
 

 

 وزارة التربية والتعليم
 مديرية التربية والتعليم لمنطقة 

 مدرسة 
 للفصل األول للصف العاشر األساسي  يامتحان الثقافة المالية النهائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التاريخ :...........................   اسم الطالب:..........................................  

 الوقت : ساعة   لشعبة : ............................................. ا
 ********************************************************************************************** 

 عالمات  8السؤال األول : لديك مجموعة من المؤشرات يشير كل منها إلى أنواع الخطر الخاص  ،        

 اكتب مقابل كل مؤشر نوع الخطر المناسب :  
 تعرض أحمد لكسر في يده نتيجة اصطدامه بسيارة فادي الذي كان مسرعا .......................  -1

 تعرض مصنع اإلسفنج إلى حريق كبير أتى على محتوياته كلها  .............................  -2

 ب وفاة والده وانقطاع دخله ............................... لم يستطع سمير دفع تكاليف دراسته بسب -3

 خسر خالد بضاعته بعد غرقها في البحر قبل وصولها إلى الميناء ...............................  -4

 ******************************************************************************************* 
 عالمات    6: اقرأ الموقف اإلداري التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :                       السؤال الثاني 

 

 

 

1 

 .......................... حدد مبلغ التأمين ؟   -2..............................   حدد الطرف المؤمن له ؟  -1
 حدد المؤمن منه ؟.....................................  -4حدد مبلغ التعويض ................................. -3 

 .........................             حدد احد أنواع مسببات الخطر الطبيعية ؟ . -5

 اعتمادا على أنواع عقد التأمين ما نوع التأمين الذي قامت به الشركة ؟ ..............................  -6

 ***************************************************************************************** 
 عالمة   14ح المناسب أمام كل عبارة من العبارات التالية  :                         السؤال الثالث : اكتب المصطل

 ................. هو خطر ينتج من التغيرات غير المنتظمة في الطبيعة وتصيب المجتمع كله   -1

 انون . .................. هو التأمين الذي يشمل جميع أنواع التأمين ويكون االشتراك به بحكم الق -2

 .................. اتفاق مكتوب يلزم الطرف األول بدفع مبلغ التأمين الى الطرف الثاني مقابل أقساط   -3

 .................. نظام مركزي تكاملي يوفر خدمة العرض والتحصيل االلكتروني للفواتير .  -4

 حدى الجهات التي يقرها البنك المركزي  ................... حساب افتراضي يدار عن طريق تطبيق معتمد أل -5

 .................. هي الجهات المتفقة مع مقدم الخدمة لتمثيله وتزويد العمالء بالخدمة مباشرة .  -6

 ................. شركات مرخصة قانونيا لتقديم الخدمة لعمالئها مثل البنوك والشركات الخاصة .  -7

 ******************************* *********************************************************** 
السؤال الرابع : يقوم البنك المركزي باتخاذ إجراءات عديدة لجعل المحفظة االلكترونية أمنة اذكر ثالثة من هذه  

 عالمات    6           اإلجراءات ؟                                                                                  

1-                                          2-                                      3-   

 ***************************************************************************************** 
 عالمات    6السؤال الخامس : علل ما يلي :                                                                         

 ................................................................... يعد نظام فواتيركم نظام امن لالستخدام   -أ
 
 ان االنتقال للدفع االلكتروني يسهم في الحفاظ على البيئة :.............................................  -ب 

ألف دينار   200من خطر الزالزل لدى احد شركات التأمين بمبلغ  قامت شركة األندلس بتأمين المبنى الخاص بها 

أشهر تعرض مبنى الشركة   6آالف دينار سنويا وبعد  5لمدة خمس سنوات وتضمن االتفاق أن تدفع شركة األندلس 

 ألف دينار تعهدت شركة التأمين بدفعها   25إلى أضرار نتيجة لزلزال أصاب المنطقة وقدرت الخسائر بنحو 


