
2019/ 2018                                             متوسطة األخوين بوحرود ـ جميلة ـ  

 المدة : ساعة.                                                              متوسط 4المستوى :                                       الــــتربية الـــمدنية.فرض الثالثي األول  في مادة : 

 نــــــــــــــــــص األسئلة :

 ن):12جزء األول (ــــــــــــــال

أوجب الدين اإلسالمي على العقالء من الناس أن يتوسطوا بين المتخاصمين، و يقوموا بإصالح ذات  "ن)06(:الوضعية األولى
 ]10الحجرات : ["قال هللا تعالى :"إنــما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخـــــويكم بينهم درءا للمفاسد المترتبة عن الخالف و النزاع .

 ـ عرف الصلــــــــــــــــح مبرزا متى تكون له الحجية القانونية . 1

 ـ في جدول من رسمك قارن بين الصلح و الوسا طة اإلجتماعية . 2

 ـ لماذا نلجأ للصلح و الوساطة اإلجتماعية  3

 

 أكمل الجدول اآلتي بما يناسب:ـ  1  : ن)06(الثانيةالوضعية 

 المحكمة العليا المجالس القضائية المحاكم اإلبتدائية  
 ........................................ ..................... تقع في 

 ........................................ .................... طبيعة أحكامها 
                        

 ، تقويم األحكام. االستئنافيلي : الطعن ،  ما اشرحـ  2                            

 

 :ن)08(الجزء الثاني الوضعية اإلدماجية 

 ال هآخر أنالمجتمع بينما رأى  الستقرارفي  حوار مع زمالئك حول القضاء رأى أحدهم أن له أهمية وبذلك هو  ضروري 
 دوره إال إذا توفرت شروط وضمانات فاحتكما إليك .ؤدي ي

 من الدستور . 140المادة   القانون "                  احترام" الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع ويجسده  1السندات :  

 إطار القانون ."من الدستور:"السلطة القضائية مستقلة و تمارس في  138ورد في المادة : 2                

 .58األمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " سورة النساء اآلية  وادتؤ: قال هللا تعالى :"إن هللا يأمركم أن 3                

سطرا توضح فيها 12  و مكتسباتك السابقة . اكتب فقرة دون أن تتعدى   3و  2، 1اعتماد على السندات  : التعــــــــــــــليمة
 لزمالئك أكـــــــــــــثر .
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ـ عرف الـ عرف الصلـ11

في جدول من رـ في جدول من رسم2

لجأ للصلح و ااذا نلجأ للصلح و الوسا

كمل الجدوأكمل الجدول اآلـ  1  :

االستئناالستئنافعن ، : الطعن ، mmmm.............................ommmm...................................ocoلمحاكم االمحاكم اإلبتدا

السهو  ضروريبذلك هو  ضروري 

ون "            القانون "                 

القانون ."طار القانون ."

حكموا بالعدل " أن تحكموا بالعدل " سورة

سطسطرا تو1212   ىأن تتعدى

ency-education.com/4am


