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ن):12الجزء االول :(

؛ فمن الفوائد التي تعكس أهميتها أن المواطن يشارك بصوته لمن يراه مناسبا االنتخابات " .. و الكثير ال يعلم عن أهمية 
عملية التشريع لحماية يتمثل دورهالذي الوطني أو لوالئياالمجلس الشعبي ويمثله سواء في وقادرا علي تحمل المسؤولية 

الرئيسية له.  األدوارالمجتمع و تنظيمه وهي إحدى 

باالنتخاب يستطيع المواطن التغيير ألنه يشارك في صنع القرار ؛ يعطيه فرصة لتحسين و ضعه ،يتيح له فرصة التعبير الحر 
األفضل من بين  النزاهة الختيارعلي الشفافية و  ديمقراطي؛ يعتمدعن آرائه و تطلعاته ....فاالنتخابات أسلوب حضاري و 

...."يله.لتمث المرشحين

  المطلوب:

 عرف  مـــــا تحته خط في الـــسياق . /1

 ؛و كيفية االنتخاب . االنتخابقارن بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة من حيث : العدد؛مدة /     2

من والية ألخرى.  ألوالئيضاء المجلس الشعبي عبين لماذا يختلف عدد أ /3

 :ن)08الجزء الثاني (

بينما كنت تشاهد حصة تلفزيونية رفقة والدك حول االنتخابات ؛ورد فيها أن الحملة هذه األخيرة  وصلت إلي مرحلة :  السياق
الحملة االنتخابية و أن كل مرشح له الحق في توظيف و استخدام الوسائل الديمقراطية إلقناع الناخبين للتصويت علي 

برنامجه.  

. لية االنتخابيةفطلب منك توضيحا أكثر حول مراحل العم

 إلعالن رغبته و مبحض إرادته ليكون ضمن قائمة انتخابية ...."م كل شخص تتوفر فيه شروط الرتشح ديتق"....1السندات :

 " تعترب احلملة االنتخابية إحدى املراحل اليت تلي عملية الرتشح ؛ وهي عملية التعريف 9لرب7مج و األهداف ...."2           

أسطر توضح فيها مراحل العملية  10القبلية أكتب فقرة دون أن تتعدي ال  كمكتسباتو  2و  1:اعتمادا علي السندين  التعليمة
و أهمية االنتخاب .االنتخابية 
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وقادرا عليوقادرا علي تحم
جتمع و تنظيمالمجتمع و تنظيمه و

 يستطيع المونتخاب يستطيع المواطن
تطلعاته ....فااله و تطلعاته ....فاالنتخا

هيله.تمث ...."...."ث

 الـــسياق . في الـــسياق .

طني و مجلسي الوطني و مجلس األم

منلوالألوالئيعبيس الشعبي 

حول االنتخابات ؛ولدك حول االنتخابات ؛ور
خدام الوسائل ال استخدام الوسائل الديم

ليكون ضمن قائمة ارادته ليكون ضمن قائمة انتخ

رب7مج و األهدافف 9لرب7مج و األهداف ....

سطر توضح فيأسطر توضح فيها مر1


