
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/10                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى األول في مادة الفقه ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/10jurisprudence                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى األول في مادة الفقه الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/10jurisprudence1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade10                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 فـــقــه المادة  /  المملكة العربية السعودية 
 الصف  /  الثاني ثانوي علمي / أدبي      وزارة التربية والتعليم

 الزمن  /  ساعة ونصفبـ       اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 (  2)   عدد الورق  /مدرسة / 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توقيع المدققة  المراجعة توقيع  توقيع المصححة  رقم السؤال 
    السؤال األول 
    السؤال الثاني 
    السؤال الثالث 

 
 
 
 

 مـجـمــوع الـــدرجــات 
 المجموع الكلي   الدرجة رقمآ  الدرجة كتابة   رقم السؤال 

    السؤال األول 
   السؤال الثاني 
   السؤال الثالث 

 
 
 
 
 
 

 درجات   10السؤال األول  



 
 ؟ عرفي البيع لغة واصطالحآأ (  
 
 لغة :........................................................................................................................   - 1
 ................................ اصطالحآ : ................................................................................   - 2
 

   -:   كيف يحصل قبض األتيب ( 
 
 ......................................................................................................... األطعمة والثياب :  – 1
 . النقود ......................................................................................................................– 2
 
 
 
 
 

 عددي آداب التجارة ) أكتفي بأربعة ( ؟ أ (  
 
1 – ............................................................................................................................. 
2 –............................................................................................................................. . 
3 –............................................................................................................................. . 
4 –............................................................................................................................. .

 يتبع  1 
   -: أكملي الفراغات األتية  ب ( 

 
 ...................................................................................................... الصيغة القولية تسمى  – 1
 المعاطاه في البيع هي ..................................................................................................... – 2
 
 
 
 
 
 

 يتبع   1 
 
 
 
 
 

 بيني حكم الشرط من حيث الصحة والعدم ؟ أ (  
 أشترى محمد كتابآ واشتط البائع أن ال يقرأه غيره ؟ 

............................................................................................................................. ....... 

درجات    10السؤال الثاني  

درجات    10السؤال الثالث  



 

 عللي : ب (  
 البيع مأخوذ من الباع ؟  

............................................................................................................................. ....... 
 

 ما حكم اآلتي مع الدليل  :   ( ج 
 

 التصرف في البيع قبل قبضة ؟  
 ........................... ................................................................................................ ......... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


