
1

  2019-2018متوسط       السنة الدراسية  04المستوى :                        ميطر الجديدةمتوسطة 
                   بوسعادة       

 ربية المدنيةفي مادة الت ولالفرض األ                      
 
 : ) ن6(الجزء األولـ 
اهَُما َعلَى ِإن بَغَْت إِْحدَ ُهَما ۖ فَ أَْصِلُحوا بَْينَ َن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَ َوإِن َطائِفَتَاِن مِ ��قال هللا تعالى:ـ: 1السند  

ِ ۚ فَإِ  َّA ن فَااْألُْخَرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّٰى تَِفيَء إِلَٰى أَْمِر َ َ يُِحبُّ َما بِالْعَْدِل َوأَْقِسُطوا ۖ إِ ْصِلُحوا بَْينَهُ َءْت فَأ َّA َّن 
 سورة الحجرات . �)9( اْلُمْقِسِطينَ 

لقانون امن  459ة الصلح في التشريع الجزائري : لقد عرف المشرع الجزائري الصلح في المادـ : 2السند
رف منهما طنازل كل أن يتالمدني : " عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمال وذلك ب

 على وجه التبادل عن حقه "
 انطالقا من السندين وما درست حول الصلح, أجب عمايلي::تعليمةال

 ات ؟ذكر ثالثة أسباب للنزاعمفهوما للصلح؟.   ـ أذكر شروط الصلح و بعض أنواعه ؟.    ـ  أعطـ 
......................................................................................................ن):1.5( مفهوم الصلحـ أ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
....... ...............................)....................................1 ن):1.5(بعض أنواع الصلحـ ج 
2.....................(............................................/3(................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..... ........................).............................................1 ن):1.5( ذكر ثالثة أسباب للنزاعاتـ د 
2.....................(............................................/3(....................................................
 تكون له الذي ,الوساطة هي إحتكام أطراف النزاع إلى شخص محايد : لسياقا :ن)8.5( الثانيالجزء ـ 

ا د يؤخذ بهصيات قالذي يكون في شكل إقتراحات أو تو ,للنزاع القائم بينهما الحل السلطة التقريرية في إيجاد
 . وقد ال يؤخذ بها

توجد هناك  2008ن خالل قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية تعريف المشرع الجزائري للوساطة مالسند:
ال كعدة أنواع للوساطة فهناك الوساطة البسيطة التي تشبه المصالحة أي وجود شخص يسعى إلى رضى 

 المتنازعين بدون التأثير على موقف أو وجهة نظر أحدهما.
 أجب عمايلي: التعليمة:

 ة)؟الوساطووثالثة فوائد للحل السلمي للنزاعات( أهمية الصلح  ذكر ثالثة شروط للوسيط؟           ــ 
...... ............)........................................................1 ن):3( ثالثة شروط للوسيطـ 

2.....................(....................................../3(........................................................... 
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. ).........................................................................1 ن):3(أهمية الصلح والوساطةـ 
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الالصلحـ ـ : : 22السندالسند

ني : " عقدالمدني : " عقد ينه
جه التبادل عى وجه التبادل عن ح
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 :ن)8( الوضعية االدماجيةـ 
سريانه ام القانون وو المساواة أم , تلعب السلطة القضائية دورا كبيرا ومهما في تحقيق العدل : لسياقا     
 الجميع . على

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاتِ :قال تعالى:1السند َّA َّإِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل ]1[﴿ إِن
ا يَ  َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا ﴾ إِنَّ هللا نِِعمَّ َّA َّ58النساء: )ِعُظُكْم بِِه إِن. 

قانون سلطة بالحكم هذه اليُعتبر القضاء الوظيفة األساسية للسلطة، وت: استقالل السلطة القضائيّة :2السند
ري يحكم ونون دستود قاولهذا ال يجوز ألي السلطتين التشريعيّة والتنفيذية التدّخل في القضاء، وذلك لوج

الحكم ووالظلم  لفسادبه القضاء إلقرار الحق والعدل، ولو تدّخلت السلطات األخرى في عمل القضاء لعّم ا
الباطل في الدولة.

 ئية؟ ـ مبرزا مايلي:) سطرا ,تتحدث فيها عن السلطة القضا51- 21أكتب فقرة تتراوح بين( التعليمة:
 ـ دور السلطة القضائية؟3     ـ هياكلها مع شرح بسيط؟ 2ـ تعريفها ؟     1 
 ........................................................................................................ن) 1( مقدمة:ـ 
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 ........................................................................................ن)1.5( تعريف السلطة القضائية:ـ 1
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 .............................................................................................................. :ن)3(ـ هياكلها2
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 وجد في...........................ت :......................ـ المحكمة أ  

 يوجد في........................... :................................ب ـ 

 وجد في...........................ت :.......................ج ـ المحكمة

 ن)1.5( لقضائية:ـ دور السلطة ا3
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طل في الدولةالباطل في الدولة.
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