جبيــــعـة فــــهســـطيٍ

رقى انًسبق:

رقى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسى انًسبق :فقو المعامالت اإلسالمية
تبريخ االيتحبٌ:

انًحبضر :د.سًيح حجبج

6112/ 11 / 62و

عذد األسئهة )3( :أسئهة
زيٍ االيتحبٌ :سبعة

االيتحبٌ انُصفي انثبَي

اسى انطبنب:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انفصم انذراسي األول

انكهيـــــــــة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6112 -6112

انقسى /انتخصص :ـــــــــــــــــــــــــ

استخذاو اآلنة انحبسبة (ال)

استخذاو انًعبجى أو انقواييس (ال)

أجب /أجيبي عن األسئلة التالية:
 5عالمات

الدؤال األول:
ضع /ضعي عالمة اإلشارة المناسبةصح أو خطأ أمام العبارات التاليـة:
 .1ال يرح خيار الذرط في عقد الررف وعقد الشكاح( ).

 .2إذا علم السذتري بالعيب عشد القبض يدقط حقو بالرد( ).
 .3يجب أن يكهن الثسن في عقد االسترشاع معجلا( ).

 .4بيع التهلية ىه أن يحدد البائع الثسن بشقص عن رأس السال ( ).
 .5السقايزة عقد يلتزم بسقتزاه كل من الستعاقدين أن يشقل إلى اآلخر ،على سبيل التبادل
ملكية مال ليس من الشقهد( ).

 5عالمات

الدؤال الثاني:
ضع /ضعي المرطلح المناسب لما يلي:

.1ىه بيع سلعة آجلة مهصهفة في الذمة بثسن مقدم(

).

.2ىه أن يرشع لو شيئ ا مسا لو علقة برشعتو على وجو مخرهص(

).

.4بيع بسثل الثسن األول وزيادة ربح معلهم متفق عليو بين الستعاقدين(

).

.3عقد على مبيع حال بثسن مؤجل يددد مفرقا على أجزاء معلهمة في أوقات معلهمة(
.5ىه دفع السال على وجو القربة هلل تعالى ليشتفع بو آخذه ثم يرد لو مثلو أو عيشو(
الدؤال الثالث:

).
 5عالمات

اختر /اختري االجابة الرحيحة لكل مما يلي؟.

.1أن يبيعو شيئاً ال يذاىجه ومتى لمدو وقت البيع ىه بيع:

أ -الشجش

).

ب -السلمدة

.2حكم البيع وقت النجاء يهم الجمعة:

ج -السزابشة

1

د .العيشة.

ب -حرام

أ -جائز

د .مشدوب.

ج -مكروه

.3إذا كان الخذب من المدترنع فيه عقج:

أ -مزاربة

ب -استرشاع

.4من الدبع المهبقات:

أ-الربا

ب -الدحر

د -اجارة.

ج -بيع

ج -القتل د -كل ما ذكر.

.5بيع من البيهع التالية باطل شرعاً:

أ-بعتك ىذا العقار بألف أو بألفين نديئة ،فقال :قبلت
بألفين نديئة فخذىا بأييسا شئت فقال :قبلت

ب -بعتك سيارتي بألف نقدا أو

ج -بعتك ىذا نرفو بألف ونرفو بألفين

فقال :قبلت د -بعتك داري بألف ديشار نقدا فقال :قبلت.

مالحظة :الخط الجسيل والترتيب أمهر ليا اعتبار في العلمات والدرجات.

انتيت األسئلة

مع تمنياتي لكم بالتهفيق والنجاح

مجرس المادة د .سميح كامل حجاج
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