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 الصحيحة في كا مما يلي  اوال : اختر رمز االجابة

 تختلف درجة اهمية المال من شخص الخر حسب: .1

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

 . منستطيع بالمال تنمية الجانب:2   

 ح. النفسي     د. جميع جوانب الحياة  ا.االصحي فقط   ب. الروحي والصحي 

 . يغرف االكتفاء الذاتي بانه  :3  

 ا. مجموعة العناصر و المواد التي يمكن استخالصها من الطبيعة        

 ب. مدموعة المعارف و المهارات و الخبرات و لبتدريب و المؤهالت لدى الفرد       

 ج. اعتماد اللفرد علي امكاناته الخاصة لتلبية احتياجاته من السلع و الخدمات     

 د. جميع ما ذكر      

 لنقود كان االفراد يستخدمون . قبل استخدام ا4 

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

 . المقايضة تعني 5

 ج. البائع هو نفسه المشتري  ب. نظام بدائي ا. تبادل االفراد فيما بينهم مباشرة

 د. جميع ما ذكر 

 .بالمال تستطيع تنمية جميع جوانب حياتنا و منها 6

 ب. الجانب الفكري و العقلي   ا. الجانب الصحي و الجسدي

 د. ا +  ب   ب.الجانب المالي 

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

 نب الروحي ج.الجا  ب. الجانب العاطفي ا. الجانب الصحي و الجسدي 

 د. ال شي مما ذكر 



 . 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

 . االكتفاء الذاتي لم يجقق النجاح نظرا الى 9

 ص حاجات االفرادب. تناق  ا. تزايد جاجات االفراد

 د. ال شي مما ذكر     ج. ا + ب

 . السعادة الحقيقة تكمن في10

 د. ال شي مما ذكر  ج. محبة االخرين ب. العمل  ا. الصحة و االسرة 

 ثانيا : اجب بنعم او ال عن كل مما يلي : 

 ( تم استخدام نظام المقايضة كبديل للنقود                                      )    .1

 السعادة الحقيقة تكمن في االسرة و الصحة فقط                            )    ( .2
 ال تختلف نظرة االشخاص الهمية المال ابدا                                )    (   .3
 ال يجب ان يغلب رايك الشخصي دائما علي اراء االخرين                )    ( .4
 )    (                          مفر منه ، لتلبية احتياجاتنا الرئيسة الحاجة الى المال شيء ال  .5
 جميع األفراد ينظرون  إلى المال بالطريقة نفسها من حيث األهمية                   )   (  .6
 )   (                                         مجاراة االصدقاء في شراء بعض الحاجات .  .7

 )   (                          كون المال مساعدة من ال يملكونه ال ينبغي على الذين يمل .8
 )     (     يحب ان يغلب رايي الشخصي دلئما  .9
 )    (  لكل شخص تفكيره الخاص باهمية اللمور في الحياة  .10

 

 الفراغ في الفقرات التالية بالكلمة المناسبة  ثالثا : امال

 لكل شخص .......... و ........... الخاصة فيما يتعلق بالمال . .1

 تكمن اهمية المال في منحنا القدرة لالنفاق علي العائلة لتنمية الجانب ............... .2
 .....االفراد االكتفاء .............لم يحقق...............نظرا الي تزايد ......... .3
نستمد طاقتنا الروحانية من ..................................... ، مما يحقق لنا   .4

................................. 
 مرتبط بالمال ألهميته في حياتنا هو ............................. ركن االسالم .5

تكمن أهمية المال في منحنا القدرة على العطاء والصدقات واألضاحي لتنمية  .6

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

تكمن أهمية المال في منحنا القدرة على شراء الغذاء الصحي وممارسة الرياضة لتنمية  .7

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

 تكمن أهمية المال في منحنا القدرة على االنفاق على العائلة لتنمية .8

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



االكتفاء الذاتي اعتماد الفرد علي ...........................لتلبية ...........من السلع و  .9

 الخدمات 
ي ................االفراد فيما بينهم مباشرة منتجاتهم من ....... و المقايضة نظام يائي يعن .10

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

 السؤال الرابع : وصل بين القائمة )ا( و القائمة )ب( بما تراه مناسبا 

 االجابة القائمة ب القائمة ا

  .استبدال سلعة بسلعة 1 ا.المال يمنحنا القدرة علي العطاء

  .لتلبية احتياجات رئسية2 المال شي ال مفر منه ب.الحاجة الي

  . تنمية الجانب الروحي3 ج. المقايضة

  . اسعاد االخرين4 د.اهمية المال 

  . تختلف حسب العمر مثال5 ه.تستطيع بالمال 

 

 السؤال الخامس : ا.ما هو االكتفاء الذاتي ؟

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

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

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

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