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اختبار مادة الفقه  ,1الفترة الثالثة  ,الفصل الدراسً الثانً لعام 1444هـ
السؤال األول  :اختاري اإلجابة الصحٌحة مما ٌلً :
 ( -1وضع السلعة التالفة تحت واظهار السلعة السلٌمة فوق ) مثال لنوع من أنواع البٌوع المحرمة سببها الظلم وهو :
ج -النجش
أ -الغش
د -االعانة على المعصٌة
ب -االحتكار
 ( -2حبس السلعة عن الناس مع حاجتهم الٌها  ,ثم بٌعها بسعر مرتفع ) تعرٌف :
ج -االحتكار
أ -الغش
د -حماٌة الحقوق الفكرٌة
ب -النجش
 ( -3مبادلة صاع من التمر السكري بصاعٌن من التمر البرحً مع التقابض فً الحال ) مثال على :
ج -ربا الفضل
أ -ربا الدٌون
د -ربا القروض
ب -ربا النسٌئة
 ( -4اشترى سٌارة ثم باعها على شخص آخر غٌر البائع بثمن أقل ) مثال على :
ج -العٌنة
أ -ربا الدٌون
د -عقد الصرف
ب -التورق
 -5حكم العٌنة :
ج -محرم
أ -مكروه
د -جائز
ب -بدعة
 -6الغرر هو :
ج-مبادلة النقود بعضها ببض
أ -البٌع مجهول العاقبة
د -مبادلة نقد بطعام
ب -اإلثارة
 -7حكم التأمٌن التعاونً :
ج -مكروه
أ -محرم
د -واجب
ب -جائز
 -8حكم خصم االوراق التجارٌة :
ج -مكروه
أ -محرم
د -واجب
ب -جائز
 -9من صنادٌق االستثمار المحرم :
ج -صنادٌق األسهم
أ -صنادٌق البضائع
د -ال شًء مما ذكر
ب -صنادٌق السندات
 -14من أمثلة الوكالة الواجبة :
ج -التوكٌل فً إخراج الصدقة للفقراء
أ -التوكٌل فً األعمال التجارٌة
د-التوكٌل فً اداء الحج الواجب علٌه
ب -التوكٌل فً مساعدة المساكٌن
السؤال الثانً  :ضع عالمة (صح او خطا ) امام العبارات األتٌة :
 -1الزٌادة المشروطة فً اصل القرض هذا النوع من الربا ٌسمى ربا القروض ( صح )
 -2من شروط عقد الصرف التساوي والتقابض قبل التفرق ( صح )
 -3من آداب االستعارة رد ما أستعٌر قبل المطالبة به ( صح )
ٌ -4جوز لمن استأجر شقة للسكن أن ٌؤجرها على غٌره لٌجعلوها مكتبة ( خطا )
ٌ -5جوز بٌع الذهب بالتقسٌط ( خطا )
 -6الزام المشتري بالسلعة فً بٌع المرابحة للواعد بالشراء ( خطا )
ٌ -7جوز استئجار من ٌقوم بفعل الصالة عنً ( خطا )

السؤال الثالث  :أملئً الفراغ :
 -1الفرق بٌن الغرر والقمار ,أن الغرر ٌكون فً ..البٌع...اما القمار ٌكون فً ...اللعب والمسابقات................
 -2االشخاص المستأجرون قسمان  ,األجٌر الخاص ومثاله .السائق .واألجٌر المشترك ومثاله .الطبٌب...
ٌ -3نفسخ عقد الوكالة ب.......بموت الموكل او الوكٌل..............أو بجنونه
 -4الفرق بٌن بطاقات الخصم الفوري وبطاقات االئتمان .....الخصم الفوري ٌلزم وجود حساب فً المصرف أما
اإلئتمان ال ٌلزم وجود رصٌد فً المصرف
 -5التقسٌط هو بٌع سلعة معلومة بثمن أكثر من ثمنها مؤجل الحال ٌدفع على أجزاء مفرقا فً أوقات معلومة

اسال هللا لكن التوفٌق والنجاح

معلمة المادة  /امٌرة بخش

