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 )الدبلوم العايل(اخترب نفسك 

  (1) تقومي املعامالت

 والشرح الصغري للدردير أسهل املسالك يف فقه اإلمام مالك

 العبارة اخلطأ. مأما خطأ  أمام العبارة الصحيحة وإشارة صح  ضع إشارة: 1س

 )        ( هبة الثواب يف البيع أن يدعو املشرتي للبائع بالربكة.

 ( هبة الثواب بيع ال مماكسة فيه.   )     

 )        ( معنى املعاوضة أن كال من البائع واملشرتي يدفع العوض لآلخر.

 )        ( البيع معاوضة عىل غري املنافع. 

 )        ( املعاوضة عىل املنافع هي اإلجارة. 

 غري جنسه.نقد من )        ( الرصف بيع نقد ب

 بجنسه وزنا.  )        ( املراطلة بيع النقد

 )        ( املبادلة بيع النقد بمثله عددا .

 املعاطاة املحضة: عدم الصيغة اإلجياب والقبول من اجلانبني )        ( 

 جتوز املعاطاة يف بيع املحقرات فقط. )        (

  ال جيوز  رشاء هاتف باملعاطاة يف األسواق الكربى. )        (

 القبول هو ما صدر من املشرتي ولو كان أوال. )        (

 اإلجياب ما صدر من البائع ولو كان ثانيا. )        (
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 من عالمات الرضا. عد  ي   للمشرتي تغليف البائع السلعة )        (

 يتوقف وجود العقد عىل القبض. )        (

 .معرفة السعر قصدت بل بصيغة املايض فال يقبل قول املشرتي مل أقصد الرشاءالرشاء إذا كان  )        (

   ما مل يصدر القبول من الطرف اآلخر.جيوز الرجوع عن اإلجياب  )        (

 يعترب التمييز رشطا يف االنعقاد. )        (

 يعترب التكليف رشطا يف اللزوم.  )        (

 يصح عقد بيع السكران الطافح. )        (

 ما.ملز   بالدين يعترب إقرار السكران غري الطافح )        (

 الصبي املميز من يفهم مقاصد العقالء وحيسن اجلواب. )        (

 يشرتط التمييز التام لصحة العقد. )        (

 .يشرتط أدنى درجات التمييز لصحة العقد )        (

 غري الزم من جهة الصبي. الرشيد الطائع بيع البالغ الرشيد لصبي مميز الزم من جهة البالغ )        (

 : علل ما يأيت: 2س

الصبي املميزز  أمزا يف لالزة الفسزاد اعتزرب اعتبار البيع الزما من جهة الطائع الرشيد وغري الزم من جهة  -1

 من اجلهتني الصبي والبالغ كام هو يف رشاء من وجبت عليه اجلمعة من الصبي أو املرأة. افاسد

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
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 الصبي املميز إذا كان وكيال عن املكلف. جهة يعترب العقد الزما من-2

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 ال جيوز بيع كلب الصيد مع أن منفعته مبالة رشعا.-3

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 ؟إن عزم الغاصب عىل رده عدم جواز بيع املغصوب لغري الغاصب وجيوز بيعه للغاصب-4

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 .ه باللفظ اإلنشاء : ما لصل مدلول:وضح املقصود بقولنا:  3س

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 ال يمكن تطهريها. التي اتاملتنجسنص املذهب عىل عدم جواز بيع : 4س

 .ناقش ذلك يف ضوء تطور الصناعات احلديثة إذا أمكن عن التطهري بعزل النجاسة-1 

........................................................................................................  

........................................................................................................ 
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 بني أثر ذلك عىل استخراج مواد نافعة بواسطة تكرير النجاسات إىل مواد أولية. -2

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 استخدام اخلمور والنجاسات  وقودا يف األفران واآلالت.بني لكم -3

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 .)و( ال يصح أن يباع )ما بلغ( من احليوان )السياق( قال يف الرشح الصغري: :5س

 معنى السياق: -1

........................................................................................................ 

 : ولو كان مأكول اللحم اكتب علة حتريم بيع ما بلغ لد السياق من احليوان-2

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 

 مع التمنيات لكم بالتوفيق     

 املادة د. وليد مصطفى شاويشأستاذ 


