
 First Sem Bcom/BBA 2019 Admission

Chapter 1 Q&Aالقرأن
. القرآن هو كالم اهلل المنزل على النبي محمد صل اهلل عليه وسلم1
. أطول آية في القرآن هي آية الدين من من سورة البقرة٢
. الدين هو مبلغ المال الذي أخذ شخص واحد من شخص آخر  الن يرده في أجل مسمى٣
. الجمعة لها فضائل منها انها حج الفقراء والمساكين  عيد المؤمنين وأنها مجلس الوعظ والتذكرة والعبادة المهمة في اإلسالم٤
. الربا لغة الزيادة واصطالحا أخذ الزيادة أو قبولها في حق مالي.  وهو حرام في اإلسالم٥

ميزان ج موازين 
كيل ج اكيال 

رسالة ج رسائل
دين ج ديون

 ഉത്തരങ്ങൾشريح القاضي
.حكم عدال حيث ما كان في الفرس عيب عند الشراء النه قال لعمر رضي اهلل عنه أن يحفظه معه او يرده كما اشترى ١
. فهم عمر صحة شريح في القضاء٢
. حصل عمر من قضاء شريح القاضي مع قضيته أنه حقيق أن ينصب في منصب القضاء 3
. رفض شريح شهادة الحسن لعلي النه ال يقبل شهادة األبن لالب ٤
. اسلم الذمي حينما رأى الحكم العادل من شريح وتصديق علي رضي اهلل عنه ٥
.خاف شريح أن يصالح األبن من خصومه إذا اخبر بالحق معهم فتصالح األبن معهم ٦
. اهدى علي فرسه أيضا للذمي.  ويدل ذلك على حسن معامالت إسالمية ٧
.  قضاء شريح خالف ابنه ٨

قضائه خالف الخليفة عمر رضي اهلل عنه  
قضائه على خالف علي رضي اهلل عنه

 ഹുബുൽ ഉമ്മ-    ന്നപാഠത്തിലെ� ച�ാദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ
. كانت رحلته  من العاصمة إلى مدينة صديقه  ممتعة١
. نعم أعجب ألنها كانت جميلة والطبيعة كانت خالبة٢
. قال له صديقه انه صوت امرأة مجنونة ضاعت ابنها يد تحبه جدا٣
. تحدثت ألنها مجنونة ٤
.يقول الناس عنها مجنونة ألنها تقول اسم ابنها فقط وال تتحدث شيئا٥
. ال ما كانت مجنونة ألنها تقص قصتها ولكن تحب ابنها حبا جما . ٦
. لم تستطع األم الحياة مع زوجة ابنها ألنها كانت ال تحب اياها ٧
. في رأيي انه  وقع في تشجيعها وكفر نعمة في أمه٨

الفرق بين معنى الكلمة 
يعتدل في األول يريد بها االعتدال في الصالة والثاني هي التسوية في الحر  والبرد


