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..................................... ....................................................................:االسم و الّلقب 

  

أحمد مواطن يعيش في فرنسا وهو من أّم فرنسّية وأب تونسّي عاد إلى أرض   :1السند 

  .الوطن بعد غياب طويل فتزامن رجوعه مع االستعداد لالنتخابات الرئاسّية والتشريعّية

  .ء إبن عمذته المعتوهوقد وزعت البطاقات االنتخابية على جميع أفراد عائلته باسثنا

  استخرج من السند المقّدم نوعي االنتخابات المذآورة -أ : 1-1التعليمة 

  ...........................االنتخابات  

  ...........................االنتخابات  

   اذآر النوع الثالث من االنتخابات -ب

 ...........................االنتخابات  

أبرز أسباب حرمان بعض المواطنين من ممارسة حّق االنتخاب بسبب  : 2-1 التعليمة

  "سبب عقلي"أو " أخالقي"

   : ..................................المفلسون 

  : .................................المحجور عليه  

  : .........................................المعتوه  

  

   أصلح الخطأ : 3-1التعليمة 

 يحّق االنتخاب لألجنبي المتحّصل على الجنسّية التونسية منذ ثالث سنوات  

............................................................................................................  

  سنة 17االنتخاب شاب يبلغ من العمر حّق يتمّتع ب 

............................................................................................................  

 يمآن لرجل قضى حآما بالسجن لمّدة سنة أن ينتخب  

............................................................................................................  

أ1معـ

   ب3معـ 

أ3معـ



تاقت نفسه للترّشح إلى عضوّية مجلس الّنواب فتقّدم إلى السلط المختّصة   :2السند 

  .ومّدهم بجملة من الوثائق

أربط بين الشروط الواجب توفرها للترّشح لرئاسة الجمھورّية ولعضوّية : 1-2التعليمة 

  .مجلس النّواب

  

  

  

يترّشح لرئاسة  ال -

    آانمنالجمھورّية إال 

  

  

  

ضوّية  ال يترّشح لع-

   آانمنمجلس الّنواب إال 

 سنة 75 سنة على االقل و40بالغا من العمر  -  

  على األآثر يوم تقديم الترّشح

  

  ّم تونسّية  ألوأتونسّي ب أل ا مولوداتونسي -

 سنة آاملة على األقل يوم 23 من العمر ا بالغ-

  .ترّشحه

 بالجنسّية التونسّية منذ الوالدة بدون انقطاع ا متمّتع-

  ر حامل لجنسّية أخرى وغي

ب وأّم وجّد لألب ولألّم آلھم تونسيون أل ا مولود-

  بدون انقطاع

   ا ناخب-

   ا مسلم-

  

توّجھت . بارآت جّدته ترّشحه وتمّنت له التوفيق وأضحت تترقب يوم االقتراع: 3السند 

  .إلى المآتب القريب من محل سآناها

 1العملّية االنتخابّية التي يقوم بھا الناخب بوضع األرقام من مراحل أرّتب   :1-3التعليمة 

   .6إلى 

   أضع الظرف داخل الصندوق -    

  . أتناول ورقة التصويت عن آل قائمة مترشحه وظرفا-    

   . أستظھر ببطاقتي االنتخابّية وأثبت هويتي-    

  . أضع في الظرف الورقة التي اخترتھا-    

  . أدخل الخلوة-    

  . أمضي في قائمة الناخبين-    

  أ 2معـ 

 

  ب 3معـ 



    أحد المشرفين إلى الخلوةوجھھالقيام بعملّية االقتراع ل :4السند 

  أمام مدلولتھا )  سرّي– مباشر –عـام (أآتب خصائص االنتخابات  : 1-4التعليمة 

  مدلولھا  خصائص االنتخاب

  اختار المترّشح بدون وساطة  ...............................

  يتولى الناخب التصويت داخل الخلوة بعيدا عن األنظار ...............................

............................... 
االنتخاب من حق آل التونسيين الذين تتوّفر فيھم الشروط القانونّية 

  والمقييمين في البالد

  

   يرفض بعد المقترعين دخول الخلوة  :2-4التعليمة 

  دخول الخلوة عند االقتراع أفّسر فوائد 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................  

ال يحتاج المواطنون إلى سلطة تمّثلھم ألّنھم قادرون على : قال الجيران للجّدة   :3-4التعليمة 

  .مباشرة تسيير شؤونھم بأنفسھم

  

  إنتخاب مترّشحين سياسيينأبّين موقفي من هذا القول موّضحا فوائد  -

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................  

............................................................................................................  

  

4ـ معـ ب3معـ  أ3معـ  ب2معـ  أ2معـ  ب1معـ  أ1معـ    

 0 0 0 0 0 0 0 انعدام التملك

 2 0,5 1 1 1 1 0,5دون التملك األدنى

 3 1 2 2 2 2 1 التملك األدنى

 5 1,5 3 3 3 3 1,5 التملك األقصى

 

   ب2معـ 

  4معـ 

  4معـ 


