
2020/  2019السنة الدراسية:   -الوادي–زغيب محمد الطاهرمتوسطة 
 ــــــدةـســـــــاعة واحـالمـــــدة:  طــــــــــــمتوس ةــــــــالرابعالمستوى: 

 الفرض المحروس للثالثي األول في مادة التربية المدنية

 :الوضعية األولى

 المنازعات - الصلح –س القضائية المجال –القضاء  -: الموالية اشرح المصطلحات�
 :الوضعية الثانية

 :أعد ترتيب إجراءات التقاضي اآلتية ترتيًبا صحيًحا�
 .إيداع القضية وتسجيلها لدى كاتب الضبط)1
 .إقامة جلسة محاكمة وٕاصدار األحكام)2
 .تحديد تاريخ (موعد) جلسة المحاكمة األولى)3
 .تحرير عريضة مكتوبة)4
 .محضر القضائيتبليغ المتقاضين عن طريق ال)5

 :الوضعية الثالثة
 قارن في جدول بين الصلح والوساطة االجتماعية من حيث الشروط والخصائص.�

 :الوضعية الرابعة
وقع شجار بين جاريك مما استدعى تدخل رجال األمن، الذين حاولوا بدورهم أن : السياق

إلى أعيان الحي والحكماء يدفعوا بالجارين إلى فض النزاع بطريقة سلمية واقترحوا أن يحتكموا 
 منهم لكي يتجنبوا تبعات المحاكم، فسألك صديقك عن فائدة االقتراح الذي جاء به رجال األمن.

ينهي الصلح النزاعات التي يتناولها، ويترتب عليه اسقاط الحقوق واالدعاءات << :1السند
 ن المدنيالقانومن  462المادة .  >>التي تنازل عليها أحد الطرفين بصفة نهائية

من أبواب الحوار البناء الذي يفضي إلى حل المشكالت، وهو  الصلح بابٌ <<: 2السند
، كما يمكننا اعتباره واقًيا من الضياع بين أروقة المحاكم سبب من أسباب استقرار المجتمعات

 .>>نهائًيا ثقل كاهلها بالقضايا رغم أنها ال تقدم حلوًال كفيلة بفض النزاعاتالتي أُ 

 صديقك. أسطر تجيب فيها عن سؤال 10أكتب فقرة ال تتجاوز  :يمةالتعل
 

 -املادة ستاذأ-بالتوفيق  
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شكالت، وهولمشكالت، وهو 
محاكم ة المحاكم 
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2020/  2019السنة الدراسية:   -الوادي–زغيب محمد الطاهرمتوسطة 
 ــــــدةـالمـــــدة: ســـــــاعة واحـ طــــــــــــمتوس الرابعــــــــةالمستوى: 

 الفرض المحروس للثالثي األول في مادة التربية المدنية

 :الوضعية األولى

 المنازعات - الصلح –المجالس القضائية  –القضاء  -: الموالية اشرح المصطلحات�
 :الوضعية الثانية

 :أعد ترتيب إجراءات التقاضي اآلتية ترتيًبا صحيًحا�
 إيداع القضية وتسجيلها لدى كاتب الضبط.)1
 محاكمة وٕاصدار األحكام.إقامة جلسة )2
 تحديد تاريخ (موعد) جلسة المحاكمة األولى.)3
 تحرير عريضة مكتوبة.)4
 تبليغ المتقاضين عن طريق المحضر القضائي.)5

 :الوضعية الثالثة
 قارن في جدول بين الصلح والوساطة االجتماعية من حيث الشروط والخصائص.�

 :الوضعية الرابعة
استدعى تدخل رجال األمن، الذين حاولوا بدورهم أن : وقع شجار بين جاريك مما السياق

يدفعوا بالجارين إلى فض النزاع بطريقة سلمية واقترحوا أن يحتكموا إلى أعيان الحي والحكماء 
 منهم لكي يتجنبوا تبعات المحاكم، فسألك صديقك عن فائدة االقتراح الذي جاء به رجال األمن.

تناولها، ويترتب عليه اسقاط الحقوق واالدعاءات ينهي الصلح النزاعات التي ي<<: 1السند
 من القانون المدني 462المادة .  >>التي تنازل عليها أحد الطرفين بصفة نهائية

من أبواب الحوار البناء الذي يفضي إلى حل المشكالت، وهو  الصلح بابٌ <<: 2السند
لضياع بين أروقة المحاكم سبب من أسباب استقرار المجتمعات، كما يمكننا اعتباره واقًيا من ا

 .>>ثقل كاهلها بالقضايا رغم أنها ال تقدم حلوًال كفيلة بفض النزاعات نهائًياالتي أُ 

 صديقك. أسطر تجيب فيها عن سؤال 10أكتب فقرة ال تتجاوز  :التعليمة
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2020/  2019السنة الدراسية:   -الوادي–زغيب محمد الطاهرمتوسطة 
  طــــــــــــمتوس ةــــــــالرابعالمستوى: 

 األول في مادة التربية المدنيةلفرض المحروس  التصحيح النموذجي ل  
 :الوضعية األولى

 :شرح المصطلحات�
عن األفراد أو الجماعات،  هيئة مختصة في النطر والفصل في النزاعات القائمة بين :القضاء
 لة األحكام.إصدار جمطريق 

 التي أمامه المستأنفة القضايا في بالفصل يختص استئناف جهاز هو :المجالس القضائية
 .الواليات مستوى على وجدفيها، ت المطعون االبتدائية  المحاكم عن تصدر
 الخالفاتء نهاإ إلى يهدف اجتماعي إجراء هو أو وديا طرفين بين قائم نزاع تسوية هو :الصلح

 وهو، القضاء إشراف تحت صلح جلسة خالل من أو )عرفي صلح( الجماعة بواسطة ،وديا
 .جوازي إجراء

 ما. قضيةحول  الجماعاتأو  األفرادهي الخصومات والخالفات التي تقع بين  :المنازعات
 :الوضعية الثانية

 :ترتيًبا صحيًحاترتيب إجراءات التقاضي  ةداعإ�
 .حرير عريضة مكتوبةت)1
 .إيداع القضية وتسجيلها لدى كاتب الضبط)2
 .تحديد تاريخ (موعد) جلسة المحاكمة األولى)3
 .طريق المحضر القضائيتبليغ المتقاضين عن )4
 .إقامة جلسة محاكمة وٕاصدار األحكام)5

 :الوضعية الثالثة
 في جدول بين الصلح والوساطة االجتماعية من حيث الشروط والخصائص. ةقارنالم�

 الـــــــــــــــــــوساطة الصــــــــلح
 .إجراء جوازي-
 من مرحلة أي في القضائي به يقوم-

 .القضية مراحل
 مادة وال بمدة مقيد غير الصلح-

 .معينة

 .إجراء وجوبي-
 معنوي أو طبيعي شخص بها يقوم-

 .الوسيط يسمى) مثالً  جمعية(
 .وقتبو  بمواد مقيدة الوساطة-
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 :اإلدماجية)عية الوض( الوضعية الرابعة
لما تعودان به من  ،الصلح والوساطة االجتماعية وسيلتان سلميتان لحل النزاعات

 الفائدة على جميع األصعدة.

وضمان  ، وهو يعمل على ترقية ثقافة الحوارواألمن السلم قيم يكرس كمبدأ الصلحف
كما أن لهما فضًال كبيًرا في تخفيف العبء ، الجزائري واستقراره وتماسكهوحدة المجتمع 

 لكثرة القضايا. االكتظاظعلى المحاكم التي أصبحت تعاني من 
تتعدى الوساطة المجال الوطني لتحمل الصيغة الدولية خاصة وأنها تسهم في فض 

 .الحكومات والحركات المعارضة بين وأالدول  النزاعات بين

 اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما <<بقوله:  بين الناس باإلصالحأمرنا اهللا  وغيرها لهذه الفوائد الجّمة
 .>>ُتْرَحُمونَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّهَ  َواتَُّقوا َأَخَوْيُكمْ  َبْينَ  َفَأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ 

 
 
 
 
 
 

 غالبـا الـدنـيا تــؤخـذ ولـكـن *** بالتمنـي الـمـطـالب نـيل وماا
 ركابا مـهلـ كـــان اإلقـدام إذا *** منالٌ قومٍ على ىصاستع وما
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أم وغيرها ّةةةلجمد الجمةة وغير 
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