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 السؤال االول : اختر رمز االجابة الصحيحة في كا مما يلي 

 يعرف الخطر بانه  : .1
 ا. احتمال وقوع حدث معين يتنج عنه خسارة مادية 

 ب. احتمال وقوع حدث معين ينتج عنه خسارة معنوية 

 د. ال شي مما ذكر ج. ا + ب               

 . من اركان الخطر االساسية  :2   

 ح. التصنع    د. ا + ب عدم التاكد    ب.الخسارة المادية    ا.االحتمالية و  

 . اقسام الخطر البحت هي  :3  

 ا. الخطر العام و الخطر الخاص      ب. خطر االشخاص و خطر الممتلكات                                   

 ح. خطر طبيعي و خطر بشري        د. جميع ما ذكر       

 للسرقة ، نوع الخطر . تعرضت سيارتي 4 

 د. ال شي مما ذكر  ج. خطر عام  ب. خطر خاص ا. خطر بحت      

 . انخفضت اسعار االسهم ، فخسر سامي جميع امواله هو خطر 5

 ج. خطر مسؤولية مدنية  د. ال شي مما ذكر ب. خطر بحت  ا. خطر مضاربة   

. بادر عادل الى التامين علي بضاعة الموجودة في مخازن الشركة من خطر السرقة و ذلك بتوقيع عقد 6

 ( دينار شهريا 100( دينار علي ان يدفع مبلغ )10000مع شركة تامين قيمته )

 المومن له :

 د. ال شي ممل ذكر   ج. عادل و البضاعة ب. شركة النامين  ا. عادل

 . قيمة قسط التامين في السؤال السابق 7

 د. ال شي مما ذكر 9900ج.   دينار 100ب. دينار 10000ا. 

 . انواع التامين حسب العقد 8

 ج. المضاربة و البحت   ب. العام و الخاص ا. االلزامي و االختياري

 د. الشي مما ذكر 

 . اي من التالية ليست من عناصر التامين 9

 د. المستفيد ج. قسط التامين التامينب. مدة  ا. الحادث 

 .تستثنى الخسارة المعنوية من التعويض 10

 ج. ا+ ب  د. ال شي مما ذكر  ب. ال يمكن تحديد قيمتها ا. يصعب قياسها

 

 

 

 السؤال الثاني: اجب بنعم او ال عن كل مما يلي : 



 )    (        خطر المسؤؤلية المدنية هو خطر عام                                   .1

 )    (    تستثنى الخسارة المعنوية من تعويض الخطر                              .2

 اشعال الحرائق المتعمد هو من مسببات الخطر الطبيعية                     )    (   .3

 % فانه يعتبر خطر بحت                       )    (100اذا كان احتمال الخطر  .4

 ن المستفيد في عقد التامين هو المومن له نفسه                  )    (بجب ان يكو  .5

 )    (     خطر يوثر في ممتلكات الفرد و يودي اله هالكها هو خطر المضاربة .6

 )    (      خطر يصيب االنسان شخصيا بصفة مباشرة هو الخطر الخاص .7

 )    (       تعرض منزل احدهم للسرقة هو خطر اشخاص و خطر عام           .8

 )     (      مدة عقد التامين تكون محددة مسبقا في العقد و هي سنتان  .9

  المؤمن عليه هو الشي المعرض للخطر                                 )      (   .10

       

 

 السؤال الثالث : اكمل مخطط انواع الخطر التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 السؤال الرابع  : صنف مسببات الخطر الى طبيعية او بشرية 

 زلزال ، السرقة ، البطالة ،الحريق ، المرض      

 بشرية طبيعية

  

  

  

  

 

 

معلم المادة : سامر الكايد   

 انواع الخطر

  الخطر البحت

  الخطر الخاص

  خطر المسؤولية المدنية 


