
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية تندوف                                                                                            

2019/  2018السنة الدراسية :  أحمد رشيق                                                                                 متوسطة مقى 
                                                                              

المدة : ساعة واحدةدنية الفرض المحروس األول في التربية المالمستوى : الرابعة متوسط
ن)  12الجزء األول : ( 

 ن) 05الوضعية األولى : (
 

 الحلول السلمية ناجعة و مفيدة في حل العديد من النزاعات و المشاكل اإلجتماعية .              
 المطلوب : 

 
 ن) 02الصلح ، الوساطة  .                                                          ( عرف ما يلي : -1-
 ن)  03عناصر)                        ( 3ما أهمية الصلح و الوساطة كحلول سلمية لنزاعات ؟ ( -2-

 
ن)03الوضعية الثانية : (

 السلطة القضائية تتكون من ثالثة أجهزة ( محاكم )  .                              
 
 ن) 03قارن في جدول بين هذه األجهزة .                                                     (  المطلوب : 

 
 ن) 04الوضعية الثالثة : (

 قمة الهرم القضائي الجزائري .المحكمة العليا تأتي في                         
 المطلوب : 
 ن) 01.                                      (الطعن بالنقض  -إشرح ما يلي :  الجناية   -1-             
قضايا  –المخالفات  –فحص الطعون  –صنف ما يلي في الجدول :  قضايا اإلجرام  -2-             

عقود البيع .                                                                 –طالق قضايا النفقة و ال -العمل 
 ن) 02(
 

غرفة األحوال 
الشخصية

الغرفة غرفة العرائضالغرفة المدنيةغرفة الجنحالغرفة الجنائية
اإلجتماعية

 ن)  08الجزء الثاني : (
 

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

. 
 السندات ّ: 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّو -1 َّR َّا اْألََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا قال تعالى : "  إِن
َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا َّR َّا يَِعُظُكْم بِِه ۗ إِن َ نِِعمَّ َّR َّبِاْلعَْدِل ۚ إِن    " 

58سورة النساء : اآلية 
 
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التدخالت و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس   -2

 من الدستور  148/  140المادتين      نزاهة حكمه .                                                
أسطر  تجيب فيها على زميلك  .         10من خالل السندات و ما درست أكتب فقرة ال تتجاوز   التعليمة :

            
 دا نصيبلكل مجته –.............  بالتوفيق و السداد  1/1                                                               
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msالمطلوبالمطلوب :
عرف معرف ما يلي--1-

ما أهمية اما أهمية الصلح-2

السلالسلطة             e/نن)0303ة : (الثانية : (

دول بين هذهي جدول بين هذه األج

قمة الهتأتي فيعليا تأتي في 

الطعن بالنقالطعن بالنقض  -ة
ف––ضايا اإلجرام   قضايا اإلجرام 

                                   

غغرفةمدنيةرفة المدنية cccaucduuudu
قضاء : كالجها القضاء : كالجرائم

إستقالليةضمانات إستقاللية القض

ا وا  وُمُ ُُمكُكُ كْح حتَ
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