
 

 

 مديرية التربية والتعليم /
 مدرسة

 2021/2022 الثانيالنهائي للفصل الدراسي  الثقافة المالية
 مع االجابات

 :...../...../.....التاريخ        االسم: ـ..................................                                                                                   

 ساعة واحدةالزمن :                                                                                                                 ثامن   الصف: ال     

 عالمات( 01)   (أمام العبارة الخاطئة: ✖( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )✔السؤال األول: ضع إشارة )

 (       خطا)                                     االئتمان واالدخار يكون بالمال فقط.  .1

 (       خطأ)                               لدى كل شخص سجل من ودائع األداء من خيارات الحساب الشخصي في البنك أن .2

 في المواردترشيد استهالك المصاد .3
ً

 (       نعم)                                    ر يعد ادخارا

 (   نعم    )                           نك من إدارة أموالك بطريقة فاعلةيجب وضع خطة تمك .4

 من  .5
ً

           خطأ واالئتمان خطوات خيار رابط االدخار يعد فتح حساب واحد لجميع أفراد مجموعة معينة قررت االدخار معا

 (     خطأ   )                           ي بنك في األردن اصدار أوراق النقد والمسكوكات. يستطيع أ .6

 (خطأ )                                                   .تقوم الحكومة بتنظيم الحساب الشخصي في البنك .7

 ( صح )       من عوامل اخيار البنك المناسب ساعات عمل البنك.  .8

 )           البنك التجاري عن البنك اإلسالمي في انه يقدم لعمالئه الخدمات المصرفية ويوفر لهم التمويل. يختلف  .9

 ( خطأ

 ( خطأ )                من فوائد عملية إعادة التدوير زيادة حجم استيراد المواد الخام.  .11

 عالمات(9)      السؤال الثاني:اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل مما يلي: 

.    االعمال الحسنة .أ
ً

 كل عمل أجمعت ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده على أن فيه خيرا

:يمكن وصفه بأنه مورد طبيعي ال يمكن انتاجه أو زراعته أو توليده أو استخدامه على نطاق يحافظ على  المورد المحدود .ب

 معدل استهالكه، وانما يمكن توفيره. 

 تحويل المواد المستعملة إلى منتج جديد. :هي عملية  إعادة التدوير .ج

 زيادة النفقات عن اإليرادات. : العجز .د

 : هي صناديق يحفظ فيها العمالء اشياءهم المهمة أو الثمينة.  صناديق إيداع االمانات .ه

 بنوك تقدم خدماتها إلى قطاع معين.  بنوك متخصصة :  .و

 هو حساب في مؤسسة مالية مسجل باسمك. :    الحساب البنكي .ز

 القروض والتسهيالت التي تمنحها البنوك لعمالئها من أفراد ومؤسسات ومشاري    ع. :  تماناالئ .ح



 

 

عملية تصفية الشيكات التي يتلقاها بنك من عمالئه، بقصد تحصيلها من بنك آخر وتسوية األرصدة المختلفة من :  المقاصه  .ط

 هذه العملية. 

 

 
 

 (عالمتان)      "بنك البنوك"؟ : علل: تسمية البنك المركزي ب الثالث السؤال 
النه يؤدي دور البنك بالنسبة للبنوك األخرى فيحتفظ باالرصدة النقدية للبنوك التجارية ويعمل على إقراضها في حال أصيبت 

 بالعجز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 (عالمات3)    األسهم الثالث في رمز عملية إعادة التدوير؟ : إلى ماذا ترمز الرابع السؤال 
 ترشيد استهالك                    إعادة استعمال               إعادة تدوير 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 (عالمات4)                               : عدد أنواع الحسابات البنكية: الخامسالسؤال 
 تحت الطلب 
  ألجل محدد 
  بإخطار سابق 
 توفير 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 وك التجارية والبنوك اإلسالمية حسب ما هو موضح في الجدول أدناه: : قارن بين البنالسادسالسؤال 

 عالمات(8) 

 البنك اإلسالمي البنك التجاري وجه المقارنة الرقم

 أساس عمل البنك 0

 ديني تجاري

2 
المخاطرة في توظيف 

 المال

 تحتمل الرب  ح والخسارة  ال توجد مخاطرة فالرب  ح ثابت

 أهداف البنك المالية 3

جذب الوداع ، استثمار األموال ،  

 تحقيق األرباح 

جذب الوداع ، استثمار األموال ، تحقيق 

 األرباح

 أثر عامل الوقت في الرب  ح 4

 ال يتقاضى البنك أموال اضافيه  يتقاضى البنك فائدة مضاعفه 



 

 

 
 

 


