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 في مادة التربية المدنية فرض الفصل األّول

 

 ) قطةن 12(  : الجــــــزء ا��ول 
 

 نقاط) 06 : ( الوضعية األو��

  

 ن ) 04(     .-العر�ضة – القضائيةالسلطة  – الوساطة االجتماعية –ص��ال   :  ملا ي�
ضع �عر�فا   -1      

ن  -2        ن)  02(            . كيف تضمن عدالة القضاءب&ّ
 

َراد ِبالَقَضاء مجموعة ا>;اكم القائمة بالبالد .     ) نقاط 06 (:  ةالثاني الوضعية       يُ

 

 ن ) 03(                        عدد DياEل القضاء اMNزائري مIJزا دور Eل DيCل -1

 ن ) 01(      ملاذا ال �عد ا>;كمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاQRS ؟-2

 ن )  02(       ما _
 الشروط ال\Q تراDا م]مة لنجاح الوساطة ؟                  -3
 

 نقاط) 08: (الوضعية ا	�دماجية
ات لخصومساهم كثيرا في حل النزاعات و ا أحسن حل سلمي للخالفات جاء في نشرة األخبار أن الصلح    

 بين األفراد بعيدا عن ساحات القضاء. فطلب منك افراد أسرتك أن تشرح لهم ذلك.

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ قال �عاab : "    :� د ـــــــــالسن   َّb سورة الحجرات10اآلية  "  فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوا

 
 قال عمر بن اlNطاب رQRS هللا عنه: "  أحيلوا اlNصوم اab اإلصالح  فإن القضاء يورث البغضاء.   :�د ـــــــــالسن  
 

 ع�a تخفيف العبء ع�a ا>;اكم و فض الstاعات ."rعمل الص�� "     :� د ـــــــــالسن     

 مة:ــــــــــــــــــــــــــالتعلي

 تجيب ف|}ا عن طلب أسرتك.  اسطر10أكتب فقرة من ، ومعلوماتك القبلية �و� اتاعتمادا ع�a السند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ***  >ن;9ون و  الصعاب يق.رون لذينا 5م ، الفشل واج.ةم ع+� '&رأةا لد"!م الذين إنَّ   ***
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ملا ي�ملا ي�
ضع �عر�فا ضع �عر�فا -1

يف تضمن عدكيف تضمن عدالة الن ن

رير    ))نقاطنقاط0606((: يةاني

ييء اMNزائرقضاء اMNزائريي مJ مIJزا دو

جججررجة ثالثةجة ثالثة من د د العليا د يا

؟ مة لنجاح الوس م]مة لنجاح الوساطة

ط)
.nحل سلمي للخالفاتن حل سلمي للخالفات

راد أسرتك أننك افراد أسرتك أن تش

atica
tib ُوقُوا قات ُميُكْم ۚ و

caاإلصالح  فإن القضاء يو aصالح  فإن القضاء

ed
سرتك.لب أسرتك.
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