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 )نقطة 12(:زء األول ــــــــــــــــــــــــــــــالج
 :عرف المــــــصطلحات و الـــــمفاهيم اآلتيــــــــــــــة  ) نقاط  04( الوضـــــــــــعية األولى       

 .خروقات حقوق اإلنسان  ـ التعديل الدستوري  ـ استقاللية القضاء  ـ المرسوم الـــــــــــرئاسي 

الوضـــــــــــعية الثانية  (04 نقاط )

.و هي حق لكل الشعوب متقدمة كانت او متخلفة  يعتبر عصرنا عصر التكنولوجيا

من سلبياتها؟ 02 من ايجابياتها و 02حَدد ) 1

  ؟كيف نحقق األمن و السلم في العالم و ما هي سبل معالجة العنف) 2

 الوضـــــــــــعية الثالثة  (04 نقاط )

.عرف المجتمع الجزائري عدة تحوالت سياسية ؛اجتماعية ؛اقتصادية عميقة أدت  إلى وضع عدة دساتير االستقاللبعد 

 ).دون شرح(مبرزا محتواه  1996عرف  دستور الجزائر لسنة )1

 )نقاط  08:(الجزء الــــثاني   

بينما .المجتمع و بذلك له أهمية فرأى أحدهم بأنه يحمي الفرد و ،دار حوار بين زمالئك حول القضاء :الوضعية اإلدماجية
 .إليك  فاحتكما.الستقالليتهرأى آخر بأنه ال يؤدي دوره ما لم تتوفر ضمانات 

 ..." أن تؤدوا األمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل  أمركميإّن هللا : " قال هللا تعالى      : 01السند 

 )من سورة النساء  58اآلية (اآلية 

رجل علم الحق فقضى به : القضاة ثالثة ، إثنان في النار و واحد في الجنّة : " قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : 02السند 
"    فهو في الجنّة ، و رجل قضى للنّاس على جهل فهو في النّار ، و رجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النّار 

 .رواه أصحاب السنن و هو صحيح 

التعليمة  : باعتبارك محبا للعدل ؛و اعتمادا على السندين و مكتسباتك القبلية،حرر فقرة من 12 سطرا توضح فيها لزمالئك 
.أكثر
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22ن ايجابياتها ومن ايجابياتها و02

من و السلم فيق األمن و السلم في العا

لجزائري عدتمع الجزائري عدة تحوm(ثالثة  (0404 نقاط ) نقاط )
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