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 الكفالة
( 1قسم )   

.امأل الفراغات ابجابة املناسبةا.   

 

( يف املكان املناسب .  /ع  عالمة )   ،تية مضع  الررط  م  ارأراان اآب. عّي   

املكفول  الصيغة
 به

املكفول 
 عنه

املكفول 
 له

 الرقم بيان الشروط الكفيل

تصح الكفالة بدطن رعا املكفضل      
 عنو يف افالة املال.

1 

 2 ال تصح الكفالة املؤقتة     

 افالة اجملنضن ال تصح     

 

3 

 اإلجابة أنواع الكفالة الرقم
  الكفالة ابلنفس 4
  الكفالة ابملال 5

  الكفالة ابلعي 6

 فقه املعامالت
 نهر لاو  ،ةلافكلا : تانيمأتلا دو قع.1

 ةبر اضملاو  ،ةكر شلا : كات شالا دو قع.2
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الصيغة يف الكفالة جتب أن      
 تكضن مطلقة

4 

جيب أن تكضن الكفالة مبال      
 حالل

5 

 

ب ( قسم )  

اصطالحا.ف الكفالة . عرّ 1  

ن.آليل على مررطعية الكفالة م  القر ذار الدا. 2  

كم الكفالة .. ما ح  3  

اان الكفالة .ر أ. اذار 4  

  اكحكم يف املاالل ارأتية م  التعليل  . بّي 5

جنبية برر  العمل معو يف جتارتو .# تكفل الرجل برسضم العمالة ارأ  

____________________اكحكم      

 التعليل    ___________________
 

ن جاء علي  م  الافر "إ#  قال الرجل " أان افيل لك   

 اكحكم    ____________________

 التعليل   ____________________
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) الرهن (   

( 1قسم )   

بيان شرط  . ا. صل شر  الرى  الصحيح لكل  

 شروط الرهن  بيان شروط

 شرط  العاقدان اجتاد جملس العقد

القدرأن يكضن معلضم العي ط   شرط  املرىضب بو 

 شرط  املرىضن أن يكضن الدي  اثبتا مضجضدا

 شرط  املرىضن بو أن ال يتاارع اليو الفااد

 شرط  الصيغة أن يكضن دينا

 شرط  املرىضن أىلية البي  طالتربع

 

يت . أراان الرى  يف اكحضار اآعّي ب.   

 

  

 

 

 

   

ألف ديناراىل شهر .دمحم   أريد أن أقرتض منك   

أقرعتك اايه برر  أن جتعل عندي سيارتك رىنا .سعيد     

 دمحم   أان مضافق .

 الراى    

 املرىضن بو    املرهت    

 املرىضن   
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 قسم ) ب (
اصطالحا.ف الرى  . عرّ 1  

ن ط الانة .آلدليل على مررطعية الرى  م  القر اذار ا. 2  

كم الرى  .. ما ح  3  

  اكحكم يف املاالل ارأتية م  التعليل  . بّي 4

رى  رجل طثيقة عقد العمل لرراة املقاطلة للحصضل على الدي  م  البنك. . . ا  

 اكحكم   __________________
 التعليل   _________________

اشرتي أمحد سيارات بثم  آجل ملدة ستة سنضات طجعل بيتو مرىضنة بذلك . . ب  

 اكحكم  ___________________
__________________ التعليل    

 

 

 

 

 

 

 

فضالد الرى  يف اجملتم  . اثننيذار اناد يف الصضرة الاابقة , تاسج.   
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) الشركة (   

( 1قسم )   

أقاام شراة العقد .ا. الرسم البياين اآيت يبي ع    

 

 

 

 

 

"ف" , "ق" , "ر" ط "س" ؟ىل الرسم البياين الاابق ما إاستنادا   

  ________________ ف( 1

( ق   ________________2  

( ر   ________________3  

( س  ________________4  

 

 

 

 

 شراة العقد

 S|س Q|ق

 P|ف R|ر
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بيان شرط  .. صل شر  الرى  الصحيح لكل  ب  

 شروط الرهن  بيان شروط

 شرط  العاقدان اجتاد جملس العقد

 شرط  املرىضب بو أن يكضن معلضم العي ط القدر

 شرط  املرىضن  أن يكضن الدي  اثبتا مضجضدا

 شرط  املرىضن بو أن ال يتاارع اليو الفااد

 شرط  الصيغة أن يكضن دينا

املرىضنشرط   أىلية البي  طالتربع  

 

 قسم ) ب (

اصطالحا.ف الرراة . عرّ 1  

الانة .ن ط آدليل على مررطعية الرراة م  القر ذار الا. 2  

كم الرراة .. ما ح  3  

اان الرراة .ر أ. اذار 4  
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  شرط  الرراة ارأتية  . بّي 5

 العمل املال العاقدان الصيغة

1.  

. 

1 .  

 

 

 

1 .  

 

 

1.  

 

2 .  

 

 

 

2.  2 .  

 

 

  اكحكم يف املاالل ارأتية م  التعليل  . بّي 6

 # شارك مالم اافرا يف التجارة.

 اكحكم  ___________________

 التعليل   ___________________

ذن شراالو .إمال الرراة ابلغنب الفاحش بدطن  # ابع أحد الررااء  

 اكحكم   ___________________

 التعليل   __________________
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املضاربة    

( 1قسم )   

جابة الصحيحة فيما بي القضسي .ا. اخرت اإل  

حرام ( –جضاز  –. الرراة يف التجارة حكمها ....................) سنة 1  

القرض ( –الصرافة  –ب ......................) الكفالة يضاإامى املضاربة . ت2  

  التجارة يف جنس يعم .. م  شرط   .................أن يكضن مطلقا يف3

ح (الرب –العمل  –) رأس املال   

  –يررت  يف رأس مال املضاربة ....................) أن يكضن العمل التجارة . 4

عدم التضقيت ( –أن يكضن معينا   

املال م  الطرقي ط الربح طاخلاارة بينهما ىي .................. . أشرتاك 5  

شراة اآبدان ( –املضاربة شراة  –) شراة املال   

 

ف الررط  اآتية حاب أراان املضاربة .ب.صنّ   

 

 

 

 

 غري مضر للرراة

 عدم التضقيت

معيناأن يكضن   

 بي الررااء حاب االتفاق

ذن اللفظ صرحيا طيدل على اإل
 يف التصرف

أن يكضن فيها أىلية 
 الضاالة
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 قسم ) ب (

اصطالحا.ف املضاربة . عرّ 1  

الانة .ن ط آيل على مررطعية املضاربة م  القر ذار الدلا. 2  

كم املضاربة .. ما ح  3  

اان املضاربة .ر أ. اذار 4  

. اذار أراان املضاربة م  بيان شرططها  5  

 رقم أركان شروط

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

 

 

  

 

  

 العاقدان رأس املال  العمل الصيغة
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  اكحكم يف املاالل ارأتية م  التعليل  . بّي 6

 # اشرت  املالك على العامل أن يكضن بعض رأس املال منو.

 اكحكم   ________________________

 التعليل   _______________________ 
 

 # عارب أمحد م  صديقو النصراين يف جتارة الايارة  .

_________________________اكحكم     

 التعليل   ________________________


