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 الوحدة األولى اإلستهالك الواعي 
 الدرس األول : ادخار األعامل احلسنة

 س: عرف األعامل احلسنة؟

 ج: هي كل عمل أمجعت ثقافة املجتمع وعاداته وتقاليده عىل أن فيه خرًيا  

 عىل األعامل احلسنة واألعامل غري احلسنة؟ أمثلةس:اذكر 

 ج: 

 أعامل غري احلسنة أعامل احلسنة 

 قطف األزهار من احلدائق العامة  مساعدة اآلخرين  1

 رمي النفايات يف الشارع احلفاظ عىل النظافة 2

 العبث باملمتلكات العامة ظ عىل املمتلكات العامةاحلفا 3

 الشتم ، التنمر ، اإلستغابة رعاية األطفال وكبار السن  4

 الكتابة عىل اجلدران واملقاعد املدرسية  اإلبتسامة ومعاملة اآلخرين بلطف 5

صدقة( وما تعلمته  س: كيف نوازن بني قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم :) إماطة األذى عن الطريق 

 عن ادخار األعامل الصاحلة؟

ج: اذا كان كل عمل اجتمع الناس عليه أنه خري ُيعد من األعامل احلسنة فإهنم جيتمعون أيًضا عىل أن 

 إماطة األذى عن الطريق خرًيا ومن ثم فإنك بأداء هذا العمل ستّدخر لنفسك حسنات يوم القيامة

 الدرس الثاين : ادخر مواِرِدك 

 اإلدخار يقترص عىل املال ؟  لس:ه

 ج: ال  
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 س:اذكر بعض املوارد املمكن ادخارها عدا املال؟ 

 املاء والكهرباء والطاقة 

 س:عرف هدر املوارد؟

 ج:استخدامها عىل نحو مفرط

 الدرس الثالث: الرتشيد يف استهالك املوارد

 س:عرف الرتشيد؟

 وعدم اإلرساف والتوسط يف اإلنفاق   ج:تنظيم اإلستهالك

 س:اذكر بعض العوامل التي تؤثر يف اإلستهالك؟ 

 ج:العادات والتقاليد يف املجتمع والدعايةواإلعالن وترويج البضائع

 س:هل السلوك اإلستهالكي فطري؟ 

 ج:ليس فطرًيا بل عادات مكتسبة يمكن توجيهها بالطريقة الصحيحة

 ؟س:عرف املورد املحدود مع مثال

 مثل املاء ،النفط  ج: أنه مورد طبيعي ال يمكن انتاجه أو زراعته او توليده وإنام يمكن توفريه

 س:اذكر بعض الطرق لرتشيد استهالك املاء؟ 

 قم بإيقاف املياه عند غسل اليدين أو تنظيف األسنان-1ج: 

 استخدام املياه بإندفاع منخفض-2

 بعض الطرق لرتشيد استهالك الكهرباء؟  س:اذكر

 إطفاء املصابيح عند مغادرة احلجرة -1ج: 

 إغالق األبواب والنوافذ يف أثناء التكييف -2
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 الدرس الرابع: إعادة التدوير

 س:إىل ماذا أدى ازدياد استهالك املواد الطبيعية؟

 ج:قلة املصادر الطبيعية وزيادة التلوث البيئي 

 س:عرف إعادة التدوير؟

 ج: هي عملية حتويل املواد املستعملة إىل منتج جديد  

 س: اذكر اهلدف من التدوير؟ 

 توفري الطاقة-1

 احلفاظ عىل املوارد الطبيعية -2

 تقليل اجلهود املرافقة لعمليات التجميع والتخزين والنقل-3

 س: اذكر أمثلة عىل مواد قابلة إلعادة التدوير؟

 ، الزجاج ، البالستيك ج:الورق

 س:اذكر أمثلة عىل التدوير؟ 

إعادة استعامل بعض املواد مثل االكياس البالستيكية املستخدمة يف حفظ األشياء التي تبيعها -1

 بحيث ُُتمع وتستخدم مرة أخرى فُتصنّع منها أكياس النفاياتاملحالت التجارية 

 رى وحتويلها إىل منتجات جديدة بداًل من رميهاإعادة تدوير املواد املستعملة بتصنيعها مرًة أخ-2

 س:اذكر فوائد عملية التدوير؟ 

 تقليل التلوث البيئي الناتج من نقل املواد اخلام والتنقيب عنها -1ج:

 املحافظة عىل املوارد الطبيعية من النفاد -2

 تقليل التلوث الناتج من عملية التخلُّص من النفايات-3

 اخلام تقليل الطلب عىل املواد -4
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 س:اذكر أمثلة عىل املواد التي يمكن إعادة تدويرها؟

 مياه الرصف الصحي بحيث تصبح مياًها صاحلة يمكن استغالهلا لغايات الزراعة-1ج:

 املواد التي حتتوي عىل األملنيوم بحيث تصبح قطع معدات وورق أملنيوم يستخدم يف التغليف-2

 بالستيكية أخرى مثل األلعاب املواد البالستيكية بحيث تستخدم يف صناعات -3

 املواد املنسوجة بحيث تستخدم يف صناعة املنسوجات -4

 س: كيف تؤثر عملية إعادة التدوير يف حتسني وضع الدولة االقتصادي؟ 

ج:تساعد يف تقليل من حجم استرياد اخلام الالزمة يف بعض الصناعات مما يؤدي إىل انخفاض تكاليف 

اإلنتاج نفسه فيصبح باإلمكان تصدير هذه املنتوجات إىل الدول اإلنتاج وينجم عن ذلك زيادة 

 املجاورة فريتفع مستوى الدولة االقتصادي

 الدرس اخلامس: قرارات اإلدخار:

 من حيث زيادة أحدمها عن اآلخر؟  س: وضح العالقة بني مفهومي اإليرادات واملرصوفات 

ُف  العجز أو الفائض بأنه مقدار اإلختالف مابني النفقات )املرصوفات( والدخل )اإليرادات (   ج:يعرَّ

ففي حالة زيادة الننفقات عن اإليرادات ينشأ مايعَرف بالعجز أما يف حالة انخفاض النفقات عن 

 اإليرادات فينشأ ما يعَرف بالفائض

 الوحدة الثانية :البنوك 

 حافظ عىل مالك الدرس األول :

 س:اذكر أسباب احلاجة إىل البنوك؟

 اإلدخار   –التمويل  –جاهزية األموال -األمان ج:
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 س:وضح صور اإلدخار يف املنزل؟ 

 ادخار املال يف علبة معدنية )حصالة(-1ج: 

 خيبأ حتت الفراش -2

 خيبأ املال يف اخلزانة -3

 خيبأ املال يف درج املكتب يف املنزل-4

 احلساب الشخيص يف البنك؟  س:وضح

 ج: *يوضع املال يف خزانة مغلقة يف مبنى آمن

 *هناك أنواع خمتلفة من حساب اإلدخار وختتار من بينها ما يناسبك 

 *ُتفرُض الرسوم عىل معظم املعامالت )مثل السحب(

 *ُتنَظُمها احلكومة

 س:ماهو نادي اإلدخار؟

 يّدخر األصدقاُء أو األهل -ج:

 حساب واحد يف البنك  جلميع األفراد-

 لدى كل واحد سجل عن ودائع احلساب -

 حيّدُد أعضاء النادي القواعد اخلاصة بسحب األموال -

 وضح رابط املّدخرات واإلئتامن )اجلمعيات(؟

 جمموعة من األصدقاء أو األقارب يكونون عادًة من املجتمع نفسه-ج:

 منسق اجلمعية(يوِدُع األعضاء املبلغ نفسه يف كل شهر مع شخص منهم )-

 تذهب األموال التي ُتّمع عادًة إىل أحد أعضاء املجموعة يف كل شهر بالتتابع -

 غالًبا مايقرر األفراد هذه الطريقة هلدف معني-
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 الدرس الثاين : البنوك 

 س: متى كانت بداية البنوك يف األردن؟

 م   1925ج: عام 

 أصبحت البنوك يف وقتنا احلارض؟ س:ماذا

 ج:اجلهاز املرصيف األردين

س:جذب اجلهاز املرصيف مدخرات املودعني داخل األردن وخارجه وُتميعها ثم توظيفها يف  

 أعامل اجلهاز املرصيف( استثامرات وطنية )وضح ذلك(؟

سهام يف املجتمع ومؤسساته واإل ج:قامت بتقديم القروض والتسهيالت واخلدمات جلميع رشائح

املشاريع الكربى التي ختص بنية الدولة التحتية األساسية أو ذات الصبغة التجارية والسياحية  

  واإلستثامرية والصناعية إضافة إىل املسؤولية اإلجتامعية

 س: اذكر عوامل اختيار البنك املناسب مع الرشح؟

 املوقع : )كيف(-1ج:

 قربه من مكان السكن أو مكان العمل -أ

 شار فروع له يف مناطق خمتلفةانت -ب 

 انتشار الرصافات اآللية التابعة له وتوفرها يف غري مكان-ج

 ساعات عمل البنك :أن يكون لديه فروع تعمل لساعات متأخرة من الليل -2

الرسوم: )عرف( هي رسوم تتقاضها البنوك من العميل مقابل فتح احلساب واالستفسار عنه -3

 استخدام الرّصاف اآلل والشيكات والسحب واإليداع ب 

 الفائدة:وتشمل الفائدة املكتسبة -4
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مزايا خاصة: وتشمل سمعة البنك واإليداع املبارش واخلدمات املرصفية عرب اإلنرتنت وحسابات  -5

الشيكات املجانية للطلبة واملديرين وموظفي بعض الرشكات وبطاقات اإلئتامن املجانية واجلوائز 

 الشهرية والسنوية 

 دمات التي تقدمها البنوك لألفراد؟ س:اذكر اخل

 فتح احلسابات البنكية بأنواعها املختلفة-1ج:

أو حتويل عملة ألخرى يف أثناء -2حتويل شيك من شخص آلخر  -1مثل التحويل وله طرق عدة-2

أو قبول التحويالت الواردة باسم العميل من بنوك أخرى -3بيع العمالت األجنبية ورشائها نقًدا 

 ( )عدد الطرق

خدمات البطاقات: وهي خدمات متّكن العميل من سحب النقود أو إيداعها أو إجراء عمليات  -3

 الرشاء أو.... بطريقة إلكرتونية )عرف( 

 صناديق اإليداع لألمانات: وهي صناديق حيفظ فيها العمالء أشيائهم املهمة أو الثمينة )عرف (-4

 القروض: أن يعطي البنك العميل مبلًغا مالًيا لرشاء منزل أو سيارة أو ....)عرف(-5

 الدرس الثالث:البنك املركزي األردين 

 س: عرف البنك املركزي؟ 

 مؤسسة مركزية مرصفية ترشف عىل اإلئتامن وتصدر النقود القانونية ج:

 س:ملاذا ُيعد البنك املركزي مؤسسة عامة؟ 

 تي يؤدهياج:خلطورة الوظائف ال

 س:متى أصدر قانون البنك املركزي؟

 1959ج:

 1964ج: :متى بارش أعامله؟س
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 س:عرف اإلئتامن؟ 

 ج:القروض والتسهيالت التي متنحها البنوك لعمالئها من أفراد ومؤسسات ومشاريع

 س:اذكر مهام البنك املركزي األردين؟ 

 وتنظيمها إصدار أوراق النقد واملسكوكات يف اململكة -1ج:

 احلفاظ عىل االستقرار النقدي يف اململكة-2

 ضامن قابلية حتويل الدينار األردين-3

 إدارة اإلحتياطات للبنوك بام يتالئم ومتطلبات متويل النشاط االقتصادي -4

 تقوية املراكز املالية للمؤسسات املرصفية-5

 س: عرف عملية املقاصه؟ 

بنك ما من عمالئه بقصد حتصيلها من بنك آخر وتسوية   ج:هي عملية تصفية الشيكات التي يتلقاها

 األرصدة املختلفة من هذه العملية 

 س:اذكر خدمات البنك املركزي؟ 

 باجلودة والفئات املطلوبةتلبية احتياجات السوق من النقد -1ج:

 توفري السيولة الالزمة للبنوك املرخصة -2

 منح البنوك املرخصة قروًضا-3

 وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك األجنبية ومكاتب التمثيل ترخيص البنوك -4

 مراقبة البنوك املرخصة-5

 الدرس الرابع: أنواع البنوك

 س:عدد أنواع البنوك العاملة يف األردن؟

 بنوك ُتارية-1ج:
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 بنوك إسالمية -2

 بنوك متخصصة-3

 بنوك استثامر -4

 س:عرف البنوك املتخصصة؟ 

بنوك تقدم خدماهتا إىل قطاع معني مثل: الصناعة أو الزراعة فيسمى البنك باسم هذا القطاع   ج:هي

 مثل بنك اإلنامء الصناعي 

 س:عرف بنوك اإلستثامر؟ 

 ج:هي بنوك تسعى إىل أن تقّدم لعمالئها خدمات استثامرية خاصة مثل بنك اإلستثامر العريب

 سالمي؟ س:أوجد الفرق بني البنك التجاري والبنك اإل 

 ج: 

 البنك اإلسالمي  البنك التجاري وجه املقارنة 

حتقيق األرباح بام ال يتعارض   حتقيق أقىص ربح ممكن  هدف البنك األساس 

 مع أحكام الرشيعة اإلسالمية

جذب الودائع، واستثامر  أهداف البنك املالية

 األموال، وحتقيق األرباح

جذب الودائع، واستثامر 

 احاألموال، وحتقيق األرب

تقديم اخلدمات املرصفية  خدمات البنك 

 وتوفري التمويل واألمان

تقديم اخلدمات املرصفية 

 وتوفري التمويل واألمان

 ديني ُتاري أساس عمل البنك 
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أساس التعامل بني البنك 

 والعميل 

التعامل بني العميل والبنك من  التعامل بني الدائن واملدين

 منطلق أهنام رشكاء

الفائدة املتقاضاة من توظيف  توظيف أموال الودائعطريقة 

 املال يف إعطاء القروض

املضاربة اإلسالمية)املشاركة(  

 يف توظيف األموال 

ال توجد خماطرة فالربح ثابت   املخاطرة يف توظيف املال

 من خالل الفائدة 

 حتتمل الربح واخلسارة

ن يتقاىض البنك فائدة مضاعفة إ أثر عامل الوقت يف الربح

 تعثر العميل يف السداد 

ال يتقاىض البنك أمواالً إضافية 

 من العميل إن تعثر يف السداد

يركز عىل اإلستثامر باملال بفوائد  االستثامر

 ثابتة حتقق الربح 

 

ريع يركز عىل اإلستثامر يف املشا

الناجحة التي حتقق الربح 

 واخلسارة فيه حمتملة

 

 البنكية الدرس اخلامس: احلسابات 

 س:لتصبح عمياًل لدى بنك ماذا عليك أن تعمل؟

 التوجه إىل البنك الذي اخرتته-1ج:

 فتح حساب خاص بك -2

 س:عرف احلساب البنكي؟ 

 ج:هو حساب يف مؤسسة مالية مسجل بإسمك حتفظ فيه نقودك هبدف اإلستثامر أو طلبًا لألمان

 س:ماهو اإليداع؟
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 تضع يف حسابك نقود ج:أن 

 س:ماهو السحب؟

 ج:أن تأخذ نقودًا من حسابك 

 س: عرف الوديعة؟

يف البنك من نقود ملدة حمددة وختتلف الودائع طبًقا حلق املودع يف السحب فوًرا أو بعد مدة  ج: مايودع

 حمددة 

 س: اذكر أنواع الودائع مع التوضيح؟

ودائع حتت الطلب: )الودائع اجلارية واحلسابات اجلارية( حساب يستخدمه الفرد إليداع النقود -1ج:

اذا مل حيتفظ  بحد أدنى من النقود واحلسابات اجلارية أكثر  ويمّكنه حترير الشيكاتوقد تفرض عليه رسوم

 شيوُعا وال تدفع عليها فوائد 

ّدع يف البنوك ملدة معينة وُتدفع عليها فوائد يزداد معدهلا الودائع ألجل حمدد: هي األموال التي تو-2

اء تلك املدة وإال فقد  بازدياد مبلغ الوديعة ومدهتا وال حيق للمودع خالهلا سحب قيمة وديعته قبل انته

 حقه يف احلصول عىل الفوائد

الودائع باخطار سابق: هي األموال التي ُتودع لدى البنك ملدة معينة وال حيق للعميل سحبها إال -3

 بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة وإال فقد حقه يف احلصول عىل الفوائد

عها صغار املّدخرين يف حساب توفري بسعر فائدة ثابت ومعني ودائع التوفري:هي األموال التي ُيود

 بحيث يعطون دفرًتا للتوفري ُتثبت فيه عمليات اإليداع والسحب مجيعها ونسبة الفائدة وقيمتها 
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 الدرس السادس: نامذج بنكية

 س: عرف رقم احلساب؟

ه باحلساب ويشتمل هذا  ج:هو الرقم الذي يتوجب عىل العميل استخدامه بكامل مكوناته يف تعامالت

 الرقم عىل رقم تعريفي موحد للعميل والفرع ونوع احلساب

 (؟ IBANس:عرف آيبان )

( وهو معيار دول International Bank Account Numberهو رقم احلساب البنكي )ج:

العمليات املالية  عىل تسهيل معاجلة  "آيبان "لتحديد احلسابات املرصفية عرب احلدود الوطنية يعمل 

 للعمالء وذلك لتامثل طول عدد اخلانات ألرقام احلسابات مع بعضها البعض

 س:عرف هيكلية آيبان؟

 ج: رقم احلساب األساس مسبوق بأصفار عند احلاجة + رمز البنك + حقل التدقيق + رمز البلد  

 س: عرف الشيك؟ 

نكه بدفع املبلغ املدون عىل الشيك ج:هو مطالبة خطية متّكن صاحب حساب ما من توجيه األمر لب

 لفائدة احلامل أو املستفيد 

 الدرس السابع:تطبيقات عملية 

 س:عرف اخلدمات املرصفية اإللكرتونية؟

 ج:إجراء العمليات املرصفية بطرائق إلكرتونية 

 س:اذكر فوائد اخلدمات املرصفية اإللكرتونية؟

 البنك أن العميل لن يكون مضطًرا للذهاب إىل -1ج:

 يستطيع العميل إنجاز معامالته البنكية من أي مكان ويف أي زمان-2

 توفر الوقت واجلهد-3
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 س: عرف بطاقة الرصاف اآلل؟

ج:بطاقة بالستيكية نستعملها لسحب األموال من احلساب املرصيف أو لدفع ثمن ماتشرتيه من سلع أو 

 أمواله فقط خدمات وهي ترتبط بحساب العميل املرصيف وختصم املبلغ من

 (؟ PINس:عرف رقم تعريف الشخيص )

رقم رسي شخيص مكون من أربع خانات يستخدم بدل التوقيع للتحقق من هوية حامل البطاقة   ج:هو

يمنحك صالحية الوصول إىل حسابك املرصيف وتسديد قيمة مشرتياتك وإجراء املعامالت عرب أجهزة  

 الرصاف اآلل 

 س: ما أمهية الرقم الرسي؟ 

 أحدهم ج:حلامية العميل من الرسقة يف حال وقعت البطاقة يف يد 

 س:اذكر خطوات استخدام الرصاف اآلل بالرتتيب؟

 التوجه إىل آلة الرصاف اآلل -1ج:

 أدخل البطاقة -2

 اخرت اللغة -3

 أدخل الرقم الرسي -4

 اخرت العملية واملبلغ -5

 اسحب البطاقة -6

 استلم النقود واإليصال-7
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 تم بحمد الله

 
 التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس  

 ويفضل الرجوع الختيارات أستاذ املادة وللكتاب
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