالم قربت المسافاتـ 2
 

 تتطلب منا التعاون لمواجهتها تطلعنا على المشكالت التيـ 4          متابعه األحداث العالميه في وقتهاـ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 . التفكك األسرى -العنف بين الشباب  -المخدرات  إدمان -التدخين     مة؟اذكر سلبيات العولـ 53

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 فوائد الحاسب اآللي ؟ـ ما هي 54

 

 . التواصل مع الناسـ 3     سهولة جمع المعلوماتـ 2     والجهد توفير الوقتـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 . سهلت التعليم ااستخدامات التكنولوجيـ 2        ؟االتكنولوجي ما هي فوائد
 

 . سهلت االتصا ـ 4      الطرق قربت المسافات واختصرتـ 3     أسهل أصبحت الحياة في المنا ـ 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟االكويت بالتكنولوجي اهتمام دولة وضح
 

 .التعليم الحاسب اآللي ماده أساسيه في جعلتـ 2     .تكريم الفائقين في المجاالت العلميه المختلفهـ 2
 

 . في جميع مجاالت الحياة االتكنولوجي استخدامـ 4         .بناء المركا العلميـ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 (.وله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورس)    نحقق مضمون اآلية الكريمة؟ كيف
 

 .المستمر العمل على التنمية والتقدم : دور الدوله
 .بإسلوب علمي  العمل واستخدام المهارات المختلفه وإتقانه وحل المشكالت :دور المواطن 

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

باستخدام أحدث األساليب العالمية في مجا   التنميه تتطلب العمل  العالقه بين التنميه والعولمة؟ما هي 
 . االتكنولوجي

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

  م بفضل العولمه على مشكلة الكويت واإلعتداء عليها مناطلع العال العراق والعولمة؟ ما هي العالقه بين غاو
 

 .قبل النظام العراقي فتعاونت بعض الدو  لمساعدتها وتحريرها 
=========================================================== 

 


