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 (2)صف دراساث اجتواعيت ت  ع  اج  ر  ه  
 

اِسي  ر   (2102-2102) الع ام  الذِّ

 

 الثالث الفصل الذراسي 

 

  

            وهعارف الىحذة الرابعت والخاهست  ههاراث هلخص 
 ههارة التصنيف  ههارة الربط  ههارة االكتشاف

 ههارة التلىين               ههارة إكوال الجول            ههارة التوييز         

  اسن الطالب
   الصف والشعبت

ع لِّو   سارة هنصىر  :الوادة ته 
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 السمع والخدمات  :  1الدرس 
 

 السؤال األول : حوط برسم دائرة حول اإلجابة الصحيحة :
 التً نحصل علٌها دون ثمن ........................من السلع  .1

 المالبس (   -الهواء   -) التلفاز 

 السلع التً نحصل علٌها دون دفع ثمن ............................... .2

 اإلنتاجٌة   (   -الطبٌعٌة          -)  الصناعٌة        

 عرف ب.................األشٌاء التً ٌحتاجها األنسان وتكون مفٌدة فً حٌاته ت .3

 السلع (   -اإلنتاج     -)  الخدمات   

 .................... سلع نحصل علٌها بعد دفع ثمن  .4

 الطبٌعٌة  (    -المصنعة          -)  المستهلكة         

 .تختلف السلع فً ............................ .5

 الوانها (      -احجامها         -)   اوزانها   

 .................... نحصل على الدواء من  .6

  الصٌدلٌة (   -المتجر           -)   المدرسة    

 ...................... نحصل على السمك من سوق  .7

 ( خضار ال  - سمك ال  -  الخبز )  

 ........................السلع الطبٌعٌة نحصل علٌها  .8

 ( بعد جهد   -  دون دفع ثمن   -  بعد دفع ثمن )

 ما تقدمه الدولة للمواطنٌن والمقٌمٌن لتسهٌل حٌاتهم ........................ .9

 االستهالك (  -االنتاج     -)  الخدمات   
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 نحصل علٌها دون دفع نقود ........................ . من الخدمات الت11ً

 الكهرباء (   -التعلٌم      -)  الواصالت   

 خدمات نحصل علٌها بعد دفع نقود ...............................11

 الصحة  (   -التعلٌم    -) االتصاالت   

 الخدمات غٌر المجانٌة نحصل علٌها .............................12

 نقود (دون دفع  -بعد اإلنتاج     -) بعد دفع نقود    

 إنشاء ......................... .من الخدمات الترفٌهٌة فً بالدي13

 المطارات ( -الحدائق    -) الشوارع  

 . ......... من الخدمات األساسٌة فً بالدي.............. .14

 المطارات  (    -الحدائق     -  )  الدفاع المدنً

 ...........على ٌد ............ .تعلم األوالد فً الماض15ً

 المطوعة (  -المطوع    -) المعلم  

 ..................... .من الخدمات التعلٌمٌة فً بالدي16

 التطعٌم (  -الكتب    -)  الدواء  

 ..................... قامت المطوعة قدٌما فً بالدي بتعلٌم البنات فً.17

 المسجد ( –البٌت  -) المدرسة  

 قدٌما ٌسمى ........................ ٌقوم بعالج المرضى. 18

 ( المداوي  -المعلم    -) المطوع  

 .................... .من الخدمات المجانٌة فً بالدي19

 التعلٌم (  -الطرق    -) الكهرباء 
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 :  ضع عالمة صح أو عالمة خطأ السؤال الثاني : 

 )    (                            اليواء والشمس والماء سمع دون ثمن من الطبيعة .     .1
 )    (                                             سمع أساسية . الشوكوالتو  المثمجات و .2
 )    (                               يمكن الحصول عمى السمع بعد تصنيعيا مثل التمفاز . .3
 )     (                                              الدراجة اليوائية سمعة غير أساسية . .4
 )     (                تقدمو الدولة لممواطنين والمقيمين لتسييل حياتيم . ما الخدمات ىي .5
 )     (                                  انشاء الشوارع . ي بالديمن الخدمات الترفييية ف .6
 )       (                                    األمن واألمان . توفر مراكز الشرطة في بالدي .7
 )       (                               خدمة الكيرباء . من الخدمات األساسية في بالدي .8
 )       (                                  .أىميتيا من شخص الى اخر  تختمف السمع في .9

 )      (                                                         كل يوم . .أنظف أسناني11

 )       (                                            .استخدم األدوية دون استشارة طبيب.11

 )        (                                            . .احافظ عمى سالمة كتبي وأجيزتي12

 )       (                                    ة المدرسة وال أتبع التعميمات . .أخالف أنظم13

 .السمع ىي األشياء التي يحتاجيا اإلنسان وتكون مفيدة فى حياتو .             )        (14

 أكمل الفراغات األتٌة مستعٌنا بالكلمات :   السؤال الثالث :

 الشمس(     -السلع             -أساسٌة             -احجامها          -الصٌدلٌة           -)أسعارها     

 تختلف السلع فً .......................و ............................... .1
 نحصل على الدواء من ................................... .2
 .....من السلع التً نحصل علٌها دون ثمن ........................... .3
 تنقسم السلع الى نوعٌن سلع ..........................و غٌر أساسٌة . .4
 ........................ من األشٌاء التً ٌحتاجها اإلنسان وتكون مفٌدة . .5
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 : الكلمات التالٌة وفق الجدول االتًالسؤال الرابع : صنف 

 الحدائق  –إنارة الشوارع   –المطارات  – الدفاع المدنً  -ن الترفٌهٌة  المد  -شبكات المٌاه   

 

 خدمات غٌر أساسٌة  خدمات أساسٌة 

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

 

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

 

 السؤال الخامس : أكمل الفراغ بالكلمات األتٌة :

 
 النباتات الطبٌعٌة .      -التطعٌم      -الكتب            -الدواء          -المدارس                         

 

 و...............................الخدمات التعلٌمٌة ........................ 

 الخدمات الصحٌة ..........................و .............................

 العدٌد مزن االدوٌة ٌتم استخراجها من .............................

 السؤال السادس : اصنف السلع األتٌة وفق الجدول : 

 المالبس  –الحذاء  –الشوكوالته  –الدراجة الهوائٌة  –السكر  – اللوح الذكً  -األرز    

 

 سلع غٌر أساسٌة  سلع أساسٌة  

  

  

  

  و................و ................. نتا  ......................عدد عناصر اإل ......... 

  ..  و .......................................عدد أهمٌة اإلنتا........................... 

               و................................ و....................................
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 : اإلنتاج واالستيالك  2الدرس 

 

 :  حوط برسم دائرة حول اإلجابة الصحيحةالسؤال األول : 

 اتحصفل ععى اتمال ..........يحواجها مقابل  نسان توفيير اتسع  فاتدممات اتو نشاط يمارسه اإل .1
 اإلنواج ( –اتوطعيم  –) اتكوب 

 من اتمفارم اتطبيعية كعنصر من عناصر اإلنواج .......................... .2

 ( اتكرس  –اتنبات  –) اتمال 

 اتحصفل ععى ...................... يساعم اإلنواج ي  .3

 اتكواويب (  –اتمال  –) اتصدفر 

 من اتسع  اتو  يوم اسوهالكها بشكل يفم  ........................ -4

 اتهاوف (   -اتوعفاز    -)  اتماء  

 اسودمام اتسع  فاتدممات اتو  يحواجها االنسان .................... -5

 اتورشيم ( –االسوهالك   -)  اتصناعة  

 ....................عمم اإلسراف ي  اسوهالك اتكهرباء يؤمى اتى وفيير ... -6

 اتطاقة (  –اتماء  –) اتغذاء 

 اساهم ي  ورشيم االسوهالك من دالل اعامة ..................... -7

 اتوصني  ( –اتومفير  -) اتوفيير  

 يؤمي زيامة اإلنواج إتى وطفير ...................... -8

 اتمفتة (  -اتسع    -) االسوهالك  
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 نسان اتنشاط ف.......................يمنح اإلنواج تإل -9

 اتعمل (  -اتصحة    -)  اتقفة  

 اتري باتونقيط من أساتيب ورشيم اسوهالك .................... – 11

 اتهفاء (  -اتماء   -) اتكهرباء  

 :  السؤال الثاني : ضع عالمة صح     او  خطأ 

 . يؤدى اإلنتاج الى الحصول عمى المال                                           )     ( 
 مة من أىم عناصر اإلنتاج .األيدي العام                                           )     ( 
 . يمنح اإلنتاج لإلنسان النشاط والصحة                                          )      ( 
 يحتاجيا اإلنسان . خدمات التياالستيالك ىو استخدام السمع وال                  )     ( 
 . يتأثر استيالكنا لمسمع والخدمات بدخل الفرد                                    )      ( 
 ب استخدام اساليب ترشيد االستيالكيج .                                       )      ( 
 مع بشكل غير معتدل .ىو استخدام الس ترشيد االستيالك                       )       ( 
 . اسراف المال وىدره من ترشيد االستيالك                                     )      ( 
 . يساعد عدم اإلسراف في استيالك الماء والكيرباء في الحفاظ عمى كوكبنا الجميل       )      ( 

 
 :السؤال الثالث : اصل المصطلح بالقائمة ) أ ( بالمفهوم المناسب من القائمة ) ب( 

  )  ب (                                              )   أ   (

 ما تقدمه الدولة للمواطنٌن والمقٌمٌن لتسهٌل حٌاتهم .                          المداوي

 

 .  من كان ٌقوم بعال  الناس فً الماضً                          الخدمات

 
 نشاط ٌمارسه اإلنسان لتوفٌر السلع والخدمات مقابل المال                  االستهالك 

 تحوٌل مادة خام الى مادة جدٌدة .                                اإلنتا 
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 :درس صنع في بالدي   3الدرس

 : فل :حفط برسم ماررة حفل االجابة اتصحيحة اتسؤال اال

 تحوٌل مادة خام الى مادة جدٌدة ...................... .1

 (   الزراعة    -الصناعة         -)     التجارة       

 

 ........................ المادة الخام المستخدمة فً صناعة المندوس .2

 (  الورق   -الخشب           -الزجاج      )  

 

 قطع الخشب ......................... االداة المستخدمة فً .3

 المنشار (  -المطرقة  -)  المقص  

 ٌزٌن صندوق المندوس ب .................... .4

 

 (األنوار -النقوش  -)  االلوان   

 

 .الطعام ..................... ٌستخدم كمفارش ألطباق .5

 

 (   التلى    -المفرش        -)   السرود     

 

 سجاد ٌفرش على األرض ........................ .6

 

 االغطٌة (   -الحصٌر         -)   المفارش   

 

 صناعة السرود ......................... المادة الخام المستخدمة فً .7

 الخشب ( –سعف النخٌل  -) الورق  

 دولة اإلمارات . ......... من الصناعات الحدٌثة فًصناعة .............. .8

 الحصٌر ( –الطائرات  -) السرود  
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 :  أكمل الفراغات األتٌة السؤال الثاني : 

 ًو ..................... و  رات : ......................االما عدد الصناعات القدٌمة ف
 ............................... و ...................................

 

  عدد الصناعات الحدٌثة فً اإلمارات : ..........................و
 ......و ..........................و .و........................................................

 

  عدد المنتجات الغذائٌة التً تنتجها دولة اإلمارات ........................و
 ............................................و..................................و..............

 

 اذكر اهمٌة الصناعة: ............................................... 

السؤال الثالث : االحظ الصور األتٌة التى توضح بعض الصناعات واكتب تحت كل منها  .
  الكلمة المناسبة :

 صناعة الفخار (  -صناعة الحصٌر    -صناعة الدواء    -) صناعة البالستٌك   

                                                            

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

 : درس المسكن اإلماراتي بين الماضي والحاضر 4الدرس

 ل األتية :السؤال االول : ضع الكممات المساعدة امام الجم

 البخار ( – الحوي –الميوان  –البيئة  –المجمس  –الحجرة  – 1971  -المطبخ  )

  المكان الذى يعيش فيو اإلنسان........................ 
 عام .......................... زاد االستقرار في المسكن بعد قيام االتحاد 
 .......................... المكان الذى يعد فيو الطعام يسمى 
 تكون امام غرف البيت ب............................. تعرف المساحة التي 
 يوف ب .............................يعرف المكان الذى نستقبل فيو الض 
 .............................. يحيط الدار من الخارج 
 .............................. غرفة النوم تسمى ب 
 ...................... مكان لتخزين مواد المعيشة يسمى 

 دولة اإلمارات :  عدد انواع البيوت والمساكن الحديثة فى السؤال الثاني :

1 - .............................                2- ................................. 

3- ...............................               4-.................................. 
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 ب(  :(  ما ٌناسبه من العمود )  : اصل من العمود )  أ  :  السؤال الثالث 

  )  ب (                                              )   أ   (

 

 هو مخزن لحفظ مواد المعٌشة                           الحوي

                  

 مكان ٌعد فٌه الطعام .                             المخزن 

 

 الذى ٌحٌط بالدار من الخارج                           البخار

 

 هو غرفة لتخزٌن الطعام                          المطبخ

 

 المساحة التى تكون امام غرف البٌت                                 الحجرة 

 

 غرفة النوم                                        المجلس    
 

 المكان الذى ٌتم فٌه استقبال الضٌوف                        اللٌوان 

 استكمل البطاقة التعرٌفٌة ألحد البٌوت القدٌمة مستعٌنا بالكلمات األتٌة :   : السؤال الرابع

 الحجارة (  -بٌت الحجارة   –) الجبلٌة 

 
 انا ..........................................

 .......................................مادة بنائى من 

 تجدنى فً البٌئة .................................
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 الصحراوٌة (  -بٌت الشعر    -)  شعر الماعز  

 
 انا ..........................................

 مادة بنائى من .......................................

 .................................تجدنى فً البٌئة 

 

 الساحلٌة  (  -بٌت العرٌش     -)  سعف النخٌل الجاف   

 
 انا ..........................................

 مادة بنائى من .......................................

 تجدنى فً البٌئة .................................

 

 : درس شياب الدين أحمد بن ماجد  5الدرس

 : ت األتية مستعينا بالكممات اآلتية: أكمل العبارا السؤال األول

السابعة   -الكتابة وحفظ القران الكريم   -راس الخيمة   -جمفار   -الجغرافيا و الفمك واألدب   ) 
 عمم البحار والقواعد .( الفوائد فى -الشيامة والذكاء والنجدة   –إبرة  –البوصمة  –عشر 

 مدينة ................................ أحمد بن ماجد ولد في .1
 تعمم ابن ماجد في طفولتو القراءة و .......................  .2
 اطمع ابن ماجد عمى كتب .................و ........................و..................... .3

 ......................................تعرف جمفار اليوم بإمارة  .4



 

                                         
 
  

             E mail: info@ampss.ae    www.shk.ampss.ae    Tel: 025858621 / 025858760    : مؤسسة تعليمية  رائذة في الفكر واألداء والمخرجات رؤيت الوذرست

 ىطن: أداء مؤسسي متطىر يضمن الجىدة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالت الوذرست

 من ابرز إنجازات ابن ماجد تطوير ................ ووضع ليا ................. مغناطيسية  .5
 من صفات ابن ماجد ......................و ......................... و................. .6
 ......................اول رحمة قام بيا ابن ماجد وىو في سن ......... .7
 الف ابن ماجد كتبا مثل ..........................................   .8

 استكمل البطاقة التعرٌفٌة مستعٌنا بالكلمات األتٌة : السؤال الثانى : 

 الصبر  (     -البحار     -الغواص   -) المحار  

 
 انا ..........................................

 اغوص فً أعماق  .......................................

 ٌعلمنى الغوص صفة ..................................

 أجمع ............... فً الدٌٌن الذى اعلقه فً رقبتى . 

 

 اللؤلؤ (   –شهاب الدٌن أحمد بن ماجد     -القواسم       -جلفار      -البحر    -) السمك       

 
 اسمى قبٌلة .....................................

 
 أسكن مدٌنة عرٌقة هى .....................................

 
 ٌعتمد اهلى فى رزقهم على ..................................

 
 فٌصطادوا ....................... وٌبحثون عن .............................

 
 المالحٌن لدٌنا هو .........................................................أشهر 
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 : اصل من العمود )  أ  (  ما ٌناسبه من العمود )  ب(  :   السؤال الثالث

 
  )  ب (                                              )   أ   (

 

 ٌغوص الغواص فى اعماق البحار لجمع المحار                          البحر 

                  

 تجمع كبٌر من المٌاه المالحة                             الغوص  
 

السفن 
 الشراعٌة 

 المشبك الذى ٌضعه الغواص على أنفه لمنع دخول الماء الٌه

 

رقبته لٌضع فٌه المحار الذى  الكٌس الذى ٌعلقه الغواص فً الفطام 
 ٌجمعه.

 

 حركتها على قوة دفع الرٌاح السفن التً تعتمد فً الدٌٌن 
 

 قبٌلة عربٌة أصٌلة                          المالحة 

 
 البحار  فن السفر فً                            الخلٌج 

 

  من االختراعات فً المجال البحري                القواسم 

 

 مسطح مائى تحٌط به الٌابسة من ثالث جهات           البوصلة 

 

 :  اذكر ادوات الغواص : السؤال الرابع 

1. ................................ 

2. ..................................... 

3. ................................. 


