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تم تصدیر أول شحنة من النفط 
عھد الشیخ الكویتي عام ...........في

............................رحمة هللا

عوالي         خریص-الغوار -        برقان  بحرة -                  ................
                 بقیق - السفانیة                     ................                    الروضتین  

المبرز میناء تصدیر النفط     جبل الظنة 
الفحل حالول - داس

أھم الدول المستوردة للنفط 
الكویتي : 

قیام دول الخلیج العربیة بإقامة العدید 
من الموانئ النفطیة ( علل )

أ- ........................................................... 
ب- ............................................................

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

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

...................... الرجوع الى خریطة الكتاب المدرسي ص

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

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

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

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

امسیعید ................

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

الدولة

حقول النفط

أكمل تصنیف حقـــول و موانـــــئ تصــدیر النفــــط لـــدول الخلیج العربیة
قطـــر الكویت عمان السعودیة البحرین االمارات

٢



صادية لدول تق د اال را و ملا
ليج العربية :-  خلا
تصدير النفط  . 3

ألنك من األذكیاء وسریع
حدد على الخریطة :

* رقم ۲ یمثل حقل نفطي یسمى ...........

 رقم  یمثل میناء یسمى ............

* رقم ۱ یمثل میناء یسمى.......... 

* رقم ٤ یمثل حقل نفطي یسمى...........

* رقم ٥ یمثل مسطح مائي یسمى ...........
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الدولــــــــــة                                الرقم املناسب                    املناطق الصناعية
 اجلبيل – الرياض 

- ينبع مش
 1- الكويت

ال سرتة  2- السعوديةس
 3- االمارات امسيعيد

 4- قطر الشعيبة
 5- البحرين الفحل - صحار

 6- عمان الرويس – جبل علي

   صل بین الدولة 
 الخلیجیة والمناطق   

    الصناعیة فیھا 
بوضع الرقم المناسب

سماء المناطق  حدد 
ناعیة في دول  ال

یة على  الخلی العر
مامك  الخریطة 

٧



یة  ادیة لدول الخلی العر الوحد الثالثة: الموارد االقت
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