
 2017/2018: السنة الدراسية  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   ـ برج الكيفان ـثانوية عمر المختار
 09/05/2018: التاريخ وزراة التربية و التعليم ت إ  2قسم:  

 ��ساعتين دة: ـمـال نــــــــوالـــــــــــــــقـــانـــمادة في  لفصل الثالثاالختبار  ا ــــونــــــــــــــــــــــقـــانــــالادة: ـم
 نـاجـــحـــيـــالـــنــ يـــــــا رب اجــــــعــــــل كـــــل مـــهــــتـــم مــــن تــــالمـــيـــذي مــن

 

تعدى تال و أسطر15في فقرة ال تقل عن المنجز مشروعكعنتكلم:ن)80(:الجزء األول

  .سطراً  25

 : ن)30( :الجزء الثاني

تاجرا ؟ علل ؟ قام سفيان ببيع سيارته، هل يعتبر سفيان)1

ب بممارسة التجارة ولحسابه الخاص وباسمه وبصفة دائمة، علما انه مصا عبد الرزاق يقوم)2

بعاهة مزدوجة، هل يعتبر عبد الرزاق من فئة التجار ؟علل؟ 

أجير، هل كركة التي يعمل بها البيع و الشراء على مدار السنة لحساب الشبعمليات  إبراهيميقوم )3

في تعداد التجار؟ علل ؟ إبراهيم

 مةة ويتمتع باألهلية القانونية و يمارس التجارة بصفة منتظمة ودائسن 20سن  بلغ حمزة)4

فعال تاجرا ولماذا؟ ولحسابه الخاص وباسمه، هل حمزة

األلبسة الرياضية:تاجر في بيع  اعتبار صالحعلى )5

اري؟يمارس النشاط التج ائب، حماية المستهلك...) أن صالحعلم الهيئات الرسمية (الضركيف ت )أ

الربح  معرفة صالحتحديد نتيجة نشاطه التجاري السنوي، كيف ومن أين للتاجر  صالحأراد  )ب

السنوي، الخسارة السنوية، ال ربح وال خسارة.

 
)ن30(:الجزء الثالث

باع مسكنه، واقتنى مسكنا أخر أوسع منه. فاروق�

 خصص مبلغا من المال ووسائل مادية ووظف بعض العمال لغرض القيام بنشر وتوزيع زكرياء�

الكتب و المجالت بهدف تحقيق األرباح.

يقوم بشراء األلبسة لغض بيعها عبد الكريم�

 يقوم بالمضاربة في األسهم والسندات  وحيد�
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(:الجزء الثانيالجزء الثاني aaaxaxaxaxaxxxx ،ان ببيع سيارت سفيان ببيع سيارته

بممارسبممارسة ااق الرزاق

ل يعتبر عبدة، هل يعتبر عبد الرز

يع و الشراءالبيع و الشراء علىت

؟علل ؟

ألهلية القانوتع باألهلية القانونية

تاجرا ولماذا؟فعال تاجرا ولماذا؟

ضية:رياضية:

يمك...) أن صاتهلك...) أن صالح

ومن أين للتاجرف ومن أين للتاجر

 وتوزيع بنشر وتوزيع
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 المطلوب: 
تجاري؟ بيع، أيهم يقوم بعمل، جمعيهم قاموا بشراء أو عبد الكريم، وحيد، فاروق، زكرياء)1

استنتج مفهومك لألعمال التجارية؟)2

 (بدون شرح)  ألعمال التجارية حسب ما درستصنف ا)3

 :االفتراضات التالية إليك      )ن30( :الجزء الرابع

ع صاحب وبعد التفاوض ملذلك السوق األسبوعي المتواجد بمدينتها، شراء سيارة من ت رانيةأراد)1

مكان وضعية السيارة و الثمن الواجب دفعه لصاحبها، اتفقا على الثمن وطريقة والسيارة حول 

فاق .وفق االت التسديد، إضافة إلى السيارة المتفق عليها و الحالة العامة للسيارة التي كانت عليها

مع بناء النجاز هذا المشروع. تبناء مسكن عائلي، لذلك اتفق ت رحمةأراد)2

اشترطت  شارقة لتسجيل شريط أناشيد، غير أن دار اإلنتاجالمع دار إنتاج  ة إكرامالمنشد تاتفق)3

دار اإلنتاج المسجل لها.  مع إالسجل أي شريط ة إكرام أن ال تعلى المنشد

لعب مع أي مع فريق معين على اللعب لفائدة هذا النادي لفترة محددة، وأن ال يحمدي العب الاتفق )4

نص االتفاق المكتوب. فريق أخر طوال مدة االتفاق، حسب

 المطلوب:
ما تعريفك للعقد )1

من االفتراضات السابقة  حدد موضوع العقد )2

كانت ذاإ على اقتنائها هل عملية البيع صحيحة ؟ ولماذا ؟ لو أن بائع السيارة أرغم رانية)3

اإلجابة بال أذكر العيب الموجود .

؟ السابقة تماهو الشيء الذي هو محل العقد في االفتراضا )4

أذكر أسباب العقد في حالة من الحاالت السابقة )5

  استنتج أركان العقد )6
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رشراءت رانيةت رانيةادأرادamaaaaالجالجزء

وضعية وضعية السحول ارة حول 

فة إلى السيارضافة إلى السيارة الم

مسكن عائلياء مسكن عائلي، لذلك

لشارقال دار إنتاج مع دار إنتاج 

معإالأي شريسجل أي شريط 

على اللعبعين على اللعب لفائدة

االتفاق المكتوبص االتفاق المكتوب.

لبيع صحيحةية البيع صحيحة ؟ و
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