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أجب عن جميع األسئمة:

السؤال األول :

ضع /ضعي عالمة صح أو خطأ أمام ما يمي 10:درجات

 -1بيع األمانة ىو البيع الذي ال يذكر البائع فيو رأس مالو بل يضع سع ار محددا( .

(

 -2إن األساس في العقود ىو صدور ما يدل عمى الرضا بصورة واضحة مفيومة.

)

 -3المقصود بالمحرم لذاتو ىو ما حرمو الشارع لما فيو من األضرار والمفاسد الذاتية( .
 -4ما حرم لذاتو ال يباح إال لمضرورة ،وما حرم لغيره يباح لمحاجة.

)
)

(

 -5اتفق الفقياء عمى جواز انعقاد اإلجارة عمى المنافع المحرمة بخالف المنافع الم باحة( .
 -6اتفق الفقياء عمى صحة عقد اإلجارة بإشارة األخرس إذا كانت مفيومة(.
 -7يجب أن يكون المال معموماً لمعاقدين قد اًر وصفة في عقد السمم.

)

)

(

 -8تصح إعارة طعام لألكل ،أو الشمعة للوقود.

شيئا آخر؛ فمو أن يؤجره لغيره بنفس األجرة أو بأقل أو أكثر.
 -9من استأجر ًا
دار أو ً
 -10بيع المساومة ىو البيع الذي يذكر البائع فيو رأس مالو ويضع سع ار محددا لمسمعة( .

)

)
(

(

)
)

)

السؤال الثاني 10:درجات
ضع مصطمحا لما يمي :
)

 -1نظام يقوم عمى مبادلة شيء بشيء أخر(.

 -2بيع بمثل الثمن األول وزيادة ربح معموم متفق عميو بين المتعاقدين(.
ٍ
)
سمعة آجمة موصوفة في الذمة بثمن ُمقَ َّدم( .
 -3ىو بيعُ
 -4عقد عمى مبيع في الذمة شرط فيو العمل عمى وجو مخصوصبثمن معموم ( .
)

)
)

يرد بدلو من غير زيادة (.
 -5تمميك شيء مالي لمغير عمى أن ّ
ِ
 -6عقد عمى مبيع حال بثمن مؤجل يس َدد مفَرقًا عمَى أ ْ ٍ
مومة) ( .
َ
َج َزاء َم ْعمُومة في أَوقَات َم ْع َ
َُ َ ُ َ ُ
)
 -7عقدمعاوضةماليةتفيدممكالعينوالمنفعةعمىالتأبيدالعمىوجيالقربة( .
 -8ىو من يعمل لواحد ،ويسمى أجير واحد ،ويستحق األجر بتسميم نفسو مدتو( .
 -9إباحة االنتفاع بال ّشيء مع بقاء عينو ليرده(.

)

)

 -10تمميك منفعة من عين معمومة مدة معمومة ،يتبعو تمميك العين عمى صفة مخصوصة بعوض معموم( .
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السؤال الثالث  30 :درجة
أجب /أجيبي عن األسئمة التالية بإيجاز ؟.
 -1ما ىو حكم بيع المعاطاة ؟.

 -2ما ىو حكم تصرف الفضولي؟.

 -3ما ىي شروط شروط بيع الخيار؟.
 -4فرق/ي بين ربا الديون وربا البيوع؟ .

 -5بين/ي حاالت وشروط م بادلةاألموال والمثمنات؟.
الخاصة؟
 -6تحدث/ي عنشروط المقايضة
ّ

 -7ماذا تفيم/ي من ىذه اآلية (فَمن جاءه مو ِعظَةٌ ِمن رب ِ
ف َوأ َْم ُرهُ إِلَى المَّ ِو)؟.
ِّبو فَ ْانتَيَى َفمَوُ َما َسمَ َ
ْ َ
َ ْ َ َُ َْ
 -8ما ىو خيار التخبير بالثمن؟.
 -9ما ىي أنواع القرض؟.

 -10ما ىي خصائص عقد االستصناع؟.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

إنتهت األسئمة
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