
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                                                                           
  "املشرية"  "نوية محدان خوجة                                       مديرية الرتبية لوالية النعامة       
 تسيري و اقتصاد 2املستوى :                                           الثانــــــــــيمتحان الفصل ا       
  عة.سا 02املدة :                                  د       الشعبة : تسيري و اقتصا       

 قانــــــــــــــــــــــــــــونلاختبار يف مادة :  ا
 

 نقاط) 06( اجلـــزء األول :
 نقاط) 02األول : (السؤال 

            .االسم واذكر خصائصه ( بدون شرح )عرف   
 

 نقاط) 04السؤال الثاين : (
 تعرف أهلية الوجوب 01ا صالحية الشخص الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات.   
 .ما الفرق بني أهلية األداء و أهلية الوجوب-1
 .ماهي أنواع اجلنسية وكيف يتم اكتسا@ا-2

 نقاط) 06اجلزء الثاين : (
 السند:

سنة وهو ميارس مهنة احملاماة ، يف  35سنة وحممد  14سنوات وعالء  6حممد وعالء ونبيل إخوة يبلغ نبيل من العمر 
سنة أصيب مبرض  65ذمة هذه العائلة مؤسسة لصنع األلبسة كان يديرها أبوهم السيد عثمان ولكن بعد أن بلغ سن 

على ابرام الصفقات القانونية واختاذ القرارات ما أثر سلبا على  اعرتى جزء من عقله فأفقده التمييز كليا وأصبح غري قادر
تعامالته مع املوردين والزpئن فصدر قرار pحلجر عليه من طرف احملكمة ما جعل ابنه حممد ينوب عنه يف كل التعامالت 

 االقتصادية.

 انطالقا من السند واعتمادا على ما درست: املطلوب:
 ؟ نوع األهلية اليت يتمتع @ا كل من حممد وعالء ونبيل والسيد عثمان بعد مرضه حدد-1
 ؟حدد نوع ودرجة القرابة بني األبناء وأبيهم ونوع القرابة بني األبناء فيما بينهم -2
 هل املرض الذي أصاب السيد عثمان يعترب من عوارض أو موانع األهلية ؟ عرفه.-3
 .حممد وأبيهبني أثر القرابة يف الوضعية بني -4
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 نقاط ) 08اجلزء الثالث : ( 

 :وضعيةال
غشت  28ه املوافق لـ 1437ذو القعدة  25الصادرة بتاريخ  50حسب نص اجلريدة الرمسية العدد 

  -الشروط املطلوبة يف الناخب-للفصل األول 2016
) سنة كاملة يوم االقرتاع وكان 18"يعد �خبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر مثاين عشرة ( :3املادة 

متمتعا حبقوقه املدنية والسياسية ومل يوجد يف احدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع املعمول 
 به".

 
 املطلوب:العمل 

 نص املادة وعلى ضوء ما درست: من خال 
 ذا احلق دون غريهم يف ا�تمع اجلزائري.@ عرفه. ومن يتمتعون السابقة ؟ ماهو احلق املذكور يف الوضعية-1
 حدد أركان احلق معتمدا على نص املادة.-2
 ماهي احلاالت اليت تسقط هذا احلق؟ حددها .-3
 اهي الواجبات املطالب @ا ؟اذا متتع الشخص الطبيعي مبجموعة من احلقوق يف بلده فم-4

      
 
 
 
 
 

 -Rلتوفيق  –األستاذ بن يونس طاهر                                                                                                                                     
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ممماهي الواهي الواجباتده فميف بلده فم

-RلتوفيقRلتوفيق ––طاهريونس طاهر 
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