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 اختبار قصٌر

 

 حكم زكاة الفاكهة -1

 

 واجبة .1.

 جائزة  .2.

 غٌر جائزة  .3.

 مستحبة .4. 

 

 -: الشرعٌة من المصلحة تدخل الدولة فٌما ٌعد من السٌاسة2- 

 

 الملغاة  .1.

 المعتبرة .2.

 المطلقة .3.

 العامة .4.

 

 -: من أنواع التملك باإلستٌالء تملك3- 

 

 المسابقات .1.

 الصٌد .2.

 البٌع .3.

 الهبة .4.

 

 -: بالحاجٌات هً المراد4- 

 

 الكمالٌات .1.

 االكل و الشرب .2.

 رفع الحرج .3.

 الرفاهٌة .4.

 

 -: القرض الحسن هو من عقود5- 

 

 البٌع .1.

 الشراء .2.

 االرفاق .3.

 اإلقطاع .4.

 

 -: النذر هو ما أوجبه6- 

 

 هللا .1.

 المكلف .2.

 الصبً .3.

 الحاكم .4.
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 -: الغرٌم هو7- 

 

  المدٌن .1.

 الدائن .2.

 المعطً .3.

 المالك .4.

 

 -: من وسائل التكافل االجتماع8ً- 

 

 البٌع .1.

 المٌراث .2.

 العارٌة .3.

 الرهن .4.

 -: اذا تعارضت الحرٌة مع المصلحة تقٌد9- 

 

 المصلحة .1.

 الحرٌة .2.

 الفائدة .3.

 العملٌة .4.

 

 -: لمشكلةبتدخل الدولة حل ا المقصود10- 

 

 االجتماعٌة .1.

 السٌاسٌة .2.

 االقتصادٌة .3.

 الثقافٌة .4.
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 اختبار النصفي

 : حكم ٌجوز بٌع الحمل مع الشاة -1
 ٌجوز •
 ال ٌجوز •
 ٌستحب •

 ٌكره •
 : من شروط البٌع ان ٌكون العاقد مالكا للعقود علٌه ، المقصود هو -2

 المشتري •
 البائع •
 الشاهد •
 الوكٌل •

 : من االدوات الناقلة للمكلٌة الخاصة من عقود المعاوضات هً -3
 الهبة •
 المٌراث •

 السلم •
 الوصٌة •

 : مذهب الحرٌة االقتصادٌة ٌعتبر المصللحة الشخصٌة هً االفع الوحٌد -4
 للحرٌة •
 للعمل •
 للفرد •
 للجماعة •

 : كفارات ما ٌجب على المسلم بسبب الحنث فً -5
 القول •
 الٌمٌن •
 الصدق •
 العمل •

 : المراد بالتحسٌنٌات هً -6
 الرفاهٌة •
 رفع الحرج •
 الضرورة •

 الحاجة •
 : التوزان فً رعاٌة المصلحة االقتصادٌة للفرد و الجماعة فً النظام االقتصادي هو -7

 هدف •
 خاصٌة •

 اصل •
 ركن •

 : سمٌت اوراق الٌانصٌب بهذا االسم حتى ٌكون ثمنها -8
 فعمرت •
 باهظ •
 زهٌد •
 غالً •

 : النهً عن بٌع الحاضر للبادي تقدٌم لمصلحة -9
 خاصة •
 فردٌة •
 عامة •
 مشتركة •

 من البٌوع التً ابٌحت للحاجة -11
 البٌع •
 السلم •
 الشراء •
 الربح •
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 : ٌعبر عن الشعور الٌوم بـ -11
 الضرائب •

 الفوائد •
 الجمارك •

 العوائد •
 : االسراف المنهً عنه هو مجاوزةمعنى التبذٌر و  -12

 االنفاق •
 االعتدال •

 المال •
 االفراد •

 : من ضوابط التعامل با االجناس الربوٌة فً بٌع جنس ربوي ٌمثلة -13
 التقابض فً القدر •
 االختالف فً القدر •

 التماثل فً القدر •
 التباٌن فً القدر •

 : الحجر لمصلحة النفس هو حجر -14
 المرٌض •
 مفلسال •
 الغرٌم •
 السفٌه •

 : ٌجوز بٌع الثمر قبل صالحة -15
 منفردا •

 مع االصل •
 بدون االصل •
 مع االنفراد •

 : تحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام قاعدة من النظام -16
 الراسمالً •
 االشتراكً •
 االسالمً •
 المختلط •

 : من ادوات تحقٌق حد الكفاٌة -17
 المٌراث •

 العادلاالجر  •
 الراتب •
 االنفاق •

 : من الصدقات التً ٌؤدٌها المرء تبرعا من تلقاء نفسه هً -18
 الزكاة •
 المٌراث •

 الهدٌة •
 نفقة الزوجة •

 : من ضوابط الغرر المؤثر فٌه ان ٌكون الغرر كثٌرا فً -19
 االسم •
 الصفة •
 العقد •
 التابع •

 : ما اجبة المكلف على نفسه من الطاعات هو -21
 الكفارة •

 النذر •
 الصدقة •

 الهدٌة •[
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 : من شروط الغرر ان ٌكون المسلم فٌه مما ٌمكن ضبط صفاتة -21

 النقود •
 المحصول •

 الصنف •
 النوع •

 : جهة تختص بكل ما ال ٌعرف مالكه او لم ٌتعٌن له مالك هً وزارة -22
 الداخلٌة •
 التجارة •
 المالٌة •
 المٌزانٌة •

 : الملكٌة العامة حق مستقرالحق فً  -23
 لالفراد •
 لالشتراك •
 للجماعة •

 للفرد •
 : القرض من بٌع المرابحة لالمر بالشراء لتسهٌل -24

 الفوائد •
 السٌولة •
 المعاملة •
 القرض •

 : من شروط عقد االجارة ان تكون المنفعة -25
 مندوبة •
 واجبة •
 مباحة •
 مستحبة •

 : شروعة فً الملكٌة الخاصة حقمن المصالح المعتبرة الم -26
 التملك •
 الشفعة •
 الشفقة •
 التصرف •

 : فً قول تعالً ) اذا قضٌت الصالة فانتشروا فً االرض ( امر استهدف التوازن فً الجانب -27
 المادي و الخاص •
 الروحً و العام •
 الروحً و المادي •

 العام و الخاص •
 : االرض الزراعٌة هومقدار معٌن من المال ٌوضع على  -28

 الفئ •
 الجزٌة •
 الخراج •

 
 31من  28هذا الحل 
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 الواجب االول

 

 -: بـــ توفٌر مستوى مالئم من المعٌشة لكل انسان ما ٌعرف فً الفقه االسالم1ً- 

 

 الكفاف 1.

 الجماعة .2.

 الكفاٌة .3.

 العناٌة .4.

 

 -: من مباحث علم االقتصاد الجزئً نظرٌة العرض و2- 

 

 البٌع .1.

 الشراء .2.

 الطلب .3.

 السوق .4.

 

 االقتصادي الصفة التعبدٌة توجد فً النظام 3- 

 

 الرأسمالً .1.

 االسالمً .2.

 االشتراكً .3.

 المختلط .4.

 

 -: األوقاف الخٌرٌة من موارد الملكٌة 4- 

 

 العامة .1.

 الخاصة .2.

 الدولة .3.

 االفراد .4.

 

 -: لملكٌة الخاصة ، المصلحةمن المصالح المعتبرة فً ا5- 

 

 الخاصة .1.

 العامة .2.

 الجائزة .3.

 المقٌدة .4.

 

 -: مضمون علم األقتصاد هو اإلعتدال و 6- 

 

 التوسط .1.

 التصدق .2.

 االنفاق .3.

 التبذٌر .4.
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 -: للنظام االقتصادي االسالمً هً القاعدة اإلسالمٌة 7- 

 

 المادة .1.

 االٌمان .2.

 االحسان .3.

 الضمان .4.

 

 -: التوزٌع العادل للثروة و الدخل فً المجتمع ٌرتقً بحال 8- 

 

 الغنً .1.

 الكبٌر .2.

 الفقٌر .3.

 الصغٌر .4.

 

 اقتصادٌة لتأثره بمفهوم العدالة ٌتأثر النظام اإلقتصادي بعوامل غٌر 9- 

 

 الثقافٌة .1.

 االقتصادٌة .2.

 السٌاسٌة .3.

 االجتماعٌة .4.

  

 -: التً تكون لفرد أو مجموعة من االفراد على سبٌل المثال هً الملكٌةالملكٌة  10- 

 

 العامة .1.

 الخاصة .2.

 الدولة .3.

 المشاعة .4.
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 الواجب الثانً

 

 : من أقسام االسهم من حٌث الشكل أسهم1- 

 

 عادٌة  .1

 آلمر .2

 نقدٌة .3

 ممتازة .4

 

 : بـــللتداول ٌعنً التصرف فٌها  قبول األسهم2- 

 

 القٌمة.  .1

 البٌع  .2.

 التعوٌض.  .3

 الربح  .4.

 

 : معنى الحوالة لغة3- 

 

 النسخ  .1

 النقل  .2

 الترك  .3

 الصرف  .4

 

 -: الحواالت الخارجٌة تتضمن معاملة4- 

 

 واحدة .1

 أكثر من معاملة .2

 من معاملة أقل .3 

 بدون معاملة  .4

 

 : الحقٌقٌة لألسهم هً القٌمة5- 

 

 الصك  .1

 النصٌب  .2

 األصدار  .3

 التأسٌس  .4
 

 


