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أجب عن األسئمة التالية:

السؤال األول:

ضع كلمت صح أمبم العببرة الصحيحت و كلمت خطأ أمبم العببرة الخبطئت مع التعليل .
 .1أسمم رجل في تمرعمى أن يقبضو مؤجالً في أوقات متفرقة أجزاء معمومة .
 .2يصح السمم في كل األموال  ،مثمي أو مكيل أو عددي كان أو قيمي .

 .3العقد الذي ظير في محمو عيب ينعقد صحيحاً نافذاً لكن غير الزم بالنسبة لممتممك . .

 .4اذا قبض راس المال في السمم جاز التصرف منو قبل تسميم المسمم فيو النو صار ممكو و تحت يده .
 .5يشترط في عقد السمم و عقد اإلستصناع قبض راس المال في مجمس العقد
 .6يشترط في الكفيل الذكورة تأكيداً لموفاء و االلتزام .

 .7يشترط في الشركة تساوي المالين في القدرالن الربح و الخسارة عمى قد المال .
 .8جاز لولي الطفل و المجنون أن يقارض (يضارب) بماليما .
 .9الوصية و اليبة كالىما تبرع اال أن اليبة تنفذ حال الحياة و يمكن فييا البدل .
.10يجوز رجوع األب عن ىبتو لولده بخالف غيره من الناس.
ج

السؤال الثاني:
عرف المصطمحات األتية شرعاً .

تركة المفاوضة  ،تركة الوجوه  ،اليبة  ،الخيار  ،اإلستصناع .

السؤال الثالث:

أ .دلل عمى مشروعية السمم و ما الحكمة من تشريعو ثم بين أحكامو ؟

ب .تكمم عن عقد االستصناع من حيث الصفة و األثار و االنتياء؟

ت .اذا تمت الكفالة بأركانيا و شروطيا ترتب عمييا أثارىا وضح ىذه األثار ؟
ث .ما ىي شروط الربح في عقد المضاربة ؟

السؤال الرابع :
 .1اذكر األثار المترتبة عمى عقد اإلجارة ؟
 .2اذكر شروط المال في شراكة العنان ؟
 .3اذكر شروط المال و الربح من عقد المضاربة ؟

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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