
 ٢٠٢١/٢٠٢٢الثانوية المختلطة حمزةمدرسة روضة األمير 

 ماليه /الصف السابع ثقافةالمبحث: 

 -----------------اسم الطالب:
 

 

 عالمات(9) ☺اوال : اختر رمز االجابة الصحيحة في ما يلي 

 حسب: آلخرالمال من شخص  أهميةتختلف درجة  .1

 د. جميع ما ذكر  ج.البيئة ب.متطلبات الحياة  ا. العمر

 . نستطيع بالمال تنمية الجانب:2  

 ح. النفسي     د. جميع جوانب الحياة  فقط   ب. الروحي والصحي الصحيا.

 :  بأنه. يعرف االكتفاء الذاتي 3  

 ا. مجموعة العناصر و المواد التي يمكن استخالصها من الطبيعة        

 ب. مجموعة المعارف و المهارات و الخبرات والتدريب و المؤهالت لدى الفرد       

 الخاصة لتلبية احتياجاته من السلع و الخدمات  إمكاناتهج. اعتماد الفرد علي     

 لدى الفرد: المتوفرةالتدريب والمؤهالت . مجموعة المعارف والمهارات والخبرات و4

 د. ال شي مما ذكر ج. ا + ب ب. االكتفاء الذاتي ا. الموارد البشرية   

 هي: اإلنسانواستغاللها لفائدة  الطبيعة. مجموعة العناصر والمواد التي يمكن استخالصها من 5

 ميع ما ذكر ج. الموارد البشرية   د. ج  ب. االكتفاء الذاتي الطبيعيةا. الموارد 

 المال في منحنا القدرة على شراء الكتب و حضور الدورات لتنمية : أهمية. تكمن  7

 د. الجانب الفكري    ج.الجانب الروحي.    ب. الجانب العاطفي ا. الجانب الصحي و الجسدي 

 . بالنسبة للجملة )كل شخص غني سعيد و كل شخص فقير غير سعيد(؟؟ 8

 ب. خاطئة )ليس كل شخص غني سعيد (  ا.جملة صحية

 د. خاطئة )ليس كل شخص فقير غير سعيد (   ج. ب + د

 : إلى. االكتفاء الذاتي لم يحقق النجاح نظرا 9

 األفرادب. تناقص حاجات   األفراد حاجاتا. تزايد 

 د. ال شي مما ذكر     ج. ا + ب

 ............................................................................... 



 

 

 عالمه(11ال عن كل مما يلي :  ) أوثانيا : اجب بنعم  

 )    (                اآلخرينو الصحة  ومحبة  األسرةالسعادة الحقيقة تكمن في  .1
 )  (                          المال شيء ال مفر منه ، لتلبية احتياجاتنا الرئيسة الحاجة الى .2
 جميع األفراد ينظرون  إلى المال بالطريقة نفسها من حيث األهمية                   )   (  .3
 )   (                                         المال هو كلما ليس له قيمه ماديه .  .4

 )     ( دائماً الشخصي  ييرأيغلب  أنيحب  .5

 )    (  المال في الحياة  بأهمية.لكل شخص تفكيره الخاص 6

 يمكن الحصول عليها.).        ( ال وأشياءيمكن الحصول عليها بالمال  أشياء.هناك 7

……………………………………………………………………… 

 المساعيد  إيمان: معلمة المادة                                             بالتوفيق للجميع 

 


