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 : أشياء يحتاجها اإلنسان وتكون مفيدة في حياته (1

 الصناعةج.      السلعب.     الخدمات .أ

 

 :نحصل عليها دون ثمن أو جهد هي السلع  (2

 المصنعةج.     التدويريةب.    ةالطبيعي .أ

 

 : من السلع المصنعة (3

 الهواءج.     الثالجةب.     الشمس .أ

 

 

 :نحصل على األسماك من سوق (4

 السياراتج.     السمكب.     الخضار .أ

 

 

 :نحصل على الدواء من  (5

 الصيدليةج.     المخبزب.    البقالة .أ

 

 

 : من السلع التي نحصل عليها دون ثمن (6

 المالبسج.     لفازالتب.     الهواء .أ

 

 

 من السلع األساسية : (7

 ج. الحلويات    ب. المثلجات    الغذاء .أ

 

 –(     8( من )       1الصفحة )     -

 م 7118/  7112لعام الدراسي ا - تجريبي )  الفصل الدراسي الثالث ( امتحان

 (ت االجتماعية الدراسا )  في مادة الثاني األساسي للصف

 املطلوب : اإلجابة عن مجيع األسئلة  –(    8عدد أوراق األسئلة  )  



 تعتبر الدراجة الهوائية من السلع : (8

 ج. الغير أساسية    ب. الطبيعية   األساسية .أ

 

 ماتقدمه الدولة للمواطنين والمقيمين لتسهيل حياتهم يُسمى : (9

 المساكن الشعبيةج.     الخدماتب.     دالترشي .أ

 

 

 :من الخمات المجانية   (11

 االتصاالتج.     التعليمب.    المواصالت .أ

 

 

 : تُعتبر الطرق من الخدمات  (11

 الغير مجانيةج.     الصحيةب.     المجانية .أ

 

 

 من الخمات الغير األساسية : (12

 الكهرباءج.     الحدائقب.    شبكات المياه .أ

 

 

 مات :دالشوارع من الختعتبر إنارة   (13

 الغير أساسيةج.     األساسيةب.     التعليمية .أ

 

 

 :مترو دبي يعتبر خدمة   (14

 مواصالتج.     اتصاالتب.    صحية .أ

 

 

 : خدمةيعتبر مستشفى توام   (15

 مواصالتج.     كهرباءب.     صحية .أ

 

 

 :مدرسة النهيانية تعتبر خدمة   (16

 مياهج.      أمنيةب.     تعليمية .أ

 

 –(     8( من )       7)    الصفحة  -



 : مدينة عالم فيراري في أبوظبي تعتبر خدمة (17

 اتصاالتج.     صحيةب.     ترفيهية .أ

 

 

 : مركز الشرطة يعتبر خدمة  (18

 ترفيهيةج.      أمنيةب.    مواصالت .أ

 

 : تعلم األوالد في الماضي على يد  (19

 المطّوعج.      المعلمب.     المطوعة .أ

 

 

 :اضي على يد تعلمت البنات في الم  (21

 المطّوعج.     المعلمةب.     المطوعة .أ

 

 

 : قديماً كان يُسمى المرضىالشخص الذي كان يعالج   (21

 المعلم أو األستاذج.    المعالج أو المداويب.    الدكتور أو الطبيب .أ

 

 

 :كان المكان الذي كانوا يتعلمون فيه األوالد في الماضي يُسمى   (22

 الجامعةج.     الُكتابب.     المدرسة أ. 

 

 

 :في الماضي تعلمت البنات في   (23

 المسجدج.      البيتب.     المدرسة .أ

 

 

 : يعتبر فحص النظر من الخدمات  (24

 الصحيةج.     التعليميةب.    االتصاالت .أ

 

 

 : المال واأليدي العاملة والموارد الطبيعية من عناصر  (25

 البيت القديمج.     اإلنتاجب.     الترشيد .أ

 

 –(     8( من )       3الصفحة )     -



 : يُنتجها النّّجار  من السلع التي (26

 األلمنيومج.     عصير التفاحب.     الطاولة .أ

 

 

 : من الموارد الطبيعية  (27

 المصنعج.      المالب.     الماء .أ

 

 : من السلع اليومية التي نستهلكها  (28

 الهاتفج.      الماءب.     التلفاز .أ

 

 

 : منية طويلةمن السلع التي تستهلك لفترة ز  (29

 السيارةج.      الماءب.     الطعام .أ

 

 

 : أساهم في ترشيد االستهالك من خالل إعادة   (31

 التدويرج.     التزويرب.     العصير .أ

 

 

 : من أساليب ترشيد الماء الري بـ  (31

 التخطيطج.     التفحيطب.     التنقيط .أ

 

 

 : الخبز هيالمادة الخام المستخدمة في صناعة   (32

 الخشبج.     شجرة القطنب.     القمح .أ

 

 

 : المادة الخام المستخدمة في صناعة المندوس هي  (33

 الخشبج.     قصب السكرب.     الحديد .أ

 

 

 :األداء المستخدمة لقطع الخشب هي   (34

 السكينج.     المنشارب.     المقص .أ

 

 –(     8( من )       4الصفحة )     -



 : يُزيّن صندوق المندوس بـ (35

 النُقوشج.     لكريمةاب.     البالونات .أ

 

 : تُسمى تحويل المادة الخام إلى مادة جديدة بـ  (36

 الخدماتج.     الصناعةب.     السلع .أ

 

 : كان يستخدم كمفارش ألطباق الطعام أو لتزيين المنزل  (37

 السرودج.     المندوسب.     الحصير .أ

 

 

 : كان يستخدم كسجاد يُفرش على األرض  (38

 السرودج.     المندوسب.     الحصير .أ

 

 : من الصناعات القديمة صناعة  (39

 الفخارج.    األقمار الصناعيةب.     الطائرات .أ

 

 

 : يعتبر من الصناعات الوطنية الحديثة  (41

 السفن الخشبيةج.     السرودب.    خليفة سات .أ

 

 

 : صناعة البالستيك تعتبر من الصناعات  (41

 القديمةج.     التقليديةب.     الحديثة .أ

 

 : توجد في دولتنا  (42

 أربع بيئاتج.     ثالث بيئاتب.     بيئتان .أ

 

 

 : بيت الشعر نجده في البيئة  (43

 الساحليةج.     الصحراويةب.     الجبلية .أ

 

 :بيت الحجارة نجده في البيئة   (44

 الساحليةج.     الصحراويةب.     الجبلية .أ

 

 –(     8( من )       5الصفحة )     -



 :بيت الطين نجده في البيئة  (45

 الساحليةج.     الصحراويةب.     الجبلية .أ

 

 :بيت العريش نجده في البيئة  (46

 الساحليةج.     الصحروايةب.     الجبلية .أ

 

 

 : في البيئة الساحلية نجد بيت  (47

 الحجارةج.     العريشب.    الشعر .أ

 

 

 : يصنع بيت الشعر من   (48

 الطينج.     شعر الماعزب.    الحجارة .أ

 

 

 : هوالبيت الذي يُصنع من سعف النخيل   (49

 الحجارةج.     العريشب.     الشعرأ. 

 

 

 : يُحوط الدار من الخارج  (51

 الحويج.     الليوانب.     الحجرة .أ

 

 

 : المخزن غرفة لتخزين  (51

 العريشج.     السجادب.     الطعامأ. 

 

 

 : مخزن لحفظ مواد المعيشة  (52

 البخارج.     المخزنب.     المطبخأ. 

 

 

53)   ً  : غرفة النوم كانت تُسمى قديما

 الصالةج.     المجلسب.     الحجرة .أ

 

 –(     8( من )       6الصفحة )     -



 : المكان الذي يُستقبل فيه الضيوف (54

 المطبخج.     المجلسب.     الحجرة .أ

 

 : المساحة التي تكون أمام غرفة البيت تُسمى  (55

 المخزنج.     الليوانب.     الحوي أ.          

 

 

 : الدولة للمواطنين مجموعة من البيوت تبنيها  (56

 األبراجج.     البيوت الشعبيةب.    أ. الفلل السكنية

 

 

 : منازل سكنية تتكون من طابقين وبها حديقة  (57

 العمارةج.     البيوت الشعبيةب.    أ. الفلل السكنية

 

 

 

 : هذا الرسم             يمثل  (58

 برجج.     عمارةب.     أ. بيت شعبي

 

 

 : يعبر عن                               بينما هذا  الرسم  (59

 برجج.     عمارةب.     فيال .أ

 

 

 : يغوص الغواص في البحر لجمع  (61

 األسماكج.     المحارب.     أ. الخضار  

 

 : الوسيلة التي كانت تستخدم في مهنة الغوص هي  (61

 السيارةج.    السفينة الشراعيةب.     أ. الغواصة

 

 

 : ي حركتها على قوةالسفينة الشراعية تعتمد ف  (62

 الرياحج.     الغواصينب.     أ. محركها

 

 –(     8( من )       2الصفحة )     -



 : المشبك الذي يضعه الغواص على أنفه لمنع دخول الماء يُسمى بـ  (63

 المحارج.     الديينب.     الِفطامأ. 

 

 : الكيس الذي يعلقه الغواص حول رقبته ليضع فيه المحار يُسمى بـ  (64

 المحارج.     الديينب.     أ. الِفطام

 

 

 : كان سكان الخليج العربي يعتمدون في رزقهم قديماً على  (65

 البحرج.     الواديب.     أ. النهر

 

 

 : كانت رأس الخيمة تعرف قديما باسم  (66

 ماجانج.     أم النارب.     أ. جلفار

 

 

 : لةالقبيلة العربية التي تحكم رأس الخيمة منذ القدم هي قبي  (67

 آل مكتومج.     القواسمب.    أ. آل نهيان

 

 

 : اشتهر أهل جلفار بالمهارة في   (68

 البناءج.     المالحةب.     الطيرانأ. 

 

 

 : من أبرز المالحين في القرن الخامس عشر المالح  (69

 شهاب الدين أحمد بن ماجدج.   شهاب الدين أحمد بن سعيدب.   شهاب الدين صالح األيوبي .ب

 

 

 : أجدادنا في حياتهم اعتمد عليها األشجار التيأكثر   (71

 السدرج.     النخيلب.     الغافأ. 

 

 

 

 

 

 –(     8( من )       8الصفحة )     -


