الموسم 2021/ 2020 :
المـــــــــدة  :ساعة و نصف

s

ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت
الموسم 2021/ 2020 :
ثانوية زروقي الشيخ – تاوقريت
المـــــــــدة  :ساعة و نصف المستوى  02 :ت إ
المستوى  02 :ت إ
فرض في مادة القــــــــــــانون
فرض في مادة القــــــــــــانون
السؤال األول :
السؤال األول :
إليك القاعدة التالية :
إليك القاعدة التالية :
" دفع الثمن يكون في الوقت و المكان الذي يسلم فيه المبيع "
" دفع الثمن يكون في الوقت و المكان الذي يسلم فيه المبيع "
المطلوب :
المطلوب :
 -1ماذا تمثل هذه القاعـــــدة ؟ عرفها
 -1ماذا تمثل هذه القاعـــــدة ؟ عرفها
 -2ما نوعهــــــا ؟ علل اجابتك
 -2ما نوعهــــــا ؟ علل اجابتك
 -3أذكر النوع األخر مع إعطاء مثال عنه
 -3أذكر النوع األخر مع إعطاء مثال عنه
 -4هل توجه هذه القاعدة لمشتري معين ؟ علل إجابتك
 -4هل توجه هذه القاعدة لمشتري معين ؟ علل إجابتك
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السؤال الثاني :
السؤال الثاني :
الســند  : 01وقعت الجزائر على اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر للتخفيف من
الســند  : 01وقعت الجزائر على اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة التصحر للتخفيف من
آثار التصحر أو الجفاف الشديد .
آثار التصحر أو الجفاف الشديد .
السند  : 02أبرمت احدى البلديات صفقة عمومية مع أحد المقاولين إلنجاز مدرسة
السند  : 02أبرمت احدى البلديات صفقة عمومية مع أحد المقاولين إلنجاز مدرسة
ابتدائية في احدى قراها النائية  ،بعد مدة حدث نزاع بين البلدية و المقاول حول الصفقة  .ابتدائية في احدى قراها النائية  ،بعد مدة حدث نزاع بين البلدية و المقاول حول الصفقة .
المطلوب :
المطلوب :
 -1بناء على السند  01أجب على ما يلي :
 -1بناء على السند  01أجب على ما يلي :
أ -ما هو فرع القانون الذي ينظم هذه العالقة ؟ علل اجابتك
أ -هو فرع القانون الذي ينظم هذه العالقة ؟ علل اجابتك
ب -ما هو القانون الذي ينتمي اليه هذا الفرع ؟ عرفه
ب -ما هو القانون الذي ينتمي اليه هذا الفرع ؟ عرفه
 -2بناء على السند  02أجب على ما يلي :
 -2بناء على السند  02أجب على ما يلي :
أ -ما هو فرع القانون الذي ينظم هذه العالقة ؟ عرفه
أ -ما هو فرع القانون الذي ينظم هذه العالقة ؟ عرفه
ب -ما هو القضاء الذي يفصل في هذا النزاع ؟ و لماذا ؟ و بناء اعلى أي مبدأ
ب -ما هو القضاء الذي يفصل في هذا النزاع ؟ و لماذا ؟ و بناء اعلى أي مبدأ
قضائي ؟
قضائي ؟
ج -ماهي أول جهة قضائية يعرض عليها النزاع ؟ عرفها
ح -ماهي أول جهة قضائية يعرض عليها النزاع ؟ عرفها
السؤال الثالث
السؤال الثالث
أصدرت وزارة الشؤون الدينية و األوقاف تشريعا لتنظيم المساجد عبر التراب الوطني
أصدرت وزارة الشؤون الدينية و األوقاف تشريعا لتنظيم المساجد عبر التراب الوطني
المطلوب :
المطلوب :
 -1ما ذا يمثل هذا التشريع ؟ و لماذا ؟
 -1ما ذا يمثل هذا التشريع ؟ و لماذا ؟
 -2بين نوعـــــــــــــــــــــــــــه مع التعريف
 -2بين نوعـــــــــــــــــــــــــــه مع التعريف
 -3أذكر نوع مصادر القانون الذي ينتمى اليها هذا التشريع .
 -3أذكر نوع مصادر القانون الذي ينتمى اليها هذا التشريع .
 -4حدد الفرق بين المصادر الرسمية و المصادر التفسيرية للقانون
 -4حدد الفرق بين المصادر الرسمية و المصادر التفسيرية للقانون
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