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 م5202 /4202 الفصل الدراسي األول للصف السادس اإلسالمية التربية

 :التعاريف 
 

  .ه ومليكه وخالقه وأنه المستحق للعباد يءالجازم بأن هللا تعالى رب كل ش االعتقاد : اإليمان باهلل  -2
 

 .م اإلسال :وفي الشرع .         الخلقه  :ـ الفطره في اللغه 2
 

 .أنه ال معبود بحق إال هللا :التوحيد ـ 3
 

 . هوالظاهر هاسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطن :ـ العباده 4
 

كالم هللا تعالى المنزل على خاتم الرسل محمد صلى هللا عليه وسلم المبدوء بالفاتحة   :ـ القرآن الكريم 5

 . والمختوم بالناس
 

مجموعة من آيات القرآن الكريم جمعت وضمت إلى بعضها البعض بالمقدار الذي حدده هللا  :سوره ـ ال6

 . تعالى
 

 .ه جزء من السورة لها بداية ونهاية وآخرها يسمى فاصل :ـ اآليه 7
 

 . ما نزل قبل الهجرة النبوية إلى المدينة :ـ المكي 8
 

 . ينةالهجرة النبوية إلى المد بعدما نزل  :ـ المدني 9
 

 .ملة إبراهيم عليه الصالة والسالم   :ـ الحنفاء 20
 

 .العلم بما تعنيه كلمة التوحيد وما تقتضيه من عمل وما يجب فعله  :ـ العلم 22
 

 .أن يكون قلبه مستيقننا بها ونفسه مطمئنه بها  :ـ اليقين 22
 

ارحه فيطيع أوامر هللا ويجتنب كل ما يقبل العبد بكل ما تقتضيه هذه الكلمه بقلبه ولسانه وجو :ـ القبول 23

 .نهى عنه 
 

 .اإلستسالم واإلذعان لما تدل عليه كلمة التوحيد  :ـ اإلنقياد 24
 

  .أن يكون العبد صادقا مع هللا في إيمانه وفي عقيدته وفي دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة هللا  :ـ الصدق 25
 

ئب الشرك فتكون جميع أعماله وأفعاله لوجه هللا وليس تصفية اإلنسان عمله من جميع شوا :ـ اإلخالص 26

 .رياء 
 

 .محبة هللا المقرونه بإجالله وتعظيمه ومحبة ما يحب وتقديم ما يحبه هللا على ما تحب النفس   :ـ المحبه 72
 

 .ه تحكالم هللا تعالى المنزل على خاتم الرسل محمد صلى هللا عليه وسلم المبدوء بالفا  :ـ القرآن الكريم 82

 بالناس    والمختوم
 

 .كل ما يصيب اإلنسان من مصائب وأمراض ومتاعب على اختالف أنواعها  : البالءـ  29
 

 .أمر خارق للعاده يؤيد بها هللا رسله قبل البعثه : ـ إرهاصات 20
 

 .تمثال من حجر أو معدن مصنوع على شكل معين  :ـ الصنم 22
 

 .ليس له شكل أو ماده معينه  تمثال يعبد من دون هللا :ـ الوثن 22
 

 . دفن البنات وهن أحياء خوفا من الفقر أو العار  :ـ وأد البنات 23
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 .الزياده التي يأخذها الدائن من المدين مقابل التأجيل   :ـ الربا 24

      .ذاته المطهر لغيره  فيالطاهر   :الطهورـ 25
 

 . لطاهر بنفسه غير مطهر لغيره  : الطاهرـ 26
 

 . وقعت فيه نجاسة وهو قليل ما : النجس ـ72
 

 . هوالظاهر هاسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطن :العبادة ـ 82
 

التي يجب على المسلم التطهر وغسل ما أصابه منها وهي كل ما خرج من فرج  القذاره  :ه النجاسـ 92

 .كل لحمهبول وروث ورجيع كل حيوان لم يبح أواآلدمي 
 

 . على كل مسلم هوهي واجبنجاسة إزالة كل   :ه الطهارـ 30
 

 . زوال الوصف القائم بالبدن : رفع الحدثـ 32
 

 .ه يقصد به النجاس :الخبث  ـ 32
 

 . هوالنضار هالنظاف  :لغة  ـ الوضوء 33
 

 . صهبكيفية مخصصه أعضاء مخص يستعمال الماء الطهور فإ : شرعاـ الوضوء 34
 

 .ه نضج الوظائف الجسدي  : لغةبلوغ ـ ال35
 

واكتساب معالم جديدة تنقل الطفل من مرحلة الطفولة إلي  هنضوج الغدد التناسلي  :اصطالحا ـ البلوغ 36

 . مرحلة الشباب

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

 . وأهمها هول من األصول اإلعتقادياألصل األ؟    وضح منزلة اإليمان باهلل في اإلسالم  -2

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

   دخول الجنةـ 3    األرض في ـ االستخالف2   تحقيق األمن التامـ 2  ؟اكتب باختصار عن ثمرات اإليمان -2

   .الطيبة الحياة  ـ 4

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

    .ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب  : دليل الشرعـ 2؟ دلل على وجود هللا  -4
 

 .  إلى ما فيه سر حياتهم  تـ وهداية المخلوقا2ـ إجابة الدعوه   2 : دليل الحسـ 2
 

 .التفكر بالكون وما فيه من آيات يدل على وجود خالق له وهو هللا  :دليل العقل ـ 3
 

 . أن هللا فطر الناس على التوحيد والدليل لجوئهم إلى هللا عند الشدائد  : هدليل الفطرـ 4
 

 .يء إن هللا ال يغيب عنه شيء في السماوات واألرض وأنه شهيد على كل ش : دليل أسماء هللا وصفاتهـ 5 

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

اإليمان  -3   هاإليمان بانفراده بالربوبية واأللوهي -2    اإليمان بوجود هللا -2 ما متضمنات اإليمان؟ ـ5

 .بأسمائه وصفاته 

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

 . ودليل هداية المخلوقاتـ 2     إجابة الدعواتـ 2    ؟الدالئل الحسية على وجود هللا دليلـ ما هي 6
 

 . معرفة مواضع الماء تحت األرضب   ؟الهدهد  هدى هللا تعالى طيرـ بماذا 7
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  .ه كلمة طيبـ 3   الميزان فيأثقل شئ ـ 2   أفضل الذكرـ 2  ؟أكتب ثالث من ثمرات كلمة التوحيد  -8

 . والمحبة  ص واإلخال  الصدقوالقبول واإلنقياد   والعلم  واليقين    ؟ شروط كلمة التوحيدـ ما هي 9

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

 ما حكمك على كل من يعترض على األحكام الشرعية التي شرعها هللا عز وجل؟ـ 20

 . يجب على الحاكم مقاتلته حتى يرجع 

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

 .القرآن الكريم    ؟هعلى البشري هما أعظم نعمـ 22

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

 البالغـ 2   الهدىـ 2  ومن صفاته     الذكر ـ2   الكتاب ـ 2مائه  من أس 2 ؟أسماء  القرآن الكريم  ـ اذكر22

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

 . على السطور  وفى الصدور     ؟ حفظ القرآن الكريمـ كيف يتم 23

 .ألنه يدون باألقالم على السطور والكتب    ؟ بالكتاب ما الحكمة من تسمية  القرآنـ 23

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

 .إلثبات عظمته وبركته وشموله ؟    علل تعدد أسماء القرآن الكريمـ 24

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

 .وهو ملك للجميع  هلقضاء الحاجات اليومي   بماذا يستخدم الطريق ؟ـ 25

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

 .التحذير من الجلوس على الطرقات    س؟ما معنى إياكم والجلو ـ26

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

 ئق اللما يؤدى إلى كشف عورات الناس والكالم الغير  الرسول أصحابه الجلوس على الطريق؟لما حذر ـ 27

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

 .ه واسع ومرصوف ومزود باإلنار؟  صف الطريق في الحاضرـ 28

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

 نالبصر ألأنصحهم بعدم الوقوف  وغض   بعض الشباب أمام مدارس البنات؟كيف تحل مشكلة وقوف ـ 29

 .هذا حق الطريق 

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

 .نا اإلسالم عنه تفعل ألن هذا أذى وقد نها أقول له ال    كيف تنصح صبي يكسر إنارة الطريق؟ـ 20

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

النهى  ـ 5  األمر بالمعروف ـ4 غض البصرـ 3  كف األذىـ 2  رد السالمـ 2 حقوق الطريق ؟ هيما  ـ 22

 . عن المنكر

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

 .ليكفر عن أعماله على أعماله ؟    يبتلي هللا المؤمن بالمرض والمصائب ـ لماذا 22

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

 . مثل الهم والغم والحزن :ه قلبي ـ2      مثل التعب والمرض :جسدي ـ 2  ؟  أنواع البالء  ـ ما هي23

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

 .  ويحتسب األجر صنف يصبرـ 2    صنف  يسخط ويجزع  ـ2؟  الناس أمام البالء صنفانـ اذكر 24

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

 . يمحى هللا  جميع  ذنوبه وينال أعلى الجنان    ؟ جزاء من يصبر على البالءـ ما 25

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . النارب وألقاه  حبس النمرود إبراهيم  ـ ماذا فعل النمرود مع إبراهيم عندما كسر األصنام ؟26

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

 ر اإلستغفا ـ 4  هالصدقـ 3  الصالةـ 2  الدعاءـ 2 عها المسلم أمام البالء ؟ما الخطوات التي يتبـ 27

      . الصبر ـ 5  

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

 . بالحنفاء    ؟عليه السالم   يعبدون هللا على ملة إبراهيمالذين العرب قديما يسمي كان ـ ماذا 28

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

 .محمد صلى هللا عليه وسلم سيدنا    ؟النبي الكريم الذي لقب بابن الذبيحين من  -29

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

 .ألنه كان ميسور الحال     شم بن عبد منافاه   ؟ولماذا ؟الذي تولى رفادة و سقاية الحجاج من  -30

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

 .  هأن يذبح أحد أبنائه إذا تم أبناؤه عشر ؟  المطلب نذر عبدا ـ ماذ32

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

صالة ال ـ 4    نشر دعوتهـ 3   العمل بسنتهـ 2  أن نحبه بعد حب هللا ـ 2 ما حقوق الرسول على األمة؟ـ 32

  .ـ طاعته 5    عليه

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

 . في بني كالب؟  يلتقي نسب آمنة بنت وهب بوالد النبي الكريمـ أين 33

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

 .   م 576   ربيع األول عام22يوم  اإلثنين    هفي مك  ومتى ؟ولد الرسول ـ متى 34

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

 . عام الفيل     ـ ماذا سمي العام الذي ولد فيه الرسول ؟35

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

 : أكتب اسم الشخصية التالية ـ 36

 .  آمنة بنت وهب   ؟ثقال كما تجد النساءلم تجد ألم الحمل وال مشقته وال حملت بمحمد الكريم وـ 2

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

 .محمد  الرسولتعظيما لبيته ومقدمة لبعثة ؟   أهلك هللا أصحاب الفيل  ـ لماذا 37

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

 .جعل هللا الطهارة نصف اإليمان وأن هللا تعالى نظيف يحب النظافة ؟  دلل على أهمية الطهارةـ 38

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

يقصد : وأما الخبث   ل الوصف القائم بالبدنزوا : رفع الحدث ؟ ما المقصود برفع الحدث وزوال الخبثـ 39

  .ه به النجاس

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

 .ه حسيـ 2     همعنويـ 2  نوعان ه ؟الطهار ـ إذكر أنواع 40

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

  .ه وأنها من الفطر للمحافظة على صحة اإلنسان   ؟علل اإلسالم يحث على الطهارةـ 2

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

       .ألحسن خلقا  ا ه ؟   رسول يوم القيامالالقريب من مجلس  ـ من 2

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

                                .القرآن  ؟  كان خلق الرسول ـ ماذا 3
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 .ه نتعلم منهم األخالق السيئ يبعدوننا عن عبادة هللا وال ال حتى نهانا اإلسالم عن مصادقة األشرار؟ للعـ 4

 فس أمارة بالسوءـ ن3     هفس  لوامـ ن2    نفس  مطمئنة ـ 2  إلى ثالث ؟  هتنقسم النفس البشريكم  ـ5

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

 .القلب؟  أول شيء يفسد في اإلنسانـ ما هو 6

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

 .وجد الشيطان  طريقه إليه  ؟  كلما غفل قلب المسلم عن ذكر هللا ـ ماذا يحدث 7

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

    االستغفارـ 3   دائما هللا ذكرـ 2    بطاعة هللا ـ 2 كيف يتم تطهير القلب من الذنوب والمعاصي  ؟ـ 8

 .الندم ـ 4

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

  .العطاء واإلنجاز النضوج وهي مرحلة  هسن 29إلى  28من  ه ؟تبدأ مرحلة الشباب العمريمتى  ـ 9

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

 . هسن 23إلى  الميالدمن         ه ؟العمري طفولهتبدأ مرحلة المتى  ـ20

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

 . هسن 27إلى  24من ه ؟         العمري المراهقهتبدأ مرحلة ـ متى 22

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

 . هسن 60إلى  30من        العمريه ؟ رشدتبدأ مرحلة الــ متى 22

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

   .واإلحسان إليهما   وبرهم تهمطاع علىبالنسبه لوالديه ؟  الشاب المسلم  ـ على ماذا يحرص23

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

    . باإليمانحه على أداء الصالة لتقوية رو هالمحافظ؟  واجب المسلم نحو نفسه  ـ ما24

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

 . مرحلة الشباب ؟ في حياة اإلنسان ه أهم مرحلـ ما 25

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

 .واجبه نحو نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته ؟ الواجبات الملقاة على عاتق  الشاب  ـ ما26

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

 . عد السابعة عشرة من العمرواله الرسول إمارة الجيش وهو لم يت  : أسامة بن زيدـ الصحابي 27

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

كانت تحمل الطعام لرسول هللا وأبي بكر وهما في غار ثور في أثناء :  أسماء بنت أبي بكر الصديقـ 28

 .الهجرة من مكة إلى المدينة 

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

 . كان سفيرا  ألهل المدينة يعلم األنصار أمور الدين:  مصعب بن عميرـ 29

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

 . من أفقه المسلمات وأعلمهن بأمور الدين :عائشة رضي هللا عنها ـ 20

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

 .  التزود بالعلم النافع ؟  من األسباب التي تنمي التوحيد بالقلب  ـ 22

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

 .  سيزيد إيمانه باهلل :خذ باألسباب التي تنمي التوحيد في القلب فأنه األ عند  ـ22

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .  يالنفـ 2       اإلثبات ـ2 ؟ كلمة التوحيد ـ ما أركان 23 

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

 .  منافق  ؟ ما حكم كل من نطق بكلمة التوحيد من غير االعتقاد بها  ـ24
 

 . مشرك   ؟ من قال كلمة التوحيد ووقع بما يخالفها من أعمال الشرك ـ ما حكم كل25

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

          ( الدعاء)   : هعبادات قوليـ 2         : هات مثاال لكل نوع من أنواع العبادات اآلتية ـ 26
 

 ( كاةزال) :عبادات مالية ـ 4             (الجهاد  )  :هعبادات بدني ـ3           (ه المحب ) : هعبادات قلبي ـ2

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

 . والخوف بالمحبة إال هتكتمل العباد ال ؟دون محبة له  ما رأيك برجل يعبد هللا تعالى خوفا منهـ 27

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

  .أهل العلم والمعرفة في أمور الدين  في أمور الدين ؟  المسلم  من يسأل -28

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

       .أن ماء البحر طاهر يصح الوضوء منه؟     يبين الحديث الشريفماذا  -29

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

  96: سورة المائدة".أحل لكم صيد البحر وطعامه:" قال تعالى االستفادة من اآلية الكريمة التالية؟ ما وجهـ 30
 

 . يجوز أكل الحيوانات البحرية واألسماك     :  وجه االستفادة 

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

 : أمام ما يأتي (ال يجوز)أو  (يجوز ) اكتب كلمة ـ 23
 

 . (يجوز  ) :توضأ مسلم  لصالة العشاء بماء البحر  ( أ ) 

 . (ال يجوز ):   متنع رجل من أكل حيوان حبار البحر اعتقادا منه إنه محرم أكلهإ( ب)

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

ا فَآَوى : " قال تعالى  ما وجه االستفادة من اآلية الكريمة التالية ؟ ـ 32 َوَوَجَدَك َضااًل  فَهََدى  6أَلَْم يَِجْدَك يَتِيم 

 سورة الضحى  يف" 8َجَدَك َعائِال  فَأَْغنَى َووَ  7
 

 . أغناه من فضلهفآواه وهداه و  رسولعناية هللا لل  : وجه االستفادة 

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

 .البالغة وحسن البيان وجودة األلفاظ  تعلم وــ     سنوات  4   في الباديه وماذا تعلم ؟ أقام رسول هللا ـ كم 33

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

 . سنوات 4وعمره ؟  توفيت والدة سيدنا محمد ـ متى 34

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

 .جده عبد المطلب    ؟ بعد وفاة أمهتكفل برعاية سيدنا محمد من الذي  -35

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

 .ه إلى أن شرفه هللا بالرسال ؟    رسول في كفالة عمه أبي طالبالبقي  ـ كم 36 

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

 .ه حكمي نجاساتـ 2      هنجاسات حسيـ 2   :وهما نوعان ؟  نوع للنجاسات كم  ـ37

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

 . على كل مسلمه واجب    ؟  نجاساتالطهارة من الـ ما حكم 38

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . بالغسل بالـماء؟    يمكن تطهير البدن والثوب ـ بماذا 39

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

 . باختالف موضعها  و نوعها؟   تختلف كيفية إزالة النجاسة ـ علل 40

 .  شرطا من شروط صحة الصالة هجعل اإلسالم الطهارـ ما أهمية الطهاره باإلسالم ؟   42

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

الِة : " "قال تعالى  ما وجه االستفادة من اآلية الكريمة التالية ؟ـ 42 يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

 (. 6:  المائدة" ")اْلَكْعبَْيِن فَاْغِسلُوا ُوُجوهَُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى 
 

 . تدل على مشروعية الوضوء وأنه شرط من شروط صحة الصالة  :  وجه االستفادة 

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

 .  مسح الذنوبرفع الدرجات و   ما فضائل الوضوء ؟ـ 43

 .  المصحف لمسـ 3      الطواف بالبيتـ 2     الصالة ـ 2؟   يجب الوضوء  ـ متى44

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

 .   النومـ عند 2      عند ذكر هللا ـ2    ؟يستحب الوضوء  ـ متى45

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

ا تََرَك َعلَْيهَا ِمن : " قال تعالى  ما وجه االستفادة من اآلية الكريمة التالية ؟ ـ46 َولَْو يَُؤاِخُذ هللًاُ النَّاَس بِظُْلِمِهم مَّ

ُرهُْم إلَ  ى فَإَِذا َجاء أََجلُهُْم الَ يَْستَأِْخُروَن َساَعة  َوالَ يَْستَْقِدُموَن َدآبٍَّة َولَِكن يَُؤخِّ َسًم   في سورة النحل  "  62ى أََجٍل مُّ
 

                                                                    . تدل على حلم هللا وعفوه علي عباده   :ه وجه االستفاد

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

 . حرمات هللا يغضب إذا انتهكت ولكنلنفسه قط  لم يغضب؟    رسولاليغضب  متى كان ـ47

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

 .  هالقلب والصورعلى اللسان و هله من مضار وآثار سيئ لماالغضب ؟ نهانا اإلسالم عن ـ لماذا 48

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

 . صاحبها الشر تحفظالمرء محبة هللا و تكسب ؟   ما فوائد الحلم واألناة على حياة الفرد والمجتمع ـ 49

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

 .  يستعيذ باهلل ويجلس ويتوضأكيف يتمكن اإلنسان من االبتعاد عن الغضب ؟    ـ 50

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

  ما وجه االستفادة من اآليات الكريمة التالية ؟ ـ 52

 .اإلسراء  ةسور"  34" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال : "قال تعالى ـ 2
  

 .  أن الوفاء بالعهد صفة أساسية في بنية المجتمع اإلسالمي   : وجه االستفادة

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

 المؤمنين  ةسور " 8" َوالَِّذيَن هُْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ....قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنُوَن : " قال تعالى  ـ 2
 

 .  مانة وصيانة العهدأداء األ  :ه ستفادوجه اإل

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

 . الوفاء؟  صفة المؤمنين األخيار الصالحين الذين يخلصون العبادة هلل ما  -52

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

 .  ألنه  يعطي كل ذي حق حقه ؟      في نفسه دائما هالوفي يجد السعادـ لماذا 53

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



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

 

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

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه
 

20 

 . الوفاء بالـعقد ـ3       الوفاء بالـوعدـ 2       عهدبالالوفاء ـ 2   عنها ؟  للوفاء أنواع عديدة ـ 54

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

 . إذا أؤتمن خانـ 3     إذا حدث كذبـ 2       إذا عاهد غدرـ 2؟  عالمات المنافق ـ ما 55

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

 .يعيش بأمن وحب  ؟  ما حال المجتمع إذا عم الوفاء بين أفراده ـ 56

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

 كتابة الشعر:  النمو العقلي                 زيادة في طول الشاب: ـ النمو الجسمي 57
 

 المشاركة في عمل تطوعي:  النمو االجتماعي                                       الغضب:  النمو االنفعالي

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

 ولــــــىره األـتــفـال

  (مجال العقيده )  وأدلة وجوده سبحانه اإليمان باهلل تعالى( :  2) الدرس 
 

اإليمان باليوم ـ                         اإليمان باهلل ـ اإليمان بالمالئكة ـ اإليمان بالكتب ـ اإليمان بالرسل ـ ـ اذكر أركان اإليمان ؟2

 .اإليمان بالقدر 

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

االعتقاد الجازم بأن هللا رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه المستحق للعبادة وحده   ـ اذكر معنى اإليمان ؟2

 .وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص مع التزام ذلك والعمل به 

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

وأهمها وعليه مدار  هيعتبر اإليمان باهلل تعالى األصل األول من األصول اإلعتقادي ؟في اإلسالم اإليمان  نزلةـ اذكر م3

 . اإلسالم

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

اإليمان بانفراده بالربوبية ـ اإليمان بوجود هللا ـ اإليمان بأسمائه  ؟األمور التي يتضمنها اإليمانـ اذكر 4

 .وصفاته ـ إليمان بانفراده باأللوهية 

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

االستخالف في األرض ـ  حلول الخيرات ونزول البركات؟  فضائل اإليمان باهلل ثمرات وفوائد واذكر ـ 5

هللا دفاع  ـ الحياة الطيبة ـ  دخول الجنة والنجاة من النارـ  تحقيق األمن التامـ  اكتساب الشجاعةـ  والتمكين فيها

 .تعالى عن أهل اإليمان 

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

 ؟ األدلة على وجود هللا تعالى ووحدانيتهاذكر ـ 6

 . ن بخالقه سبحانهالناس مفطورون على توحيد هللا تعالى وكل مخلوق قد فطر على اإليما : دليل الفطرة -2

 . ما جاءت به الرسل وما نزلت به الكتب من شرائع دليل على وجود هللا : دليل الشرع -2

والبعره تدل على , األثر يدل على المسير : بم عرفت ربك ؟ فقال : قيل ألعرابي من الباديه  : دليل العقل -3

 . أال تدل على السميع البصير ؟,  وبحار ذات أمواج, فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج , البعير 

 .إجابة الدعوات ـ هداية المخلوقات إلى ما فيه سر حياتها : دليل الشرع -4

الفطره السليمه أنه هللا الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به  : أسماء هللا وصفاتهدليل  -5

 .كمال شهادته على كل شيء  نفسه ووصفه به رسله من الكمال والتنزه عن النقص وأنه من

========================================================== 
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  (مجال العقيده )  كلمة التوحيد فضلها وشروطها( :  2) الدرس 
 

 سمعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول: عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال  ـ اذكر الحديث ؟2

 ( . ذكر ال إله إال هللا وأفضل الدعاء الحمد هللأفضل ال:  ) 

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

 .أرسل هللا جميع رسله لدعوة قومهم لتوحد هللا عز وجل وإخالص العبودية له  ؟ لماذا أرسل هللا الرسلـ 2

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

 .ال إله إال هللا ـ ال معبود بحق إال هللا  ؟اذكر كلمة التوحيد؟ ومعناهاـ 3

بها تحصل  ـ السبيل لدخول الجنةـ  أنها أعظم نعمة على العبادـ  أفضل الذكر ؟ اذكر ثمرات كلمة التوحيدـ 4

 . أعلى شعبة من اإليمانـ  شفاعة الرسول يوم القيامة

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

 . اإلنقياد  ـ اإلخالص  ـ  اليقينـ  القبولـ  صدقالـ  العلمـ  المحبه ؟ اذكر شروط كلمة التوحيدـ 4

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

  ( علوم القرآنمجال ) أسماء القرآن الكريم ( :  3) الدرس 
 .أرسل هللا سيدنا محمد عليه الصالة والسالم  ـ اذكر أعظم نعم هللا على البشريه ؟2

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

 .القرآن الكريم    المعجزه الخالده ؟ ما هيـ 2

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

 .ريم بتعدد أسمائه وصفاته ـ وذلك لعظمته الك ميز هللا القرآنولماذا ؟    ؟ بماذا ميز هللا القرآن الكريمـ 3

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

 .القرآن  ـ الكتاب ـ الفرقان ـ الذكر   ؟ اذكر أسماء القرآن الكريمـ 4

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

 .ألنه يدون باألقالم على السطور والكتب    ؟ لماذا سمي القرآن الكريم بالكتابـ 5

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

 .الحق ـ البالغ ـ الهدى ـ الوحي ـ السراج    ؟ ن صفات القرآن الكريماذكر بعضا مـ 6

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

 .إلثبات عظمته وبركته وكماله    ؟ علل تعدد أسماء القرآن الكريمـ 7

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

  ( حديث شريف) حق الطريق ( :  4) الدرس 
 َواْلُجلُوسَ  إِيَّاُكمْ  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  أبي عنـ اذكر الحديث ؟ 2

 َحقَّهَا الطَِّريقَ  فَأَْعطُوا اْلَمَجالِسَ  إال أَبَْيتُمْ  فإذا قال فيها تََحدَّثُ نَ  َمَجالُِسنَا ِهيَ  إنما بُد   لنا ما فَقَالُوا الطُُّرقَاتِ  على

 . اْلُمْنَكر عن َونَْهي   بِاْلَمْعُروفِ  َوأَْمر   السَّاَلمِ  َوَردُّ  اأْلََذى َوَكفُّ  اْلبََصرِ  َغضُّ  قال الطَِّريقِ  َحقُّ  وما قالوا

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

قبل  20ولد عام ( أبو سعيد ) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبه شهرته اذكر ما تعرف عن راوي الحديث ؟ ـ 2

 .هـ  74حديثا ـ توفى عام  2270الهجره ـ روى عن الرسول عليه الصالة والسالم 

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

يستخدمه لقضاء حوائجه من أمور اجتماعيه وعباديه ـ الطريق ملك اذكر أهمية الطريق في حياة المسلم ؟ ـ 3

 ..للجميع وهو مكان عام يرتاده الجميع ليقضوا حوائجهم الحياتيه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------    
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 قارن بين الطريق في الماضي والطريق في الحاضر ؟ ـ 4
 

وليس به إشارات مرورية تستخدم  ه ـغير مرصوف ليس به إنارة كهربائي ـضيقا   ـوعرا   :الطريق قديما   ـ

 .ن وآخرالدواب لالنتقال من مكا

في عملية  وسائل النقلوخطط بلوحات مرورية تستخدم  إنارة كهربائيه ـ به ـواسع مرصوف :الطريق حديثا   ـ

 .وهذه من نعم هللا سبحانه على عباده أن هداه إلى االهتمام بالشارع العام  ـاالنتقال والتحرك 

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

 اذكر حق الطريق ؟ ـ 5

  النهي عن المنكر ـ4      األمر بالمعروف ـ4       رد السالم ـ3      كف األذى ـ2     غض البصر ـ2

 .حسن السلوك ـ3     اإليثار ـ2   يحق لغيره ما يحب لنفسه ـ2اذكر فوائد إعطاء حق الطريق على الفرد ؟ـ 6

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

ينعم باألمن والسالم  ـ2    يتسم بالمحبه والتآلف   ـ2اذكر فوائد إعطاء حق الطريق على المجتمع ؟  ـ 7

 .االرتقاء في التعامل مع األفراد  ـ3     والطمأنينه 

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

  ( حديث شريف) تكفير الذنوب ( :  5) الدرس 
 

ما يُِصيُب اْلُمْسلَِم من نََصٍب وال  : ) َعْن أبي هَُرْيَرةَ عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ـ اذكر الحديث ؟2

ْوَكِة يَُشاُكهَا إال َكفََّر هللا بها من َخطَايَاه َوَصٍب وال هَمٍّ وال ُحْزٍن وال أَذ ى وال َغمٍّ   . (  ُُ  حتى الشَّ

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

نشأ ( ريره بأبي ه) عبد الرحمن بن صخر الدوسي المكني ـ شهرته اذكر ما تعرف عن راوي الحديث ؟ ـ 2

هـ ولزم صحبة الرسول عليه الصالة والسالم ـ 7يتيما ثم قدم إلى الرسول عليه الصالة والسالم فأسلم عام 

 .رجل صحابي وتابعي  800حديثا نقلها عن أبو هريره  5374روى عن الرسول عليه الصالة والسالم 

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

 .الحزن ـ الهم ـ الغم   : قلبيهـ 2          .التعب ـ المرض  :ـ جسديه 2اذكر أنواع البالء ؟     ـ 3

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

 .يمحي هللا ذنوبه وسيئاته ويدخله الجنه ن يصبر على البالء ؟  ما جزاء مـ 4

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

 .األنبياء عليهم الصالة والسالم من هم أشد الناس بالء ؟  ـ 5

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

 :نوعان اذكر أصناف الناس أمام البالء ؟ ـ 6

 .ـ يصبر ويحتسب األجر ويرجع إلى هللا 2        .ـ يسخط ويجزع وييأس من أمر هللا 2

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

 الصالة ـ الدعاء ـ االستغفار ـ قراءة القرآن ـ الصبر ـ الصدقه ما الخطوات التي يتبعها المسلم أمام البالء ؟  ـ 7

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

  ( لسيرهمجال ا) ارهاصات النبوه قبل المولد ( :  7) الدرس 
 
 

علي من صلى : صلى هللا عليه وسلم  هللاقال رسول  : قال أنس بن مالكعن  اذكر الحديث الشريف ؟ ـ 2

 .واحده صلى هللا عليه عشر صلوات  صالة

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

 .إسماعيل عليه السالم ـ عبد هللا والد النبي عليه الصالة والسالم ين ؟  من الذبيحـ 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------    
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ميسر ـ عبادة األصنام الربا ـ شرب الخمر ـ لعب الما األخالق الفاسده المنتشره عند العرب قبل اإلسالم ؟  ـ 3

 .ـ وأد البنات

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

اهتزاز إيوان كسرى ـ هزيمة أصحاب الفيل ـ خمود نار المجوس في بالده اذكر إرهاصات النبوه ؟  ـ 4

 .وهها فارس ـ سقوط األصنام على وج

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

محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن اذكر نسب الرسول عليه الصالة والسالم ؟  ـ 5

بن  هبن مالك بن النضر بن خزيم( قريش  )بن غالب بن فهر  يبن كعب بن لؤ هقصي بن كالب بن مر

وينتهي نسبه إلى سيـدنا إسماعيل بن إبراهيم الخليل  ـدنان د بن عبن إلياس بن مضر بن نزار بن معه مدرك

 . عليهم السالم

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

العباس ـ الحارث ـ أبو طالب ـ العباس ـ أبو لهب ـ ضرار ـ عبد هللا ـ الزبير ـ نوفل ـ أبناء عبد المطلب ؟  ـ 6

 .المغيره 

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

 .بح أحد أبنائه ـ إذا تم أبنائه عشره أن يذماذا نذر عبد المطلب ؟ ولماذا ؟  ـ 7

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

 .إسماعيل عليه السالم ـ عبد هللا والد النبي عليه الصالة والسالم من الذبيحين ؟  ـ 8

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

 .الرفاده والسقايه للحجاج   ـ ألنه كان موسرا ماذا تولى هاشم بن عبد مناف ؟ ولماذا ؟  ـ 9

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

العمل بسنته ـ الصالة عليه كلما ذكر ـ نشر اذكر حقوق الرسول عليه الصالة والسالم على األمه ؟  ـ 20

 .دعوته وسنته ـ أن نحبه من بعد هللا ـ طاعته فيما أمرنا 

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

 .إسماعيل عليه السالم ـ عبد هللا والد النبي عليه الصالةوالسالم من الذبيحين ؟  ـ 22

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

  ( مجال السيره) والدة النبي صلى هللا عليه وسلم ( :  8) الدرس 
 

حملت آمنه بنت وهب بمحمد رسولنا عليه لده ؟  أكتب ما تعرف حمل والدة النبي فيه ؟ ومتى مات واـ 2

الصالة والسالم ولم تجد ألم الحمل وال مشقته ولم تجد ثقال كما تجد النساء ـ مات والده عبد هللا وهو ما زال 

 .جنينا في بطن أمه 

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

م في عام الفيل 576ربيع األول عام  22ولد صبيحة يوم األثنين متى ولد الرسول عليه الصالة والسالم ؟  ـ 2

 .في شعب بني هاشم 

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

 .ـ ليكون محمودا في األرض والسماء ( محمد ) ماه جده عبد المطلب سمن سماه ؟ ولماذا ؟  ـ 3

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

 .ثويبه موالة أبي لهب من التي أول من أرضعته بعد أمه ؟  ـ 4

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

 .حليمه السعديه  من مرضعة الرسول بعد ثويبه ؟  ـ 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------    
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بخمسين يوما رسول عليه الصالة والسالم انت واقعة  الفيل قبل مولد الك اكتب ما تعرف عن عام الفيل ؟ ـ 6

وكان دينهم خيرا من دين صارى أهل كتاب وإال فأصحاب الفيل كانوا نأمر الفيل لنبيه وبيته قدم هللا تعالى 

 والسالمللنبي عليه الصالة فنصرهم هللا على أهل الكتاب إرهاصا ومقدمة هل مكة ألنهم كانوا عباد أوثان أ

 .وتعظيما للبيت الحرام 

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

ألنه لما رأى العرب يحجون إلى الكعبه بنى كتيسه كبيره اذكر سبب إرسال أبرهه للفيله إلى الكعبه ؟  ـ 7

 . العرب إليهابصنعاء وأراد أن يصرف حج 

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

 .فيال 23أو  9ستون جندي وكم عدد الجنود والفيله التي أرسلها أبرهه لهدم الكعبه ؟  ـ 8

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

  ( مجال الفقه) المياه وأنواعها ( :  9) الدرس 
 

 . ما نزل من السماء كماء المطر ـ ما خرج من األرض كالينابيع والعيون اذكر مصادر المياه ؟  ـ 2

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

 ط صحة الصالة ؟ اذكر شرـ 2

 . رفع الحدث وزوال الخبث :شرعا ـ الطهاره 2         . النزاهه والنظافه عن األقذار   :لغه  ـ الطهاره 2 

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

 . ما يستوجب الغسل :ـ أكبر2         .  يستوجب الوضوءما  :أصغر  ـ 2اذكر ما الحدث ؟   ـ 3

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

 اذكر ما أنواع الطهاره ؟ ـ 4

 . وهي أعضاء الجسم طهارة الجوارح :ـ الحسيه 2    .  طهارة القلب من دنس الذنوب :المعنويه  ـ 2

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

   .ـ األمر بالوضوء ألجب الصالة 2ما الدليل على مشروعية الطهاره ؟   ـ 5

    .ير من المناسباتـ الحث على الغسل في الكث3       .ـ الوصيه بنظافة وطهارة الثياب2

 ..ـ جعل اإلسالم الطهاره نصف اإليمان 4

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

   .ـ الوقوف بين يدي هللا تعالى في الصالة طاهرا 2اذكر الحكمه من تشريع الطهاره ؟   ـ 6

     .ـ أنها من دواعي الفطره 4         .ـ المحافظه على كرامة المسلم وعزته3       .ظه على الصالةـ المحاف2

 ..ـ جعل اإلسالم الطهاره نصف اإليمان 4

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

 . طاهر بنفسه غير المطهر لغيره :ـ طاهر2    . طاهر في ذاته المطهر  :طهور ـ 2ه ؟   اذكر أنواع المياـ 7

 . ما وقعت فيه نجاسه وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه  :نجس ـ 3

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

  ( مجال الفقه) ية التطهر منها النجاسات الحسيه والحكمه وكيف( :  20) الدرس 
 

 اذكر أنواع النجاسات ؟ ـ 2

كل ما خرج من فرج اآلدمي ـ بول وورث ما ال يأكل لحمه  ـ الميته  ـ الدم ـ الخمر  ـ الكلب  ـ  :حسيه ـ 2

     .الخنزير 

 . التي ال يبقى أثرها واضحا مثل البول الذي يصيب الثوب ثم يجف :ـ حكميه 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------    
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 .واجبه على كل مسلم ما حكم الطهاره من النجاسات ؟ ـ 2

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

     .غسله سبع مرات أوال :اإلناء الذي شرب فيه الكلب ـ 2ق الطهاره من النجاسات ؟ اذكر طرـ 3

 . المسح الذي يزول به أثر النجاسه :ـ السكين 3                      . الدبغ :ـ جلد الميته 2

 . الغسل بالماء :ـ البدن والثوب 5       . الدلك بالتراب :ـ النعل والخف 4

 .بإزالة عين النجاسه :جرما                .يصب الماء عليه :ئال سا    :ـ األرض6

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

  ( مجال التهذيب) محاسبة النفس ومجاهدتها ( :  22) الدرس 
 

كم مني مجلسا يوم القيامة إن من أحبكم إلي وأقرب)قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ــ ـ اذكر الحديث ؟ 2

 . (أحاسنكم أخالقا  

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

 .ـ فعل الخير ـ مصاحبة األخيار  ـ التعاون على  البر   ـ أثر الصديق على صديقه اذكر حسن الخلق ؟  ـ 2

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

 .ـ كف األذى قوال وفعال 2     .ـ بذل المعروف قوال وفعال 2لحسن الخلق مع الناس أمران اذكرهما ؟  ـ 3

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

 .ـ فعل الخير ـ مصاحبة األخيار  ـ التعاون على  البر   ـ أثر الصديق على صديقه اذكر حسن الخلق ؟  ـ 4

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

دعا عقبه جالسة الرسول وذات يوم عقبة بن أبي  معيط  يكثر من مـ كان  يق على صديقه ؟ ما أثر الصدـ 5

من طعامه حتى ينطق  أن يأكلعليه الصالة والسالم  لى بيته وقدم له شيئا من الطعام فأبي الرسولرسول هللا إ

 .فنطق بهما وأصبح مسلمابالشهادتين 

 .حتى رجع عقبه عن إسالمهعلى إسالمه وهدده بالمقاطعة به فعات أبي بن خلف وكان لعقبه صديق اسمهـ 

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

 .يكون فيها اليقين والطمأنينه والخشوع  :ـ نفس مطمئنه 2 اذكر أقسام النفس؟ ـ 6

 .منبع الشرور وأساس األخالق الذميمه  : أمارهـ نفس 3          .ه واالستغفار مبعث التوب : لوامهـ نفس 2

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

 .قلبه ـ ألنه غفل عن ذكر هللا  ما أول ما يفسد في اإلنسان ؟ لماذا ؟  ـ 7

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

  ( مجال الثقافه اإلسالميه) نظرة اإلسالم إلى الشباب ( :  22) الدرس 
 

هم عدة الوطن وعتاده ورمز قوته عليهم يبنى المجتمع ويرتقى ولهم دورا كبيرا في من هم الشباب ؟  ـ 2

 .الحياة

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

 .سنه  23من الميالد إلى  :ـ الطفوله اذكر المراحل العمريه التي يمر بها اإلنسان ؟  ـ 2

 .سنه  60إلى  30من  : رشدـ ال.      سنه  29إلى  28من  : شبابـ ال.      سنه  27إلى  24من  : مراهقهـ ال

 .إلى الموت  60من  : شيخوخهـ ال

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

 اذكر نماذج من تاريخ الشباب في اإلسالم ؟ ـ 3

 .ه عشر من العمرواله الرسول عليه الصالة والسالم إمارة جيش وهو لم يتعد السابع : أسامه بن زيدـ 

 .      كانت تحمل الطعام للرسول عليه الصالة والسالم : أسماء بنت أبي بكرـ 
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كان سفيرا ألهل المدينه يعلم األنصار أمور الدين موفدا من قبل الرسول عليه الصالة  : مصعب بن عميرـ 

 .      والسالم 

 .دين من أفقه المسلمات وأعلمهن بأمور ال : أم المؤمنين عائشهـ 

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

ـ العمل بسنة الرسول عليه الصالة والسالم ـ عبادة هللا ـاذكر التكاليف الشرعيه الواجبه على الشباب ؟ ـ 4

 .األخالق الحسنه  تعالى ـ الصالة ـ الصيام ـ طاعة البر ـ التحلي ب

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

 .ـ نفسه   ـ أسرته ـ مجتمعه ـ أمته ـاذكر واجبات الشباب  ؟ ـ 5

 الفتره الثانيه

  ( مجال العقيده)  كلمة التوحيد في القلب والسلوك( :  2) الدرس 
 

 . (إال هللا ) في قول : اإلثبات ـ  (ال إله ) في قول : النفي  ؟ اذكر أركان كلمة التوحيدـ 2

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

 فعل الطاعاتـ  التفكر في الكونـ  ى نعمهشكر هللا تعالى عل ؟ اذكر األسباب التي تنمي التوحيد بالقلبـ 2

الغل على  سالمة القلب منـ  التزود بالعلم النافعـ  الصبر على البالءـ  مجالسة أهل الخيرـ  ترك المعاصي

 . تعالى دوام ذكر هللاـ  المؤمنين

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

 . واجتناب ما يناقضهاـ  والعمل بمقتضاهاـ  االعتقاد الجازم به ؟ اذكر ما تتضمنه كلمة التوحيدـ 3

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

 ؟ ن األقوال واألعمالاذكر األمور التي تكون ضد التوحيد وتخدشه مـ 4

 .  ما كان خاليا من الشركـ 2)  القراءة التي يرقى بها المريض أو المصاب بالعين أو السحر: ـ الرقى 2

 ( . ما تضمن شيئا من الشركـ 2
 

ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات أو عظام أو خيوط أو نحوها لدفع العين وقد يعلقها الكبار  :ـ التمائم 2

 والنساء وهذا من الشركمن الرجال 
 

الحلف بالكعبة أو الحلف باألمانة أو الحلف بالنبي صلى هللا عليه وسلم أو الحلف  :ـ الحلف بغير هللا 3

 . ومن حلف بغير هللا تعالى فقد أوقع نفسه في الشركن بالوالدي
 

 : ـ الذبح لغير هللا 

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

  .العتقاد صاحبها أنها تضر وتنفع بذاتها  ـ ما الحكمه من نهي الشرع عن الرقى والتمائم ؟ 9

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

  (مجال العقيده )  مفهوم العبوديه هلل تعالى( :  2) الدرس 
 

 ؟  كر أنواع العياداتاذـ 2

 .الخوف ـ الخشيه ـ التوكل ـ الرجاء ـ المحبه  :ـ عباده قلبيه 2

 . ذكر هللا ـ الدعاء ـ الحمد والتهليل ـ االستغفار  : وليهـ عباده ق2

 .الصالة ـ الصيام ـ الحج ـ الجهاد  : بدنيهـ عباده 3

 .الزكاة ـ الصدقات  : ماليهـ عباده 4

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

 .ـ إنها من أوضح صفات الرسل الكرام عليهم الصالة والسالم 2؟  اذكر أهمية العبادهـ 2
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 .ـ إن العباده غذاء الروح 3            .ـ أن هللا تعالى وصف بها عباده الصالحين 2

 .ـ ذم هللا المستكبرين عن أدائها وتوعدهم بالعذاب 5            .الرسل دعوا أقوامهم إلى أدائها ـ أن جميع 4

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

 .ـ الخوف 3            .ـ الرجاء 2       .ـ المحبه 2؟  اذكر األصول التي تقوم عليها العبادهـ 3

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

من قال سبحان هللا وبحمده ) عن جابر رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال  ـ اذكر الحديث ؟4

 . ( غرست له نخلة في الجنة

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

  ( علوم القرآنمجال )  السور المكيه والمدنيه والفرق بينهما ( :  3) الدرس 
 

    ؟ما الفرق بين المكي والمدنيـ 2

 .النبويه إلى المدينه ما نزل بعد الهجره   : دنيالم        .ما نزل قبل الهجره النبويه إلى المدينه   :المكي 

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

    ؟ما الفرق بين السور المكيه والسور المدنيهـ 2

لتوحيد وتحث على تميزت السور واآليات المكية بأنها  تخاطب المشركين وتذكر األمم السابقة وتدعو إلى اـ 

 . الفضائل مع قصر أغلب اآليات

تميزت السور واآليات المدنية بأنها تخاطب أهل الكتاب وتفضح المنافقين وتوضح األحكام الخاصة ـ 

 . للعبادات والمعامالت وأحكام الجهاد والقصاص مع طول أغلب آياته

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

 ؟ما فوائد معرفة المكي والمدنيـ 3

 .ـ السيره النبويه ومراحلها 3   .ـ تفسير القرآن 2    .ـ تنوع األساليب الدعويه 2

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

  ( حديث المجال )  طهارة ماء البحر ( :  4) الدرس 
 

ِ : َسأََل َرُجل  النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :  عن أبي هريرة قال اذكر الحديث الشريف ؟  ـ 2  يا َرُسوَل هللاَّ

أُ بَِماءِ  أْنَا بِِه َعِطْشنَا أَفَنَتََوضَّ  ؟  اْلبَْحرِ إِنَّا نَْرَكُب اْلبَْحَر َونَْحِمُل َمَعنَا اْلقَلِيَل من اْلَماِء فَإِْن تََوضَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم   . ( الطَّهُوُر َماُؤهُ اْلِحلُّ َمْيتَتُهُ ) هو : فقال رسول هللاَّ

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

 .يجوز الوضوء من ماء البحر ما حكم الوضوء من ماء البحر ؟  ـ 2

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

 .عليه أن يسأل أهله العلم في أمور الدين ماذا يفعل المسلم عندما يجهل أمرا من أمور دينه ؟  ـ 3

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

وضح عليه الصالة والسالم للسائل أن ماء البحر ماذا رد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السائل ؟  ـ 4

 .طاهر يصح الوضوء منه كما الحيوانات البحريه واألسماك التي بداخله حالل أكلها 

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

  ( السيرهمجال )  يتمه صلى هللا عليه وسلم وكفالة جده ثم عمه ( :  5) الدرس 
 

 .ـ من والدته إلى أربع سنوات عاش بالباديهاذكر ما تعرفه عن حياة الرسول عليه الصالة والسالم؟  ـ 2

سن الثامنه تكفل عمه أبي طالب ـ بعد       ـ من سن ثمان سنوات مات جده       ـ من ست سنوات ماتت أمه

 .برعايته

----------------------------------------------------------------------------------------------------    
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 . جودة األلفاظو حسن البيانو البالغهأقام الرسول عليه الصالة والسالم في الباديه حيث ـ 2

 . بركهبشيه اسمها وهي جاريه ح أم أيمنحضنته ـ 2

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

  ( الفقهمجال )  الوضوء مشروعيته وفضله ( :  7) الدرس 
 

يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا : ) قال تعالى   : كتابالاذكر مشروعية الوضوء ؟  ـ 2

ال رسول هللا ق  : سنهال        (  .وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 

  ( .ال يقبل هللا صالة أَحِدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) صلى هللا عليه وسلم 

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

ـ ترفع الدرجات بالوضوء   ـ  تمحو هللا الخطايا والذنوب   ـ  المسلمون يوم ائل الوضوء ؟  اذكر فضـ 2

 .القيامه غر محجلون من أثر الوضوء 

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

 .الصالة ـ الطواف ـ مس المصحف وء ؟  اذكر األمور التي يجب لها الوضـ 3

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

 .عند الذكر ـ عند النوم ـ تجديد الوضوء لكل صالة اذكر األمور التي يستحب لها الوضوء ؟  ـ 4

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

  ( الفقهمجال )  الوضوء صفته وفرائضه وسننه ( :  8) الدرس 
 

إذا لبستم وإذا )  :قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  :هللا قال  يرض ـعن أبى هريرة اذكر الحديث ؟  ـ 2

 . (توضأتم فابدءوا بأيامنكم 

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

 الوضوء نواقض الوضوء مكروهات سنن الوضوء فرائض الوضوء

غسل الكفين ثالثا ـ النيه 

 األيمن ثم األيسر

 المضمضه واإلستنشاق 

غسل ـ غسل الوجه 

 .   اليدين إلى المرفقين

ـ مسح الرأس ـ غسل 

ن ثالثا  الرجلين مع الكعبي

 .ـ الترتيب 

التسميه ـ السواك ـ 

المضمضه واإلستنشاق ـ 

غسل اليدين ـ مسح 

األذنين ـ التيامن ـ الغسل 

     .ثالثا 

 

الوضوء في مكان نجس ـ 

الزياده على الثالث ـ 

اإلسراف في الماء ـ ترك 

سنه أو أكثر من سنن 

 .الوضوء 

مس الفرج بباطن الكف 

واألصابع ـ الرده ـ النوم 

لثقيل ـ الخارج من ا

السبيلين ـ استتارة العقل 

وفقد الشعور بإغماء أو 

 .سكر أو جنون 

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

  ( التهذيبمجال )  الحلم واألناة ( :  9) الدرس 
 

 

التأني من هللا ) هللا عليه وسلم  قال رسول هللا صلى: عن أنس بن رضي هللا عنه أنه قال اذكر الحديث ؟  ـ 2

 . (والعجلة من الشيطان وما شيء أكثر معازيرا  من هللا وما من شيء أحب إلى هللا من الحمد 

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

 .م بأنه حليماذا وصف هللا نفسه ؟  ـ 2

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

 ما المقصود بالحلم واآلناة ؟  ـ 3

 .التثبيت وترك العجله  :اآلناة .              عدم مقابلة اإلساءه والمعصيه باإلنتقام والعقوبه  :الحلم 
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 . كان ال يغضب لنفسه أبدا إال أن تنتهك حرمات هللا كيف كان غضب الرسول عليه الصالة والسالم ؟  ـ 4

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

تكسب المرء محبة هللا ورضوانه ـ تقي صاحبها الشر ـ دليل كمال العقل وسعة الصدر اذكر فوائد الحلم ؟  ـ 5

 . وامتالك النفس ـ تعمل على تآلف القلوب ونشر المحبه بين الناس ـ صفه من صفات هللا وأوليائه الصالحين

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

 . االستعاذه من الشيطان  ـ الجلوس إن كان قئما  ـ الوضوء اذكر وسائل االبتعاد عن الغضب ؟  ـ 6

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

  ( التهذيبمجال )  د والوعد الوفاء بالعه( :  20) الدرس 
 

ن أربع من كن فيه كا)  :قال رسول هللا : رضي هللا عنهما أنه قال هللا بن عمرو  عن عبداذكر الحديث ؟  ـ 2

ا حدث كذب وإذا عاهد إذ: ومـن كانت فـيه خصلة منـهن كانت فـيه خصلة من نفاق حتى يدعها منافقا خالصا 

 ( . وإذا خاصم فجرغدر وإذا وعد أخلف 

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

 ألنه يوفي حقوق هللا ـ يوفي حقوق إخوانه المسلمين وأهله ونفسه علل الوفي يجد السعاده في نفسه دائما ؟  ـ 2

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

 .إذا حدث كذب ـ إذا خاصم فجر ـ  إذا وعد أخلف ـ إذا عاهد غدراذكر صفات المنافق ؟  ـ 3

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

 .إتمامه وعدم نقضه حيث يتطابق صدق اللسان والعمل معا  :ـ الوفاء بالعهد نواع الوفاء ؟  اذكر أـ 4

 .عهود اإليمان والقرآن أو ما يتعاقده الناس فيما بينهم  :ـ الوفاء بالعقد 

 .أن يصبر اإلنسان على أداء ما وعد به غيره  :ـ الوفاء بالوعد 

 .و يوجبه على نفسه من صدقه أو عباده ما يقدمه المرء لربه أ :ـ الوفاء بالنذر 

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

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

  ( الثقافه اإلسالميه)  ( البلوغ ) خصائص النمو في مرحلة الشباب ( :  22) الدرس 
 

 .الطفوله ـ المراهقه ـ الشباب ـ الرشد ـ الشيخوخه اذكر المراحل التي يمر بها اإلنسان ؟  ـ 2

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

  ؟اذكر خصائص النمو في مرحلة الشباب ـ 2

 .يظهر على الفتيان طفره في الطول والوزن عند البلوغ      :النمو الجسمي ـ 

يتجه فيه النشاط العقلي نحو التركيز وينمو الذكاء وتظهر الميول والقدرات وتزداد القدره    :ـ النمو العقلي 

 .على التخيل 

الخوف بسبب التغيرات السريعه تبرز لدى المراهق انفعاالت مثل الغضب وحدة الطبع ـ   :ـ النمو اإلنفعالي 

 .ويظهر انفعال الغيره نتيجة مقارنة نفسه

يبرز لديه الشعور بالمسئوليه االجتماعيه والميل لمساعدة اآلخرين وإنماء روح التعاون   :ـ النمو االجتماعي 

  .وتقليد المشاهير في المجتمع والتمرد على سلطة الكبار 

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

اللجوء إلى الوالدين عند ظهور مشكلة وعدم التصرف دون اذكر دور المراهق الشباب في المرحله ؟  ـ 3

ذيه والنوم علمهما ـ شغل وقت الفراغ بالمفيد من األعمال والهويات ـ العنايه بالتربيه الصحيه واالهتمام بالتغ

المبكر والنظافه ـ االشتراك بالنشاطات االجتماعيه التي تخدم األسره والمجتمع ـ الحرص على انتقاء 

 .األصدقاء الصالحين ـ التمسك بالتعاليم اإلسالميه 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 .الميل لتكوين مجموعة األصدقاء ـ الثقه وتأكيد الذات اذكر صفات الشباب في مرحلة المراهقه ؟  ـ 4

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

  ( الثقافه اإلسالميه)  ( الهويه ) تكوين اإلراده اإليجابيه لشخصية المسلم ( :  22) الدرس 
 

الكيس من دان نفسه ) :  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلًم:  عن شداد بن أوس قال؟   اذكر الحديثـ 2

   . ( وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على هللا

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

دوره نحو نفسه ـ دوره نحو أسرته ـ دوره نحو مجتمعه ـ دوره نحو ذكر األدوار التي يمر بها الشباب ؟  اـ 2

 .أمته اإلسالميه 

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

اده يساهم في عمل ينفع بالده ـ شاب لديه إراده لحفظ القرآن الكريم شاب لديه إراذكر أمثله على اإلراده ؟  ـ 3

 .ـ شاب لديه اإلراده أن يدرس لينال شهاده عليا 

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

 .ـ التحرك ـ العمل   وجود فكره أساسيهاذكر مقومات اإلراده ؟  ـ 4

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

تعميق اإليمان باهلل واإلخالص له اذكر الوسائل المعينه التي تساعد الشاب المسلم لتكوين اإلراده ؟  ـ 5

والسالم  ـ اختبار الصحبه ـ تعويد النفس على الصبر ـ ممارسة هوايات  واالقتداء بسنة الرسول عليه الصالة

 .مفيده لملء الفراغ 

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

مكه ـ  فتح) اإليجابيه ألصحابه ؟ اذكر أمثله من حياة الرسول عليه الصالة والسالم في تكوين اإلراده ـ 6

ـ الفتوحات اإلسالميه التي حدثت في عهد الرسول عليه الصالة والسالم ( خيبر ـ الهجره إلى المدينه 

األمانه ـ الصدق ـ الكرم ـ الحب في هللا ـ اإليفاء ) وصحابته ـ األخالقيات التي تحلى بها المسلمون في عهده 

 (.بالعهد 

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

مكه ـ  فتح) اذكر أمثله من حياة الرسول عليه الصالة والسالم في تكوين اإلراده اإليجابيه ألصحابه ؟ ـ 7

عليه الصالة والسالم  ـ الفتوحات اإلسالميه التي حدثت في عهد الرسول( خيبر ـ الهجره إلى المدينه 

األمانه ـ الصدق ـ الكرم ـ الحب في هللا ـ اإليفاء ) وصحابته ـ األخالقيات التي تحلى بها المسلمون في عهده 

 (.بالعهد 

========================================================== 
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 م2025/  2024سادس للصف الالفصل األول  اللغه العربيه مذكرة

 الفتره األولى

 الشجره الباكيه ( 2)الدرس 
 

 ـ األسره في حاجه إلى قضاء اإلجازات فيما يمتع ويُفيد2
  

 .إلى المدينه المنوره ـ إالم توجهت األسره في رحلتها ؟ 
 

 .أعدت بعض المأكوالت والمسليات  ـ كيف استعدت األسره لهذه الرحله؟
 

 .الفرحه والسرور تي تعود على أفراد األسره من مثل هذه الرحالت ؟ ـ ما الفوائد ال
 

 ما السؤال الذي سألته ليلى ألمها ؟  (السؤال مفتاح العلم ) في حوار ليلى مع أمها ما يشير إلى أن ـ 
 

 .من المطاط وماذا كانت إجابة األم ؟   من أين تصنع هذه اإلطارات ؟
 

  فما سر الشجره الباكيه؟ وتضمن الكثير من المعلومات عن الشجره الباكيهاستمر الحوار بين ليلى وأمها ـ 
 

 .تذرف الدموع عندما يحدث العامل فيها جرحا  ليسهل تساقط تلك القطرات 
 

 .في البالد التي تقع جنوب القاره األسيويه  ـ في أي البالد تنبت هذه الشجره ؟
 

 .ع فتتساقط قطره قطره يتم جرح الجذ ـ كيف تذرف هذه الشجره دموعها ؟

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

 :ـ أحكم بالصواب أو الخطأ على كل معلومه مما يأتي في ضوء دراستك للموضوع 2
 

 (          )             .       ـ الماده األوليه التي يصنع منها المطاط لونها أبيض  

 ( ×) .            ـ تبدأ الشجره الباكيه بالعطاء بعد عشر سنوات من زراعتها 

  (          )( .    هافيا ) واآلن تُسمى ( كاو أوتشو ) ـ كانت الشجره الباكيه تُسمى 

 ( ×)  .                        ـ تستمر الشجره الباكيه في العطاء حتى األربعين 

 ( ×) .                    ـ يُقدر إنتاج العالم من المطاط بنحو مليون طن سنويا  

 (          ).    ـ يستخدم المطاط في صناعة إطارات السيارات واآلالت الزراعيه 

 ****************************************************************** 

   :الثروة اللغوية :  ثانيا
 

 :مما يأتي  كل مفرد جمعاـ 2
 

 .أواني : ـ إناء         أياد: ـ يد          جذوع: ـ جذع             أطنان: ـ طن 

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

 :اآلتيه  عوجمالهات مفرد ـ 2
 

 .الدمعه: ـ الدموع         آله: ـ اآلالت          بلدال: ـ البالد             ارإط: ـ إطارات 

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

 :ضع الكلمات اآلتيه في جمل توضح معناها  ـ3
 

 .          تنتج ـ تخرج: ز ـ تفر           مشغول: ـ منهمك 

 ******************************************************************  
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 :ه البسيطه فيما يأتي ممتده الجملاجعل  -2    :السالمة اللغوية : ثالثا 
 

 .ركبت األسره السياره صباحا  وذهبت إلى المدينه الترفيهيه  .    ركبت األسره السياره  -
 

 .توقفت السياره أمام المدينه الترفيهيه  .     قفت السياره تو -
 

 .أجرى الوالد فحصا  شامال  للسياره للذهاب إلى المدينه الترفيهيه  .   جرى الوالد فحصا  شامال  للسياره أ -

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

 :ي أتفيما يه الجملركني بين  -2
 

 باأل: الركن الثاني          يوفر: الركن األول ـ    .    يوفر السعاده ألبنائه األب المثالي  -

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

 .ـ هذه الشجره تنبت جنوب القاره اآلسيويه   :لمثنى والجمع ـ اجعل الجمله اآلتيه ل
 

 .هاتان الشجرتان تنبتان جنوب القاره األسيويه   :للمثنى ـ 
 

 .جنوب القاره األسيويه  ار تنبتشجاأل هذه  :للجمع ـ 

****************************************************************** 

 :مره أخرى على كل كلمه مما يأتي ( الالم)مره وحرف( الباء)أدخل حرف  -2      :الرسم الهجائي :  رابعا
 

 

 

 

 

 

 

******************************************************* *********** 

 :التذوق الفني : خامسا 

 الشجره الباكيه أو شجرة الدموع ـ  ـ2

 .ألنه الكائن الحي الوحيد الذي يبكي .  باإلنسانـ في عنوان الموضوع تشبيه للشجر 

 . المطاطوهي تشبه القطرات التي تسقط من شجرة  الدموعويظهر ذلك في ذرف 

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

 أي التعبيرين السابقين أجمل ؟ ولماذا ؟( .  األب كنز الحب والعطاء ) ـ (   األب كنز الحب والعطاء ) ـ 2
 

 (   نز الثمين ألنه تعبير خيالي حيث شبه األب بالك) : السبب ـ (    األب كنز الحب والعطاء ) : التعبير األجمل 

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

 أجدادنا والبحر( 2)الدرس 
 

 وضح هذه العالقة ؟ بين األجداد والبحر عالقة حميمة فرضتها ظروف بيئتهم الصحراوية -2
 

 ( غوص وتجارة وصيد )  أنها كانت عالقة صحبة وتالزم فاألجداد الزموا البحر ألنه كان مصدر رزقهم من 
 

 .   فلذلك تربطهم عالقة الصحبة والحب

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

  تعظيم للبحر وحبه وحث لألجيال أن تحب البحر  بدأت األبيات بنداء البحر فماذا تجد في هذا النداء ؟ -2
 

 . وتصاحبه وتالزمه وتحافظ على تاريخ اآلباء واألجداد

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

 حرف الالم حرف الباء الكلمه

 لإلطار باإلطار اإلطار

 للسياره بالسياه السياره

 للمطاط بالمطاط المطاط

 للسير بالسير السير



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

 

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

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه
 

24 

  :ه ذكر الشاعر بالكثير من صفات أهل الخليج وأخالقهم فاذكر البيت الذي يشير إلى الصفات اآلتي -3
 

 الغوص واإلبحار درب حياتهم      عرفوا به البذل للقصاد: دهم ود والبذل لمن يقصـ الج  
 

 وصنائع المعروف تلك سجية     والحب يشمل سائر األفراد:  ـ حب أعمال الخير والمعروف  
 

 بنيانها       بعزيمة أقوى من الفوالذ عمروا البالد وشيدوا:  ـ العزيمة القوية في التشييد والبناء  

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

  السنبوك ـ الجلبوت ـ البوم ؟  عدد ما ورد في األبيات من أنواع السفن التي أبحر بها األجداد في الماضي  -4

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

 : هات       هذي البحور بخيرها وجفائها        كشفوا مخابئها بغير عتاد -5
 

 .شهيا  الدر والجواهر التي تستخرج منه واألسماك التي تمثل غذاء  : ـ مثاال لخير البحر  
 

 . باطن البحر إهالك بعض الغواصين وموتهم في :ـ مثاال لجفائه   

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

 مشاعر الحب ؟ في األبيات مشاعر وعواطف تمتزج بالمضامين الفكرية التي قصد إليها الشاعر وضحها  -6
 

 . لمهنة األجداد هلحسرة على إهمال األجيال المعاصرد واللبحر واالعتزاز واالفتخار بأمجاد وبطوالت األجدا

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

 :اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي بوضع عالمة صح أمامها  -7
 

 . كثرت خبرتهم: أن أهل الخليج ( كاألسياد  ملكوا زمام األمر) نقصد بالتعبير  -2
 

طبع : يشير التعبير السابق إلى أن عمل المعروف عند أهل الخليج ( وصنائع المعروف تلك سجية )  -2

  أصيل
 

 .قدرات األجداد ومهاراتهم : يؤكد التعبير السابق ( كشفوا مخابئها بغير عتاد )  -3

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

 . االقتداء بالجدود: يفيد استمرار ( سيظل في هدي الجدود مسيرنا ) التعبير  -8

****************************************************************** 

  :هات مفرد الجموع التالية ـ 2  : هاللغوي هالثرو
 

      السفر: األسفار ـ        السيد: األسياد  ـ              المجد : األمجاد ـ                  هصنيع: صنائع ـ 
 

 السلف: األسالف ـ                    الحي: األحياء ـ 

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

 :هات جمع كل مفرد مما يأتي ـ 2
 

 أجيال : جيل ـ     سجايا :  هسجيـ     رموز: رمز ـ     عزائم:  هعزيمـ     دروب: درب ـ       هأزم: زمام ـ 

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

 : ى كل كلمة مما يأتي هات معنـ 3
 

 يخبرك وينبئك: ك ئنبيـ         .هواألحزان والعسر هالشد: األنكاد  ـ     هطريق وسير: هدي ـ 
 

 العطاء والكرم: البذل ـ         همصباح ومنار: نبراس ـ           من يقصدهم ويلجأ إليهم: القصاد ـ 

*********************************************** ******************* 

 : حدد نوع الجمل اآلتية وبين ركنيها  -2      : هاللغوي هالسالم
 

 . هسميإ هجملنوعها  : أبناء الخليج جميعهم أهل وفاء وتعاون 
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 . (أهل )  الخبر :الركن الثاني                     (أبناء الخليج )  المبتدأ :الركن األول 
 

  هفعلي هنوعها جمل: دادنا القدماء ها أجكشف مخابئ البحور وأسرار
 

 .أجدادنا  : الركن الثاني                                     كشف   :الركن األول 

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

 : يما يأتي ميز الجملة البسيطة من الممتدة ف -2
 

 . هبسيط:  واجه األجداد الصعوبات 
 

 . هممتد: الغوص واإلبحار درب حياة األجداد المعروفين بالبذل والعطاء قديما 

 ****************************************************************** 

 : التذوق الفني
 

 يرين السابقين أجمل في أداء المعنى المراد ؟ ولماذا ؟أي التعب   ملكوا إرادتهم ـ      األمر ملكوا زمام  -2
 

 . ألنها تدل على مهارة األجداد وخبرتهم :السبب               ملكوا زمام األمر :التعبير األجمل 

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

 ؟حدد موطن الجمال في هذا البيت      اتها     بعزيمة أقوى من الفوالذالبالد وشيدوا بنيعمروا  -2
 

 (.الحديد الصلب) شبه وصور العزيمة واإلصرار بشيء أقوى من الفوالذ: بعزيمة أقوى من الفوالذ ـ 

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

 ظالملقاء وسط ال( 3)الدرس 
 الفهم واالستيعاب : أوال

 

 :في عصر ما قبل النفط فوضح منها تعكس القصة صورة من صور الحياة االجتماعية واالقتصادية ـ 2
 

 .رعي الغنم  ـالتجارة  ـالغوص      ؟المهن التي كانت منتشرة في زمن هذه القصة ـ 2

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

 .ـ التجارة             ؟العمل الذي كان يمتهنه محمد في القصة  -2

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

 : ر هذا الحدث في كل منفما أثالسفينة الحدث األكبر في القصة يمثل غرق  -3
 

 .الحزن  :ـ الحالة النفسية له .        معدومة  : ـ الحالة االقتصادية لمحمد2

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

اللهم أجرني غي مصيبتي  بأ غرق سفينته ؟ما الدعاء الذي توجه به محمد إلى هللا همسا بعد علمه بن -4

 .خلفني خيرا منها أو

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

    . الرضا بقضاء هللا تعالى -2.حدد صفتين يمكنك استنتاجهما من موقف محمد ودعائه  -5
 

 .لمكاره الصبر على ا -2

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

 : أمامها(  ) اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي بوضع عالمة ـ 2
 

        .الليلة نفسها : جاءت استجابة هللا لدعاء محمد في-2
 

 .           ماال  كثيرا    :عاء بوصول طارق لبيت محمد يحمل دكانت استجابة ال -2
 

 .         ال يراه أحد   :لًف الطارق وجهه بمنديل حتى  -3
 



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

 

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

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه
 

26 

 .      الشيخ سالم بن مبارك :مد أن الطارق الملثم هو اكتشف مح -4

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

  -:احكم بالصواب أو الخطأ على كل عبارة مما يأتي في ضوء فهمك للقصةـ 3

 (          ) عنوان القصة مأخوذ من أن لقاء المحسن بمحمد وقع ليال                    - 

 ( ×)  المال الذي تركه المحسن الملثم لمحمد في المرة األولى أنفقه في شهرين     - 

 ( ×)  .      كان المحسن محاطا  بالجند والحراس وهو في طريقه إلى بيت محمد - 

 ( )  .       تلثم المحسن في لقائه بمحمد حتى يكون عمله ابتغاء وجه هللا تعالى - 

 ( ×)  .      أذاع محمد سر الشيخ سالم بن مبارك وصنيعه الطيب تنفيذا لوصيته - 

 ( )  القة اإلنسانية الطيبة القائمة بين الحاكم والمحكوم     في القصة ثمرات للع - 

 ****************************************************************** 

   :الثروة اللغوية :  ثانيا
 

 :هات مفرد كل جمع مما يأتي ـ 2
4 

 ضلع: ضلوع  -          هرعي: رعايا  -        الحارس: الحراس  -      الجندي  : الجند  - 

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

 :هات مرادف ما يأتي  -2
 

 ينتهي : ينفذ  -         سارحا  : ساهما  -        يضع كفه برفق: يربت  -      متحيرا  : مدهوشا   -

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

 :ما ضد كل من  -3
 

 يستقبل: يودع   -          يمسك: يفلت   -           جهر - تكلم:  همس  -         هالمدبر:  هالمقبل -

***************************************************** ************* 

 :تجعلها ممتدة حسب فهمك للموضوع أكمل الجمل اآلتية ل -2    :السالمة اللغوية : ثالثا 
 

 . يعين بها أمير البالد أصحاب الحاجاتهذه أموال  -
 

 . إلى التاجر طارق ا بابه في ليلة حالكةوصل الشيخ سالم  -
 

 . حدأوجهه حتى ال يعرفه أخفي الشيخ سالم  -
 

 . حزينا يتذكر ما كان عنده من عز وجاهحمد في بيته جلس م -

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

 :وع الجمل وحدد ركنيها فيما يلي بين ن -2
 

 .     طرق باب محمد مرة ثانية المحسن الكريم -
 

 المحسن: الركن الثاني         طرق : الركن األول            هفعليـ جملة 
 

 . حوال أمرهم موكول إلى هللا الناس في هذه األـ 
 

 أمرهم موكول: الركن الثاني          الناس : الركن األول          هاسميـ جملة 

****************************************************************** 

 :في ضوء تصورك لهذه الكلمة اكتب ( ابتسامة)         :سم الهجائي الر:  رابعا
 

 اْبتََسَم الفعل الماضي منها مع تشكيل حروفه   -
 

 اْبتَِسمْ  الفعل األمر منها مع تشكيل حروفه   -
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 :أكمل ما يأتي بما يناسبه  -2
 

 . مسئولوالذي يقع عليه السؤال يسمى         سائل: الذي يسأل نسميه  -

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

 :قوسين لكلمة المناسبة من بين الضع في فراغ كل جملة مما يلي ا -3
 

 (  أبناؤه  - أبنائه – أبناءه. )  على الفضيلة فكانوا بارين به أبناءه ربًى الرجل -
 

 (التفائل  - التفاءل - التفاؤل)  . المتفائلين إلى توقع الخير راضين قانعين التفاؤليدفع  -

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

  مكتوبإنه : وإذا كتب نقول    مفهوم إنه : وإذا فُِهم الدرس نقول      مدهوش إنه: إذا دهش الرجل نقول  -4

 ****************************************************************** 

 :التذوق الفني : خامسا 

أداء المعنى المراد؟   أي التعبيرين أدق في (ه إلى األرض نظر بوجه) ـ ( أطرق بوجهه في األرض )  ـ2

 ؟ولماذا
 

 .ألنه يدل على النظر والسكوت والتفكير  :ـ السبب           .أطرق بوجهه إلى األرض  :ـ التعبير األدق 

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

 :مما يأتي  اكتب بأسلوبك تعبيرا آخر عن معنى كل -2
 

 . يرتدي عباءة شديدة السوادـ  (. عليه عباءة سوداء كأنها قطعة من الليل )  -2
 

 . يطير قلبه من الفرحـ   (.يكاد قلبه يقفز من بين ضلوعه  ) -2
 

 .لصالحون يفعل كما كان يفعل أجدادنا اـ    (.يعيد سيرة سلفنا الصالح )  -3

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

 آيات من سورة الجاثيه( 4)الدرس 
 : هالقيم المستفاد

 . شكر هللا وحمده على نعمه العديدةـ 2     .  الحرص على التأمل في مظاهر قدرة هللا تعالىـ 2

**************************************************************** 

 : هالمعاني الرئيسي

 . العذاب الشديد جزاء كل متكبرـ 2              . دالئل قدرة هللا ووحدانيته في الكون عظيمة متعددةـ 2

**************************************************************** 

  :ه المعاني الجزئي

 . الة على قدرة هللا ووحدانيته السموات واألرض مليئة بالبراهين الدـ 2
 

 . القرآن هداية ورشاد من الضاللـ 3      .يتوعد هللا بالعذاب المؤلم الموجع لكل كافر متكبر كذابـ 2
 

 .  البحار واألرض لمنفعة اإلنسانتعالى سخر هللا ـ 4

**************************************************************** 

 : أسئلة الكتاب
 

 لألهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب حيث تجثو الخالئق من الفزع  ؟ه الجاثي هلماذا سميت هذه السورـ 2
 

 على الركب في انتظار الحساب ويغشى الناس من األهوال ما ال يخطر على البال مما يؤكد أن يوم القيامة يوم 
 

 .  رهيب يشيب له الولدان

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 : السورة الكريمة ببيان دالئل قدرة هللا ووحدانيته في الكون فوضح دالئل هذه القدرة في كل من ـ تبدأ2
 

 لشمس وما تشتمل عليه من النجوم والكواكب والمجرات واألقمار وا السماوات : السماوات واألرضـ 2
 

 يرسله من  كل منها وكيف رفع هللا السماء دون عمد وما يعرج فيها وما يخرج منها والمطر الذي ومنافع
 

  انهم وألسنتهم وقدراتهم وأشكالهمواألرض منها خروج الخلق واختالف البشر بألواألرض السماء إلحياء 
 

 منها األراضي الباردة واألراضي  واختالف األرض منها ما هو سهل منبسط ومنها الجبال الوعرة , أو
 

 .الحارة وما عليها من كائنات مختلفة
 

 تعاقب الليل والنهار واختالفهما في الطول والقصر والبرودة والحرارة والضياء والظلمة  : الليل والنهارـ 2
 

 

 . واختالف الفصول الختالف خطوط الطول والعرض
 

 وقد يكون ه ونزوله وكيف ساقه هللا لألرض يفية تكوينه وتجمعوك المطرقدرة هللا في  : المطر والرياحـ 3
 

 .هادئا  مستمرا  نافعا  أو قويا مدمرا  ضارا  
 

 منها ما هو للمطر ومنها  بية وبرية وبحرية وليلية ونهاريةوتقليبها بين حارة وباردة وشمالية وجنو : الرياح
 

 . م ومنها نافع كتحريك السفن وغيرهما هو للقاح ومنها عقيم ال ينتج ومنها ضار يدمر ويهد

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

 واختالف الليل والنهار وما أنزل هللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موتها وتصريف الرياح ) ـ 3
 

 : المقصود بكل من وضح(  آيات لقوم يعقلون
 

 اختالفهما في الطول والقصر والبرودة والحرارة والضياء والظالم وأثر كل ذلك على  :اختالف الليل والنهار 
 

 . حياة الكائن الحي
  

 هو المطر وسمي رزقا  ألنه سبب لكل ما يرزق هللا العباد به من زروع وثمار  : الرزق المنزل من السماء
 

 . وغيرها لسقياواواستخدامه للشرب 
 

 هم المؤمنون أهل العقول الراجحة الذين يتفكرون بآيات هللا وينتفعون  : القوم الذين يعقلون آيات هللا في الكون
 

 .بها ويصل بهم إيمانهم لدرجة اليقين وتزداد معارفهم وألبابهم

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

 (  تلك آيات هللا نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد هللا وآيته يؤمنون )ـ 4

 . ه على أهل مك  ؟ ه على من تليت آيات هللا المقصودـ 2
 

 اآليات تتضمن الحق وتدل على   ؟ في اآلية السابقة ما يشير إلى ضالل المشركين وإنكارهم للحق وضحـ 2
 

 .  هللا ورغم ذلك ينكر المشركون وحدانية هللا وال يؤمنون بها وال ينقادون لها وحدانية

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

 لم يسمعها فبشره بعذابكان يسمع آيات هللا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ويل لكل أفاك أثيم  ): قال تعالى  -5

 ( وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين  ليمأ

 في النضر بن الحارث حيث كان يؤجر القبان ويشتري األحاديث ويدعو   الكريمة ؟ اآلياتفيمن نزلت ـ 2
 

 .الناس إلى االستماع والتمتع لصرفهم عن االستماع للقران 
 

 .اإلنسان كثير الكذب في قوله    ؟ فاك من الذي يوصف باألـ 2
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  دهما ؟ة حالين لألفاك األثيم حدعرضت اآليات الكريمة السابقـ 3
 

 . على كفره بسبب تعاليه وتكبره  يسمع آيات القران الدالة على وحدانية هللا ويصر :الحالة األولى 
 

 . ه وجعلها موضوعا  للتندر والسخري زوا  وه هئا من القرآن كفر به واتخذه سخريإذا حفظ شي : هالحالة الثاني
 

 .عد لهم العذاب األليم أ        ما الذي أعده هللا لألفاكين يوم القيامة ؟ـ 4

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

 :همك اآليات الكريمة أكمل كال مما يأتي بما يناسبه في ضوء ف -6
 

  . آالء هللا ومظاهر قدرته في خلق هذا الكونتدعو اآليات الكريمة إلى التفكر في ـ 2
 

 . وحدانية هللا وقدرتهفي الكون من الدالئل والحجج والنعم ما يشير إلى ـ 2
 

الدبور لفة منها وأنواع مخت جنوبا وشرقاتصريف الرياح يعني هبوبها بأمر هللا باتجاهات مختلفة منها ـ 3

 .وصبا واألعاصير والزوابع 

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

 :أمامها (  ) اختر التكملة الصحيحة لكل مما يا يوضع عالمة  -7
 

                                     أموالهم وال أوالدهم :يات ال تنفعهم اآل قصود في هذهالم: ( وال يغني عنهم ما كسبوا شيئا ) ـ 2
 

 القران   :كلمة هدى تعني  (هذا هدى ) ـ 2

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

 .مما يأتي في ضوء فهمك لآليات احكم بالصواب أو الخطأ على كل عبارة  -8
 

 ( صواب )       . ال ينكر دالئل قدرة هللا ووحدانيته إال من غيب عقله وعطل تفكيرهـ 2
 

 ( صواب )        .    سمي المطر رزق ألنه السبب في تحصيل الرزق بسعي العبادـ 2
 

 ( خطأ)          تصريف هللا الرياح يعني بها مرة وانعدامها مرة أخرى             ـ 3
 

 ( صواب ) .   أثيما في فعله وقلبه كل من كان كذابا في قوله وادعائهاألفاك وصف لـ 4
 

  ( خطأ)             .إحياء األرض بعد موتها يكون بعمارتها بناء وتشييدا وإسكانا ـ 5
 

   ( خطأ)         .الرجز درجة دنيا من ألوان العذاب التي تنتظر الكفار يوم القيامة ـ 6

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

 :هات جمع كل مما يأتي ـ 9
 

  أبحر -بحور -البحار: البحر ـ             أحاديث:  حديثـ      أقوام: قوم ـ                دواب: دابة ـ 
 

   ولي : (اء أولي) هات مفرد 

 ****************************************************************** 

 :حدد معنى ما تحته خط في كل مما يأتي    :الثروة اللغوية : ثانيا 
    

 .حل األمر  ـدبره  :الرجل األمر  صرفـ        .جعلها تهب  ـوجه : هللا الرياح حيث يريد  صرفـ 2

*************** *************************************************** 

 :التذوق الفني :  ثالثا 
 

 :أكمل في ضوء فهمك  ( فبأي حديث بعد هللا وآيته يؤمنون ) 
 

 . منهمفاهلل تعالى أصدق  من إنكار لكالم هللا وتكذيبهفي اآلية استفهام يفيد التعجب ـ 
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 من يصدقون ؟ آيات  ـصدقوا آيات كتابه ف؟ وإن لم ي يصدقونفإن لم يصدقوه فمن ـ 

 ****************************************************************** 

 هالسالمة اللغوي: رابعا 

 : خرج من اآلية السابقةـ أ2(  ليمأبآيات ربهم لهم عذاب من رجز هذا هدى والذين كفروا ) : قال تعالى 
 

 الذين: اسم موصول ـ                   هذا : اسم إشارة ـ 

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

 .اجعل الجملة اآلتية للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة وغير ما يلزم  -2
 

 .الذين يتدبرون في آيات هللا مؤمنون خاشعون ـ 
4 

التي تتدبر في آيات هللا مؤمنة  :المفرد المؤنث    .الذي يتدبر في آيات هللا مؤمن خاشع  : رالمفرد المذك

 خاشعة 

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

 : ميز الجملة المفيدة من غير المفيدة فيما يأتي  -3
 

 (  جملة غير مفيدة) في صالتهم    ن الخاشعون المؤمنوـ 
 

 (  جملة مفيدة) ع خلق هللا      السماوات واألرض من بديـ 
 

 ( جملة  مفيدة) يسمع آيات هللا                        ـ 

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 الفتره الثانيه

 الكويت ومحنة االحتالل( 2)الدرس 
 

 . السالم وحبه المسالم     شعبها؟ به وآمن الكويت به تمسكت الذي المبدأ ما -2

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

 نصرة سبيل في واألموال األنفس من الكثير الكويت بذلت  ؟ه العربي القضايا لنصرة الكويت قدمت ماذا -2

 .ه العربي القضايا

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

 الغاشم العراقي الغزو وألف؟ وتسعمائة تسعين عام أغسطس من الثاني بتاريخ وقع الذي الحدث ما -3

 .للكويت

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

 .ه والتضحي الفداء مالحم عظمأ وسطر قاومه     الغاشم؟ العدوان الكويتي الشعب قابل كيف -4

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

 يوما تتخلف ولم سالحا ترفع ولم حربا تشن لم الكويت ألن والعالم؟ العرب أذهلت مفاجأة الحدث كان لماذا -5

 .العراق مساعدة عن ما

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

 وإلغاء هويتها ومحو خيراتها ونهب سيادتها انتهاك الكويت؟ احتالل من حسين صدام المقبور هدف ما -6

 . وجودها

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

 :يأتي بما المقصود ما -7
 

 عليها القضاء:  وجودها إلغاءـ          جودهاو إزالة:   هويتها محوـ         استعبادها:  سيادتها انتهاكـ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 : يأتي لما الصحيحة التكملة أمام( √) عالمة ضع -8
 

 . الغدر منه يتوقع لم مسلم شقيق ربيع بلد العراق : ألن الكويتي للشعب كبرى مفاجأة العراقي الغزو كان
 

 .                       العراقي اإلعالم وأكاذيب هالمفاجأ هول : أنبائها على غطى فداء ومالحم أولية مقاومة الكويتي الجيش سطر
 

  وتفجيرها هالمفخخ السيارات استخدام : العدو جنود صفوف في خسائر أوقعت التي المقاومة وسائل أكثر من
 

 .ه دول وثالثين أربع : جيوش من الكويت لتحرير الدولي التحالف تكون

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

 : يأتي مما عبارة كل على والخطأ بالصواب حكما -9
 

 ( صواب )       .2973 أكتوبر حرب في جنودها وشارك هالعربي القضايا الكويت دعمت -
 

 ( خطأ )            .آخرون عنه امتنع فيما مدنيا عصيانا كويتيون نفذ -
 

 ( صواب )                 .بالشرعية والتمسك العدوان لرفض خرجت الكويتيين مظاهرات -
 

 ( خطأ)                 .العدو عن دقيقة معلومات جمع في صعوبة التحالف قوات وجدت -
 

 ( خطأ .         )منه 26 في االستقالل وعيد فبراير 25 في التحرير بعيد الكويت تحتفل -
 

 ( خطأ .      )العراق مع جديدة دبلوماسية بعالقات العدوان آثار إزالة إلى الكويت سعت -

 ****************************************************************** 

 : جمع كل مفرد هات -2       هاللغوي هالثرو : ثانيا
 

 هكذوباأل:  كاذيباأل -            براثن:  براثن -             هطليع:  طالئع -        هالقضي:  القضايا -

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

 : التالية الكلمات  رادفمت هات -2
 

 تناصر:  تؤازر -              خدع:  أغوى -         الغالي:  النفيس -          ه ثابت: ه راسخ -

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

 : يأتي مما كلمة كل مضاد اكتب -3
 

 الحرب:  السالم -           هالطاع:  العصيان -        الوفاء:  الغدر -          اعتراف:  نكران -

 ****************************************************************** 

  الفني التذوق:  ثالثا

 : مامهاأ (  √ ) عالمة بوضع الصحيحة التكملة اختر -2

 ( واألموال األنفس قدمت)    و   ( والغالي النفيس الكويت بذلت) 

 . لألولى وعملي فعلي تطبيق : الثانية الجملة أن مرجعه الترتيب من النحو هذا على الجملتين ورود صحة

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

 تراه سياق في بها عبر موضعها في مناسبة غير كافأها كلمة جاءت والعدوان لخيانةوا بالغدر كافأها -2

 .والطاعة بالوفاء كافأها:  مناسبا

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

 . العمل عن مؤسساتها تعطلت -       التام بالشلل اتهامؤسس أصيبت -     ا؟ذولما ؟ أجمل التعبيرين أي -3
 

 .بالشلل مصاب بجسد المؤسسات شبه ألنه: السبب        التام بالشلل مؤسساتها أصيبت : األجمل التعبير

 ****************************************************************** 
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 هاللغوي هالسالم:  رابعا

 :األساسيين الركنين مبينا ملةج كل نوع بين -2
 

 .ه متميز هالعربي بالدول الكويت عالقات -
 

 همتميز : الثاني الركن                عالقات : ولاأل الركن                    هاسمي : الجملة نوع

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

 .العربية القضايا نصرة في والغالي النفيس الكويت بذلت -
 

 الكويت : الثاني الركن                     بذلت : ولاأل الركن                    هفعلي : الجملة نوع

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

 .الكويتي الشعب حق في الجرائم أبشع هالعراقي القوات ارتكبت -
 

 القوات : الثاني الركن                ارتكبت : األول الركن                     هفعلي : الجملة نوع

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

 .دولة وثالثين أربع من همكون التحالف قوات جيوش -
 

 همكون : الثاني الركن                  جيوش : ولاأل الركن                 هاسمي : الجملة نوع

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

 : ممتدة يأتي مما بسيطة جملة كل اجعل -2
 

 .دائما لها المخلصين ابنائها بفضل الكويت تحررت:  الكويت تحررتـ 
 

 .العصور مر على أعدائهم مواجهة في أبطال الكويتية المقاومة شباب:   أبطال الكويتية المقاومة شباب -
 

 حاسما موقفا العراقي االجتياح عقب الدولي المجتمع وقف:  العراقي االجتياح عقب الدولي المجتمع وقف -

 .المعتدي ضد
 

 .وطنهم عن الدفاع في متفانون صابرون الكويت داخل المرابطون:      صابرون الكويت داخل المرابطون -

 ****************************************************************** 

 الهجائي الرسم:  خامسا
 

 : تكتب وال تنطق حروف بها كلمات ألربع مثلةأ هات -2
 

   ذلك    ـ        هؤالءـ         كتاباـ       هذه

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

 مكارم األخالق( 2)الدرس 
 

 :أجب عما يلي من األسئلة  :الفهم واالستيعاب : أوال
 

 فما دواعي ذلك ؟يره من القيم التي أوصى بها ى غبر الوالدين عل( علي)قدم اإلمام  -2
 

 ( إال إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أال تعبدوا)ألن هللا سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين بعد عبادة هللا تعالى

 .قرن بر الوالدين بعبادة هللا تعالى  

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

 .               مكارم األخالق غاية اإليمان  -  :اختر مما يلي الفكرة الرئيسة لألبيات كلها  -2

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

 :علل لما يأتي  -3

 .للترغيب والترهيب والنصح واإلرشاد ؟    األمر والنهي بكثرة في األبيات ام اإلمام صيغتيـ استخد2
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 .ألن األدب من صفات اإلنسان الحر ؟     األدب صفة للحر في البيت الثالثاشتراط ـ 2
 

دا لقول ألن عدم حفظ اللسان يسبب األذى , استنا؟  ذى وحفظ اللسان في البيت الرابع ـ الربط بين كف األ3

 ( .المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) الرسول الكريم 

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

خالق االتصاف باأل ـإنفاق المال   جعل الشاعر طلب العال في البيت الخامس مقترنا بأمرين فما هما ؟ـ 4

 .الحميدة 

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

 الحرص على تقوى هللا تعالى  أي القيم التي وردت في األبيات إن فقدت تصبح القيم األخرى ال أهمية لها ؟ ـ5

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

 ( :ب)والتصنيف المناسب له في القائمة ( أ)صل بين كل قول في القائمة ـ 6

 (ب )  (أ )  

 قيمه سلوكيه(  2)  ـ بر الوالدين2

 قيمه أخالقيه(  2)  ـ غض البصر2

 قيمه إيمانيه(  4)  ـ كف األذى3

 قيمه إجتماعيه(  3)  د في الدنياـ عدم الخلو4

 قيمه جماليه)    (  

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

 . الذكاء   في البيت الثاني خمس صفات متصلة المعنى إال واحدة فما هي ؟ـ 7

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

 :إلى جانب التكملة الصحيحة فيما يأتي (  √ )ضع إشارة ـ 8
 

      وال تبن في الدنيا بناء مؤمل      خلودا فما حي عليها بخالد
 

 .  اإليمان بعدم الخلود   :يدعو اإلمام في هذا البيت إلى  

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

اإلعجاب بأقوال اإلمام علي كرم هللا  ـ الثقة باهلل تعالى ؟ ص تحققا في نفسك بعد قراءتك له سجل أثرين للن ـ9

 .وجهه 

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

 :اكتب البيتين اللذين تضمنا المعنيين التاليين  ـ20

 

 .وكن واثقا باهلل في كل حادث         يصنك مدى األيام من شر حاسد : شرور الحاسد تتقى باهلل تعالى  -

 أذى الجار واستمسك بحبل   تنبوغض عن المكروه طرفك واج: همعايب الناس من المحامد الكريمستر 

 المحامد 

 ****************************************************************** 

 هاللغوي هالثرو:  ثانيا

 را مؤدبا وقارن إذا قارنت ح ـ 2

 :  ولكنها تعني في قولنا ( صاحب) في سياقها من البيت ( ن قار) معنى كلمة 

 . وازن بينهما.                  هللا قارن المعلم بين خالد وعبد

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ـ المواعد ـ األباعد : فهات من عندك كلمات مماثلة لصيغتها من األبياتكلمة دلت على الجمع ( حامد الم) ـ 3

 . المشاهد 

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

 :استبدل بالكلمات التي تحتها خط فيما يلي كلمات تؤدي معناها  ـ4

 صالحا : وال تصحبن إال تقيا  -                سابق  : ونافس ببذل المال -
 

  الصاحب ـصديق ال :د الخليل فديتك في و -

 ****************************************************************** 

 التذوق الفني : ثالثا 
   

 .     )       (عليك بحب الوالدين كليهماـ              (√  .       )   عليك ببر الوالدين كليهما ـ 2
 

 .بر يجمع كل صنوف الخير ومنها الحب ألن ال     أي القولين أوقع في نفسك ؟ ولماذا ؟ـ 2
 

 ( .األب واألم ) التوكيد على برهما    في مكانها ؟( كليهما ) ماذا أفادت كلمة ـ 2

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

   .    استمسك بحبل هللا    :أيهما أقوى  -3

 ****************************************************************** 

 هاللغوي هالسالم:  رابعا
 

 .حق الجار  –حفظ اللسان  –الصدق  –اإلحسان    : هكون من الكلمات اآلتية جمال مفيدـ 2
 

 .الصدق من صفات المسلم ـ                              .عليك باإلحسان إلى الفقير ـ 
 

 .حق الجار واجب على كل مسلم ـ         .على المسلم حفظ لسانه حتى ال يؤذي غيره ـ 

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

 في طلب  ـاجعل  ـوسيلتك  ـالعال  ـالمال    :أعد ترتيب الكلمات التالية في نسق لغوي ذي معنى ـ 2
 

 .اجعل المال وسيلتك في طلب العال ـ 

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

 :اجعل الجمل اآلتية ممتدة من خالل فهمك لألبيات ـ 3
 

 .عال نافس ببذل المال في طلب ال -
 

            .كف األذى يرضى عنك هللا تعالى  -
 

 .ال تصبحن إال تقيا فاألتقياء يحبهم هللا تعالى  -

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

 :بين نوع الجملتين اآلتيتين وحدد ركنيهما ـ 4
 

 .على الروم خالد بن الوليد  حقق النصر
 

 . خالد : الركن الثانيـ               حقق  :الركن األول ـ                هفعلي هجمل : هنوع الجمل
 

 .ستر معايب الناس خلق حميد ـ 
 

 . خلق : الركن الثانيـ                ستر  :الركن األول ـ                هسميإ هجمل : هلجملنوع ا

==== ====================================================== 
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 أبو بكر الرازي( 3)الدرس 
 :الفهم و االستيعاب : أوال 

 

 .في الطب و الرياضيات و الكيمياء والطبيعيات والمنطق   في أًي مجاالت العلم نبغ أبو بكر الرازي ؟ -2

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

 .محبا  للقراءة  ـرؤوفا  بالفقراء  ـكريما  : كان الرازي ؟ ث صفات تمتع بها أبو بكر الرازي اذكر ثال -2

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

 : ممن األسباب التي أدت إلى شهرة أبي بكر بين علماء العالم القديأكمل  -3
 

 .اعتماد أوربا على مؤلفه في الطب مئة عام ـ 
 

 .ألنه توصل إلى عالج مرض الحصبة الذي كان يفتك باألطفال  ـ
 

 .وبحث في عالجه ( الجدري ) هو أول من وضع يده على مرض  ـ
 

 .يادته عليها وتقديمها للبشرية أحسن تقديم استيعابه لمعارف السابقين وز ـ

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

مرض  ـالربو  ـالجدري  ـ هالحصب؟  بو بكر الرازي في عالجها كثيرة عًددها األمراض التي برع أ -4

 .األعصاب 

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

 كيف ذلك ؟ خيص المرضتميًز الرازي عن باقي زمالئه بطريقة فريدة في تش -5
 

 .ويُشخص مظاهره  هيقوم بدراسة المرض ويحدد أوصافه بدقـ 
 

 .ه رض بدقويفحص القلب والتنفس والبراز ثم يعالج المـ 

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

  ؟كيف كًرم الغرب أبا بكر الرازي -7
 

 .كما أقامت فرنسا له نُصبا  تذكاريا  ـ      اعتمدت أوربا مؤلفاته مرجعا  أساسيا  في الطب

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

  لفقدنا ثالثين جزءا  ما في الصندوق الذي تركه أخوها أبو بكر الرازي ؟ هـ ماذا تتوقع لو لم تخرج خديج 8
 

 .يئا الذي جمع األمراض واختصاص األطباء في كل مجال ولم نعرف عنها ش( كتاب الحاوي  ) 

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

 :جانب ما تراه خطأ  فيما يأتي ( ×)وعالمة ,جانب ما تراه صحيحا  ( √)ضع عالمة  -9
 

 ( √)        .              اسم مؤلَّف الرازي  (كتاب الحاوي ) ـ 

 (√ .      ) ي أول من اكتشف عالج مرض األعصاب الرازـ 

 ( X )   .أصيب الرازي بالعمى وهو في الثالثين مكن عمره ـ 

 ****************************************************************** 

 :والتذوق الفني  هاللغوي هالثرو: ثانيا  
 

 .لشريان في الجسد  هي اسم  التي وردت في الموضوع ( األبهر )كلمة  :أكمل  -2
 

 .ه وريق ( : وريقات ) مفرد كلمة  :اختر  -3
  

تبطة أحوال الجسد مر :أي الكلمتين تدل على تأثر الجسد بالنفس فيما تحته خط فيما يلي مع التعليل  -4

 . بأحوال النفس
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 .ل منهما باآلخر ألن كلمة مرتبطة تدل على العالقة القوية بين الجسد والنفس وتأثر ك:التعليل  ـ

 ****************************************************************** 

 هاللغوي هالسالم: ثالثا  

 :فيما يأتي ( مفيدة أو غير مفيدة ) اكتب جانب الجمل اآلتية  -2

 ( هغير مفيد.               ) الكتاب الذي ألفه أبو بكر الرازي * 

 ( همفيد.           ) األعمال الجليلة حياة الرازي زاخرة ب* 

 ( همفيد.         ) شقيقتُه خديجة  تروي لنا قصة أبو بكر* 

 ( هغير مفيد.  ) الكبير في دراسته  توافد على الرازي الذي بذل الوقت* 
 

 :اجعل الجملة اآلتية ممتدة في ضوء فهمك للموضوع  -2

 .مل مجهد من أجل العلم حياته في سعي دائب وعأفنى أبو بكر الرازي ـ 

 .بشخصيات إسالمية قدمت أعماال جليلة أسعدت البشرية يحفل تاريخنا  ـ

 .العالم المسلم أبا بكر الرازي على مؤلفاته العظيمة في الطب كًرم الغرب  ـ

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

 أم القرى( 4)الدرس 
 :ستيعاب الفهم واال: أوال 

 

 .وهي أعظم القرى شأنا ألنها توسطت األرض وقبلة الناس   ما سبب تسمية مكة بأم القرى ؟ -2

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

 :علل  -2

 .كل عام يحجون إليها ألنها قبلتهم وفيه ؟  تعلق قلوب جميع المسلمين بمكـ 2
 

ألنه ال نبي بعده فهو خاتم األنبياء وألن دين اإلسالم دين    ؟كافة  هإرسال هللا سبحانه محمدا رسوال للبشريـ 2

 .شامل لجميع مناحي الحياة وصالح لكل زمان ومكان
 

م ولهم تاريخا من المجد ألن منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسله ؟  ة بني هاشم بين القبائل العربيعلو مكانـ 3

 .والسؤدد في خدمة بيت هللا الحرام  
 

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب  هللا بن عبد محمد بن عبد؟  اذكر اسم نبينا محمدا كامال ـ 4

بن إلياس بن  هبن مدرك هغالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن

 . نزار بن معد بن عدنان عليه الصالة والسالم مضر بن

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

 عليه الصالة والسالم كما يشير إليها النص ؟ وما أبرز أحداثها ؟ ما المعجزة التي حدثت للرسول  -4

  .اء والمعراج اإلسر :المعجزة هي 

 ل والسفر ليال من مكة إلىعليه الصالة والسالم دابة البراق بقيادة جبريركوب الرسول :  وأبرز أحداثها

وقد صل سدرة المأوى عند جنة المأوى ثم صعود السماوات حتى واألقصى والصالة باألنبياء وشرب اللبن 

 .وذلك كله بجزء من الليل لمقدس ثم إلى مكة رجع إلى بيت اثم  في هذه الرحلة الصلوات الخمس فرض هللا

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

 .في العشرين من رمضان سنة ثمان من الهجرة النبوية المباركة     متى كان فتح مكة ؟ -5

******************************* *********************************** 
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 : اختر الصحيح لما يلي  -2   هاللغويه الثرو: ثانيا 
 

 .محاج :  (محجته  )جمع كلمة ـ 2          .صنما عبدته قريش : تعني  (الالت  )كلمة ـ 2
 

 .البشير :  (النذير  )ضد كلمة ـ 4                     .دليال وبرهانا : تعني  (آية  )كلمة ـ 3

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

 : بين معاني الكلمات التالية  -2
 

 صعد: ـ ارتقى            مال عن الحق: ـ زاغ        هسياد: ـ سؤدد             منهاج   :ـ شرعة   

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

 .نُهُج ونهوج     ؟ما جمع كلمة نهج  -3

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

 .دك المقاومون حصون األعداء بوابل من القذائف ؟    ناها في جملة تبين مع (دك  )هات كلمة  -4

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

 .السموات السبع        ؟قما المقصود بالسبع الطبا -5

************************************************* ***************** 

 التذوق الفني : ثالثا 
 

تزيد التأكيد في النفس على االعتزاز بوحدانية   ونشهد أن هللا ال رب غيره ؟ :ما أثر الكلمات اآلتية في نفسك 

 .هللا تعالى 

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

شبه الصراط المستقيم لدين اإلسالم بالطريق  محجته البيضاء تصفو وترشد ؟:  ما الجمال في قول الشاعرـ 2

 .األبيض النظيف الواضح 

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

 ( دك أنف الكبرياء بسيفه : ) عله حقيقيا اجالتعبير اآلتي تعبير خيالي ـ 3
 

 .أذل كبرياء المشركين بالجهاد في سبيل هللا تعالى : أي 

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

 . -لصالة والسالم عليه ا–هات ثالث كلمات تعبر عن االعتزاز والفخر برسول هللا ـ 4

 ( .وأحمد فينا )  –( لكم دك أنف الكبرياء ) –( إنه فينا رسول وسيد ) 

 ****************************************************************** 

  هاللغوي هالسالم: رابعا 
 

 .الجمع اجعل العبارة السابقة للمثنى وـ 2          .هذا الحاج يطوف حول الكعبة خاشعا ـ 
 

 .هذان الحاجان يطوفان حول الكعبة خاشَعين  :المثنى 
 

 .هؤالء الحجاج يطوفون حول الكعبة خاِشعين  :الجمع 

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

 :حدد ركني الجملة اآلتية ـ 2

 .حينا تطوف به الورقاء  -

  الورقاء :الركن الثاني       تطوف :الركن األول 

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

 .  عليه الصالة والسالمرسول هللاأقام بأمر هللا وشرعته  -

  رسول :الركن الثاني       أقام :الركن األول 
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 . هالمكرم هطلقت منه الدعوة مكالبلد الطيب الذي ان -

 همك :الركن الثاني       البلد :الركن األول 

 ========================================================== 
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( 1 )Unit   Set book questions - 5/ 201 4201 Grade Six 
football .  What’s your favourite sport ?          -1 

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

goggles and a special breathing equipment. you need for scuba diving?  What do -2 

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

3- What water sports can you enjoy in Kuwait?  

scuba diving, swimming and sailing. 

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

a racket, a ball and a net.    What do you need to play tennis?     -4 

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

when there is snowWhen can we go skiing?      -5  

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

a bat, a ball, a net and a table.   6. What do you need to play table tennis?    

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

7- Why is a computer important ?            

Because it helps us to get and store information, to chat and play games.   

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

8-. When do you usually practice your favourite sport?  

ends and in my free time.-on the week  

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

In the club, house or the park. ou practice your favourite sport ?   Where do y -9 

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

a ball, football boots and a net for goals What do you need to play football? -10  

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

Unit ( 2 ) 

1- How is the weather in Kuwait ?        

It is hot and dry in summer and cold in winter and rainy in winter.  

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

2- Where can a tourist go in Kuwait?  

to Towers, the Entertainment city, the ice rink, Aqua Park and the Scientific centre. 

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

3- What Educational places can a tourist visit in Kuwait?  

university and the scientific center 

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

Unit ( 3 ) 
1-Who was Al-Khwarizmi?  

a famous Muslim mathematician. He was called the father of Algebra. 

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

first map of the world .What did he make?    -2 
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It is a type of math that uses letters and signs. What is Algebra?  -3    

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

.a famous scientistWho was Mary Curie?           -4 

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

  a cure for cancer. Why was she famous?   -5 

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

Arab sailors.Who invented the first compass?           -6   

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

Unit ( 4 ) 

 for more than a month .ve without food?   How long can a person li -1 

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

for about a week.How long can a person live without water?       -2 

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

Two thirds .How much of earth is covered with water?                -3 

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

from lakes, rivers and wells . from?             Where can we get fresh water  -4 

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

for cooking, washing, cleaning and watering plants What do we use water for? -5  

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

6- How can countries make the sea water fresh?  

By sending it to desalination plants 

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

7- Why can’t many countries build desalination plants? 

Because they are expensive to build. 

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

8- How can get Kuwait get fresh water?  

plants to make sea water fresh and drinkable. By building desalination 

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

   in towers all over the countryWhere does Kuwait keep fresh water?         -9  

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

10- How do people waste water In everyday life?  

in washing, brushing their teeth and leaving the tap turned on most of the time.  

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

11- Suggest two ways to save water? 

a) By turning the tap off as soon as we take what we need.  

c) by using sprinklers to water plants            b) by using a bucket to wash a car   

the house.   d) by fixing all the pipes in 

===========================================================  
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) 5Unit (  

whale shark. Which is the largest shark?    -1 

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

in warm waters.  Where does it live?  -2  

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

No Is it dangerous ?   -3  

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

.Small fish and sea plants it eat ?      What does -4 

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

5- How does a puffer fish look like?  

It is round and has 4 sharp teeth and it has spikes. 

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

6-What does a puffer fish do when it’s frightened? / How does a puffer fish it self ?    

It drinks a lot of water to become bigger and round and show her spikes. 

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

By hiding inside its hard shell.  How does a turtle protects itself ?         -7 

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

8-What do turtles do when they want to lay eggs? / where do turtles lay their eggs? 

They go to the beach and dig holes in the sand then lay their eggs in them. 

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

in coral reefs.  Where are butterfly fish usually found ?    -9 

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

10- How does a butterfly protect itself ?  

in coral reefs . It has beautiful colours that helps it hide 

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

) 6Unit (  

        It turns into ice.What happens when water is frozen?      

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

2- What happens when we heat water? What does heat do to water? 

It turns into vapour. 

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

in laboratories. Where do scientists do their experiments?      -3 

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

4- What a thermometer used for?     Why do doctors use a thermometer? 

For  measuring the temperature. 

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

Honey What do bees give us?       -5 

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

.under the sea or earthWhere is oil found? Where do engineers look for oil?   -6 
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 Through pipelines. How can we move oil to the factories?     -7  

for oil.  What is Kuwait famous for?   -8  

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

.      vesfor seeing ourselWhat is mirror used for?      -9 

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

.for blowing cool air What is a fan used for ?     -10  

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

    Unit ( 1 ) My favourite sport 
 

My favourite sport is playing football. I practise it in the club. I practise it at the 

weekend. I play football with my friends. I like this sport because it is good for my 

health 

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

Unit ( 1 ) My school 

I'm in grade six. My school name is Abdullatif Al Nesf. My school is big . My 

favourite school lesson is English. I'm good at Science and Maths. I like my school 

very much . 

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

) Kuwait  2Unit (                                                
 

Kuwait is a small country that lies on the Arabian Gulf. It is a modern country. 

The weather is hot in summer and cold in winter. Its capital is Kuwait City. There 

are many interesting places tourists can visit like Kuwait Towers, the Scientific 

Centre, the National Museum and Failaka Island 

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

Unit ( 3 ) Famous People                                               
 

Al-Khawarizmi, Ibn Sina and Marie Curie are famous people. They helped us. 

They are given peizes. I would like to be a famous scientist to help people . 

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

 ) Water 4Unit (                                                       
 

Water is very important for our life. We get water from seas, rivers, springs, rains  

and wells. Kuwait gets drinking water from the sea after taking out salt from it 

using desalination plants. Kuwait keeps water in towers. If we drink dirty water, 

we will get sick or die. We should turn off the taps and not waste water 

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

Unit ( 5 ) Sea animals                                                
 

I can see many sea animals in Kuwait like turtles, whale sharks and fish. The 

whale shark eats plants and small fish. It is not dangerous but you mustn't swim 
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near it because it is very big. Turtles lay their eggs in holes on the beach. Butterfly 

fish live in coral reefs. I like eating fish very much 

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

book Work 
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 م5202 /4202 السادسللصف  الفصل األول مذكرة العلوم 

 .العدد فوق الخط في الكسر هو عدد األجزاء المتساوية في مجموعة كسرية بسط -2

 .العدد تحت الخط في الكسر هو عدد األجزاء المتساوية في الكل مقام -2

 .تحكم نشاطات الخليةبني داخل نواة الخلية  كروموسومات  -3

 .إتحاد نطفة بخلية بيضة إخصاب  -4

 .الخلية التي تنتج عند اتحاد خلية بيضة بنطفة بيضة مخصبة -5

 .انتقال غبار الطلع من السداة إلي المتاع تلقيح  -6

 .ما ينتقل من الوالدين إلي النسل موروث  -7

 .عينةقسم في الكروموسوم يحكم أو مسئول عن صفة م جينة -8

 .جينة تخفي تأثيرها جينة سائدة جينة متنحية -9

 .جينة تحجب تأثير جينة أخري جينة سائدة -20

 .كائن حي له جينة سائدة وأخري متنحية لصفة ما هجين -22

 .تغير دائم في بنية جينة أو كروموسوم طفرة  -22

 .نتاج نسل بهذه الصفاتتهجين نباتات أو حيوانات لها صفات معينة إل تهجين انتقائي  -23

 .وصل نبات بأخر أو جزء نبات بأخر ليلتحما ويعيشا كأنهما نبات واحد تطعيم -24

 .تكيف في أجزاء جسم كائن حي ما أو في تلونه تكيف بنيوي  -25

 .تكيف يشبه فيه نوع ما نوعا أخر مماثلة -26

 .سلوك موروث يساعد كائنا ما علي البقاء حيا تكيف سلوكي -27

 .أية بقايا أو أثار لكائن كان يوما ما حيا  أحفوره -28

 .بمثابة تجويف علي شكل كائن حي ما أحفوره يقالب أحفور -29

 .تتشكل من ترسبات تمأل قالبا أحفوريا أحفوره أثر  -20

 .تشكلت عندما حلت المعادن تدريجيا مكان جزء منه فحولته إلي حجر أحفوره متحجرة أحفوره -22

 .األجزاء الحية وغير الحية كلها في منطقة ما نظام بيئي  -22

 .دراسة العالقات بين األجزاء الحية وغير الحية في منطقة ما علم البيئة  -23

 .المكان الذي يعيش فيه نوع ما موطن طبيعي -24

 .دور يؤديه نوع ما في نظام بيئي مجال -25

 . منطقة نفسهاكافة أعضاء نوع واحد تعيش في ال تجمع -26

 .تجمعات الكائنات الحية كلها التي تعيش معا في منطقة واحدة مجموعة بيئية -27

العملية التي تستخدم فيها النباتات ضوء الشمس لتصنيع السكر من الماء وثاني أكسيد  بناء ضوئي -28

 .الكربون

 سيد الكربونكائن حي يستخدم ضوء الشمس ليصنع السكر من الماء وثاني أك منتج  -29

 .كائن حي يستهلك كائنات حية أخري لتأمين غذائه كائن مستهلك -30

 .حيوان يقتات بأجسام الكائنات الميتة مترمم -32

 .كائنات حية تساعد علي تفكيك الكائنات الميتة ومخلفات الكائنات الحية وتحليلها محلالت -32

ة المتوفرة في كل موضع أي مستوي في الترتيب رسم بياني يقارن بين كميات الطاق هرم الطاقة -33

 .الغذائي

هي رسوم بيانية يستخدمها العلماء إلظهار كيفية انتقال الطاقة والمغذيات من كائن حي  السالسل الغذائية -34

 .إلي أخر في النظام البيئي

 .تداخل السالسل الغذائية كلها في مجموعة بيئية شبكة غذائية -35
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 ------------------------------------------------------------------------------------------

الطاقة من  ستخدم بعض الطالئعياتت تحصل بها على الطاقة؟ ناذكر الطرق التي يمكن للطالئعيات أـ 2

المغذيات من أجسام كائنات  اآلخر يحصل علىوالبعض  من التفاعالت الكيميائية لصنع السكر أو      الشمس

 .حية أخرى

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

ائنات كألن النباتات كلها  ـ ال  ؟مصنفا في مملكة النباتات الخلية ائنا حيا أحاديكد جهل من الممكن أن تـ 2

 .الخاليا متعددة حية

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

 . لينايوس كارلوس  من هو العالم الذي طور طريقة تسمية الكائنات الحية؟ـ 3

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

جنس الكائن الحي والكلمة  إلىاألولى  تشير الكلمة ؟تشير كل كلمة في االسم العلمي للكائن الحي ذالى ماـ إ4

 .نوعه إلىالثانية 

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

 ألنه يوجد العديد من  ؟للكائنات الحية بدال من األسماء الشائعه هاألسماء العلمي يستخدم العلماء اذالم ـ5

 .لتباساألسماء الشائعه المختلفة لبعض الكائنات الحية مما يسبب اإل

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

حصولها على المغذيات  بحسب بنية خالياها وأجسامها وكيفية  ؟العلماء الكائنات الحية كيف يصنفـ 6

 .والطاقة وكيفية تكاثرها

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

 .مجموعات وفقا لنظام ما رتب في صنف -2

 .أكبر مجموعة يصنف فيها كائن حي ما مملكة -2

 .الجزء األخضر اللون في خاليا النبتة الذي يحتبس طاقة ضوء الشمس ويستخدمها بالستيدات خضراء -3

 .مادة هالمية تمأل معظم الخلية سيتوبالزم -4

 .علي البقاء متماسكة ومتصلبةطبقة خارجية صلبة تساعد خاليا النبتة  جدار الخلية -5

 .مجموعة من األنواع الشديدة االرتباط في ما بينها جنس -6

 .مجموعة من الكائنات الحية من صنف واحد يمكنها التوالد في ما بينها نوع -7

 .حيوان من دون عمود فقري ال فقاري -8

 .حيوانات ذات أجسام لينة الرخويات -9

 .فقريحيوان له عمود  فقاري -20

 .حيوان يكسو جسمه شعر أو فرو ويرضع صغاره من لبنه لبون -22

 .نبتة داخلها أنابيب طويلة تنقل الماء والغذاء إلي أجزاء النبتة كلها نبتة وعائية -22

 خلية تستطيع اإلتحاد مع نطفة لتشكل كائنا حيا جديدا خلية بيضة -23

 لتشكيل كائنا حيا جديداخلية تستطيع اإلتحاد مع خلية بيضة  نطفة -24

 .نباتات غير وعائية من دون بذور أو أزهار الحزازيات -25

 .أزهار نباتات وعائية من دون بذور أو السراخس -26

 .نباتات وعائية تتكاثر من البذور التي تتشكل في األكواز الصنوبريات -27

 .تشكل في األزهارنباتات وعائية تتكاثر من البذور التي ت النباتات المزهره -28
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 .والحيوانات بدائيات والطالئعيات والفطريات والنباتاتال  الخمسة؟ ضع الئحة بالممالكـ 7

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

صغر تضم أبوضع الكائنات الحية في مجموعات   ؟كيف يقسم العلماء الممالك إلى مجموعات أصغرـ 8

 .هاكائنات أكثر تشاب

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

تتوسع معرفتهم حول الكائنات الحية ل   ؟يغير العلماء أحيانا أفكارهم حول تصنيف الكائنات الحية لماذاـ 9

 .ارتباطها بعضها ببعض وبنيتها وكيفية

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

عندما تم تقسيم  ؟مملكتين فقط إلىالحية كلها  كيف صنف العلماء الطالئعيات عندما قسموا الكائناتـ 20

حيوانات وذلك ألن  كانت بعض الطالئعيات تعتبر نباتات وبعضها اآلخر مملكتين فقط إلىالكائنات الحية 

 بينما  تستخدم بالستيدات خضراء وتصنع السكر باستخدام ضوء الشمس كما تفعل النباتات اتيالطالئع بعض

 .تستهلك طالئعيات أخرى الكائنات الحية كما تفعل الحيوانات

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

 . بنفسه يصنع غذائه أن   ما فما هو؟ بأمرعن القيام  ويعجزنه مختلف أ إالالنبته  يشبه ـ اإلسفنج22

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

 . المحار – حبارال –الحلزون    واع من الرخويات؟أنذكر ثالثة ـ إ22

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

 .غطاء خارجي صلبها ألجسام   ما القاسم المشترك بين أجسام المفصليات كلها؟ـ 23

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

تتنفس بواسطة رئتيها طيلة ثم  مستخدمه خياشيمها لتتنفس تبدأ البرمائيات حياتها بم تختلف البرمائياتـ 24

 . حياتها

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

 . الطيور  جموعه الوحيدة في الفقاريات التي يغطي أجسامها ريش؟الم ماـ 25

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

 .تطعم اللبونات صغارها لبن األم   اللبونات عن غيرها من الحيوانات؟ كيف تختلفـ 26

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

 . الالفقاريات حيوانات بدون عمود فقاري  الالفقاريات؟ هي ماـ 27

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

 . الفقاريات حيوانات لها عمود فقاري   الفقاريات؟ يه ماـ 28

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

 باقي النبته وتقوي إلىتحمل األنابيب المغذيات والماء من الجذور   ؟الوعائية ما دور األنابيب في النبتهـ 29

 .نبته وتدعمهاال

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

 .مختزن على نبته جديدة نامية وعلى غذاء     عالم تحتوي البذور؟ـ 20

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

 .أخرى إلىببطء من خليه     آخر؟ إلىكيف ينتقل الماء والغذاء من جزء في نبته حزاز ـ 22

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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في  على الصخور   الظل وأماكنأماكن رطبة  على األرض في ؟تنمو أين يمكنك أن تجد حزازياتـ 22

 .على قطع جذوع األشجار المنحلة     على جوانب األشجار    واألرصفة التشققات

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

 .لها وال بذور زهارأنه نبته ال إ  السراخس الحزاز؟ بم يشبهـ 23

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

 .والماء لها بني شبيهه باألنابيب لتنقل الغذاء هالسرخس نبته وعائي  الحزاز؟ بم يختلف السراخس عنـ 24

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

 .أصنافها ال يفقد أوراقه في الشتاء ألن معظم  لم غالبا ما تسمى الصنوبريات أشجارا دائمة الخضرة؟ـ 25

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

 لهما أزهاركلتاهما نبتتان وعائيتان ال   السرخس؟ ما المشترك بين الشجرة الصنوبرية ونبتهـ 26

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

 .السراخس ال تنتجهاوالبذور  تنتج الصنوبريات  الصنوبريات والسراخس؟ ما الفرق الرئيسي بينـ 27

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

 مخاريط غبار الطلع تطلق حبوب اللقاح في الهواء  ؟نوعي مخاريط الصنوبريات صفـ 28

 ت بذوراتخبصت صار إذاالمخاريط البذرية على خاليا بيض  تحتوي

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

عن طريق الريح حيث   ؟خليه البيضة داخل المخروط البذري إلىحبيبات اللقاح  كيف تصل النطفة داخلـ 29

 .لتتحد مع خلية البيضة أنبوب ينمو لها

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

 نباتات وعائية أو غير وعائية تبعا لطريقة تكاثرهاـ 2   كيف يصنف العلماء النباتات؟ـ 30

 . هأو غير مزهره مزهرـ 3     ه وال بذري هبذريـ 2

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

 .هغير وعائي هغير مزهر هال بذري هصغير الحزازيات نباتات   هي الحزازيات؟ ماـ 32

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

 .ه وعائي هغير مزهر هبذري السراخس نباتات ال    س؟هي السراخ ماـ 32

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

 .تتكاثر بواسطة البذور في المخاريطأبريه ما تكون أوراقها  غالبا هنباتات وعائي   هي الصنوبريات؟ ماـ 33

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

 .أزهار تتكاثر بواسطة بذور تنمو في هنباتات وعائي    المزهرة؟ هي النباتات ماـ 34

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

 .خليتين إلى بأن تنقسم   كيف تتكاثر األميبة والكائنات األحادية الخلية األخرى؟ـ 35

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

إلنتاج جديدة خاليا جديدة تحل   ؟نموك مرحلة تستمر بعض خاليا جسمك باالنقسام حتى بعد انتهاء الماذـ 36

 .ماتت التي تآكلت أو همحل الخاليا القديم

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

 .كروموسات ال  التي تنقسم منها؟ همماثلة للخلي هجديد هما الذي يجعل خليـ 37

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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األجزاء  وألن الخاليا العظمية ستنقسم لتنتج خاليا جديدة  كسرتها؟ إنرجلك مكسورة  لماذا ال تبقىـ 38

 .المكسورة ستنمو معا

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

 .خلية البيضة والبويضة  الكائنات المتعددة الخاليا؟ أي نوعين من الخاليا يتحدان إلنتاج نسل عندـ 39

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

 .الكروموسات نصف عدد  لنطفة أو لخلية بيضة مقارنة مع خلية أحد الوالدين؟ ما هو عدد الكروموساتـ 40

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

فات وخاليا البيض في الماء طببعث الن  كيف تبلغ نطفات المرجانيات وخاليا بيضها بعضها ببعض؟ـ 42

 .حيث تلتقي وتتحد مشكلة خاليا مخصبة

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

 للقطط؟ ما هو عدد الكروموسات في الخاليا التناسليةف 38الكروموسات في خاليا جسم القط هو  عددـ 42

29  . 

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

خليتي  وأصبحتنصفين  إلىنقسمت إألنها تختفي   نقسام الخلية؟إماذا يحصل للخلية األم بعد عملية ـ 43

 .نسل

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

خلية  المخصبة؟ نطفة ببيضة خلية لتشكيل بيضة مخصبة كم يكون عدد الخاليا في البيضة عندما تتحدـ 44

 .واحدة 

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

المناعه  -الحجم  -اللون -الشكل قد تتصف بها الكائنات من النوع نفسه؟ التي اإلختالفاتهي بعض  ماـ 45

 .معين ضد مرض

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

الموجودة في بويضات  ويخصب خاليا البض( ب اللقاححبو)ماذا يوجد داخل حبيبات غبار الطلع ـ 46

 .النطفات       الزهرة؟

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

 .داخل البويضات الموجودة في الجزء السفلي من المتاع  الزهرة؟ أين تتواجد خاليا بيضـ 47

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

  تنتقل حبيبات غبار الطلع   الشعيرات الموجودة على جسم النحلة على تلقيح األزهار؟ كيف تساعدـ 48

 .أخرى أزهار إلىبالشعيرات  هالملتصق(  بوب اللقاحح) 

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

 -ح االري  ؟ألخرىالنحل التي يمكن أن ينتقل بها غبار الطلع من زهرة  ماهي الطرق األخرى غيرـ 49

 . العديد من الحشرات -الخفافيش  -  العصافير

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

يجمع غبار الطلع في أعلى المتاع بالبويضة في أسفل المتاع   الطلع؟ ما المهمه الني يؤديها أنبوب غبارـ 50

 .في حبيبة غبار الطلع من تخصيب خلية البيضة داخل البويضة مما يسمح للنطفة

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

وعندها تنتقل كل مجموعه  كافه وأجزاء أخرى من الخلية ماتهاوموستنسخ كرو     الخاليا؟ كيف تنقسمـ 52

 .قسمين إلىخلية نسل واحدة ثم تنقسم الخلية  إلىات مسوموممن الكرو

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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تنقسم الكائنات األحادية  بطريقتين تنتج الخاليا كائنات جديدة  كيف تنتج الخاليا كائنات حية جديدة؟ـ 52

لية بنطفة لتشكيل بيضة مخصبة المتعددة الخاليا فتجتمع بيضة خ نصفين أما لدى الكائنات إلىالخلية ببساطة 

 .كائن جديد نقسام لتشكيلتستمر باإل

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

نمو ي. رأس المتاع إلى همن األسدي( حبوب اللقاح)غبار الطلع  عندما ينتقل  كيف تتكاثر نبتة مزهرة؟ـ 53

من حبيبات غبار الطلع عبر المتاع فتجتمع النطفة في حبيبة غبار الطلع بخلية  غبار الطلع نزوالأنبوب 

 .جديدة داخل البويضة لتنو البيضة المخصبة لتصير بذورا يمكن أن تنشأ منها نباتات البضة

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

 خالياه التناسلية؟ مات داخل خاليا جسم كائن حي ما, بعدد الكروموسات فيموسوقارن عدد الكرـ 54

 .الموجودة في خاليا جسمه اتوميوجد في الخاليا التناسلية لكائن ما نصف عدد الكرموس

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

 .ما هلصف هحينمت وأخرى دهسائ نهكائن حي له جي  هو الهجين؟ ماـ 55

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

     جينتان متنحيتان      سائدتان جينتان  ؟ نحتماالت الجينات لصفة ما لدى نسل والديإهو عدد  ماـ 56

 متنحية ىخرأجينة واحدة سائدة و

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

ذره سيكون كان كوز ال إنمعرفة  ذرة؟ تظهر في نسل نبتي أنمن الصفات يمكن  أيما فائدة توقع ـ 57

 ..لذيذا أوصغيرا  أوحجمه كبيرا 

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

مات سوالوالدان, تحدد الكر عندما يتكاثر   كيف يحصل النسل على صفات كتلك التي عند والديه؟ـ 58

 .والديه من الصفات هي مثل صفات أينسل والجينات التي يتلقاها ال

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

هي جينة تأثيرها مخفي, الجينة  الجينة المتنحية    كيف تختلف الجينات السائدة عن الجينات المتنحية؟ـ 59

 .أخرى تحجب تأثير جينة أن كانهابإمالسائدة هي جينة 

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

 .كروموسوم أوالطفرة هي تغير دائم في بنية جينة    كيف تؤثر الطفرة في وصفة ما؟ـ  60

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

 .النمو وتنتج الكثير من األنسال هوسهل هألنها صغير   لماذا اختار غريغور مندل نباتات البسلة لدراستها؟ـ 62

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

حوالي ثالث من أصل أربع نباتات    بسلة هجينتين للون ما؟ ماذا وجد مندل عندما قام بتهجين نبتيـ 62

 .الهجينتين النسل لون الوالدين

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

تجارب على ذباب الفاكهه  أجرى حول الكروموسات؟ أمورامورغان كيف اكتشف توماس هانت ـ 63

 .اتهومدرس كروموس مالحظا األلوان المختلفة للعينين وأشكال األجنحة كما أنه

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

 .روزاليند فرانكلين  ؟  DNAيين التقط صورا لجزيئات الـي من العلماء البريطانـ أ64

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

 . معلومات عن الوراثة ات وتحملوممادة تشكل الكرموس  ؟  DNAالـ  هو ماـ 65

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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  كبر تقاوم األوبئة واألمراضأمحاصيل   المحاصيل؟ اذكر بعض نتائج استخدام التهجين االنتقائي علىـ 66

 .أفضل تبقى طازجة لفترة أطول وطعمها

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

يتم اختيار   التهجين االنتقائي؟ صفات معين إنتاجلماذا تسمى عملية تهجين النباتات والحيوانات بهدف ـ 67

 .الحيوانات والنباتات لصفات محددة

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

 .انتقائي هجنوا نباتات الذرة  نكا القديمة لتغيير الصفات في الذرة؟فعلت شعوب األ ماذاـ 68

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

تتضمن محصول أفضل  المزارعين؟ مراض أن يساعدكيف يمكن لتطوير محاصيل مقاومة لألوبئة واألـ 69

 .قل في الحقولأساعات عمل         .األمراض الرش الكيميائي لمقاومة إلىقل أحاجة  وأكبر

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

 درس مندل وراثة الصفات من خالل  عن وراثة الصفات؟ معرفة حقائق إلىكيف توصل غريغور مندل ـ 70
 

 .وهو يزرع نباتات البسلة أجراها مالحظة نتائج آالف التجارب التي

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

 .اتومالجينات هي أجزاء من الكروموس    ات؟سومومووالكر اشرح كيف ترتبط الجيناتـ 72

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

يصبحوا قادرين على تهجين  على أنهم تساعد ؟المزارعين ومنتجي األغذية كيف تساعد معرفة الوراثةـ 72

 .والتطعيم فضل وأكبر بواسطة التهجين االنتقائيمحاصيل مختلفة أ

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

على جذب الحشرات التي   األساسية؟ كيف يمكن لرائحة زهرة أن تساعد النبته على تلبية حاجاتهاـ 73

 .تكاثرها نهايةتضمن تلقيحها وفي ال

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

 .النباتات التي تغطيها األشواك سوق     اذكر تكيفا بنيويا يحمي بعض النباتات من الحيوانات؟ـ 74

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

 .آخر تكيف يشبه فيه نوع ما نوعا   ما المماثلة؟ـ 75

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

تساعدها على  هالمزلقان ألوان سمكة  ائها؟هذه األخيرة من أعد هكيف تحمي ألوان سمكة المزلقانـ 76

 .رؤيتها ها وبذلك تصعب على أعدائهايتندماج في خلفاإل

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

 يخيف األعداء  في بيته؟ حيااذكر ثالثة طرق يساعد فيها لون الحيوان هذا األخير على البقاء ـ 77

 .محتملين أقرانهيجذب        .يمكنه من االختباء من أعدائه

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

الحيوانات ذات التلوين  ؟المماثلة كيف تختلف الحيوانات ذات التلوين التحذيري عن تلك التي تستخدمـ 78

 .نها تبدو كذلكمع إالمماثلة فهي غير خطيرة في أغلب األحيان و إلىتلك التي تلجأ  أماالتحذيري خطيرة 

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

 عيش في الماء؟األساسية لحيوان ي هي الحاجات ماـ 79

 .البقاء حيا في بيئته     حماية الصغار     األقران جذب   تجنب التعرض لألكل    يجاد الطعامإ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ص األكسجين من الماء وتطلق ثاني أكسيد الكربون لديها خياشيم تمت  الماء؟ كيف تتنفس األسماك تحتـ 80

 .الماء في

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

تعاني منها الكائنات الحية التي  ما المشاكل التي تواجهها الكائنات الحية التي تعيش على اليابسة والـ 82

 تعيش في الماء؟

 .داخلها الحصول على كمية كافية من الماء والمحافظه عليه إلىعلى اليابسة  تحتاج الكائنات الحية التي تعيش

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

 التي تساعد هأكانت سلوكية أو بنوي الصفات نات على البقاء حية؟هي بعض التكيفات التي تساعد الكائ ماـ 82

 .حية في محيطها هي تكيفات الكائنات على تلبية حاجاتها األساسية وعلى البقاء

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

 البقاء حيا؟ اشرح كيف يساعد الكائن علىحدد تكيفا بنيويا وـ 83
 

 ( التكاثر )يلقح األزهار  رائحة اللحم العفن التي تصدر عن زهرة الرفليزيا تجذب الذباب الذيـ 2
 

 ( تجنب الحيوانات المفترسة)االقتراب  التلوين التحذيري لضفدع السم النبلي يحذر األعداء منـ 2
 

 تنبت لها جذور وتنمو  أنمكان حيث يمكن  إلىمع الريح  يفة تطيرللهندباء بذور لها خيوط ريشية خفـ 3

 ( . لتنمو يكون للبذور جذور أنيجب  )

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

 حدد تكيفا سلوكيا واشرح كيف يساعد الكائن على البقاء حيا؟ـ 84
 

 ( . الحماية البيئية)الفراشات الملكية لتتفادى الشتاء القاسي  تهاجرـ 2
 

 ( .تجنب الحيوانات المفترسة)ميت عندما يخيفه حيوان قد يأكله  يتظاهر األبوسوم أنهـ 2
 

 . (تأمين الغذاء)ايجاد الغذاء للخليه  األخريات على ترقص النحالت لتساعدـ 3

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

 هثومورو ههي غريزي هالتكيفات السلوكي بالسلوكيات المكتسبة وقابل بينهما؟ قارن التكيفات السلوكيةـ 85

 . السلوكيات المكتسبة يتعلمها الحيوان وهي غير موروثه

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

لدخان ا)  الفراشات الرمادية القائمة حية على خالف الفراشات الفاتحة عندما تسبب السناج لماذا بقيتـ 86

 بجعل األشجار قاتمة جدا؟( األسود

لى األشجار القاتمة بينما يصعب عليها ترى الفراشات الفاتحة ع تمكنت الطيور التي تقتات بالفراشات أن

 .الداكنة رؤية الفراشات

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

  اديالثعلب الرم  المناخ أكثر دفئا؟ حيوان تمكن من البقاء حيا مع نهاية العصر الجليدي عندما أصبح ـ أي87

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

من حيث  الفرق كبير أننعم على الرغم من   النوع نفسه؟ إلىالسان برنار والشيواوا  كلبي هل ينتميـ 88

 .الشكل الخارجي

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

 .الطفرات   النوع الواحد؟ أفرادبين  الفاتختهو مصدر اإل ماـ 89

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ألن الكائن الذي ستظهر لديه طفرة  النسل؟ إلىالمدمرة للغابة  طفراتتنتقل ال أنلم نادرا ما يحتمل ـ 90

 .األرجح حيا ليتكاثر مماثلة لن يبقى على

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

 .حيا ماأية بقايا أو آثار لكائن كان يوما   ؟ه ما األحفورـ 92

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

 .أقدام تترك الحيوانات آثار آنممكن   بأي طرق أخرى تحفظ الكائنات الحية؟ـ 92
 

 .يبقى الحيوانات متجمدا أنممكن      تصبح الخشب متحجرا أنيكن 

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

اللون والحجم  من حيث هتتنوع الفراشات النحاسي  ؟ههما االختالفان الحاصالن عند الفراشات النحاسي ماـ 93

 والنمط

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

 تغيرت بيئة كل منها؟ أنبعد  والماموث والثعلب الرماديه الرمادي ماذا حصل للفراشاتـ 94

 وبقيت على قيد الحياة همع البيئة المتغير هأصبحت الفراشات الرمادية متكيفـ 2
 

 .وبقي حيا اديلم يتغير الثعلب الرمـ 3     الماموث بقي على حاله وانقرضـ 2

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

الحياة في الماضي البعيد وكيف تغيرت  عنون يتعلم  ماذا يكتشف العلماء من خالل دراسة األحافير؟ـ 95

 .وكيف تغير سطح األرض تالمناخا

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

 .المنطقة نفسها أعضاء نوع واحد كافة تعيش في     تجمع الكائنات الحية؟ ما هوـ 96

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

 .تعيش معا في منطقة واحدة كل تجمعات الكائنات الحية التي  هي المجموعه البيئية؟ ماـ 97

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

 ي غابة مطيره مدارية؟نظام بيئي ف عط مثال عن كل جزء منإما هما جزءا نظام بيئي ما؟ ـ  98
 

أو القردة السنجابية واألشياء الغير الحية كالماء  هالعواء جزءا نظام بيئي ما هما الكائنات الحية كالقردة

 .ومقدار ضوء الشمس والتربة ودرجة الحرارة

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

  .نوع ما في نظام بيئي ما هو الدور الذي يؤذيه :المجال  طيف يختلف الموطن الطبيعي عن المجال؟ـ 99
 

 (.األشجار قرد عواء يعيش في  )المكان حيث يعيش نوع ما  هو : الموطن الطبيعي

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

 البيئية؟ كيف يختلف تجمع الكائنات الحية عن المجموعةـ 200

فهي : أما المجموعه البيئية  كل أعضاء النوع الواحد التي تعيش في منطقة ما يهيضم تجمع الكائنات الحس

التي تعيش في البيئية فهي تجمعات كل األنواع  تجمعات كل األنواع التي تعيش في منطقة ما أما المجموعه

 .حية تألف النظام البيئي من أجزاء حية وغيري منطقة ما كل الكائنات الحية في أيمنطقة ما 

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

نباتات وبعض الكائنات الحية األخرى وضوء تستخدم ال العملية التي من خالله هو البناء الضوئي؟ ماـ 202

 .وثاني أكسيد الكربون الشمس إلنتاج السكر من الماء

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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النباتات و  يد الكربونسكأاني السكر من الماء وث إلنتاجكائن يستخدم ضوء الشمس    هو المنتج؟ ماـ 202

 .الضوئي هي كائنات منتجة تقوم بالبناء أخرىوكائنات حية 

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

 لى ضوء الشمس التيالمطيرة الظليلة ع في أرض الغابة هالمتجذر هكيف تحصل النباتات المعترشـ 203

هذه  أشجارفي الغابة المطيرة عاليا نحو قمم أعلى  هالنباتات المتعرش تنمو  لتقوم بالبناء الضوئي؟ إليهتحتاج 

 .يتوفر ضوء الشمس بكثرة الغابة حيث

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

 .للحصول على الغذاء كائن يستهلك كائنات أخرى  هو الكائن المستهلك؟ ماـ 204

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

 .أخرى كائن يأكل فقط كائنات    هو آكل اللحوم؟ ماـ 205

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

 كيف يختلف نظام غذاء آكلة اللحوم عن نظام غذاء آكل النباتات؟ـ 206

 .لنباتات فقطاآكلة اللحوم النباتات والحيوانات معا فيما تأكل اللواحم  تأكل 

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

 .حديثا حيوانات تقتات بأجسام كائنات ميتة : المترقمات  الفرق بين المترقمات والمحالالت؟ اشرحـ 207
 

المحالالت النباتات الميتة والمواد  تحلل تشمل الفطريات وبعض الكائنات األحادية الخلية : المحالالت

 .تدويرها داخل النظام البيئي مغذيات بسيطة يمكن إلىوتحولها  الحيوانية

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

ي تقوم الكائنات المنتجة بعملية البناء الضوئ  بيئي ما؟ كيف تبرز أهمية الكائنات المنتجة في نظامـ 208

وتعتمد الكائنات الحية األخرى كلها عليها للحصول على الغذاء بشكل مباشر أو  وتضع المادة السكرية وتنو

 .مباشر غير

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

على الطاقة بأكل الكائنات  تحصل الكائنات المستهلكة  ل الكائنات المستهلكة على الطاقة؟صكيف تحـ 209

 .بأكل كائنات مستهلكة أخرى أو(  النباتات وكائنات أخرى تقوم بالبناء الضوئي )المنتجة 
 

 .لتأمين الغذاء هي كائنات مستهلكة الكائنات الحية كلها التي تعتمد على كائنات أخرى

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

 المسار الذي يتبعه كل من المغذيات وتدفق الطاقة في نظام بيئي ما مخطط يبين هي السلسة الغذائية؟ ماـ 220

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

الترتيب  يقارن هرم الطاقة بيانيا بين كميات الطاقة المتوفرة في كل مستوى في الطاقة؟ هو هرم ماـ 222

 .الغذائي

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

من كائن ي آلخر فيستخدم بعضها أو يفقد  لطاقة تنتقلألن ا  صغر في األعلى؟ألم يصبح هرم الطاقة ـ 222

 .الهرم منه للكائنات الحية في أسفله وبذلك تتوفر طاقة أقل للكائنات الحية في أعلى

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

 .السالسل الغذائية كلها في مجموعه بيئية تداخل  هي الشبكة الغذائية؟ ماـ 223

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

كيف تتدفق الطاقة والمغذيات في ما بين الكائنات الحية في السالسل  توضح   بم تفيد الشبكات الغذائية؟ـ 224

كثيرة  توضح العالقات بين الكائنات الحية وكيفية اعتماد كائنات حيةو في نظام بيئي ما ة المختلفةالغذائي
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 .بعضها على بعض

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

اللحوم يمكن أن تتواجد في أجزاء مختلفة من  آكلة  ؟أين يصلح وضع آكلة اللحوم في الشبكة الغذائيةـ 225

 .الشبكة الغذائية

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

 ائية؟الغذ في السلسلة إيجادهاالتي يمكن أن تجدها في الشبكة الغذائية وال يمكنك  ما المعلوماتـ 226

الكائنات الحية التي تعتمد على  توضح الشبكة الغذائية النظام الغذائي الكامل لكائن حي ما وتظهر ايا من

 من الغذاء سلة الغذائية نوعا واحدا فقطلفيما توضح الس غيرها

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

تتألف مجموعه بيئية   بيئية بكاملها؟ لم ال تبين معظم الشبكات الغذائية كل الكائنات الحية في مجموعهـ 227

 العالقات في ما بين األنواع قد تحتوي على آالف السهم والمسارات من مئات األنواع والشبكة التي تبين كل

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

 المستوى األعلى الذي يليه؟ إلىكمية الطاقة من مستوى أدنى في هرم الطاقة  كيف تتغيرـ 228

 .كمية الطاقة فلكل مستوى حوالي عشر الطاقة فقط من المستوى الذي يسبقه تتناقص

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

والمغذيات, تغفل  كلتاهما تبينان تدفق الطاقة  تختلف الشبكات الغذائية عن السالسل الغذائية؟ كيفـ 229

 .السالسل الغذائية المترابطة في مجموعه بيئية تجمع الشبكات الغذائية بين كل السلسة الغذائية معظم العالقات
 

 . الرئتان –القصبة الهوائية  -الحلق  -ألنف ا   التنفسي؟ حدد أربعة أجزاء من الجهازـ 220

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

 .حة للخارجلزج تفرزه بطانة األنف وأجزاء أخرى من الجسم مفتو سائل  ما المخاط؟ـ 222

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

 إلىعندما نستنشق ينتقل األكسجين عبر الجهاز التنفسي ويدخل   الجسم؟ إلىاألكسجين  كيف يدخلـ 222

 .في الشعيرات الدموية الدم إلىويصالت الهوائية ينتقل األكسجين من الحو الحويصالت الهوائية في الرئتين

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

الكربون من الجسم حيث  أكسيديخرج ثاني  عند الزفير كيف يخرج ثاني أكسيد الكربون من الجسم؟ـ 223

 .الهوائية الحويصالت إلىلدموية ينتقل من األوعية ا

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

 .الرئتين سطح عضلي كبير يقع تحت  هو الحجاب الحاجز؟ ماـ 224

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

يضيق ينبسط ويهبط  أوالحاجز  عندما يتقلص الحجابكيف يساعدك الحجاب الحاجز على التنفس؟ـ 225

األعلى والى الخارج مما يجعل الحيز  إلىاألخيرة  العضالت الموجودة بين األضالع فتدفع أيضاوتتقلص 

, بعدها يرتخي الحجاب الحاجز اإلضافيلرئتين لملئ المكان ا إلىالهواء  وعندها يندفع أوسعداخل الصدر 

الداخل  العضالت بين األضالع فتتحرك نزوال والى أيضااألعلى آخذا شكله الطبيعي ثم ترتخي  إلىويتحرك 

 الخروج من الرئتين إلىويصبح الحيز في الصدر أصغر فيدفع الهواء 

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

 .وينظفه األنف يدفئ الهواء ويرطبه  نفك الهواء الذي تستنشقه؟أالطرق التي يغير بها  هي ماـ 226

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



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

 

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

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه
 

229 

األكسجين الذي في الهواء  ينتقل    بادل الغازات الذي يحصل داخل األكياس الهوائية لرئتيك؟صف تـ 227

الدم وفي الوقت نفسه ينتقل ثاني  إلىالدموية ليصل  عبر جدران الحويصالت الهوائية ثم عبر جدران األوعية

 .الرئتين إلىهوائية وصوال ر الحويصالت الااألوعية الدموية ثم عبر جد الكربون في الدم عبر جدران أكسيد

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

 الشهيق؟ كيف تساعدك العضالت تحت رئتيك وبين أضالعك علىـ 228

 .ستنشاقباإل يتقلص كل من الحجاب الحاجز والعضالت بين األضالع للسماح

 الخارج الحجاب الحاجز وينخفض في حين تتحرك األضالع نحو األعلى والى ينبسط

 .اإلضافيالمكان  داخل الرئتين ليحل إلىتوسع هذه الحركة الحيز داخل الصدر فيندفع الهواء 

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

يكون لون الدم الغني    أزيل منه األكسجين؟ كيف يختلف لون الدم الغني باألكسجين عن لون الدم الذي ـ229

 .البنفسجي إلىر مائل محأعنه األكسجين داكن وباهت ولونه  أزيل باألكسجين أحر ناصع بينما الدم الذي

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

 .دموية دقيقة ذات جدران رقيقة جدا أوعية    الدموية؟ هي الشعيرات ماـ 230

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

 .تنمو وتصلح األعطال ولتبقيك دافئنعم ل    نائم؟ وأنتالطاقة  إلىهل تحتاج خالياك ـ 232

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

 القيام بالتمارين أثناء أكثرطاقة  إلىيحتاج الجسم    الطاقة؟ إلىفي حاجة جسمك  كيف يؤثر الركضـ 232

 .لرياضيةالرياضية وممارسة األلعاب ا

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

تنتقل كريات الدم الحمراء عبر   خاليا الجسم؟ إلى كيف يصل األكسجين من كريات الدم الحمراءـ 233

 إلىن عبر الشعيرات الدموية الرقيقة ويدخل الذي تحمله, يمر األكسجي الشعيرات الدموية, تطلق األكسجين

 .هي خارج الشعيرات الدموية خاليا الجسم التي

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

 أكسيدثاني  إلىجين لتفكك السكر تستخدم الخاليا األكس  الذي تتلقاه؟ ماذا تفعل خاليا الجسم باألكسجينـ 234

 . والماء, تطلق الطاقة خالل العمليه الكربون

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

 الكليتان  مرة في اليوم؟ 40عضو من الجسم يرشح الدم ما يقارب  ـ أي235

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

 إلىعبر أوعية دموية أصغر فأصغر حتى يصل  يجري الدم  كيف يتخلص الدم من فضالت الخاليا؟ـ 236

تخرج األنابيب  دقيقة أنابيب إلىعبر جدران األوعية الشعرية  يمر الدمو الشعيرات الدموية في الكليتين

 .وبعض األمالح والماء الزائد من الدم فضالت النيتروجين

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

يد سكأ عندما تطلق خاليا الجسم ثاني دمك؟ إلىالنيتروجين  كيف يدخل ثاني أكسيد الكربون وفضالتـ 237

 .الدم إلىالنيتروجين تنتقل عبر الجدران الرقيقة للشعيرات الدموية المجاورة وتدخل  الكربون وفضالت

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

النيتروجين وبعض األمالح والماء  يتين فضالتدقيقة داخل الكل أنابيبترشح  ماذا يحصل داخل كليتك؟ـ 238

يخرج الدم المنفي  المثانة البوليه ومنها يخرج من الجسم إلى تشكل الفضالت البول الذي ينتقل الزائد من الدم

 .القلب إلى من الكليتين ليعود

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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للمساعدة على  يتراكم أنقبل  للتخلص من الماء الزائد سببا واحدا يجعل جسمك يخرج الماء؟ ـ أعط239

 . طبيعية للجسم للمحافظة على درجة حرارة    التخلص من بعض الفضالت

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

 , الفطريات 0الفيروسات  – ايالبكتير  معدية؟ أمراضااذكر ثالث جراثيم تسبب ـ 240

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

(  كبر من الفيروسأ )تتكاثر من تلقاء نفسها  أن البكتيريا ممكن  اذكر الفرق بين البكتيريا والفيروس؟ـ 242

 . نفسه الفيروس ال يتكاثر من تلقاء

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

 . ممثل سعفة القد لتهاب الجلدإ  .هو المرض األكثر شيوعا الذي تسببه الفطريات؟ ماـ 242

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

والبعوض المنزلي  الحشرات تنقل الجراثيم نأل لم معظم البلدان والمدن تدعم حمالت رش البعوض؟ـ 243

 . الدماغ ينقل فيروسات تسبب التهاب

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

تنتشر في الطعام  أنيمكن  بالطعام؟ اذكر طريقتين يمكن أن تنشر خاللهما الجراثيم التي تسبب التسممـ 244

 .بطريقة مالئمة األطعمة التي تطبخ ولم تحفظ الغير نظيف

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

 آو أيدعبر لمس     العالقة في الهواء عبر الجراثيم   طرق تنتقل بها األمراض المعدية؟ أربعةصف ـ 245

 الحيوانات أوعبر عضات الحشرات     ماء ملوث شرب أوعبر تناول طعام ملوث       ملوثه أغراض

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

ـ الجسم  إلىيمنع الجلد الجراثيم من الدخول  عن نفسه ضد الجراثيم؟ اذكر طريقتين يدافع بهما الجسمـ 246

 حمض والعصارة الهضمية في المعدة كلهاالدموع واللعاب والـ  األنف والفم والجراثيم يحتبس المخاط فيو

 .تقضي كريات الدم البيضاء على الجراثيمــ  تقتل الجراثيم

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

بيضاء أجساما مضادة تصنع كريات الدم ال الشخص مناعه ضد مرض ما؟ صف طريقة يطور بهاـ 247

خاليا  أخرىأصبت بمرض ما تصنع كريات الدم البيضاء خاليا  أنطبيعية للمرض  توجد بدورها مقومة

خاليا  الجسم تصنع إلىصنع األجسام المضادة الصحية وان صادف ودخلت الجرثومه مرة ثانية  ذاكر تتذكر

 .مضادة تعطينا مقاومة للمرض أجساماالذاكرة بسرعه 

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

 – الفطريات –الفيروسات  –البكتيريا  العوامل التي تسبب األمراض المعدية؟ اذكر ثالثة أنواع منـ 248

 الطالئعيات

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

 صف طريقة واحدة يمكن أن ينتشر بها الزكام من شخص آلخر؟ـ 249

يسعل فتخرج قطرات تحتوي على فيروسات الزكام في الهواء شخص  أومصاب بالزكام يعطس  شخصـ 2

 يستنشق هذه الفيروسات آخر

يغسلهما ويصافح شخص آخر وان لم يغسل  لسعال والالعطس أو ا أثناءم يغطي فمه اشخص مصاب بالزكـ 2

 جسمه إلىالفيروسات  فمه تدخل أونفه أوالمس  هالشخص اآلخر يدي

شخص آخر الغرض نفسه ويلتقط  شخص مصاب بالزكام يستخدم غرضا ملوثا بفيروسات الزكام ويستخدمـ 3

 الفيروس

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 الجراثيم؟ هي خطوط الدفاع الثالثة للجسم ضد ماـ 250

 اللعاب – الدموع –العصارة الهضمية في المعدة  –المخاط  –الجلد :  الخط األول

 المضادة األجسام:  الخط الثالث     كريات الدم البيضاء:  الخط الثاني

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

والموجودة في لقاح ما  أميتت أو أضعفتالجراثيم التي   كيف تقي اللقاحات من األمراض المعدية؟ـ 252

في  تعرض الشخص للجرثومة نفسها إن تصنع األجسام المضادة أنتجعل كريات الدم البيضاء تتذكر 

 .المستقبل

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

 منتجات ـالطحين  ـالفول السوداني  ـالمحار  ـالربيان  ـ هالفراول  ؟الحساسية تثير أطعمةاذكر ثالثة ـ 252

 . القمح

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

معطرات  –الدخان  –العطور  – حبوب اللقاح  اذكر مولدا للحساسية معروفا وموجودا في الهواء؟ـ 253

 ذرور األطفال –الجو 

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

 عضات الحشرات أولسعات ـ 2 باألشياء؟ االحتكاكينتجان من  اذكر مولدين للحساسية شائعينـ 254

 السامة شجرة البلوط أونبتة اللبالب السامة ـ 5    عث الغبارـ 4      الصوف ـ3      الحيوانات ةهبريـ 2

 بعض مستحضرات التجميلـ 6

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

 يمكن أن تظهر في الجسم على بعض المواد المولدة صف أربعة أنواع مختلفة من ردات الفعل التيـ 255

 سعال وعطاس    اللسان أوتورم الشفتين     في المعده ضطراباتإ   طفح جلدي  الحساسية؟
 

حساسية تصيب الجهاز التنفسي وتصبح بطانة القصبتين الهوائتين وأنابيب أصغر  الربو  صف الربو؟ـ 256

 .يتكاثر المخاط ويصبح التنفس صعبا. الرئتين متورمة في

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

 . التدخين   بالنفاخ؟ اإلصابةخطر  ك الذي يزيد منما السلوـ 257

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

 .التدخينـ 2 الشرايين؟ بتصلب اإلصابةما السلوك الذي يزيد من خطر ـ 258

 .يكفي من التمارين الرياضية عدم القيام بماـ 3       ونئي ترتفع فيه نسبة الدهاتناول نظام غذـ 2

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

 الجلد؟ حدد بعضا من أسباب مرض غير معد كسرطانـ 259

 .الجلدالشمس هي السبب الرئيسي لسرطان  أشعة:  البيئة المحيطة

 .لألشخاص الذين يرثون بشرة فاتحة اللون ميل أكبر لإلصابة بسرطان الجلد  :الوراثة

 .للشمس بسرطان الجلد بأن يعرضوا بشرتهم إصابتهميمكن أن يزيد الناس من خطر   :السلوك

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

للتخفيض من مستوى الدهن في  تناول األدوية كيف يمكن معالجة مرض غير معد كالتصلب الشرياني؟ـ 260

 تناول أطعمة قليلة الدسم وعدم التدخين    المنتظمة نمط سلوك معين كممارسة التمارين الرياضية إتباع   الدم

 .المجازة الخضوع لعملية

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

 .واإلصابات تساعد قواعد األمان على تجنب الحوادث   لم قواعد األمان مهمة؟ـ 262

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 القواعد إتباعـ 2  مختلفة؟ أثناء ممارسة رياضات اإلصاباتتتجنب بهما  طرقكر اذـ 262

 والثياب المناسبة رتد الحذاء المناسبإـ 3     تجنب الخشونة غير الضروريةـ 2

 .رتداء عدة األمان المناسبة بما فيها الخوذهـ إ4

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

ـ الفيتامينات  ـ البروتينات ـالدهون  ـالكربوهيدات    جسمك إليهاالمغذيات الستة التي يحتاج  ما أنواعـ 263

 . الماء ـالمعادن 

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

 9 إلى 5تتناول من  أنيجب   تتناوله يوميا؟ عدد حصص الفواكه والخضراوات الذي يجب أن ماـ 264

 .يوميا حصص من الفواكه والخضراوات

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

 . مواد أخرى ـالكربون  أكسيدثاني  ـ القطران ـالنيكوتين     تبغ؟ما المواد التي في دخان الـ 265

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

 ماناإلدتسبب و كلها تغير طريقة عمل الجسم  أخرى؟ ما القاسم المشترك بين التبغ والكحول وعقاقيرـ 266

 .لعقار ما الحاجة النفسية أو الجسدية أي

تبطؤ بعض عمليات الجسم مما  أثناء النوم    لم النوم أفضل وقت لجسمك ليبني الخاليا ويصلحها؟ـ 267

 .وإصالحها يوفر كمية أكبر من الطاقة لبناء الخاليا

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

راجة دأثناء ركوب ال اإلصابات لتجنب  أثناء ركوب الدراجة؟ اإلصاباتكيف تستطيع الوقاية من ـ 268

 .السير كلها إشاراتنضع خوذة ونحترم 

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

 جسمك؟ إليهاتأكلها لتحصل على المغذيات التي يحتاج  أنالتي يجب  األطعمة ما أنواعـ 269

يساعد على  عدد الحصص اليومية الموصى به من المجموعات الغذائية كلها في هرم الدليل الغذائي تناول إن

 .الجسم إليهاالحصول على المغذيات كلها التي يحتاج 

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

 باإلدمان يتسبب التبغ والعقاقير األخرى أنيمكن    للتبغ والعقاقير األخرى؟( ال)تقول  أنلماذا يجب ـ 270

 .وتلف الصحة

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

 والمنتظمة جسمك؟ هي الطرق الثالث التي تساعد بها التمارين المجهدة ماـ 272

 .خالية من المواد الدهنية تساعد على بقاء الشرايينـ 2      تساعد على المحافظة على وزن صحيـ 2

  ) الحاجز والعضالت بين األضالعوالحجاب  عضلة القلب)تقوي العضالت ـ 4     .تجعل العضالت لينةـ 3

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

نمط حياة صحي  إتباعيساعد     نمط حياة صحي؟ إتباععن  حدد بعض التأثيرات التي يمكن أن تنتجـ 272

غير المعدية والحفاظ على سالمة الشخص كما يتيح التمتع بنشاطات المعدية و على الوقاية من األمراض

 مختلفة

======================================================== 
 (استطالع كيفية انتشار األمراض)  -2

 يالحظون التالميذ مدي عفر يدك اليمني بالطحين وقم بمصافحة زمالئك وقم بالضغط بيدك علي الورق المقوي -

 إلىتنتقل  أنإلي أشخاص أخري عبر المصافحة ويستنتجون أن الجراثيم يمكن (الجراثيم)سهولة انتقال الطحين 

 ملوثة بها مثل مقبض الباب  أغراضاليدين عن طريق لمس 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 ( ع أجزاء التربةاستطال ) -2

 يستخدم عدسة مكبرة يدوية لفرز محتويات عينة من التربة فيالحظون أنها تحتوي علي نمل أو -

 ديدان وأوراق أشجار وقطع خشب وحصى ورمال ويستنتجون أن التربة تحتوي علي كائنات حية

 .وكائنات كانت حية وأشياء غير حية 

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

 ( صنع نموذج للتنفس)  -3

 يصنع التالميذ نموذجا عن التنفس ويالحظون ما يحدث للرئتين عندما يتقلص الحجاب الحاجز  -

 يشبهوبتمدد ويستنتجون أن البالون يشبه الرئتين والمطاط يشبه الحجاب الحاجز وعود المصاص 

 .القصبة الهوائية 

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

 ( قياس سرعة نبضات القلب)  -4

 يقوم بجس نبضه لتحديد سرعة القلب عند الراحة وعند القيام بمجهود حيث يالحظون اختالف  -

 ومن حالة إلي أخري ويستنتج تزايد سرعة نبضات القلب  ألخرقلب من وقت سرعه نبضات ال

 القيام بالمجهود وتقل إثناء الراحة عند

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

 ( كسيد الكربونأجراء تجربة حول القيام بالتمارين وثاني أ)  -6

 وجود ثاني أكسيد الكربون في نفسهم بعدر يزفر في محلول البروموثيمول األزرق ليختب -

 لون البروموثيمول من اللون األزرق االستراحة وبعد المشي وبعد الركض يالحظون تحول 

 ثاني أكسيد الكربون التي يخرجها الجسم كمية أنإلي اللون األصفر المخضر ويستنتجون  

 .مع التمارين الرياضية تزايدت 

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

 (استطالع حجم الرئة) :نشاط استطالعي -7

 رئاتهم من خالل النفخ في عود مصاص لتشكيل فقاعة من الصابون( حجم)يقيس سعةـ 

 ر حلقة الفقاعة حيث يالحظون بذلك اختالف حجم  فقاعة الصابون من شخص ألخر ثم قياس قط

 ويستنتجون أنه يمكن لحجم الشخص أو لياقته البدنية التأثير في حجم رئته

======================================================= 
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 م5202/  4202سادس للصف الالفصل األول  تجتماعيااال مذكرة
 

 :التعاريف 
 

 

 جزء من الماء داخل اليابس  الخليج  -2

 قطعة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات  الجزيرة  -2

 أرض تحيط بها المياه من ثالث جهات  شبه الجزيرة -3

يط بكتل من اليابسة مسطحات كبيرة من الماء المالحة واسعة وعميقة تح المحيط -4

 وتفصل بين بعضها البعض 

مسطحات من المياه المالحة أقل اتساعا واقل عمقا من المحيط  ويتصل  البحر  -5

 بالمحيط عبر ممرات ضيقة 

 موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض  الموقع الفلكي -6

قسمين  إلى األرضيةم الكرة تقس األرضيةخطوط وهمية ترسم على الكرة  خطوط الطول -7

 خط 360شرقي وغربي وعددها 

قسمين شرقي وغربي وتظهر  إلىخط طول أساسي قيمته صفر يقسم العالم  خط جرينتش -8

 لتحديد التوقيت الزمني  أهميته

قسمين  إلى األرضيةوتقسم الكرة  األرضيةخطوط وهمية ترسم على الكرة  دوائر العرض  -9

 دائرة 280ا شمالي وجنوبي وعدده

قسمين شمالي وجنوبي  إلىدائرة عرض أساسية قيمتها صفر تقسم العالم  خط االستواء -20

 المناخية  األقاليموتظهر أهميتها لتحديد 

 موقع الدولة بالنسبة للماء واليابس  الموقع النسبي  -22

 الخ ...... ل السهو –التالل  –الهضاب  –الجبال : مثل  األرضأشكال سطح  التضاريس  -22

 متر  2000يقل ارتفاعه عن  كل مرتفع له قمة ال الجبل  -23

 متر  2000مرتفع يقل ارتفاعه عن  التل  -24

 أرض مرتفعة سطحها مستو وتمتد مساحة كبيرة  الهضبة  -25

 تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها  األرضأجزاء فسيحة من سطح  السهل -26

 جو خالل فترة زمنية طويلة وصف حالة ال المناخ -27

 رياح شمالية غربية حاره جافة  السموم  -28

 رياح جنوبية شرقية  الكوس -29

 عواصف ترابية  الزوابع   -20

 نباتات متوفرة طوال العام تتحمل الجفاف والحرارة  نبات معمر  -22

  األمطارنباتات يرتبط وجودها بموسم سقوط  نبات حولي  -22

 منطقة تقع في الصحراء فيها مياه عذبة صالحة للزراعة  حة الوا -23

 فن حياكة الصوف عند أهل البادية  السدو  -24

 ـالبحار  ـالمحيطات  ـالبحار : مثل  األرضالمياه على سطح  أشكالجميع  المسطحات المائية  -25

 الخلجان  ـالبحيرات 

  األرضمياه توجد في باطن   هالمياه الجوفي -26

 ربان السفينة   هالنوخذ -27

 رئيس البحرية  المجدمي  -28
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 يغوص في أعماق البحر للبحث عن اللؤلؤ  الغواص -29

 يسحب الغاصة من أعماق البحر  السيب -30

 مطرب السفينة  النهام  -32

 صغار السن وهو مساعد السيب في السفن الكبيرة  الرضيف -32

 .....مناولة المياه : لسفينة الكتساب الخبرة  ويعملون صبية يعملون في ا التبابة  -33

 تجار اللؤلؤ  الطواش  -34

 بداية موسم الغوص  الدشــة  -35

 نهاية موسم الغوص  القـفــال  -36

 صانع السفينة  القالف  -37

 السفن المستعملة في رحلة السفر  أنواعأفضل  البغلة  -38

 ئع التي تشتريها الدولة من دول أخرىالبضا البضائع المستوردة  -39

 سنة  200 القرن  -40

من تطور وتقدم ورقي في مجتمعه من جميع نواحي  اإلنسانكل ما أبدعه  الحضارة  -42

 الحياة 

 حضارة قديمة ظهرت في سلطنة عمان  مجان  -42

 حضارة قديمة ظهرت في البحرين  دلمون  -43

 الوزير  أوة تمثل الحاكم مطبوعات رسمي (ختم ) أختام  -44

 أوروبا  –أفريقيا  –آسيا  العالم القديم  -45

 آل خليفة  –آل صباح  العتوب -46

 تسيطر دولة قوية على دولة ضعيفة بهدف استغالل موقعها وخيراتها  االستعمار  -47

 مسؤولية الدولة عن إدارة شؤونها الداخلية والخارجية  االستقالل  -48

التعاون لدول مجلس  -49

 الخليج العربية 

تضم ست دول عربية خليجية تأسس عام  إقليمية اقتصاديةمنظمة سياسية 

2982  

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

 . أسياجنوب غرب قارة  أقصىتقع شبه الجزيرة العربية ـ 2
 

 .طول  خط  25درجة عرض  و  26تشغل الجزيرة العربية ـ 2
 

 .خط  360عدد خطوط الطول ـ 3
 

 .دائرة  280عدد دوائر العرض ـ 4
 

 . مع العالم التجاري و الثقافي و الحضاريموقع الكويت المتوسط ساعدها على التواصل ـ 5
 

 . الفلكي الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض هو الموقعـ 6
 

 .ي نسبالالموقع بالنسبة لليابس والماء هو الموقع ـ 7
 

 . الخليج العربييحد الكويت من جهة الشرق  الذي المائيالمسطح ـ 8
 

 . التضاريسمن جبال وهضاب وسهول  األرضسطح  أشكالـ 9
 

 .درجه  40من  أكثر العربيالوطن  فيتبلغ درجة الحرارة صيفا ـ 20
 

 .درجات  4قل من شتاءا أ العربيالوطن  فيتبلغ درجة الحرارة ـ 22
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 . األخضرالجبل عمان تسمى  فيصيفا  األمطارتسقط عليها  التيطقة المنـ 22
 

 . عسيرتسمى  هالسعودي فيصيفا  األمطارتسقط عليها  التيالمنطقة ـ 23

 . السعودية فيتوجد هضبة نجد ـ 24
 

 . السعودية في اإلحساءيوجد سهل ـ 25
 

 .السعودية فييوجد سهل تهامة ـ 26
 

 .الكويت فيتوجد تالل جال الزور ـ 27
 

 الرياح الجنوبية الشرقية – الشماليةالرياح  -الزوابع الترابية هيمن الرياح  أنواعتهب على الخليج ثالث ـ 28
 

 . الكوس تسمى الرياح الجنوبية الشرقية باسمـ 29
 

 .مناخ فترة زمنية طويلة تسمى  فيحالة الجو ـ 20
 

 . الطقسفترة زمنية قصيرة تسمى  فيحالة الجو ـ 22
 

 . حار صحراوييعتبر مناخ الكويت ـ 22
 

 . جنوبيو شماليقسمين  األرضيةدوائر العرض تقسم الكرة ـ 23
 

 . غربيو شرقيقسمين  األرضيةخطوط العرض تقسم الكرة ـ 24
 

 . الثندا  – ثالرم  – العرفج – الصبارمن النباتات المعمرة ـ 25
 

 . عنصيلال  – الحويذان – الخبيزةمن النباتات الحولية ـ 26
 

 . قاسية وخشنةالخليج  فيكانت حياة السكان قديما ـ 27
 

  . العبدلىو الوفرةالكويت  فيمن المناطق الزراعية ـ 28
 

 . الطائف و اإلحساء هالسعودي فيمن المناطق الزراعية ـ 29
 

 .البريمى  اإلمارات فيمن المناطق الزراعية ـ 30
 

 . لباطنها عمان  سهل فيمن المناطق الزراعية ـ 32
 

 .التجارة ــ    الحرف اليدويةــ  الزراعةــ  الرعيالخليج قديما  فيالبرية  األنشطةمن ـ 32
 

 . الجوفية المياه األرضتوجد بباطن  التيالمياه ـ 33
 

 . الحمرا ــ  الهامورــ   الزبيدىبالخليج  األسماك أنواع أشهرمن ـ 34
 

 . الميدار – هالحظر – القرقور طرق الصيد أشهرمن ـ 35
 

 .يونيو شهر فيموسم الغوص  يبدأـ 36
 

  . هالدشيسمى بداية موسم الغوص ـ 37
 

 . القفال يسمى نهاية موسم الغوصـ 38
 

 .شهور 4يستمر موسم الغوص ـ 39
 

 . هالبغل السفن القديمة بالخليج أنواع أفضلمن ـ 40
 

 .قارات العالم وسط  العربييقع الخليج ـ 42
 

 . الغرب جهة العربيخليج بالنسبة للخليج تقع دول الـ 42
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 . أفريقياشرق  و شبه القارة الهنديةكانت دول الخليج تتاجر مع ـ 43
 

  . هالنوخذ يطلق على ربان السفينةـ 44
 

 . المجدمى يطلق على رئيس البحريةـ 45

 . النهاميطلق على مطرب السفينة ـ 46
 

 . يفصالر بالسييطلق على صغار السن الذين يساعدون ـ 47
 

  . التبابيطلق على الصبية الذين يعملون عل ظهر السفينة الكتساب الخبرة ـ 48
 

 . سنه 200التاريخ تقاس بالسنين والقرون والقرن يساوى  أحداثـ 49
 

 . شروق الشمسوبحر  األدنى كان الخليج قديما يسمى البحرـ 50
 

 . أفريقياشرق  و الهندية شبه القارة إلىتجارتهم  فيقديما  نالكويتيووصل ـ 52
 

 . عماناشتهرت بها حضارة  التيصهر المعادن  أفرانعثر على العديد من ـ 52
 

 . الهليستنيةجزيرة فيلكا للحضارة  في التي اآلثارتعود ـ 53
 

 . مجان عمان لحضارة في اآلثارتعود ـ 54
 

 . دلمونالبحرين لحضارة  في اآلثارتعود ـ 55
 

 . الميالديالسابع القرن  فيلخليج ا في اإلسالمظهر ـ 56
 

  . التجاريالوسيط لعب الخليج دور ـ 57
 

 . الغوص على اللؤلؤالخليج  أهلمارسها  التيالحرف  أشهرمن ـ 58
 

 .العربيالخليج  األدنىيطلق عليه البحر  الذي المائيالمسطح ـ 59
 

 . عماناشتهرت بصهر معدن النحاس   التيالدولة الخليجية ـ 60
 

 .البحرينو الكويتهاجر لها العتوب  التيالمنطقة  ـ62
 

 .عمان هاجر لها ال بور سعيد واليعاربة  التيالمنطقة ـ 62
 

 . رأس الخيمةهاجر لها القواسم  التيالمنطقة ـ 63
 

 . قطر هاجر لها المعاضيد التيالمنطقة ـ 64
 

  . الهيدارهاجر العتوب من منطقة تسمى ـ 65
 

 . البرتغالالخليج  دولة استعمرت أولـ 66
 

 . هولندااستعمرت الخليج بعد البرتغال  التيالدولة ـ 67
 

 . اانجلتر دولة استعمرت الخليج أخرـ 68
 

 .رنق 4000 إلىالخليج  في اآلثارتمتد جذور ـ 69
 

 .2899وقعت معاهدة الحماية بين الكويت وانجلترا عام ـ 70
 

 . 2982مجلس التعاون عام  قيام أعلنـ 72
 

 . باإلمارات يأبو ظب فيمجلس التعاون  إعالنتم  ـ72
 

 . خليجيةدول  6يضم مجلس التعاون ـ 73
 



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

 

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

 66166616: ـ وتساب 52542242: تلفون (265)رقم ( 11)شارع ( 1)أشبيليه قطعه
 

229 

 . الرياضمدينة  التعاونمقر مجلس ـ 74
 

 . قادة الدول من األعلىيتكون المجلس ـ 75
 

 . ةالسكرتاريو العام األمينالعامة من  مانةاألتكون ـ ت76

  . األعضاءجية للدول وزراء الخارمن  الوزارييتكون المجلس ـ 77
 

 .2006تم انعقاد القمة السابعة والعشرون لمجلس التعاون عام ـ 78
 

 . الرياض فيتم انعقاد القمة السابعة والعشرون لمجلس التعاون ـ 79
 

 .2008والعشرون لمجلس التعاون عام  التاسعةتم انعقاد القمة ـ 80
 

 . مسقط فيعاون تم انعقاد القمة التاسعة والعشرون لمجلس التـ 82
 

 . 2976وحدة خليجية عام  إلنشاءوجه الشيخ جابر دعوة ـ 82
 

 . الصباح األحمدجابر الشيخ  وحدة خليجية إلقامةوجه دعوة  الذيالشيخ ـ 83
 

 . 2008قيام السوق الخليجية المشتركة عام  أعلنـ 84
 

 . 2962معاهدة الحماية عام  إلغاءتم ـ 85
 

 . 2962م تم استقالل الكويت عاـ 86
 

 . مبارك الصباحعهد الشيخ  فيتم توقيع معاهدة الحماية ـ 87
 

 . سالم الصباحعبد هللا العهد الشيخ  فيمعاهدة الحماية  إلغاءتم ـ 88
 

 . هالسعودي لم تخضع لالستعمار التيالدولة الخليجية ـ 89
 

 . الكويت االنجليزياستقاللها من االستعمار  أعلنتدولة خليجية  أولـ  90
 

 . 2932تم استقالل السعودية ـ 92
 

 . 2972 عام قطر -عمان  - اإلمارات -تم استقالل البحرين ـ 92
 

 . انجلترا – هولندا – البرتغالستعمار إل الخليجخضعت دول ـ 93

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

 .ه شوكي أوراقهـ 2   .وره طويلة تبحث عن الماء جذـ 2؟  طول العام الطبيعيعلل توفر النبات ـ 2

 .تخزن الماء  ـ أوراقه3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 مع الدول المجاورة  سهولة االتصالـ 2العربي ؟  دول الخليج فيقيام الحضارة  فيثر الموقع المتميز ـ علل أ2

 عالقات تجارية مع دول الجوار ـ إنشاء2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الحضاريتصال ساعد على اإلـ 2    وسط العالم فييقع ـ 2 ؟  الجغرافيهمية موقع الكويت ـ علل أ3

 مع العالم  والتجاري قافيوالث
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 والحضاري الثقافيساعد على االتصال ؟ وسط العالم  فيالمترتبة على وقوع الخليج  اآلثارما ـ علل 4

  .العالم مع  والتجاري
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قلة الموارد ـ2             بسبب فقر التربةـ 2؟   حياة سكان الخليج قديما قاسية وخشنةـ 5
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 لألخطارقلة تعرضها ـ 2 .تنقل حملة كبيرة ـ 2؟   السفن أنواع أفضلسفينة البغلة من ـ علل 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ظهور اللؤلؤ ـ 2    ظهور النفط ـ 2؟   نة الغوص على اللؤلؤسكان الجزيرة عن مه انصرافـ علل 7

 . اليابان في الصناعي

  واالستقرار األمنـ 3    اكتشاف النفطـ 2   الموقع المتميز ـ 2؟  عوامل جذب السكان للهجرة للخليجـ إذكر 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  التجارةـ 4        الحرف اليدويةـ 3    الزراعةـ 2  الرعيـ 2؟  البرية لدول الخليج قديما األنشطة عددـ 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التجارة البحريةـ 4  صناعة السفنـ 3   الغوص على اللؤلؤـ 2   صيد السمكـ 2؟ ية عدد الحرف اليدوـ 20
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  الميدارـ 3    هالحظر ـ2  القرقورـ 2؟    وسائل الصيد قديماـ عدد 22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  الطواش – النهام - التباب – الرضيف – السيب – الغواص – المجدمى – هالنوخذ؟ عدد طاقم السفينة ـ 22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

يتميز  الذيالحار  الصحراوي اإلقليم فين الكويت تقع أل الصحراوي ؟علل نباتات الكويت من النوع ـ 23

 .رتفاع الحرارة وقلة الماء وفقر التربة إب
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تستغرق وقت طويل وعمل ـ 2 لألخطارلكثرة التعرض ـ 2؟مهنة الغوص على اللؤلؤ مهنة صعبة ـ علل 24

 .شاق 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . أساسيتصاد كان يعتمد عليها كمصدر قن اإلأل؟  المهن أشهرمن  ؤلؤلالمهنة الغوص على ـ علل 25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أيتؤجر  أوتبيع  أوتتنازل الكويت أال ـ 2؟  2899بنود اتفاقية الحماية بين الكويت وبريطانيا عام ـ إذكر 26

 إذنبعد  إال أجنبيةممثل لدولة  أيتستقبل الكويت  أالـ 2   . بعد موافقة بريطانيا إال أراضيهاجزء من 

 .تحمى بريطانيا الكويت  أنـ 3    . بريطانيا
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .الكويت  فيالخارجية  األطماع؟   سباب توقيع الشيخ مبارك الصباح معاهدة الحماية مع انجلتراـ أ27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  تمس استقالل وسيادة الكويت ألنها  ؟2962ية عام معاهدة الحما بإلغاءلماذا قام الشيخ سالم الصباح ـ 28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الخليج  فين االقتصاد ألـ 2؟  عرفها الخليج قديما التيالمهن  أشهرعلل مهنة الغوص على اللؤلؤ من ـ 29

 . مهنة الغوص على اللؤلؤ مهنة شاقة وتستغرق وقت طويلـ 2   .أساسي مد عليها كمورد كان يعت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . للخليج بسبب الموقع المتميز؟  علل تنافس الدول االستعمارية على منطقة الخليج ـ 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دول الخليج فيبسبب تشابه المناخ ـ 2؟  يقوم بها سكان الخليج  التي األعمالتشابه ـ علل 22

 سهولة االتصال بين دول الخليج ـ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

منطقة الخليج ملتقى ـ 3    توفر المياهـ 2   الموقع المتميزـ 2؟ الخليج  فيعوامل قيام الحضارة ـ ما هي 22

 حضارات الشرق 
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    رياح جنوبية شرقية تسمى الكوسـ 2  ه رياح شماليـ 2 ؟ تهب على دول الخليج التيالرياح  أنواععدد ـ 23

 زوابع ترابيةـ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  الصناعيالنشاط ـ 2    الزراعيالنشاط ـ 2 العربي ؟الخليج  فياالقتصادية  األنشطةعدد ـ 24

 . البحريالنشاط ـ 4      التجاريالنشاط ـ 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ـ 4  صناعة السفنـ 3   الغوص على اللؤلؤـ 2  األسماكصيد ـ 2؟ دول الخليج فيالبحرية  األنشطةد عدـ 25

 . التجارة البحرية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .األعضاءتحقيق التعاون بين الدول ـ 2 ؟( مجلس التعاون أهداف) مجلس التعاون  إنشاء بالسبااذكر ـ 26

جميع المجاالت بين الدول  في العلميتحقيق التقدم ـ 3   . األعضاء تحقيق الترابط والتواصل بين الدول ـ 2

 .األعضاء 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . مجلس التعاون مواطنيالمساواة التامة بين ـ 2  الخليجي؟عدد انجازات مجلس التعاون ـ 27

 .الجمركي  االتحاد  إقامةـ 3    . 2008الخليجية الجمركية المشتركة عام  ـ إقامة2

 . دفاع المشتركاتفاقية الـ 6   .وثيقة التطوير الشامل للتعليم ـ 5   . السياسة الزراعية المشتركةـ 4

  .السياسي المجال  فيالتنسيق ـ 8    . البيئة البحرية ـ إعالن7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   مجانحضارة ـ 2     حضارة دلمونـ 2؟ الخليج  فيظهرت  التيالحضارات  أسماءاذكر ـ 28

 الحضارة الهليستنية ــ3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انجلترا ـ ا هولند ــ البرتغال؟   استعمرت منطقة الخليج التيالدول االستعمارية  أسماءاذكر ـ 29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .  األعضاءيتكون من قادة الدول  : األعلى المجلس ـ 2الخليجي ؟ لمجلس التعاون  التنظيميالهيكل ـ 30

 . يتكون من وزراء خارجية الدول االعضاء: الوزاري المجلس ـ 2

 . العام و السكرتارية األمينمن  يتكون:  العامة ـ األمانة3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دعا لقيام القمة  الذيهو ألنه ؟  الصباح األحمدلماذا سميت  القمة السابعة والعشرون قمة الشيخ جابر ـ 32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عادات ـ 3   واحد إسالميدين ـ 2   لغة عربية واحدةـ 2 العربي ؟السمات المشتركة لدول الخليج  هيما ـ 32

 . تاريخ مشتركـ 4   وتقاليد مشتركة

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


