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 الوحدة األولى اإلستهالك الواعي 
 الفصل األول: الحاجات والرغبات 

 احلاجات والرغبات: الدرس األول 

 س: عرف احلاجات ؟

 ج:ماحيتاج إليه اإلنسان ويصعب عليه العيش بدونه)مثال: املآكل وامللبس واملسكن( 

 س:عرف الرغبات؟

 ج:ما ُيفّضل امتالكها وال يُُضُّ فقداهنا

 س:اذكر أمثلة عىل احلاجات والرغبات؟

 احلاجات: األكل الصحي والتعلم ج:

 الرغبات:رشاء األلعاب وجهاز احلاسوب

 حاجة؟  س:هل يمكن أن تصبح الرغبة

ج:سبب اختالف احلاجات والرغبات من شخص آلخر هو عوامل البيئة واإلجتامعية والثقافية 

 والفكرية

 الدرس الثاين : القرارات املالية 

 س:ملاذا علينا التفكري والتخطيط قبل اختاذ القرارات املالية؟ 

 ج:ألن عواقبها عديدة فيجب أن نفكر جيًدا 

 س:عرف املوازنة؟

 تساعد الفرد يف حتديد دخله وطرائق إنفاقه خالل مدة زمنية حمددة  ج:هي خطة مالية

 س:متى نأخذ القرار املناسب؟

 ج:عند مواجهة حتديات يف املوازنة وجيب إجياد خطط بديلة 
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 الدرس الثالث:النزعة اإلستهالكية 

 يها س:عرف النزعة اإلستهالكية: ميل الفرد إىل اإلنفاق عىل املنتجات دون احلاجة الفعلية إل

 س:متى يمكن رشاء الرغبات؟

 ج:*اذا تم رشاء كل احلاجات

 *اذا بذلت جمهوًدا كبرًيا هبدف توفري املبلغ املطلوب

 *إذا كان رشاء هذه الرغبة فعاًل يمنحك السعادة 

 الفصل الثاين : اإلنفاق 

 الدرس األول : خيارات الترصف باملال 

 والتربعواإلدخار؟عرف االستثامر واإلنفاق 

 ج: اإلستثامر: استغالل النقود بطريقة مدروسة يف مدة زمنية معينة هبدف احلصول عىل أرباح مستقبلية

 اإلنفاق: استخدام املال لرشاء ما حتتاج إليه أو ما ترغب به

 التربع: منح جزء من املال أو الوقت أو القدرات لآلخرين من غري انتظار املقابل منهم 

 توفري بعض املال لرغبات أو حاجات مستقبلةاإلدخار: 

 س:عىل ماذا يعتمد اإلنفاق؟ 

 ج: بناًء عىل حاجاتنا ورغباتنا وشخصيتنا 

 الدرس الثاين :تعلُّم اإلنفاق

 س:ما السبب ملعاناة األفراد من األزمات املالية؟

 ج: بسبب نمط اإلستهالك الغري واعي  

 سليم؟ س:كيف نكفل إشباع حاجاتنا عىل نحو متوازن و

 ج:التوازن واإلعتدال القائم عىل املوازنة بني الكسب واإلنفاق
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 س:اذكر أقسام النفقات؟

 ج:نفقات أساسية )حاجات( نفقات كاملية )رغبات(

 س:اذكر أمثلة عىل الرغبات واحلاجات والوسطى بني احلاجات والرغبات؟ 

 ج:الرغبات:حضور برامج ترفيهية  

 احلاجات: رشاء حذاء ومالبس 

 ى بني احلاجات والرغبات: الذهاب إىل رحلة مع األصدقاءالوسط

 الدرس الثالث: اإلنفاق الرشيد

 عرف اإلنفاق؟س:

أموالنا عىل نحو جيد واألخذ باحلسبان مصلحة اآلخرين واملجتمع والبيئة عندما نتخذ  ج:إدارة

 القرارات اإلستهالكية

 س:هل خيتلف اإلنفاق للكبري عن الصغري؟

 ج:نعم إلختالف األمور الرئيسية التي ينفق عليها الكبار عن الصغار

 س:عىل ماذا يشتمل اإلنفاق املسؤول؟ 

 نفاقج:اجليب: قدرتك عىل اإل

 األولويات: حاجتك الفعلية واألشياء ذات القيمة األكرب يف حياتك 

 عالقتك مع الناس: مدى التضحية بحقوق أي شخص أو مصلحته يف إنتاج السلعة التي ستشرتهيا

 عالقتك مع البيئة: مدى الُضر بالبيئة خالل إنتاج السلعة التي ستشرتهيا
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 الوحدة الرابعة: املخاطر املالية

 الفصل األول اإلدخار

 الدرس األول:تعلُّم اإلدخار 

 س:عرف اإلدخار؟

 ج:توفري بعض املال لرغبات أو حاجات مستقبلية

 س:اذكر أسباب اإلدخار؟ 

 ج: استخدام شخيص

 طوارئ غري متوقعة

 الفرص املستقبلية

 س: هل اإلدخار يقترص عىل املال فقط؟ 

 باملوارد املختلفة التي يمكن ترشيدها  ج:ال وانام يشمل اإلدخار

 الدرس الثاين : صعوبات اإلدخار

 س:وضح الفرق بني األهداف طويلة املدى واألهداف قصرية املدى؟

 ج: األهداف طويلة املدى: قدحيتاج حتقيقها إىل ستة أشهر فأكثر 

 األهداف قصرية املدى: قد حتتاج إىل بضعة أسابيع أو بضعة أشهر

 الثاين:  إجابة السؤال

اليد العليا هي اليد املنفقة واليد السفىل هي اليد السائلة وهنا يبني لنا خري العمل واجلد للحصول عىل  

 املال من اليد السفىل التي تسأل الناس بإعطائها املال دون كد وتعب وعمل 
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 الدرس الثالث: أشكال اإلدخار

 س:اذكر أنواع اإلدخار املختلفة؟

 مايل )فردي ومجاعي(  ج:ادخار

 ادخار اجتامعي )ادخار املوارد( 

 س:اذكر أهداف اإلدخار لكل من هذه األنواع؟

 ج:اإلدخار املايل: لتحقيق األهداف التي يتطلع اإلنسان إىل حتقيقها 

 : لتنمية بيئة إجيابية يف املجتمع والشعور بأمهية العطاء واملحافظة عىل البيئةاالجتامعياإلدخار 

 الفصل الثاين: كسب األموال 

 الدرس األول:كسب املال

 س: كيف حيصل الناس عىل املال؟ 

 ج: *التوظيف

 *األعامل التجارية )املهن( 

 *تأسيس رشكة خاصة

 س: عىل ماذا يعتمد مبلغ املال الذي حيصل عليه الفرد؟ 

 ج: الوظائف التي يتفاوت دخلها كام تتصف بالثبات

 س: عىل ماذا تعتمد بعض املهن ؟ 

 ج:*يعتمد دخل البائع عىل عدد املشرتين لبضاعته كام يعتمد عىل سعر البضاعة الذي حُيدده السوق

 س: عرف الفساد؟

 ج:هو سوء استخدام املال والسلطة هبدف الكسب الشخيص

 س: اذكر أنواع الفساد؟

http://www.fb.com/talakheesjo


 

8                              www.fb.com/talakheesjo  
 

 –2020 
 

 ج: الرسقة والواسطة وتقديم الرشوة أو قبوهلا

 سؤال الثاين: إجابة ال

الفساد هو كل عمل خمالف لألخالق والقانون ويوصل إىل احلصول عىل منفعة شخصية غري مرشوعة 

األمر الذي جيعل منه منفًذا حلصول بعض األشخاص عىل مناصب عمل ليست من حقهم وحرمان  

 آخرين يملكون احلق فيها

 الدرس الثاين: املال وسيلة أم غاية؟ 

 تطلب وجود املال؟س:ما اإلحتياجات التي ت

 ج: املواد الغذائية واملالبس

 س:هل هناك أمور أهم من املال؟ 

يف احلياة مهمة مثل املحبة والصداقة   أمورج:املال مهم ولكن ليس وحده فقط املهم بل هناك 

 واألمن واألمان التي متنحنا السعادة االجتامعيةوالعالقات 

 
 تم بحمد الله

 
 التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس  

 ويفضل الرجوع الختيارات أستاذ املادة وللكتاب
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