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  العقود املالية يف اإلسالم  – 2ورقة عمل  -احلادي عشر  -الرتبية اإلسالمية
   

  الدرجة النهائية: :الشعبة  االسم:
 

   بوضع دائرة حوهلا:   الصحيحةاخرت اإلجابة أواًل: 
 

  : يسمىيقع عليه التعاقد  الذي  -1

 أهلية التعاقد حمل العقد  العاقدان  العقد 

 : ، نوع حمل العقد فيما سبق هو   اتنفيذيًّ مديًرا تعاقد أمحد مع شركة هندسية للعمل  -2
  مشرتك عني   منفعة  عمل

 من شروط حمل العقد أن يكون :  -3
 مجيع ما سبق معلومًا حمددًا حالال  مملوكا للعاقد 

 يدل على أحد  شروط حمل العقد وهو أن يكون :  (( ال تبع ما ليس عندك ))قول النيب صلى اهلل عليه و سلم :  -4
 ال شيء مما ذكر معلومًا حمددًا حالاًل ا للعاقدمملوًك

 قسم الفقهاء العقود باعتبار الشرع إىل :  -5
  تربعات عقود    عقود مشروعة و غري  مشروعة  عقود معاوضات  عقود توثيقات 

 قسم الفقهاء العقود باعتبار الغاية  إىل : -6
  مجيع ما ذكر  عقود تربعات   عقود معاوضات  عقود توثيقات

 العقود اليت يكون الغرض منها تأمني الدائن على دينه من قبل مدينه هي : -7
 عقود شراء عقود توثيقات  عقود معاوضات   عقود تربعات 

 الوقف يعترب مثااًل على :  -8
 عقود البيوع عقود التوثيقات  عقود املعاوضات    عقود التربعات

 مثااًل على : عقد اإلجيار يعترب -9
 عقود البيوع عقود التوثيقات   عقود املعاوضات  عقود التربعات 

 من خصائص العقود املالية يف اإلسالم أنها :   -11
  مجيع ما ذكر تراعي حاجات اجملتمع  حتكمها القيم األخالقية تواكب روح العصر 

 يدل على واحدة من خصائص العقود يف اإلسالم و هي :  ( و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤواًل  )قوله تعاىل :  -11
 تراعي حاجات الناس    التنفيذ إلزامية  الشمولية   املرونة 

 م تدل على واحدة من خصائص العقود يف اإلسالم وهي : َلة عقد الّسيمشروع -12
 تراعي حاجات الناس  إلزامية التنفيذ  الشمولية املرونة
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 عقد واحد من العقود التالية جائز شرعًا : -13

 سيارة أخيه دون علمهأجر  استورد شحنة من اخلمور قبل ببيع حاسوبه بألف درهم
 اقرتض ألف درهم على أن يردها

  بعد شهر ألفًا و مئة درهم

 عقد الّسلم من عقود :  -14
 ال شيء مما ذكر التوثيقات التربعات     املعاوضات

 تعترب شركة املضاربة من عقود : -15
 ال شيء مما ذكر التوثيقات   املعاوضات  التربعات 

 
 فيما يلي:مع ذكر السبب  ) جيوز  / ال جيوز ( الشرعيبني احلكم ثانيًا : 
 عقارًا على الفقراء ثم بعدسنة قام ببيعه علي أوقف - 16

 ال جيوز ، ألن حمل العقد ) العقار ( مل يعد ملكًا لصاحبة / ألنه باع ما ال ميلك ...          

  ن ما فيها من عيوب و حوادث و قبل املشرتي باع سعيد سيارته وبّي – 17

 حمددة و معلومة األوصاف .ألن حمل العقد ) السيارة ( جيوز ،          

  ط الدانن عليه أن يردها بعد سنة  ألفًا و مئة درهم  و اشرتدرهم  ألف أمحد اقرتض - 18

  الربا حرامال جيوز ، ألن حمل العقد ) املبلغ ( دخله زيادة ربا و           

 لتوريد مانة سيارة حمددة األوصاف .تعاقد راشد مع شركة  - 19

    و معلومة ألن حمل العقد ) األجهزة الكهربانية ( مباحة جيوز ،          

 . قال لصاحبه : بعتك ما يف جييب مقابل ألف درهم  - 21

  ال جيوز ، ألن حمل العقد غري  معلوم          

 

 

 
 

 األسئلة واهلل املوفق......انتهت 
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