
 2021/ 2020السنــــة الدراسيـــــة:                                                * تاوقريت *   خ يشثانوية زروقي ال

  المــــــــــــــــدة : ســــــــــــــــاعتان                                    تسيير و اقتصــــاد          الثانيةالمستـــوى : 

 اختبار الفصل االول في مادة القانــــــــون

 :  الجزء األول

 : السند

وردت عدة آيات قرآنية و أحاديث نبوية تحث الناس على التحلي باألخالق الفاضلة  كالعفو و التسامح و        

 االنفاق و غيرها .

 : انطالقا من السند واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية : المطلوب

 ما عالقة االخالق بالقانون من حيث الغاية و الجزاء ؟ -1

 ما هو مصدر القانون الوارد في السند ؟ عرفه باختصار -2

 عرف المصدر اآلخر الذي يأتي بعد هذا المصدر مباشرة . -3

 

 :  الجزء الثاني

 : السند 

 وافق البرلمان باألغلبية على تشريع يتعلق بتنظيم شؤون البلدية و الوالية       

 : انطالقا من السند واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية : المطلوب

 ما نوع هذا التشريع ؟ و لماذا ؟ -1

 ماهي مرحلة هذا التشريع الواردة في السند ؟ علل اجابتك  -2

 التي تأتي قبل هذه المرحلة  عرف المراحل -3

 الى اي فرع من فروع القانون ينتمي هذا التشريع ؟ عرفه -4

 هل يعتمد القاضي على هذا التشريع في اصدار االحكام في حالة مخالفته ؟ علل اجابتك -5

 

 نقـــــــــــاط ( 8) :  الجزء الثالث

 : السند

 في سكن خاص بوالية تلمسان يقيمان جزائري"  سعدالسيد "  متزوجة من مغربية "  خديجةالسيدة "         

سنوات  عدة عمل ، منذ الى أوروبا  من أجل ال ابراهيم، هاجر سنة  42عمره أكبرهم  ابراهيم لهما أربعة أوالد 

  انقطعت أخباره عن عائلته  و ال يدرون مصيره .

 .بين السيد " سعد " و أخته حول ميراث أبيهما  نزاعحدث      

 : انطالقا من السندين واعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالية : المطلوب

 استخرج من السند انواع االشخاص ثم غرفها -1

 عرف الحالة القانونية  للسيد ابراهيم ، وكيف تنتهي شخصيته القانونية -2

 ما نوع الموطن ؟ و لماذا ؟  -3

  .ما نوع جنسية أوالدهما ؟ علل اجابتك    -4

 الجنسية التي يمكن لزوجته الحصول عليها ؟ وضح اجابتك نوع  و ما

 عرفها  ماهي الجهة القضائية التي يلجأ اليها الطرفان ؟  -5

 عرف فرع القانون الذي يطبق في هذه القضية .  الى اي تقسيمات القانون ينتمي ؟  -6
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