الموسم الدراسي 2020 / 2019 :
المـــــــــــــــــدة  :سـاعتـــــــــــان

ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت
القسم  02 :ت إ
اختبار الفصل الثاني في مادة القــــانون
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الجزء االول  06 ( :نقاط )
 -1ماهي الحاالت التي يكون فيه الشخص ناقص االهلية ؟ مع شرح مختصر لكل حالة
 -2متى يصبح الشخص كامل االهلية ؟
 -3اليك الحقوق التالية :
 الحق في العمل حق تولي نائب بالبرلمان حق النفقة على الزوجة ملكية سكن عالمة تجاريةالمطلوب :
أ -حدد نوع كل حق من هذه الحقوق ؟ برر اجابتك
ب -هل يحق ألحد ان يعتدي على هذه الحقوق ؟ لماذا ؟
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الجزء الثاني (  06نقاط )
السيد " مرواني عبد القادر " يقطن بمدينة غليزان أب لثالثة أوالد  ،محمد عمره  35سنة  ،اسامة عمره  24سنة
و نبيل عمره  12سنة  ،يدير مؤسسة مصغرة في صناعة مشتقات الحليب بمدينة واد رهيو .
بعد بلوغه سن  65سنة أصيب بمرض جسماني أقعده الفراش  ،فاصبح ينوب عنه ابنه محمد في ادارة المؤسسة .
المطلوب  :اعتمادا على ما درست و انطالقا من السند اجب على ما يلى :
 -1حدد أنواع الموطن المشار اليها في السند ؟ عرفه
 -2ما نوع االهلية التي يتمتع بها نبيل ؟ عرفها
 -3ما نوع الحالة المشار اليها ؟ عرفها
 -4اشرح العامل الذي أثر على أهلية السيد مرواني عبد القادر
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الجزء الثالث (  08نقاط )
قامت شركة " الظهرة " للنجارة العامة بصناعة و تركيب أبواب و نوافذ عمارة السيد " عبد الصادق " المكونة
من ثالث طوابق من خالل اتفاق بينهما .
رفع السيد عبد الصادق دعوى قضائية ضد الشركة بسبب اخاللها بأحد بنود االتفاق الموقع بينهما .
المطلوب  :اعتمادا على ما درست و انطالقا من السند اجب على ما يلى :
 -1ما نوع الشخص المعنوي المشار اليه ؟ عرفه  .و كيف تنتهي الشخصية القانونية لهذا الشخص ؟
 -2ماهي الحالة بالنسبة للشخص المعنوي ؟ عرفها
 -3ما نوع الحق المالي الناتج عن هذا االتفاق ؟ عرفه
 -4ما طبيعة االموال المشار اليها ؟ عرفها
 -5حدد نوعه مبررا اجابتك  ،دعمها بمثال من السند
 -6ماهي الجهة القضائية التي يلجأ اليها السيد عبد الصادق ؟ عرفها
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