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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السنة                                                                    مديرية التربية لوالية تبسـة    

                2019/2020الدراسية:
المستوى: ثالثة                                                                 عمران ثانوية اإلخوة الشهداء  

 تسيير واقتصاد
 2المدة:                                                                                         ــــن  ــــنقريــــ            
    سا

 ونــــادة القانــــي مــــف الثانيل ــــار الفصــــاختب
 

 نقاط ( 06)  التمرين األول:
 قدم تعريفاً موجزا للمصطلحات التالية: الذمة المالية، عوارض األهلية، الموطن.

 نقاط ( 06)  التمرين الثاني:
جدهم عبد الكريم المتزوج بجزائرية الشكل الموالي يحدد الشجرة العائلية ألسرة فلسطينية  مقيمة بالجزائر منذ فترة  السند:

وأخوه عبد القادر حيث تحصل عبد الكريم على الجنسية الجزائرية في فترة قصيرة بينما أخوه عبد القادر تحصل على 
 لجزائر.سنوات اقامة في ا 7الجنسية الجزائرية بعد مدة 

 
 
 
 
 
 
 

 المطلوب:
 حدد نوع الجنسية لكل من عبد الكريم وعبد القادر؟ مع الشرح. -01
فلسطين أثناء زيارة عائلية في قطاع غزة هل يمكن له  الحصهوع علهى الجنسهية الجزائريهة؟ ا هرح أحمد ولد في  االبن -02
 ذلك.
 بين نوع قرابة كل من أحمد وسالم ثم علية وعائشة مع تقديم تعريف لكل منهما. -03
 أحسب درجة القرابة بين سالم وفاطمة. -04

 نقاط ( 08)  :الثالثالتمرين 
 :الوضعية

داوود  اب جزائري ههاجر للهى اسهبانيا بطريقهة غيهر قانونيهة تاركها ورائه  مسهتيمرة مهناعية تمهم مجموعهة مهن 
والتجهيزات، وعند ومول  تعرف على مستيمر فلسطيني مقيم هناك  منذ مهدة طويلهة، الشهاب داوود عقهد اتفها  مهع العماع 

الفلسطيني من أجل العمل مع  للى حين تسوية وثائق  واقامت  بطريقة قانونية، الشاب داوود على اتصهاع بعائلته  وامهدقائ  
وج يملك سهكن وقطعهة أرض فيحيهة،  هاب طمهوح يهر  حسهب عبر مواقع التوامل االجتماعي، علي  اب جزائري متز

اعتقاده أن الجزائر ال تلبي طموح  فاتصل بصديق  داوود من اجل مسهاعدت  علهى الهجهرة، وكهان االتفها  مهع  هركة للنقهل 
ين البحري ليقوم بالهجرة من خيلها، وأثناء الرحلة سهاءت األحهواع الجويهة ووقهع حهادا للبهاخرة وتحطمهذ، منهذ ذلهك الحه

 انقطعذ أخبار علي وأمبح ال يعرف ال مكان  وال حيات .
 المطلوب:

 حدد الفر  بين  خصية كل من داوود، علي و ركة النقل البحري، من الجانب القانوني. -01
 بين الوضعية القانونية لكل من داوود وعلي، وقدم  رح لكل وضعية. -02
 نظرا لظروف فقدان . سنوات مدر حكم قمائي بموت علي 4بعد مرور مدة  -03
 ا رح مصير كل من الزوجة وممتلكات  قبل وبعد مدور الحكم القمائي. -أ    
 في حاع رجوع علي بعد مدور الحكم القمائي بموت  وضح جميع االجراءات القانونية اليزمة. -ب    
ود العهودة للههى وطنه  الجزائههر بعهد مهرور أكيههر مهن خمسههة سهنوات ورغهم تسههوية حالته  القانونيههة فهي اسهبانيا قههرر داو -04

مسهتيمرت  الصهناعية نشهاطها مسهتمر  عنهد العهودة حيهث وجهد ،واالستقرار فيها نظراً الخهتيف األديهان وبعهده علهى أسهرت 
 بشكل عادي.

 سالم فاطمة

 أحمد

 الكريمعبد 

 عائشة

 علية ياسين محمد
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 من كان يسير هذه المستيمرة؟ ا رح ذلك. -
أستاذ المادة: عزوزة                                                                 بالتوفيق والنجاح                                     

 محمد
 االجابة النموذجية

 نقاط ( 06التمرين األول: ) 
 تعريف موجزا للمصطلحات التالية:

 يقصد بالذمة المالية مجموع ما للشخص وما علي  من حقو  والتزامات مالية.الذمة المالية: 
 عوارض األهلية: 

 . مرض يصيب العقل فيفقده التمييز كلياالجنون:  
 مرض يصيب جزءا من العقل او يحدا خلي في . ويصبح ماحب  قليل الفهم.العته:  
 فيصبح مبذرا للماع على غير مقتمى.، يؤثر في تدبير الشخص وقراره السفه:  
 هي عدم القدرة على  التمييز بين النفع والمرر. الغفلة: 

هو المقر المعتاد الذي يقيم في  الشخص، أو المكان الذي تكون للشخص ملة ب  بحيث يعتبر موجودا في  بصفة  الموطن:
 دائمة.

 نقاط ( 06التمرين الثاني: ) 
 .عن طريق الزواج مكتسبةجزائرية جنسية  نوع جنسية عبد الكريم: -01
 جنسية جزائرية تحصل عليها عن طريق التجنس. نوع جنسية عبد القادر: 
 .هي التي تيبذ للشخص ويكتسبها بعد مييده نتيجة للزواج أو التجنس الجنسية المكتسبة: -
: يمكن للشخص األجنبي أن يحصل على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس بتقديم طلب للجهة اإلدارية التجنس -

 .من قانون الجزائري 10وفق  روط حددتها المادة المختصة 
 نعم يمكن ألحمد الحصوع على الجنسية الجزائرية. -02

 من   جنسية ج" يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية" 6نصذ المادة الشرح:  
 قرابة مبا رة. :قرابة كل من أحمد وسالم -03

 قرابة غير مبا رة )قرابة الحوا ي(. قرابة كل من علية وعائشة:
 من   م ج بقولها )القرابة المبا رة وهي الصلة بين األموع والفروع(. 33نصذ المادة  القرابة المباشرة: -
: تسمى ايما بالقرابة غير المبا رة ألن األقارب فيهم ال ينحدرون من خط نسب عمودي واحد، وانا قرابة الحواشي -

 مستقلين.يوزعون على عمودين 
 قرابة من الدرجة الرابعة. درجة القرابة بين سالم وفاطمة: -04

 نقاط ( 08: ) الثالثالتمرين 
  خصية اعتبارية. وشركة النقل البحري:أ خاص طبيعيون.   شخصية كل من داوود، علي: -01
 : يعتبر غائب.الوضعية القانونية داوود -02

 : يعتبر مفقود.الوضعية القانونية لعلي
من  110هو الشخص الذي تنقطع لقامت ، ولكن حيات  مؤكدة ومتحققة ال  ك فيها ألنها معلومة كما عرفت  المادة  الغائب:

 من   األسرة الجزائري للقاضي تعيين مقدم يسير أموال . 111  م ج، وقد أجازت المادة 
ن  وال يعرف حيات  وال يعرف موت ، وال من   م ج ) الشخص الغائب هو الذي ال يعرف مكا 109حسب المادة  المفقود:

 يعتبر مفقود لال بحكم(. 
 مصير كل من الزوجة وممتلكاته قبل صدور الحكم القضائي: -أ  -03
 .أموال  بين الورثة، في يعتبر المفقود ميتا ال يورا وال تقسم -
 .تبقى الزوجة على ذمة زوجها ألن  يعتبر حيا -

 بعد صدور الحكم القضائي:مصير كل من الزوجة وممتلكاته 
 الورثة من تاريخ الحكم بالوفاة. توزع أموال  بين -
 . بعدها أن تتزوج بغيره تعتد الزوجة عدة الوفاة ويجوز لها -

 االجراءات القانونية الالزمة في حال رجوع علي بعد صدور الحكم القضائي بموته: -ب
 مدور حكم قمائي يلغي موت  ويبن حيات . -
 ما تبقى من أموال  لد  الورثة.ترد ل   -
 الزوجة تعود ل  لن لم تتزوج بغيره وفي حالة زوجها الجديد يعلم بحياة المفقود ترد لزوجها األوع. -

 مقدم يسير أموال . مسير المستثمرة الصناعية: -04
 وال .من   األسرة الجزائري للقاضي تعيين مقدم يسير أم 111أجازت المادة  في حالة الغائبالشرح: 
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