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 ( 2( وعدد الصفحات )  4اجيبي عن جميع االسئلة التالية علما بان عدد االسئلة ) 

 عالمات ( 6) عرفي المصطلحات التالية السؤال االول :

 الوكالة (أ

 

 الكفالة (ب

 

 

 ج ( االغراق بالدين

 

 

 عالمات ( 22) االجابة الصحيحةاختاري  -السؤال الثاني :

دينار  2( كرتون ملون بسعر  22ترغب سعاد بعمل مشروع فوانيس  ورقية لرمضان وبيعها وهي تحتاج الى )  -2

دينار وعليه فان  52دينار للوحدة  اضافة الى مساعدة زميلة لها مقابل  3( بسهر  5للكرتون و احبال زينة عدد )

 التكلفة االجمالية هي

 225د ( 225ج (    452  ب (   225 (أ

 دينار  فان ايراد مشروعها هو 5فوانيس وباعت  نصفها بسعر الفانوس الواحد بسعر  02اذا ما انتجت سعاد  -2

 225د(   225ج( 452ب(225 (أ

 تكلفة انتاج الفانوس الواحد بمشروع سعاد السابق ذكره تقريبا  -3

  دينار ب(  دينار ونصف ج(  دينار وعشرين قرش د( دينار وربع (أ

دينار خصم شهري 222( دينار من البنك مقابل  2222ارادت سلمى ان تسافر بالصيف فقررت ان تقترض مبلغ ) -4

 دينار وعليه فان مبلغ الدين الغارق لسلمى هو322من راتبها البالغ 

 د( ال شيء مما ذكر  322ج(   222ب(   222 (أ

تراها ولما تفقد رصيده وجد ان الرصيد في دينار لقاء بضاعة اش 2222حرر اسماعيل شيك لعبد السالم قيمته  -5

 دينار وعليه البد ان يودع في البنك مبلغ 2322البنك 

 2322د(  322ج (  2222ب( 022 (أ

دينار اردني الى ابنه لتسديد قسط الجامعة واجب االستحاق 052بمبلغ  22/4/2225وقع سعيد شيكا بتاريخ  -6

  فان ابنه يستطيع صرف الشيك يوم 20/4/2225بتاريخ 

 4-25د(                            4-32ج(                        4-20ب(                    4-22 (أ

 

 

 42/       -العالمة : لمادة  الثقافة المالية  الثانياختبار نهاية الفصل 

 اليـوم:  األساسي العاشرللصف:  المملكة األردنية الهاشمية

 التاريخ:    /    / 2022 /2021السنة الدراسية  وزارة التربية والتعليم

 الزمن : ساعة ونصف مدرسة         مديرية تربية 

 الشعبة :    االسم :
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 عالمات ( 4السؤال الثالث : اكملي نموذج الكمبيالة اكماال صحيحا  )

سلمى مهندسة بوزارة الزراعة تقدم لخطبتها شاب مهندس حديث التخرج لذلك طلب من سلمى التوقيع على كمبياالت 

 دينار  حتى يستطيع البدء بمشروعه ويتزوجا  اكملي بيانات الكمبيالة التي امامك 2222بقيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 عالمة ( 22الرابع:وضحي ما هو التصرف الخاطئ الذي قام به االفراد مع السبب في حال وجد الخطا . )السؤال 

 تكفل ليلى , علما ان ليلى ليس لها مصدر دخل ثابت  ارادت مريم ان -2

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

 توكيل زياد اخاه طارق توكيال عاما العمال متابعة بناء منزل زياد  -2

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

و  بمحل زبيدة  ( دينار على ان يكون االداء 2522) تحرير زبيدة كمبيالة لفادية لقاء شراء ها بضاعة   بقيمة  -3

 غير قابل للتاجيل  5/2222-22الدفع بتاريخ 

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

 ( دينار ثم سحبت في اليوم نفسه كامل رصيدها من البنك 4222حررت صفاء شيكا لميسون قيمته )  -4

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

 توكيل زياد صديقه طارق بيع منزل اسرة زياد بعد وفاة والده  دون علم اخوة زياد  -5

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

 عالمة (0السؤال الخامس:   اجيبي عن االسئلة التالية  )  

 خطوات اذكريها  3باتباع يمكن للشخص تجنب االغراق في الدين  -2

 

 

 

 

 فقط ( 4)  وسائل ترويج المنتجات ما هي  -2

 

 

 

 

 

 انتهت االسئلة

 المعلم:

 كمبيالة 

 اسم المدين ................    رقم الهوية 

 اسم الكفيل  .................. رقم الهوية 

 الشاهد االول .......................... الشاهد  الثاني ..........................

 

 

............................. فقط ال غيرمكان الوفاء ....................                               مبلغ وقدره ............  

 توقيع الكفيل .......................   توقيع المدين ............................ 

 

 

 فلس                                دينار


