
2019/ 2018                               متوسطة األخوين بوحرود ـ جميلة ـ  

 المدة : ساعة.                                  متوسط 4المستوى :                  .الــــتربية الـــمدنية مادة: األول في اخــــــتبار الثالثي

 
 نــــــــــــــــــص األسئلة :

 نقطة ) 12الجــــــزء األول : ( 
 

 )ن06الوضعية األولى: (
 ن ) 04استقاللية القضاء. (  –السلطة القضائية–الوساطة االجتماعية–ضع تعريفا لما يلي : الصلح -1      
 ن)01بين إجراءات تحقيق الصلح بين طرفين متنازعين  ( -2      
 ن).01هي الخطوات المتبعة ( في حالة فشل الصلح إلى ماذا نلجأ وما -3      

 
 ):للقضاء بالجزائر ثالث مؤسسات مختصة تشكل سلطة قضائية .ن06الوضعية  الثانية : (

ن ) 03عدد هياكل القضاء الجزائري مبرزا دور كل هيكل ( -1
ن ) 01لماذا ال تعد المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي ؟     ( -2
 ن )  02مهمة لنجاح الوساطة ؟                       ( ما هي الشروط التي تراها -3

)قاطن08ء الثاني  الوضعية اإلدماجية (زالج

تابعت مع زميلك شريط وثائقي حول القضايا المتعددة التي يعالجها القضاء : كالجرائم و قضايا الفساد ، و األسرة ...          
 . و تأدية دوره على أكمل وجه القضاء استقالليةو ضمانات  فسألك زميلك عن دوره في حماية المجتمع ،

 السندات ّ:  
َ يَأُْمُرُكْم أَْن  -1 َّl َّا يَِعظُ  تؤذواقال تعالى : "  إِن َ نِِعمَّ َّl َُّكْم اْألََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل ۚ إِن

َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا ۗبِهِ  َّl َّ58سورة النساء : اآلية                                                                     "    إِن 
                                                                                   

 
خالت و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس  نزاهة حكمه .               القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التد-2

 من الدستور  148/  140المادتين 
 من الدستور:"السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون ." 138ورد في المادة -3
 

زميلك  .         عن تساؤالتأسطر  تجيب فيها  10من خالل السندات و ما درست أكتب فقرة ال تتجاوز   التعليمة : 

 
 
 
 
 

  
.بالتوفيق و النجاح                                                           1من  1صــــــفحة انتهى                                                                             

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

جـــــ

sاألالوضعية األول الوضعية

ms        11-ضع تعضع تعريفا
بين إجراءابين إجراءات تح--2   

ي حالة فشلفي حالة فشل الصل-3

ل القضاء الجزائ هياكل القضاء الجزائريex):):للقضنن0606نية : ( الثانية : (
لمحكمة العليا تعد المحكمة العليا درجة

مهممهمة لني تراها روط التي تراها 

ط)نننقاطقاطنن0808جية (دماجية ( omل القضايا الي حول القضايا المتعددة
، ضمانو ضمانات ع استقالليو

ِِِإإِِذَا ح َا وا و اااهَه هلِلِ للهْهْ َ أ أَ ىلَىٰى ِإ إِ تاِت اانَ
                                     

              

ت التي قد تضرورات التي قد تضر بأدا

س في إطار تمارس في إطار القانون

زعن تساؤعن تساؤالتفيهايب فيها 


