
سئلة أختبار مكرر 
 
 هـA 1437  امنذج – أافصل أاثااي ( أاكاانو أاتتارر  )أ

 

بن عبدهللا /             تنسيق وحل            alrouqe/      تصنير أامبدع                             1
 
أ

 

ة كاهون خاص بصبب -1  :ظهش للمعامالت الحجاٍس

 .الصشعة -أ

 .الثلة -ب

 .الائحمان -ج

 -د
ًا
 .الصشعة  الائحمان معا



ة اإلاوطوعُة -2  :مً عُوب الىظٍش

ة -أ  .صعوبة خصش اإلاهً الحجاٍس

 .إخظاع الحاحش لللاهون الحجاسي في ول إعماله -ب

 .خشمان  حي الحجاس مً الاشحتادد مً اللاهون الحجاسي -ج

(ج)  (ب)التلشثحن  -د
ًا
 .معا



 :ٌعحبي اشحخذام الحدىُم مً أهم خصائص -3

 .اللاهون الحجاسي -أ

 .اللاهون اإلاذوي -ب

 .اللاهون الجىائي -ج

 .فش ع اللاهون العام -د



اإلاصادس التي ًلتزم اللاض ي بالشحوع إليها للحصٌو على خىم  احب الحؼبُم في الجزاع اإلاعش ض  -4

 :أمامه هي

ة -أ  .اإلاصادس الحتصحًي

 .اإلاصادس الحوطُدُة -ب

 .اإلاصادس الششمُة -ج

 .اإلاصادس  حي الششمُة -د
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أ

 

أثتاق ًلتزم بملحظاه شخص أ  أهثي هدو شخص أخش أ  أهثي بئعؼاء أ  بعمل أ ب الامحىاع عً  -5

ف ,عمل ش يء   هو جعٍش

 .التله -أ

ع -ب  .الخشَش

 .العشف -ج

 .العلذ -د



6-  
ًا
 :جعذ هصوص اإلاعاهذات الذ لُة إرا صذكد عليها خىومة اإلاملىة العشبُة الصعودًة حزء مىمال

 .للعشف الحجاسي الصعودي -أ

ع الحجاسي الوػني -ب  .للخشَش

 .إلاا ًشاه التلهاء -ج

 .إلاا ًشاه اللظاد -د



 :ما ال ٌعحبي كاعذد كاهوهُة ملزمة  إهما ٌصحمذ كوثه اإلالزمة مً إسادد اإلاحعاكذًً هي -7

ة -أ  .ألاعشاف الحجاٍس

 .التله -ب

ة -ج  .العادات الحجاٍس

ة -د ع الحجاٍس  .الخشَش



ة -8  :ما حشت علُه العادد في ثدذًذ مذد معُىة لتدص البظائع في بعع البُوع الحجاٍس

ع -أ  .الخشَش

 .اللظاد -ب

 .العشف -ج

ة -د  .العادات الحجاٍس
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أ

 

مجموعة آلاساء  ألافياس التي ًلٌو بها أشاثزد اللاهون عىذ كُامهم بششح اللواهحن  بُان شش غ  -9

 .ثؼبُلها  ما بها مً عُوب أ  هلص

ع -أ  .الخشَش

 .التله -ب

 .اللظاء -ج

ة -د  .اإلاصادس الحتصحًي



حأخش أ  ًمحىع الحاحش عً الصذاد فئن رلً ٌعحبي -10  :أن ًدل موعذ الصذاد ٍ 

 .إعزاس -أ

 .إعصاس -ب

 .إفالس -ج

 .ثظامً -د



ف  -11  :إعؼاء اإلاذًً فشصة للوفاء بذًوهه هو جعٍش

 .ؤلافالس -أ

 .ؤلاعزاس -ب

 .الىتار اإلاعجل -ج

 .اإلاهلة اللظائُة -د



 بششغ  -12
ًا
ا  ثجاٍس

ًا
 :ول ششاء مً أحل البُع يهذف الشبذ ٌعحبي عمال

 -أ
ًا
 .أن ًحدلم البُع فعال

 .أن ًىون بشيل مىحظم -ب

ٌ -ج  .أن ًشد على مىلو

 .أن ًشد على علاس -د
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أ

 

ة  -13  أل طاع معُىة خذدتها الحىظُمات الحجاٍس
ًا
الصاخب :ًحوحه بها شخص ٌصمى ,أمش مىحوب  فلا

خ معحن أ  كابل ,إلى شخص آخش ٌصمى اإلادصوب علُه   مىه دفع مبلغ معحن مً الىلود في ثاٍس
ًا
ػالبا

ف   :للحعُحن إلرن شخص رالث ٌصمى اإلاصحتُذ أ  لحامله هو جعٍش

 .الىمبُالة -أ

 .الشًُ -ب

 .الصىذ ألامش -ج

 .الصىذ ألاروي -د



 لحاحش آخش (خالذ)لو كام  -14
ًا
ش شُيا بلصذ اشحخذامه في (خالذ)بلُمة أراذ اشتياه ألاٌ  (أخمذ)بحدٍش

ش الشًُ,مجزله   :فئن ثدٍش

 -أ
ًا
 أصلُا

ًا
ا  ثجاٍس

ًا
 .ٌعحبي عمال

 بالحبعُة -ب
ًا
ا  ثجاٍس

ًا
 .ٌعحبي عمال

 -ج
ًا
 مذهُا

ًا
 .ٌعحبي عمال

 بالحبعُة -د
ًا
 مذهُا

ًا
 .ٌعحبي عمال



 :حمُع عملُات البىون جعحبي باليصبة للعمُل -15

 -أ
ًا
 أصلُا

ًا
ا  ثجاٍس

ًا
 .عمال

 بالحبعُة -ب
ًا
ا  ثجاٍس

ًا
 .عمال

 -ج
ًا
 مذهُا

ًا
 .عمال

 ٌعحمذ على هذف صاخبه -د
ًا
 .عمال



 :ٌعحبي إوشاء شتً الجزهة مً كبُل -16

ة -أ  .أعماٌ الحجاسد البدٍش

ة بالحبعُة -ب  .ألاعماٌ الحجاٍس

ة اإلاخحلؼة -ج  .ألاعماٌ الحجاٍس

 .ألاعماٌ اإلاذهُة -د
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 عمل الحشفي والىجاس  الحذاد  الخُاغ بصبب -17
ًا
ا  :ال ٌعذ ثجاٍس

 .ثوافش عىصش ثدلُم الشبذ -أ

 .عذم مصاهمحه في ثذاٌ  الثي ات -ب

 . حود عىصش اإلاظاسبة -ج

 .ثوافش عىصش الششاء -د



 :جعحبي أعماٌ الوهُل بالعمولة -18

 .أعماٌ مذهُة إرا وان العمل مذوي -أ

 -ب
ًا
 .أعماٌ مذهُة دائما

ة إرا وان العمل ثجاسي -ج  .أعماٌ ثجاٍس

 -د
ًا
ة دائما  .أعماٌ ثجاٍس



 :ألاصل أن ألاعماٌ التي ثلوم بها مدالت  مياثب ألاعماٌ هي -19

 .أعماٌ مذهُة -أ

 .أعماٌ مذهُة بالحبعُة -ب

ة -ج  .أعماٌ ثجاٍس

ة بالحبعُة -د  .أعماٌ ثجاٍس



 :في ملا لة إوشاء اإلاباوي إرا جعهذ اإلالاٌ  بحوسٍذ اإلاؤن  ألاد ات فئن عمله ثجاسي بصبب -20

 .مظاسبحه على حهذ العماٌ -أ

 .ثدلُم الشبذ مً خالٌ اإلاظاسبة -ب

 .الششاء ألحل البُع -ج

 -د
ًا
 .ٌعحبي عمله مذهُا



 بالحبعُة ًجب أن -21
ًا
ا  :ختى ًىون العمل ثجاٍس

 .ًلوم به الحاحش -أ

 .ًىون لخذمة عمل ثجاسي -ب

 .أن ًشثزق مً خالله -ج

 .أن ًلوم به ثاحش  لخذمة ثجاسثه -د
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 فئن اإلادىمة اإلاخحصة بالىظش  -22
ًا
 مذهُا

ًا
ة اإلاخحلؼة عىذما ًىون اإلاذعي شخصا في ألاعماٌ الحجاٍس

 :بالجزاع

ة -أ  .هي اإلاداهم الحجاٍس

 .هي اإلاداهم الششعُة -ب

ة أ  اإلادىمة الششعُة -ج  .ًىون له الخُاس في سفع الذعوى أمام اإلادىمة الحجاٍس

 بالخظوع للمداهم اإلاذهُة -د
ًا
 .ًىون ملزما



 :ختى ًىخصب الصخص صتة الحاحش ًجب أن ًدتيف -23

ة بالحبعُة -أ  .ألاعماٌ الحجاٍس

 .ألاعماٌ اإلاذهُة بالحبعُة -ب

ة ألاصلُة -ج  .ألاعماٌ الحجاٍس

ة اإلاخحلؼة -د  .العماٌ الحجاٍس



ة -24  :إرا هىا أمام شخصحن ظاهش  مصحتي في عملُة ثجاٍس

 .فئن اللاهون ًصىف الصخص الظاهش فلؽ بوصف الحاحش -أ

 .فئن اللاهون ًصىف الصخص اإلاصحتي فلؽ بوصف الحاحش -ب

 .فئن اللاهون ًصىف الصخصحن بوصف ثاحش -ج

 .فئن اللاهون ًصىف الصخص الظاهش بوصف الحاحش  الصخص اإلاصحتي بوصف اإلاذوي -د



 :الحصشفات التي ثأخز خىم الصبي اإلامحز هي ثصشفات -25

 .اإلاجىون -أ

 .اإلاعحوه -ب

 .اإلاجىون  اإلاعحوه -ج

 .الصتُه  اإلاغتل -د



 :ًىخصب صتة الحاحش -26

ً في الششهة رات اإلاصئولُة اإلادذ دد -أ  .الشٍش

 .اإلاصاهم في ششهة اإلاصاهمة -ب

 .الششواء اإلاحظامىون في ششوات الحظامً -ج

ً اإلاوص ي -د .الشٍش
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ة  شُلة إربات -27  :جعحبي الذفاثش الحجاٍس

 .إلاصلحة الحاحش فلؽ -أ

 .طذ الحاحش فلؽ -ب

 .إلاصلحة الحاحش  طذ الحاحش -ج

ة حجُة في ؤلاربات -د  .ال ًوحذ للذفاثش الحجاٍس



الذفتي الزي ثلُذ في ثتاصُل البظاعة اإلاوحودد لذى الحاحش في آخش الصىة اإلاالُة أ  بُان إحمالي  -28

 :عنها إرا واهد ثتاصُلها  اسدد بذفاثش أ  كوائم مصحللة

 .دفتي ألاشحار العام -أ

 .دفتي الُومُة ألاصلي -ب

 .دفتي الجشد -ج

 .دفتي الخزاهة -د



 العحباسه -29
ًا
ة حزاء هام إر كذ ًىون رلً شببا  :ًتيثب على عذم مصً الذفاثش الحجاٍس

 بالحلصحي -أ
ًا
 .متلصا

 -ب
ًا
 خلُلا

ًا
 .متلصا

 .شخص  حي ثاحش -ج

 .شخص معصش -د



 :ًحم شؼب اللُذ في السجل -30

ة -أ  .في خالة عذم اهحظام الذفاثش الحجاٍس

 .إرا خصل الحاحش على  ظُتة خىومُة -ب

ة -ج  .إرا امحىع عً جصذًذ سشوم الغشفة الحجاٍس

.إرا مشض الحاحش -د

 مً  كد خش حه مً ًذ اإلاىحج إلى أن ًصل ًذ اإلاصتهلً خصب ما ًشاه أهصاس  -31
ًا
ا عحبي العمل ثجاٍس ٌُ

ة  :هظٍش

 .اإلاظاسبة -أ

ٌ -ب  .الحذا 

 .اإلالا لة -ج

.اإلاشش ع -د
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شواء كائمة على س ابؽ معُىة  -32
ًا

أ  ,هشابؼة اللشابة ,الششوات التي ثىون فيها العالكة بحن الش

 :هي,أ  الثلة اإلاحبادلة ,أ  اإلاعشفة ,الصذاكة 

 .الششوات العامة -أ

 .ششوات ألاشخاص -ب

ة -ج  .الششوات الحجاٍس

 .الششوات اإلاخحلؼة -د



 :الششوات ثلوم على الاعحباس الصخص ي  على الاعحباس اإلاالي هي -33

 .ششوات ألامواٌ -أ

 .ششوات ألاشخاص -ب

 .الششوات اإلاذهُة -ج

 .الششوات اإلاخحلؼة -د



 :ٌعحبي أخذ ألاسوان اإلاوطوعُة الخاصة -34

 .الشطاء -أ

 .ألاهلُة -ب

 .الشطاء   ألاهلُة  الصبب -ج

 .مبذأ ثلذًم الحصص -د



 في مواحهة الغحي ًجب أن -35
َ
 :ختى ًىون علذ الششهة هافزا

 .ًحوافش فُه ششػي الىحابة  ؤلاشهاس -أ

شواء -ب
ُ

 .ثخظع عملُة ثلصُم ألاسباح فُه إلى اثتاق الش

 .ًجب أن ثىحمل فُه حمُع ألاسوان اإلاوطوعُة العامة -ج

 .أن ًحدلم فُه مبذأ ثلذًم الحصص -د



 :ششغ ؤلاشهاس في علذ الششهة -36

 لصحة علذ الششهة -أ
ًا
 .ٌعذ ششػا

 لىتار علذ الششهة -ب
ًا
 .ٌعذ ششػا

 .ال ٌعحذ به -ج

ة -د  الهخصاب الششهة الصخصُة اإلاعىٍو
ًا
.ٌعذ ششػا
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 :ثحمحع الششهة باألهلُة اللاهوهُة -37

ة18متى وان حمُع الششواء فوق شً  -أ  . شىة هجٍش

ة18متى وان أ لب الششواء فوق شً  -ب  . شىة هجٍش

ة -ج  .متى اهخصبد الششهة الصخصُة اإلاعىٍو

 .ألاهلُة اللاهوهُة فلؽ لألشخاص الؼبُعُحن -د

 

 للحلُلة  -38
ًا
 :أي ٌصحمذ مً أشماء الششواء في ,ًجب أن ًىون الاشم مؼابلا

ة -أ  .الششوات الحجاٍس

 .ششوات ألامواٌ -ب

 .ششوات ألاشخاص -ج

 .الششوات اإلاخحلؼة -د



 :مً أشباب اهلظاء الششهة -39

 .عذم اللُذ في السجل الحجاسي -أ

ة -ب  .عذم مصً الذفاثش الحجاٍس

ة -ج  .عذم جصذًذ سشوم الغشفة الحجاٍس

 .اشحدالة ثدلُم الهذف الزي أشصد مً أحله -د



 :ًتيثب على ثصتُة الششهة أنها -40

ة أرىاء مشخلة الحصتُة -أ  .ثتلذ شخصُتها الاعحباٍس

ة ختى اهتهاء مشخلة الحصتُة -ب  .ثبلى مدحتظة بصخصُتها الاعحباٍس

 .ٌصحمش مذًشها بصالخُاثه في إداستها -ج

 .ًحولى مذًشها فلؽ ألاموس اإلاادًة  اللاهوهُة -د



 :عذم كابلُة خصص الششواء للحذاٌ  مً خصائص -41

 .ششوات ألامواٌ -أ

 .ششوات ألاشخاص -ب

 .ششوات الحظامً -ج

 .ششوات اإلاداصة -د
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لحن مً الششواء  -42  في ,الششوات التي ثحىون مً فٍش
ًا
 مصئوال

ًا
 محظامىا

ًا
يا م ًظم على ألاكل شٍش فٍش

 عً دًون ,حمُع أمواله عً دًون الششهة 
ًا
 مصئوال

ًا
 موصُا

ًا
يا م أخش  ًظم على ألاكل شٍش  فٍش

 :الششهة بلذس خصحه في سأس اإلااٌ هي

 .ششوات اإلاداصة -أ

 .ششوات الحظامً -ب

 .ششوات ألاشهم -ج

 .ششوات الحوصُة البصُؼة -د



عذم اشتياغ هحابة علذ الششهة خُث ًمىً إربات  حودها في الششائل اإلاحبادلة بحن الششواء أ   -43

 :الذفاثش اإلاداشبُة اإلاصحخذمة مً خصائص

 .ششوات الحوصُة باألشهم -أ

 .ششوات اإلاداصة -ب

 .ششوات الحظامً -ج

 .ششوات الحوصُة البصُؼة -د



ة  ال ثخظع إلحشاءات ؤلاشهاس فهي ششوات  -44 الششوات التي جصحتي عً الغحي  ال ثحمحع بصخصُة اعحباٍس

 .مؤكحة ًحم إوشائها بحن الششواء أل شاض معُىة

 .ششوات اإلاداصة -أ

 .ششوات الحظامً -ب

 .ششوات ألاشهم -ج

 .ششوات الحوصُة البصُؼة -د



 :ًجب أن ال ًلل عذد الششواء عً خمصة ششواء -45

 .ششوات اإلاداصة -أ

 .ششوات الحظامً -ب

 .ششوات ألاشهم -ج

 .ششوات الحوصُة البصُؼة -د
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 في -46
ًا
 عاما

ًا
 :ًجب أال ًىون مً بحن الششواء اإلاؤشصُحن موظتا

 .ششوات اإلاداصة -أ

 .ششوات الحظامً -ب

 .ششوات ألاشهم -ج

.ششوات الحوصُة البصُؼة -د

ة التي جعحمذ هوع   -47 حه مً عذمها هي(العمل)الىظٍش  :في ثدذًذ ثجاٍس

ة الزاثُة -أ  .الىظٍش

ة الصخصُة -ب  .الىظٍش

ة اإلاوطوعُة -ج  .الىظٍش

ة اإلاظاسبة -د .هظٍش

 :الحعوٍع ن التعل الظاس هو إعماٌ  ثؼبُم -48

 .التزامات الحاحش الحعاكذًة -أ

 .التزامات الحاحش الغحي جعاكذًة -ب

 .التزامات الحاحش اإلاىصوص عليها في العلذ -ج

 -د
ًا
 فعلُا

ًا
.ال ًصىف التزاما

ة18مً بلغ شً الحمُحز  هي شبع شىوات فأهثي  لم ًبلغ شً الششذ أي شً  -49  : شىة هجٍش

 .اللاصش -أ

 .الصبي الغحي ممحز -ب

 .البالغ -ج

.الشاشذ -د

اإلاشض الزي ًصِب حزء مً علل الصخص فُصبذ ال ًمحز بحن الحصشفات الىافعة أ  اإلاظشد  -50

ف  :إلاصلححه هو جعٍش

 .الجىون -أ

 .العحه -ب

 .الغتلة -ج

 .الصته -د



أبو عبذهللا /ثمىُاجي للجمُع بالحوفُم أخوهم 

.. فمشىوس على الجهذ الؼُب alrouqe/ول الشىش  الحلذًش للمصوس اإلابذع 


