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 ن).12(الــــجزء األول

ن).04(الوضعية األولى 

 . االستئناف: الحل السلمي للخالفات   ـ الوساطة  ـ السلطة القضائية  ـ  عرف المصطلحات اآلتية              

 ن)04: ( الوضعية الثانية

 الى تدخل القضاء بمختلف هياكله يعاني المجتمع الجزائري من عدة مشاكل , تحتاج في غالب األحيان    

 ن) 1.5(     وضح ذلك ؟ال تعتبر المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي ـ       
ن) 01. 5(                          ؟االستئناف, لماذاتعرف المجالس القضائية بمحاكم ـ        

 ن)01(     ؟           ـ       قبل التقاضي ما اإلجراءات التي نلجأ إليها و ما فائدتها     

 ن)04(الوضعية الثالثة :

 المحاكمة إجراء قضائي يفصل في براءة أو إدانة المتهم .            

 ـ المطلوب : اقترح شروطا للمحاكمة العادلة تسهم بها في عدالة القضاء .

 ن)08(الوضعية اإلدماجية ):( الجزء الثاني

خالل مشاهدتك لحصة تلفزيونية حول أجهزة السلطة القضائية ودورها في تحقيق العدل وتطبيق القانون على  من
الجميع لكن شد انتباهك فكرة استقالل السلطة القضائية ودور القضاء في تحقيق السلم واالستقرار فأردت أن 

 تبحث أكثر..  

 السندات :

يُعتبر القضاء الوظيفة األساسية للسلطة، وتحكم هذه السلطة بالقانون، ولهذا ال يجوز ألي السلطتين  "  :1السند 
".. التشريعيّة والتنفيذية التدّخل في القضاء

يُعتبر مبدأ استقالل القضاء هو القاعدة الجوهريّة في عمل السلطة القضائيّة، أّي أن هناك قضاة متعلمون  "  :2السند 
القضايا المعروضة على مجالس القضاء، ويصدرون الحكم فيها لخبرتهم في القضاء والقانون، ومعرفتهم  ينظرون في

في الحكم، أي أّن القاضي مستقل في حكمه، ال يتأثر بالمصالح الشخصية أو الضغوطات األخرى لضمان الحق العام 
            "                                                   والحق الخاص

 :  التعليمة

 . ثري من خاللها الموضوعسطرا ت 12انطالقا من السندات المعطاة ومكتسباتك القبلية اكتب فقرة من       

 

 

.بالتوفيق و النجاح                                                         1من  1انتهى                                                                             صــــــفحة 

           

: (وضعية الثانيةالوضعية الثانية m   يعاني المجيعاني المجتمع ا

ال تعتبال تعتبر الـ    ـ      
تعرف المجتعرف المجالس      

 التقاضي م  قبل التقاضي ما اإلج

ي براءةصل في براءة أو إدانة

هم بها في ع تسهم بها في عدالة

ضائية ودورهاالقضائية ودورها في
ور القضاء في ودور القضاء في تحق

انون، ولهذبالقانون، ولهذا ال يج

ن هناك قضا أن هناك قضاة مت ّأي
اء والقانون، ومعاء والقانون، ومعرفته
 الحق العام ضمان الحق العام 


