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 ن)12الجزء االول :(
 

 : تتميز األنظمة الديمقراطية بتكامل عدة سلطات من حيث عالقتها ببعضها و إستقالليتها في نفس  ن)40(السؤال األول
 

 الوقت فال تتدخل أي  منها  في مهام األخرى.
 
 ن ) 4(   : ف المصطلحات التاليةعرّ   / 1 

                                                                             
 الحكومة .  ـ                            التشريع  ـ                        الحصانة البرلمانية ـ              اإلستناف  -        
 
 ن)08(الثاني:     السؤال  

 
      :قـــــارن  بين  /1  

  ـ المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة.                                      
 ـ الدولة و المجتمع الجزائريين.                                      

 . النقابة و الحزب السياسيـ                                       
 األحزاب السياسية و النقابات من مظاهر الديمقراطية و حرية التعبير . كيف ذلك ؟  س/ يعتبر تأسي 2 

 ن ) 8: ( الوضعية االدماجية
في إحدى األعياد الوطنية التاريخية بثت إحدى قنوات للتلفزة األجنبية شريطا وثائقيا حول     الجزائر و لكن هذا الشريط 

. واتفقت مع مجموعة من تالميذ يبعضهاعالقتها  الجزائرل تنظيم السلطات في  احتوى على بعض المعلومات الخاطئة حو
 مؤسستك توجيه رسالة لهذه القناة لتصحيح الخطأ.

 
 السندات : 

يجسد رئيس الدولة وحدة األمة وهو حامي الدستور و تجسد الدولة داخل  ": من الدستور 70المادة .1
 "مباشرة البالد       و خارجها، له أن يخاطب األمة

يقدم رئيس الحكومة برنامجه للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، يجري " : من الدستور 80المادة .2
"الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.المجلس 

"يراقب البرلمان عمل الحكومة." : من الدستور 99المادة -3
    

ر توضح فيها مهام و صالحيات كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و اسط10اكتب فقرة من : التعليمة 
  )3و  2، 1المقدمة (عالقتهما  بالبرلمان  و القضاء مستعينا بأمثلة واقعية و بالسندات 

 
 

  
 
 
 

 بالتوفيق                                                                1/  1الصفحة           انــــــــــــــتهـى                      

الوقالوقت فال

فف المّّعرعّرّ  //11

am    --اإلستنافاإلستناف    

     :بين ex/نن)0808((:     الثاني:     
ـ المجلسـ المجلس ال          

ـ الدولة و اـ الدولة و المج       
النقابة و الالنقابة و الحزب ا ـ  

ية و النقاباتسياسية و النقابات من م

ت للتلفزة األجنبيةقنوات للتلفزة األجنبية
لجزاالجزائرطات في  لسلطات في  

وهو حامي الدستومة وهو حامي الدستو

شعبي الوطنيس الشعبي الوطني للم

ية و رئيس الحهورية و رئيس الحكومة

4am.ency-education.com


