
                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  Name :------------------------------------ 

Classe : -----Grade5--------- ------- 

Subject :---- تربية وطنيةر ورقة عمل  -   

AL RASHAD BRITISH P. SCHOOL       

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 
Email :alrashadp94@hotmail.com 

 ورقة عمل )ميزانيتي الشخصية(                                                                     

 

 عرف كل من المصطلحات التالية : السؤال األول:

 .........الدخل ......................................................................................................... -1

 الربح .................................................................................................................. -2

 المصارف ............................................................................................................ -3

 الراتب ................................................................................................................. -4

 االدخار ............................................................................................................... -5

 

 

 ثاني:السؤال ال

 أذكر اثتنين من المهن التي تحصل على راتي ثابت ...............................و...................................-1

 اذكر اثنين من المهن التي تحصل على راتب غير ثابت .........................و .................................. -2

 فقات الثابتة .......................و............................و..............................أذكر بعض مجاالت الن -3

 أذكر بعض مجاالت النفقات غيرالثابتة .......................و.....................و............................. -4

 

 

 (×( او عالمة )√السؤال الثالث :ضع عالمة )

 يختلف مقدار الدخل الشهري تبعا للخبرة والكفاءة والدرجة العلمية                                   )         ( -1

 من النفقات الثابتة شهريا الهدايا والدواء  والغير ثابتة الطعام وفواتير المياه والكهرباء            )        ( -2

 زء من راتبه                                                    )        (عاقب المدير الموظف المهمل بخصم ج -3

 يرفع التاجر ثمن السلعة النه الوحيد الذي يبيعها                                                           )        (-4

 )         (                                    يطلب الشاب مساعدات مالية ألنه اليحب أن يعمل                   -5

 درهم ليشتري سيارة جديدة  )         ( 2000درهم فيدخر منهم 10000يحصل سعيدعلى راتب شهري  -6

 بعض المهن تتميزبدخل ثايت يسمى )الراتب( وبعضها تتميز بدخل غير ثابت يسمى )الربح(   )        ( -7
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 االجابة
 ورقة عمل )ميزانيتي الشخصية(                                                                     

 

 عرف كل من المصطلحات التالية : السؤال األول:

 النقود التي نحصل عليها مقابل القيام بعمل ما خالل فترة زمنية محددةالدخل  -1

 بعض المهن كالتاجر والميكانيكيدخل غير ثابت يحصل عليه الربح  -2

 هي أماكن مخصصة يتم إيداع النقود فيها وسحبها وإدخارها بشكل آمنالمصارف  -3

 دخل ثابت يحصل عليه بعض المهن كالطبيب والمعلم الراتب  -4 

 هو الجزء من الدخل الذي الينفق على االستهالك ويخصص لالستثمار في مشاريع مستقبليةاالدخار  -5

  

 ال الثاني:السؤ

 الطبيب والمعلمأذكر اثتنين من المهن التي تحصل على راتي ثابت -1

 التاجر والميكانيكياذكر اثنين من المهن التي تحصل على راتب غير ثابت  -2

 الطعام والمياه والكهرباء والهاتفأذكر بعض مجاالت النفقات الثابتة  -3

 والهدايا والدواء والسفراألثاث أذكر بعض مجاالت النفقات غيرالثابتة  -4

 

 

 (×( او عالمة )√السؤال الثالث :ضع عالمة )

 (    √   )                            يختلف مقدار الدخل الشهري تبعا للخبرة والكفاءة والدرجة العلمية        -1

 (     ×والكهرباء            )   المياهمن النفقات الثابتة شهريا الهدايا والدواء  والغير ثابتة الطعام وفواتير  -2

 (     √ )                              عاقب المدير الموظف المهمل بخصم جزء من راتبه                        -3

 (    ×  )                              يرفع التاجر ثمن السلعة النه الوحيد الذي يبيعها                              -4

 (     × )   يطلب الشاب مساعدات مالية ألنه اليحب أن يعمل                                                      -5

 (    √ )     درهم ليشتري سيارة جديدة 2000درهم فيدخر منهم 10000يحصل سعيدعلى راتب شهري  -6

 (  √  خل غير ثابت يسمى )الربح(   )  ميز بدبعض المهن تتميزبدخل ثايت يسمى )الراتب( وبعضها تت -7
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 فاطمة الكعبي
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