
 

 

 
 أراد أحد تالميذ الصّف شراء بلوزة فريق كرة القدم الذي يشّجعه، ما النصيحة التي تقّدمونها إليه قبل الشراء؟. 1
 .أن يسأل نفسه هل هو بحاجة إلى بلوزة أخرى للفريق. أ

 .حوانيتأن يفحص ثمن البلوزة في عّدة . ب
 .صحيحتان بو  أإلجابتان ا. ت

 

 

 
 ، ما الذي عليكم فعله قبل الشراء؟شراءهاوصلت إلى الحوانيت لعبة حاسوب جديدة، إذا أردتم .  2
 .  اللعبة لسّنكم حسب ما يظهر على غالفها الخارجي مالءمةفحص . أ

 .اللعبة لحاسوبكم أو للبرامج الموضوعة فيه مالءمةفحص . ب
 .صحيحتان بو  أاإلجابتان . ت

 وزارة التربية والتعليم

 االدارة التربوّية

 قسم أ للتعليم االبتدائيّ 

 وحدة التربية للحياة في المجتمع

 وزارة التربية والتعليم
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؟ أم شراء نّظارة شمسّية مشابهة من حانوت شعبّية شاقال 150ين الحكمة؟ شراء نّظارة شمسّية من حانوت راقية بسعر أ. 3
   شاقال؟ 50بسعر 

 .شراء النّظارة من الحانوت الراقية. أ
 .شراء النّظارة من الحانوت الشعبّية، ألّنها متشابهة وأرخص. ب
كافّة المتغّيرات، وليس فقط  اإلعتبارفحص جودة النّظارة في الحانوت الشعبّية، وجود شهادة ضمان، شراؤها بعد األخذ بعين . ت

 .متغّير السعر

 

 

 

 

"  حّتى نهاية المخزون -أزياء شتوّية فقط: "كتب الالفطة، في أسفل "كلّ الحانوت بنصف السعر"في حانوت معّينة كتبت الفتة . 4

 ما الصحيح بالنسبة للزّي الصيفّي؟
 .بنصف السعر، شرط أن يكون متوفًرا الزيّ يمكن شراء . أ

 .الصيفّي غير مشمول بالحملة ألّنه يتبع للصيف، بينما الحملة على األزياء الشتوّية الزي. ب
 .الصيفّي الذي رأيناه مشموال بالحملة لزيّ ا. ت
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 قسم أ للتعليم االبتدائيّ 
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كلّ من يشتري تذكرتين يحصل على الفشار والمشروب مجاًنا، : سمع صديقان عن حملة في دار السينما في المركز التجاريّ . 5

توّجه االثنان إلى المركز التجارّي يوم الثالثاء، اشتريا التذكرتين، وأصيبا بخيبة أمل عندما اكتشفا أّن الحملة ال تشمل يوم 
   ما الذي عليهما فعله؟. الثالثاء

 .إعادة التذكرتين والمطالبة باسترجاع النقود كاملة. أ
 .التقّدم بشكوى لدى المجلس اإلسرائيلي لالستهالك. ب
 .في المّرات القادمة عليهم فحص كافّة التفاصيل المتعلّقة بالحملة قبل عملّية الشراء. ت
 

 

 

 

 لشراء بعض المسلّيات، تحضيًرا لحفلة مفاجئة لزميلتهم أسماء، ما المفّضل عمله؟الدّكان يتوّجه عدد من األصدقاء إلى . 6
 .ال حاجة لها، أو أن يواجهوا نقًصا في ميزانّية الحفلةأشياء لمنع شراء مع قائمة مشتريات الدّكان التوّجه إلى . أ

 .وشراء ما يرغبون بهالدّكان التوّجه إلى . ب
 !شراء كافة أنواع الحلويات ضمن حملة تخفيض األسعار، الحمالت دائًما مربحة. ت
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 فماذا تنصحونه؟. تحوي هدّية شاقالً  80أو حقيبة بقيمة  شاقالً  50 بـيتخّبط أخوكم بين شراء حقيبة . 7
 .  من غير المستحسن التنازل عن الهدايا. شراء الحقيبة الغالية التي تحوي الهدّية. أ

 .شراء الحقيبة األرخص، ألن الرخيص أفضل من الغالي. ب
 .فحص ماهّية الهدية، وإذا توّصل إلى أنه يحتاج إليها ومفّضل االستثمار من أجلها. ت
 

 

 

 

 

األصدقاء يلعب بالحاسوب، وفجأة تظهر على الشاشة دعاية تشير إلى إمكانّية ربح جهاز هاتف نّقال، إذا أجاب بصورة أحد . 8

 صحيحة عن سؤال ما، مّم عليه أن يحذر؟
 .من الممكن أن يطلبوا منه إرسال رقم هاتفه النقال، وبهذه الطريقة يقومون بجباية النقود منه دون موافقته   -أ

 .هذه األلعاب ممتعة وآمنة، ال داعي للحذر  -ب
ا، حّتى ال يفوز  -ت  .أحد بهاهذه األلعاب صعبة جّدً
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 ؟الفانيالتما الحملة المربحة في قسم . 9
 شاقال 20والثانية بسعر  شاقال 50بلوزة بسعر . أ

 .والثانية هدّية شاقال 70بلوزة بسعر . ب
 .في الحساب النهائّي ، ال فرق بين الحملتين. ت

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 بتوفير مصروفكم اليومّي، لمّدة شهرين، من أجل شراء مالبس جديدة، ما الذي عليكم فعله قبل الشراء؟قمتم . 10 
 .التجّول في المركز التجارّي وشراء ما يحلو لكم. 1
 .يفّضل الشراء من الدّكاكين التي يشتري منها أصدقاؤكم، ألّنها، بالتأكيد، ممتازة. ب
 .يمكن أن تكون األسعار في إحداها أرخص -فحص األسعار في عّدة دكاكين. ت

  
. 
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 ما الذي يجب أخذه بعين االعتبار؟. عندما تريدون شراء تلفون ذكي جديد. 11

 .االقتناع بجهاز أغلى منه يملك إمكانيات تفعيل ال حاجة بهاوعدم ، جودةفحص إذا كان الجهاز أميًنا وذا . أ
 .من المهم جًدا شراء الجهاز الجديد في السوق، له موضة جديدة وجذاب. ب
 .ال حاجة للتفكير المسبق، من المستحسن التوّجه إلى الحانوت، وهناك نقّرر. ت

 

 

 

 

 منتج يشترك في حملة تخفيض، ما عليكم فعله؟شراء تقترح المحاسبة عليكم : عندما تشترون من السوّبر ماركت. 12

 .عليناشراء كّل ما تقترحه المحاسبة مفّضل  غير. علينا التفكير ملًيا إذا كّنا بحاجة لهذا المنتج. أ

 .تاريخ انتهاء الصالحّية، حّتى نتأّكد أّن المنتج لن يصبح غير صالح لالستعمال سريًعافحص . ب
 .اإلجابتان أ و ب صحيحتان. ت
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 1جواب السؤال رقم 

 

 ت
 

 

 

 

 

 

 2السؤال رقم جواب 
 

 ت
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 4السؤال رقم جواب 
 

 ب
 

 

 

 

 3السؤال رقم جواب 
 

 ت
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 5السؤال رقم جواب 

 

 ت
 

 

 

 

 

 

 

 6السؤال رقم جواب 
 

 أ
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 8السؤال رقم جواب 
 

 أ
 

 

 

 

 

 7السؤال رقم جواب 
 

 ت
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 9السؤال رقم جواب 

 

 ت
 

 
 

 

 

 

 

 10السؤال رقم جواب 
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 12السؤال رقم جواب 
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 11السؤال رقم جواب 
 

 أ
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 !مساعدة
عدم شراء منتوجات بصورة عشوائية . 2

أو ألن ..." أرغب بـ: "لمجّرد أن

، بل "أصدقائي يملكون هذا المنتج"

 .من يسرف أحمقنتذّكر بأنه 
 
 
 

 

 
 !مساعدة

قبل كّل عملّية شراء علينا أن نفحص . 1

 .  ضرورة حاجتنا لهذا المنتج
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 !مساعدة
عدم شراء منتج بسرعة، علينا فحص . 3

األسعار في عّدة دكاكين تبيع نفس 

الدّكان المنتج، وشراء المنتج من 

 .األرخص
 
  

 !مساعدة
تحديد حجم الميزانّية المزمع صرفها . 4

 .في عملّية الشراء
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 !مساعدة

يسمح بإعادة المنتج في دّكان تفضيل . 6

 .حال ندمنا على شرائه
 
 
 

 
 

 !مساعدة
التأّكد أّن المنتج يسّد حاجتي من ناحية . 5

 .جودته، ومن ناحية حاجتي إليه
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 !مساعدة

عندما نرى دعاية لمنتج معّين، يجب . 8

فحص ما كتب عليه باألحرف الصغيرة 

تفاصيل مهمة عن " تمّر علينا"حّتى ال 

 .الحملة
 
 

 
 !مساعدة

في حالة وجود خلل معّين في المنتج . 7

أو عطب، ال نترّدد في التوّجه إلى 

الذي اشترينا منه المنتج الدّكان صاحب 

العطب، إذا / والمطالبة بإصالح الخلل

القيام بذلك علينا الدّكان رفض صاحب 

التقّدم بشكوى إلى المجلس اإلسرائيلي 

 .لالستهالك
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 !مساعدة

التأّكد أّن المنتج يحوي كافة القطع . 10

 .الهالتي أعلن عنها ونحن في حاجة 
 
 

 
 !مساعدة

أدوات كهربائّية وإلكترونّيات التي . 9

شاقال، يجب أن  150يتعّدى سعرها 

.  الدّكانترفقها شهادة ضمان موّقعة من 

في حال عدم وجودها، ال نشتري من 

  .الدّكانهذا 
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 !مهّمة
على أحد أفراد المجموعة أن  

"  ليلى الحمراء"يقّص قّصة 

دون أن يعود على الكلمات 

أكثر من ..." و" أو " عندها"

 .ثالث مّرات
 
 

 

 
 !مهّمة

على ممثل المجموعة أن يرّدد 

أو " استهلَك وما هلكَ "الجملة 

 10" مستهلك حكيم ماله يديم"

مّرات متتالية وبسرعة دون 

 .أن يخطئ
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 !مهّمة
 

القيام بإنشاد نشيد يبدأ عليكم 

 ."أّمي"بكلمة 
 

 
 
 

 !مهّمة
 

عليكم  إيجاد خمسة أغراض 

 .لونها أخضر
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 !مهّمة
 

عليكم تقليد صوت العصفور 

 .لمّدة عشر ثوان  
 
 

 
 
 

 !مهّمة
 

على ممّثل المجموعة إلقاء 

 .نكتة تضحك المرّبي
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 !مهّمة
 

عليكم إيجاد عشرة أسماء 

 ."ن"شخصّية تبدأ بالحرف 
 
 !مهّمة 

 

عليكم ذكر عشر عواصم في 

 .العالم
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 !مهّمة
 

عليكم، وخالل دقيقتين صنع 

طائرة ورقّية تطير من طرف 

 .إلى آخر داخل الصفّ 
 
 

 
 
 

 !مهّمة
 

 ...آخر
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