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                                 2021/2022السنة الدراسية:

  المدة: ساعة                                               اإلختبار الفصل األول في مادة: القانون 

 

 .................لقسم:ا    اإلسم : ..............................           اللقب : ..................................

 

 ( نقاط 06األول : )الجزء 

 : قدم مفهوما قانونيا للمصطلحات التالية 

 ........................................................:..........................................القاعدة القانونية /1

...................................................................................................................... 

 .................................................................................................. السلطة القضائية /2

...................................................................................................................... 

 ............................................................................................................القضاء /3

..................................................................................................................... 

 نقاط( 06الجزء الثاني: )

  ي تنتمي إليه القانون الذ وبين فرع) آمرة أو مكملة(  هذه القواعد القانونيةإليك القوانين التالية حدد أنواع: 

 فرعها نوعها القاعدة القانونية 

   الجمهورية الجزائرية ديمقراطية وهي وحدة التتجزأ.

طبيعي أومعنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر كل شخص 

 اليومية.

  

 عدم يجوز اإلتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند

 الوفاء باإللتزامات الناشئة عنه.

  

ن يختص المجلس القضائي بالنظر في إستئناف األحكام الصادرة م

 المحاكم من الدرجة األولى.

  

مع  يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب باإلعدام كل من يقوم بالتخابر

 .أجنبيةدولة 

  

 

 

 نقاط( 08الجزء الثالث :) 

 السند:

 

 

 

 

 التالية:وبناءا على مادرست أجب عن األسئلة إنطالقا من السند العمل المطلوب:

 .ماهو المصدر الذي لجأ إليه القاضي في إصدار حكمه؟ عرفه /1

يمتلك السيد "أحمد" قطعة أرضية مثبتة بعقد ملكية موثق .إعترض السيد "سعيد" على ملكية السيد أحمد لألرض       

إطالع القاضي على الوقائع أصدر الحكم وادعى أنها ملكه ورثها عن أبيه. فرفع دعوة قضائية ضد السيد "أحمد"، بعد 

بأحقية السيد "سعيد" وريث وحيد ألبيه حسب الشريعة اإلسالمية ، قرر السيد "أحمد" إستئناف الحكم الصادر في حقه 

 .إلسترجاع حقه

 هناك مايسمى بالجماعة وهو شبه مجلس القرية اعتاد الناس على اللجوء إليه للتقاضي في مسائل الجنوبفي منطقة 

 . و "سعيد" اللجوء إلى الجماعة لحل النزاع مختلفة قرر السيد "أحمد"
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..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

لى التي كان ع القانون مصادرهي  هل يعتبر اللجوء إلى هذا المصدر مباشرة صحيحا في هذه الحالة؟ برر إجابتك. إذا كان الجواب )ال( ما /2

 دون شرح(.بالترتيب و ب وء إليها أوال )القاضي اللج

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................ 

 ؟القانون الذي سيلجأ له القاضي للفصل في النزاع مبررا إجابتك  حدد فرع /3

..............................................................................................................................................................................

.............................................................. .................................... 

 في حال إستئناف السيد "أحمد" الحكم ماهي الجهة القضائية التي سيلجأ لها؟ /4

........................................................................................................................................ 

 ؟إستئناف السيد "أحمد" للحكم يبين مبدأ من مبادئ القضاء .إشرح هذا المبدأ /5

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................. 

 ؟.علل ذلك ل الصلح بين "أحمد" و"سعيد" ؟اللجوء إلى الجماعة في مسائ ماذا يعتبر /6

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................. 
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