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 مديرية الرتبية لوالية األغواط

 09/05/2019لتاريخ: ا                                                                               �نوية: �ويت صديق

 تانملدة: ساعا                                                                                ت إ 2املستوى: 

 القانونإختبار الثالثي الثالث يف مادة 
  اجلزء األول:

 أجب على األسئلة التالية:

 فيه شرطني، أذكرهم. توفرت اذا �لتخصيص عقار املنقول القانون يعترب -1
 أذكر وسيلتني من وسائل إثبات العقد مع الشرح. -2
 ماذا نعين �ملسؤولية التقصريية؟ -3
مع شرح خمتصر.ما هي التزامات التاجر ؟ أذكرها  -4
 مث أذكر عناصره املعنوية بدون شرح.ل التجاري عرف احمل -5

 اجلزء الثاين: 

 .منه أوسع أخر مسكنا واقتىن مسكنه، �ع أمين�
زيع الكتب واeالت cدف زكرaء خصص مبلغا من املال ووسائل مادية و وظف بعض العمال لغرض القيام بنشر وتو �

 حتقيق األر�ح.
 بشراء األلبسة لغرض بيعها.عبد الكرمي يقوم �
 وحيد يقوم �ملضاربة يف األسهم والسندات.�

 املطلوب: 

 .اري؟مجعيهم قاموا بشراء أو بيع، أيهم يقوم بعمل جت، زكرaء، عبد الكرمي، وحيد أمين -1
 لألعمال التجارية؟ استنتج مفهوم -2
 .صنف األعمال التجارية حسب ما درست (بدون شرح) -3
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عقااملنقولاملنقوللقانونالقانونرب
ني من وسائل إثبسيلتني من وسائل إثبات
لتقصريية؟ؤولية التقصريية؟

مع شرحمع شرح خمتأذكرها ر ؟ أذكرها 
صره املعنوية ب عناصره املعنوية بدون ش
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 اجلزء الثالث : 

 الوضعية األوىل: 

 والتزم اجلدار، ببناء مسري السيد فالتزم ، ممتلكاxم بني للفصل جدار بناء على أمحد وجاره مسري السيد اتفق 2013 سنة يف
 .بعقد امااللتز  هذا ووثقا) ......االمسنت اآلجر،( من البناء مستلزمات مجيع بتوفري أمحد السيد

 الوضعية الثانية: 

 مسري السيد فالتزم ، جبروح أصابتهف أمحد السيد رأس على اآلجر من وحدة �خلطأ أسقط البناء بعملية مسري السيد قيام أثناء
 .أصابه مما يتعاىف أن غاية إىل أمحد السيد مصاريف كافة بتحمل

 املطلوب: 

 ومما درست أجب عما يلي: ة األوىلانطالقا من الوضعي

 .مع الشرح األوىلااللتزام املذكور يف الوضعية حدد نوع  -1
 تكوين واألثر؟ال حدد نوع هذا العقد من حيثام هو العقد املربم بني اجلارين إذا علمت أن االلتز  -2

 ومما درست أجب عما يلي:انطالقا من الوضعية الثانية 

 السيد مسري. حدد نوع االلتزام الصادر عن -1
 ماهو مصدر هذا االلتزام مث عرفه؟ -2
 .لاللتزاماذكر املصادر األخرى  -3

 

 [ النجاح فعال موجود هو فقط ينتظر منك أن تسعى من أجله ]
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أالسيالسيدمصاريفمصاريفافة

مما درست أجبومما درست أجب عىل

مع الاألوىلاألوىلضعية يف الوضعية 
حدد بني اجلاملربم بني اجلارين 

لي:عما يلي:

 من أجلهسعى من أجله ]
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