
 2023/ 2022:  السنة الدراسية                                                              تاوقريت –ثانوية زروقي الشيخ 
    ـــانـــــــــــــــــــاعتــــــــــــســـــــــــــــدة : ـــــــــــــــــــــــــــالمـــــ                        ت إ                                                  02المستوى : 

 القانــــــــــــــــــــــــــــــــــون في مادة  األولفصل ال اختبــــــار
 : الجزء األول

 نصت احدى قواعد القانون على ما يلي : 
  المؤجرة و إجراء الترميمات الضرورية أثناء  ) الشيء (  صيانة العينبلتزام االعلى المؤجر القاعدة القانونية  : نصت

 .فترة اإليجار ما لم يقضي االتفاق بغير ذلك
 حكم قضائي لصالح المستأجرث نزاع قضائي بين المؤجر و المستأجر  ، انتهى بصدور و حد 

 :  المطلوب
 ما نوع  هاته القاعدة القانونية  ؟  عرفهــــا -1
 .  القانونية  المصدر الرسمي  لهذه القاعدة  نوع حدد مع التعريف -2
 خالق من حيث  الغاية ما عالقة قواعد القانون باأل -3
 هذا الحكم القضائي ؟ برر اجابتك نوع  مصادر القانون  التي ينتمي اليها ما -4
 الثاني : الجزء
يتضمن رفع الجور و الحفاظ على دعم المواد ذات االستهالك  الذي  2023وقع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة      

 الواسع .
 :  المطلوب

 أذكر نوع التشريع الذي يبين صالحيات رئيس الجمهورية  -1
 ماهي مرحلة التشريع الواردة في الوضعية  ؟ برر اجابتك -2

 عرف المرحلة التي تأتي بعدها 
 ماهو فرع القانون الوارد في الوضعية  ؟ عرفـــه  -3
 ؟ عرفه  ماهو فرع القانون الذي ينظم ادارة المرافق العمومية  -4

 الجزء الثالث 
  لوزارة السياحة تعدي على قطعة أرض تابعـة  ال، قام  ب  السياحيةعبد المالك " بقطن بإحدى بلديات   "السيد     

 عة االرض و دفع تعويض دعوى  قضائية ضد السيد " عبد المالك "  تطالب فيها باسترجاع  قط  الوزارةرفعت  
 :  المطلوب

 ما نوع الشخص  الذي يمثله السيد " عبد المالك "  ؟ عرفه  -1
  كيف تنتهي شخصيته القانونية  

  تلجا اليها الوزارة ؟ عرفها ماهي أول جهة قضائية   -2
 الحكم  أمامها الجهة الثانية التي يمكن أن تستأنف حدد مع التعريف 

 ، و من يعينهم ؟  ما نوع القضاة الذين ترفع أمامهم الدعوى  القضائية ؟  مع التعريف -3
 برر اجابتك  مع تقديم مثالين عن  أعمالهم .مـــــن يســـاعدهم  اداريا داخل القضاء ؟  

  اشرح انواع هذا التشريع     .  وزارة السياحة  ؟   برر اجابتك ه ما نوع التشريع الذي تصدر  -4
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