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:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي : السؤال رقم واحد 

:المال عندنا ليس غاية في ذاته وإنما 1-

-A            هدف-B        وسيلة-C                   حياة-D كماليات

:هو وسيلة مهمة لشراء األشياء التي نحتاجها 2-

-A           الدخل-B      اإلنفاق-C                االدخار-D التوفير

:يحصل األفراد على الدخل مقابل 3-

-A           الكسل-B       النفاق-C                  العمل-Dصدقة

:األشياء التي يزرعها أو يصنعها الفرد تسمى بـ 4-

-A          الخدمة-B       السلع-C               األسواق-Dجميع ماذكر

:خدمات  يعمل البعض في أعمال تقدم المساعدة للناس تسمى 5-

-A          التعليم-B    الزراعة-C               الصناعة-D  التجارة

:ما يستهلكه ...................... كلما زاد دخل الفرد 6-

-A            زاد-B           قل-C                لم يتغير-D  تعادل

:أصدرت دولة اإلمارات أول عملة وطنية عام 7-

-A1973-B1983-C1963 D-1993
:التمارس عملك كموظف بل مارسه كقائد من أقوال الشيخ 8-

-A   محمد بن راشد-B محمد بن زايدC - راشد رحمه هللا-Dزايد رحمه هللا

:على االنسان أن يعمل 9-

-A               بجد-B             اجتهاد-C       إصرار-D جميع ماذكر

:على العمل............. الدخل وسيلة من أجل إعمار األرض وديننا اإلسالمي يـــ10-

-A              ينهى-B             يحث-C           يحرم-D يجرم

:لك من عمل البد من أجل تحقيق السعادة واالستفادة من الدخل 11-

-A            صيانة-B            دخل-C           ميزانية-D االنفاق

:على دخلي .................... واجبي 12-

-A            صرفه-B   توفيره بالكامل-C      المحافظة-D استخدامهإساءة

:تسمى األشياء التي يزرعها الفرد 13-

- A     الخضروات-B            الصحة-C         التعليم-D الخزائن
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:مبلغ من النقود يقوم الفرد بإنفاقه للحصول على السلع والخدمات 14-

-A                الدخل-B       االدخار-C             االنفاق-D التوفير

:أن لم تكن األول فالثاني واألخير نفس المصيرمن أقوال الشيخ  15-

-A زايد      محمد بن-B راشد    محمد بنC - راشد رحمه هللا–Dزايد رحمه هللا

:في االنفاق ................... يحث اإلسالم على 16-

-A            التبذير-B      االسراف-C               االعتدال-D  البخل

:يقام معرض أبوظبي للتمور للشركات العاملة في مجال 17-

-A             البناء-B         الزيتون-C     التمور-Dالفواكه

: تجاوز الحد في االنفاق هو تعريف 18-

- A            التبذير-B         الدخل-C               االعتدال-D البخل

:واحد من التالي ليس من الحاجات األساسية في االنفاق ـ19-

-A             الطعام-B       المالبس-C                  السفر-D  العالج

:في االنفاق ـالثانوية  واحد من التالي ليس من الحاجات 20-

-A             الطعام-B          النقل-C                السفر-Dالترفيه

:يضع الناس نقودهم في 21-

-A           الخزانة-B       السيارة-C                    البنك-Dالجيوب

:لزيادة مالك .............. أيبدأ يومك في 22-

-A             نصب-B         سرقة-C                   صدقة-Dكذبة

:قدمة عالمياً في التكنولوجيا المت................... تحتل دولة اإلمارات المرتبة 23-

-A            الرابعة-B         الثالثة-C                الخامسة-D السادسة

:هو توفير جزء من الدخل وعدم إنفاقه إال عند الحاجة 24-

- -A           الدخل-B     األنفاق-C         االدخار-D الصدقة

:البطالة ......................... تراب العمل وال 25--

-A          زعفران-B          ذهب-C                    ورد-Dعسل

:أهمية االدخار تكمن في تحسين مستوى  26-

- A             المعيشة-B    االنفاق-C                  الدخل-D الحياة

:الدخل ......................... االدخار يساعد على 27-

-A                زيادة-B       تقليل-C                تدهور-Dضياع

3

O
M

A
R

O
M

A
R

O
M

A
R



:أمام الغير صحيحة  ( x)     أمام العبارة الصحيحة وإشارة  (√       )    ضع إشارة  : السؤال الثاني 

.  البد من استشارة والديك في مجال إدارة ميزانيتك الشخصية )        ( 28-

.على التخطيط واالنفاق واالدخار تٌعود األسرة هي التي )        ( 29-

.المال وسيلة مهمة في حياتنا لمواجهة االزمات )        ( 30-

.المصروف الشخصي ليس أنعكاس  لثقافة الشعوب )        ( 31-

.لك وألهلك خيًر حسن إدارتك لدخلك )        ( 32-

.االعتدال في االنفاق اليغنيك عن الناس )        ( 33-

.أفضل درس تتعلمه في بداية حياتك التخطيط الصحيح للمستقبل  )        ( 34-

.تدير مصروفك من خالل شراء ما تحتاجه )        ( 35-

.كان عطاء الشيخ زايد رحمه هللا بال حدود )        ( 36-

.مصادر مصروفي الشخصي كطالب من العمل )        ( 37-

.بخبرات إماراتية 1مشروع خليفة سات )        ( 38-

.تدعم قيادة اإلمارات مشاريع الشباب اإلماراتي  )        ( 39-

.مدينة مصدر مدينة خالية من التلوث )        ( 40-

.تعتمد بالدي على الطاقة التقليدية فقط )        ( 41-

.التقدم والرخاء لكل مواطن ومقيم على أرضها بالدي حققت)        ( 42-

.من المشاريع االقتصادية في دولتنا البناء في البيئة البحرية )         ( 43-
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نف عزيزي الطالب في ضؤ دراستك لرؤية المشاريع االقتصادية في دولة اإلمارات ص: A44السؤال الثالث 

:المعطيات التالية وفق الجدول 

وارد م–توافر المال –المناخ –العوامل البشرية –إدارة حكيمة –الثروات الطبيعية -الموقع الجغرافي    

البنية التحتية –المواصالت -األيدي العاملة  –التكنولوجيا –المياه 
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........
.......

العوامل 
ة الطبيعي

عزيزي الطالب في ضؤ دراستك لرؤية النقل والمواصالت في دولة اإلمارات صنف: B45السؤال الثالث 

:المعطيات التالية وفق الجدول 

نقل االفراد–السياحة ة كحرتنشيط –مترو دبي -الباخرة –السيارة –الطائرة –سهولة التواصل 

والبضائع 

أهمية النقل  نقل مائي نقل جوي  بري نقل

عزيزي الطالب في ضؤ دراستك للمشاريع االقتصادية في الدولة علل لما يلي ؟: Cالسؤال الثالث 

نجاح المشروعات االقتصادية  الرائدة  في بالدي ؟ (46)

....................................................................................................................
الهدف من بناء الجزر الصناعية في بالدي ؟(47)

.................................................................................................................
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عزيزي الطالب سنرحل معاً إلى عالم الرياضيات المبسطة ؟: Aالسؤال الرابع  

200إذا كان مع خالد , كل خمس دراهم معدنية  يحصل عليها خالد يقدم لشقيقته هند درهمان 1-( 48) 
درهم وأراد أن يقدم نفس النسبة لشقيقته كم سيدفع لها ؟

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

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

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

..........................................................
درهم ويمتلك 50000خالد يعمل مهندس في شركة الكهرباء يحصل على راتب شهري مقداره 2-( 49)  

درهم 1000درهم في الشهر ومصروف للسيارة 2000ينفق على المنزل مبلغ , درهم 4000بيت يؤجره ب

 ً ً درهم 1000ويشتري مالبس بقيمة , شهريا 1500ويخصص مبلغ شهري للسفر والترفيه بقيمة , شهريا
؟.في ضو هذه المعطيات أحسب مايلي , درهم 

.....................................دخل خالد •

...................................مجموع نفاقات خالد •

.................................مبلغ  االدخار لدى خالد •
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أكتشف أسم الجزيرة الصناعية التي في الصورة ؟ هذه الكلمات تساعدك :B(50)السؤال الرابع  

جزيرة النخلة –جزيرة المرجان -جزر العالم      

؟من أنا :(51)

..................................تم بنائي وتشكيلي من قبل االنسان

.................................................أسافر من بلد إلى بلد بهدف الترفيه 

.................................................أساهم في جذب السياح 

.......................................أقع في إمارة راس الخيمة 

...............................اشبه شجرة مشهورة في االمارات إمارة دبي أقع في 
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استكمل الفراغات الناقصة بالعودة إلى صندوق المعرفة ؟عزيزي الطالب : Cالسؤال الرابع  
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–عام ال–األسمدة –استنزاف المياه –التربة الزراعية –المياه –الزراعة المائية 
الخيار–بالتنقيط –البيوت –صحي 

...............الزراعة المائية تطبق على زراعة الخضروات مثل 52-

...........................تزرع الزراعة المائية داخل 53-

................تعتمد الزراعة المائية في أحدى أشكالها على الري 54-

...................الزراعة المائية تنتج غذاء 55-

....................تهدف الزراعة المائية إلى تقليل 56-

..................هي زراعة تعتمد على نمو النبات في المحاليل الغذائية إذاً أنا57-

.......................هي الجزء العلوي من القشرة األرضية 58-

........................الزراعة المائية تقلل من استهالك 59-

...........................تتغلب الزراعة المائية على شح 60-

...................الزراعة المائية تعني إمكانية الزراعة على مدار61-

؟بعد قراءة النص التالي استخرج اإلجابات المقصودة فيما يلي عزيزي الطالب : الخامس  السؤال 

ع شهدت اإلمارات بعد قيام االتحاد نهضة شاملة حيث شيدت العديد من المشاري

قي بمستوى الرائدة في المجاالت كافة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترت

ومن هذه المشاريع بناء السدود وكان الهدف من السدود تخزين مياه , المعيشة 

ومن السدود األمطار والحماية من خطر الفيضان وزيادة مخزون المياه الجوفية 
ة المشهورة في الدولة سد وادي بيح في راس الخيمة وسد وادي حام في الفجير

.............................هي جوانب النهضة الشاملة في اإلمارات ؟ ما 62-

.....................وترتقي .................المشاريع الرائدة التنمية حققت 63-

........................................األمثلة على المشاريع بناء من 64-

األمطار لها العديد من الفوائد مثل تخزين مياه التي 65-

............................و...............................و

............و......................يوجد في الدولة العديد من السدود منها 66-
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لي ؟الطالب بعد قراءة النص التالي استخرج اإلجابات المقصودة فيما يعزيزي : السؤال السادس 

النفاق من ا, النفق هو طريق تحت سطح األرض أنشْى بهدف الربط بين منطقتين 

عيد المشهورة في الدولة نفق الشندغة في دبي افتتح في عهد الشخ راشد بن س

,  ونفق المطار في دبي وهو من أطول االنفاق في الدولة 1975رحمه هللا عام 
ة دبي لالنفاق دور كبير في تخطيط المدن لتسهيل حركة المرور والتنقل في إمار

..................................................هو تعريف النفق ؟ ما 67-

..................افتتحه الشيخ  .................الشندغة يقع في إمارة نفق 68-

........................................نفق في دولة اإلمارات نفق أطول 69-

..............................................من إنشاء االنفاق هو الهدف 70-

نهاية االختبار 

O
M

A
R

O
M

A
R

O
M

A
R



شرح فقرات االختبار 

الفرع  الدرس الفقرات نوع السؤال  رقم السؤال 

الدخل األول 1-13 اختيار من متعدد 1

واالدخاراإلنفاق األول 14-27 //

المصروف الشخصي األول 28-37     (   √-     ×) 2

ةالمشروعات االقتصادي الثاني 38-43     (   √-     ×)

ةالمشروعات االقتصادي الثاني 44 تصنيف 3A

وسائل النقل  الثالث 45 تصنيف 3B

ةالمشروعات االقتصادي الثاني 46 علل 3C

الجزر الصناعية  الثاني 47 علل 3C

المصروف الشخصي األول 48-49 مسائل رياضية 4A

الجزر الصناعية الثاني 50 قراءة الصور 4B

الجزر الصناعية الثاني 51 أكمل الفراغ 4B

الزراعة المائية  الثاني 52-61 قراءة النصوص  4C

السدود  الثالث 62-66 قراءة النصوص 5

االنفاق  الثالث 67-70 قراءة النصوص 6


