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 مايناسبها من الجمل االتية ب: ضع الكلمات المساعدة  السؤال االول

 

-بيت الحجر –الصناعة  –االستهالك -االنتاج -الخدمات  –المداوي 
 -بيت الشعر 

الي مادة جديدة  هي تحويل المادة الخام-1

 ..............الصناعة.....ومفيدة

 ........الشعر بيت..مبني من شعر الماعز وصوف الغنمسكن ي -2

 .......الحجارة بيتالمسكن الذي يبني من الحجارة ....-3

لتسهيل ماتقدمه الدولة للمواطنين والمقيمين -4

 ..........الخدماتحياتهم....

هو استخدام السلع والخدمات التي يحتاجها االنسان -5

 .....االستهالك

 .........المداويالناس في الماضي ..... من كان يقوم بعالج-6

 نشاط يمارسه االنسان لتوفير السلع والخدمات التي يحتاجها -7

 ...........االنتاجاالنسان مقابل الحصول علي المال.....

-حاسوب-السؤال الثاني:صنف الكلمات التالية وفق الجدول :ايباد 
 تلفاز -روات خض-الخبز-الفواكه-السيارة-الثالجة -الغذاء-الماء

 

 



سلع تستهلك 
 كل يوم

 خضروات الخبز الفواكه الغذاء الماء

سلع تستهلك 
علي المدي 

 البعيد

 تلفاز السيارة الثالجة حاسوب ايباد

 السؤال الثالث :اكمل

 ........ائرةالط.........وسيلة نقل حديثة تطير في الجوهي -1

 .....سفرالالي بلد اخر يسمي..... انتقال االشخاص من بلد -2

 .........فرناس بن عباساول من قام بتجربة الطيران هو .....  -3

 (حاليا الخيمة راس)جلفارولد شهاب الدين احمد بن ماجد في ...-4

 .دالجغرافياوالفلكوالشعرواالدبماجمن الكتب التي قراها احمد بن -5

 .......... القواسم.......القبيلة التي حكمت جلفار هي ...-6

 : اذكر اهم الصناعات الحديثةرابعل الالسؤا

 .......   الطائرات....   .........البالستيك......

 :اذكر اهم البيئات في دولة االمارات العبربة المتحدةخامسالسؤال ال

 ..البيئةالساحلية..... ..البيئةالجبلية....  .....الصحراويةالبيئة ..

 فيها السلع؟اذكر االماكن التي تتوافر السؤال السادس 

 ....البقالة....  ...الصيدلية.......  ....الخضار سوق....

 المخبز....... السمك سوق.......  .....االلعاب متجر....

 

 



  اذكر اهم الخدمات التعليمية التي تقدمها لناالدولة؟ لسابعالسوال ا 

  

 ...... الكتب....     .....الحافالت.....  ....المدارس......

 -ل الثامن :صنف الكلمات التالية وفق الجدول :السؤا

اللوح -المالبس  –الحذاء  –الشوكوالتة  –المثلجات  –الغذاء  -أ 
 االلكتوني )ايباد(

 سلع غير اساسية سلع اساسية

 المثلجات الغذاء

 الشكوالتة المالبس

 (ايباد) االلكتروني اللوح الحذاء

 

-شبكات المياه  –لمدني الدفاع ا –انارة الشوارع  –الحدائق -ب
 المدن الترفيهية  –المطارات 

 غير اساسيةخدمات  خدمات اساسية 

 الحدائق الشوارع انارة

 المطارات المدني الدفاع

 الترفيهية المدن المياه شبكات



 

 في بالدي؟ انواع الطياراتاذكر السؤال الثامن :

 طائرات لنقل االشخاص-1

 طائراتلنقل البضائع التجارية-2

 ظائرات عسكرية-3

 طائرات الغراض شخصية-4

 السؤال التاسع: ماهي اسماء شركات الطيران في بالدي؟
 في دبي طيران االمارات-1

 طيران االتحاد  في ابوظبي-2

 طيران العربية بالشارقة-3


