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 دولة فلسطين
  

 State of Palestine 
 Ministry of Education & Higher Education وزارة التربية والتعليم العالي

 Directorate of Higher Education / Hebron الخليل/  العالي مديرية التربية والتعليم

 ورقة عمل       
بيع المرابحة ( 1)قضايا معاصرة 

 والتأمين

 التربية اإلسالمية
 الثاني عشرالصف 

 (عجميع الفرو)

           ناريمان النتشة:إعداد المعلمة   
                       

 

                             : الصحيحة فيما يأتينضع دائرة حول رمز اإلجابة ( 1
 :؟ بـ(والنفع في غيره يعود على المؤسسين والمساهمين, النفع فيه يعود على جميع األطراف: )بم يختص الفرق اآلتي .1
              .التأمين اإلسالمي والتأمين على الحياة .ب                                .التأمين اإلسالمي والتأمين التجاري . أ 
 .التأمين اإلسالمي والتأمين على الحياة ". د                                 .التأمين التجاري والتأمين الصحي .ج   

 
 أي اآلتية يكون استثمار المال فيه مقيدًا بالحالل والحرام؟. 2

 .التأمين ضد الكوارث. د           على الحياة التأمين .ج             .التأمين التجاري  .ب           .التأمين اإلسالمي. أ  
 

 

 ؟...(وتعاونوا على البر والتقوى : )عالم يدل قول هللا تعالى . 3
 .التأمين اإلسالمي .د                 .عقد اإلجارة .ج                     .بيع المرابحة .ب                    .عقد الوكالة .أ  

 

 تعالى ما الّدليل الّشرعي على إباحة الّتأمين اإلسالمي ؟ قوله: .4
ُ اْلَبْيعَ ). أ                             (َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ ) .ب                                                      (َوَأَحلَّ َّللاَّ

ُقوا  َوَأنْ ). (.ج  ) َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِ  َوالتَّْقَوى   ).د                                                 ) َخْيٌر َلُكمْ َتَصدَّ
 
 ؟الترتيببصورتها الشرعية على  اإلسالمي َمن أطراف شركة التأمين .5

                      .المساهمون , المستفيدون , المؤسسون  .ب                                     .المستفيدون , المساهمون , المؤسسون  .أ 
 .المؤسسون , المساهمون , المستفيدون . د                                  .المستفيدون , المؤسسون , المساهمون  .ج   

 
 

 

 ما الحكم الّشرعي للّتأمين الّتجاري؟. 6
مه أكثر العلماء  .د          .أجازه أكثر العلماء .ج                .تحريمهمت فق على  .ب            .مت فٌق على إباحته .أ     .حر 
 

 

 ؟(اشترى رجل سيارة من رجل على أن يربحه ألف دينار: )ما نوع المرابحة اآلتية. 7

 .اإلجارة. د               .ياديةغير االعت .ج               .لآلمر بالشراء .ب                     .االعتيادية. أ 
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 وجوده في بيع المرابحة لآلمر بالّشراء؟ ال يصحّ ما العقد الذي  .8

 .المصرف ومالك السلعة .ب                                       .الراغب في السلعة والمصرف .أ  
لعة ومن وعدبين مالك  .د                                         .المصرف ومن وعد بالشراء .ج   .الس 
 
 لم يجب استقالل العقود بين المصرف والطرف المالك, والذي يريد السلعة في المرابحة لآلمر بالشراء؟ .9

 .إلرضاء جميع األطراف .ب                                     .حتى ال يكون تحايال على الربا .أ 
 .لئال يتم التالعب بثمن السلعة .د                                         .لئال يتآمر المصرف والشركة .ج

 
 بَم يتمّيز الّتأمين اإلسالمي عن الّتأمين الّتجاري؟. 11

سين وأصحاب األسهم .أ   .   ال يوجد قيود على طريقة استثمار المال. ب         .                     يعود الن فع على المؤس 

 .يعود الن فع على جميع األطراف حسب رأس المال .د                                       .على أساس تجاري لمصلحة المؤسسين يقوم .ج 
     
 ؟(وأحل هللا البيع: )عالم يدل قول هللا تعالى .11

 .التأمين اإلسالمي .د                  .اإلجارةعقد  .ج                   .بيع المرابحة .ب                       .عقد الوكالة .أ  
 

 :؟ جواز(وأحل هللا البيع: )ما داللة قول هللا تعالى .12

 .جواز إجراء عقد الوكالة. د              .بيع المرابحة .ج       .التأمين اإلسالمي .ب                 .إجراء عقد اإلجارة .أ
 

 :لم يعد بيع المرابحة من بيوع األمانات؟ ألن .13
                       .ثمن السلعة يدفع دفعة واحدة .ب                                                .بيعها يقوم على المقايضة .أ

 .ثمن السلعة وربحها مكشوف .د                                                             .يتم قبض المبيع في المستقبل . ج  
      

بين من يجري العقد الثاني في بيع المرابحة لآلمر بالشراء؟ .14  

 

                           .والمصرفاآلمر بالشراء . ب                                               .اآلمر بالشراء ومالك السلعة .أ 

 . اآلمر بالشراء مالك السلعة وكفيل .د                                                                .السلعةالمصرف ومالك  .ج 
 

 ؟"ما المقصود بالبيع بربح معلوم على رأس مال معلوم .15
 .بيع المرابحة .د                             .اإلجارةعقد  .ج                  .التأمين اإلسالمي.  ب                      .التأمين التجاري .   أ

  

 .خطوات بيع المرابحة لآلمر بالشراءنبين ( 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3



  3 

 
 . اإلسالمي التأمين التجاري والتأميننفرق بين ( 3
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذا وجد المشتري عيبًا في السلعة, فمن يضمن هذا      : في ضوء فهمنا لبيع المرابحة لآلمر بالشراء( 4

 .العيب
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وفقكم هللا                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


