
 
 
 

  "2أ" الفرعي مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين اإلطارات المتوسطة من الصنف
   2012 ديسمبر 23

  1: الضارب  –ساعة واحدة : المدة  -اختبار القبول األولي  -
 :  مالحظات        
 (QCM) – قانون –سؤاال في مادة االختصاص  50يحتوي االختبار على  −
 صفحتين يحتوي االختبار على −
 آل سؤال يحتمل إجابة واحدة −
 في المربع الخاص باإلجابة الصحيحة على ورقة اإلجابة) X(توضع عالمة  −
 في المكان المخصص لها على ورقة اإلجابة code à barreتثبت الالصقة للرمز  −
 األسود أو األزرق دون سواهما) Bic(لقلم الجاف يستعمل ا −
 وعدم التشطيب) Blanco(عدم استعمال الماحي  −
 عدم طي ورقة اإلجابة −
  .ترجع ورقة اإلجابة وجوبا −

  
Q1(  خ في2011 ديسمبر  16القانون التّأسيسي المؤر:  

A. ينظّم انتخاب أعضاء المجلس التّأسيسي  
B. يتعلّق بالمجلس األعلى للقضاء  
C.  اخلي للمجلس التّأسيسييضبطالنّظام الد  
D. ة اختصاص رئيس الحكومةيضبط خاص   

Q11( يمكن للمجلس التّأسيسي سحب الثّقة من الحكومة:  
A.   باألغلبية المطلقة من األعضاء  
B. باألغلبية المطلقة من الحاضرين  
C. بأغلبية الثّلثين من األعضاء  
D. بإجماع الحاضرين  

2Q( المجلس التّأسيسي:  
A.  لطة التّشريعيةال يمارسالس                                       C . يصدر قوانين    
B. يصدر تراتيب                                                     .D يصدر مراسيم  

Q12( زا لألداءيعتبر عنصرا ممي:  
A. وجود مقابل                                          .C  بغةاالختياريةالص  
B. غياب المقابل                                        .D الجنسية التّونسية للمطالب به 

3Q (تنقسم القوانين إلى:  
A. ثالثة أصناف                                                                     C. خمسة أصناف  
B.                   أربعة أصنافD.                                               ستّة أصناف  

Q13 (ولة بمقتضىضبط ميزانية الد لط العمومية الحالي يتمفي ظّل القانون المنظّم للس:  
A. قانون                                                            C. أمر   
B. مرسوم     .D                                                                    قرار وزاري  

4Q(  ادر في2012ماي  16قانون المالية الص:  
A. ينقّح القانون األساسي للميزانية  
B.  2012ينقّح قانون المالية لسنة    
C.  2011يختم ميزانية 
D. قانون ال ينقّح أي  

Q14( تتمثّل اللّامركزية التّرابية في:  
A. سات عموميةوجود مؤس  
B.  وجود جماعات محلّية  
C. وجود مندوبيات جهوية  
D. وجود إدارات جهوية  

Q5( أمر االنتزاع:  
A. يمكن الطّعن فيه أمام المحكمة االبتدائية  
B.   يمكن الطّعن فيه أمام المحكمة اإلدارية  
C. يمكن الطّعن فيه أمام دائرة المحاسبات  
D.  الطّعن فيهال يمكن 

15Q( العون المتعاقد مع اإلدارة هو:  
A. موظّف  
B. عون وقتي  
C.   عون عمومي  
D. خاضع لمجلّة الشّغل  

6Q( لط العمومية الحالية الجبائية حسب التّنظيم المؤقّت للسالماد:  
A. هي مبدئيا من اختصاص رئيس الحكومة  
B.   هي مبدئيا من اختصاص المجلس التأسيسي  
C. ة ترتيبيةهي ماد 
D.  اختصاص وزير الماليةهي من 

16Q( دائرة المحاسبات:  
A.   لها اختصاص قضائي  
B. لها اختصاص قضائي فحسب  
C. تصدر أحكاما ال يمكن استئنافها  
D. ال تصدر أحكاما  

7Q( لط العمومية الحالي،القرار الجمهوري يصدر عنحسب التّنظيم المؤقّت للس:  
A. رئيس الحكومة  
B.   رئيس الجمهورية  
C. رئيس المجلس التأسيسي 
D. وزير العدل 

17Q( رفاآلمر بالص:  
A. محاسب  
B. مساعد للمحاسب  
C. رئيس للمحاسب  
D. منفصل عن المحاسب    

8Q( لط العمومية الحاليحسب التّنظيم المؤقّت للس:  
A. ال يوجد مجلس وزراء  
B.   يوجد مجلس وزراء يترأسه رئيس الحكومة  
C. يوجد صنفان لمجلس الوزراء 
D. يوجد مجلس وزراء يترأسه رئيس الجمهورية  

18Q( الوزارة هي:  
A. منشأة عمومية  
B. سة عمومية ذات صبغة إداريةمؤس  
C. جماعة محلّية  
D. ولةجزء من الد    

Q9(  تعيين النّيابات الخصوصية يتم:  
A.   عند حّل المجالس البلدية  
B. في المناطق الّتي ال توجد بها بلديات  
C. عند إعفاء الوالة  
D. عند إعفاء المعتمدين 

19Q( األداء:  
A. هو دائما وطني  
B.  دائما محلّيهو  
C.   يمكن أن يكون وطنيا كما يمكن أن يكون محلّيا  
D. هو وطني ومحلّي في نفس الوقت  

10Q( القانون األساسي للميزانية:  
A. ال يمكن تنقيحه  
B. ن تنقيحه كّل سنةيتعي  
C.   يمكن تنقيحه في كّل وقت بقانون  
D. يمكن تنقيحه في كّل وقت بأمر 

20Q( األداء على القيمة المضافة:  
A.  مباشرهو أداء  
B.   هو أداء غير مباشر  
C. هو أداء اختياري  
D. هو معلوم  

  الجمهورية التونسية
  رئاسة الحكومة

 المدرسة الوطنية لإلدارة



 
21Q( ة حاليالطة التّرتيبية العاميمارس الس:  
A. رئيس الحكومة                                                  .C رئيس الجمهورية  
B. الوزير المعني                                                  .D رئيس البلدية  

Q36( يةتضبط المخالفات الجزائية والعقوبات المستوجبة في شأنها إذا لم تكن سالبة للحر:  
A. وزاري                       بقرار                              .C بقرار بلدي  
B. بأمر ترتيبي                                                      .D بقانون عادي  

Q22( فقات العمومية عن طريقالمبدأ هو أن يقع إبرام الص:  
A. المناقصة                                                             .C  طلب العروض  
B. االتّفاق المباشر                                                       .D  المناظرة 

Q37( تصدر األحكام القضائية:  
A.  الشّعبباسم                                          .C باسم المحكمة الّتي أصدرتها  
B. باسم رئيس الجمهورية                                .D ولةباسم الد 

23Q( الهيئات المهنية في تونس:  
A. من أشخاص القانون الخاص  
B. هيئات إدارية المحورية  
C. هيئات إدارية محلّية  
D.  من أشخاصالقانون العام   

Q38( ولةأجزاء الملك العمومي للد:  
A. ة الحوزشخص التّملّك بها بطول مد يمكن ألي  
B. شخص التّملّك بها إلّا بعد تقديم قضية في التّسجيل لدى المحكمة العقارية ال يمكن ألي  
C.  شخص غير قابلة لالكتساب بالتّقادم من طرف أي  
D.  شخص بعد عليها القانونيمكن شراؤها من طرف أي نة نصة معيإشغالها لمد  
 

24Q(  من اختصاص 1959المراسيم في دستور:  
A. رئيس الحكومة                                                    .C مجلس النّواب  
B. لالوزير األو                                                     .D رئيس الجمهورية  

Q39( إحداث األداء يتم:  
A. بقانون أساسي                                           .C بأمر  
B. بقانون عادي                                            .D بقرار من وزير المالية 

25Q( المحكمة اإلدارية:  
A. وظيفتها قضائية فحسب  
B. وظيفتها استشارية فحسب  
C.  وظيفتها قضائية واستشارية  
D. ليس لها ال وظيفة قضائية وال وظيفة استشارية  

Q40( تقدير غرامة االنتزاع يكون:  
A.   ز بالعقار المنتزعفي تاريخ التّحو  
B. في تاريخ القيام للمطالبة بها أمام القضاء  
C. في تاريخ صدور الحكم القاضي بإلزام اإلدارة بأدائها 
D. في تاريخ صدور أمر االنتزاع 

26Q( المرفق العام:  
A.  ولةيمكن إنجازه مباشرة من طرف الد  
B. سة عموميةال يمكن إنجازه من طرف مؤس  
C. ال يمكن إنجازه من طرف شخص خاص  
D. ال يمكن إنجازه من طرف بلدية  

Q41( ةحسات العمومية للصالمؤس:  
A.  تتمتّع بالشّخصية القانونية واالستقالل المالي  
B. ال تتمتّع بالشّخصية القانونية واالستقالل المالي  
C. هي هياكل المحورية  
D. هي هياكل تابعة لإلدارة المركزية 

27Q( غرف دائرة المحاسبات:  
A. كلّها مركزية  
B. كلّها جهوية  
C.  بعضها مركزي وبعضها جهوي  
D. ال وجود لها  

Q42( تنقسم األداءات إلى:  
A. أداء مباشر وأداء على االستهالك  
B. أداء مباشر وأداء على رأس المال  
C.  أداء مباشر وأداء غير مباشر  
D. أداء مباشر وأداء على الثّروة 

28Q( المندوبيات الجهوية للتّنمية الفالحية:  
A. إدارات مركزية  
B.  إدارات المركزية  
C. إدارات المحورية  
D. هيئات إدارية مستقلّة  

Q43( اختيار رئيس البلدية يتم:  
A. من طرف النّاخبين  
B.  من طرف أعضاء المجلس البلدي  
C. من طرف رئيس الجمهورية 
D. من طرف الوالي 

29Q( ينقسم تفويض االختصاص إلى:  
A. تفويض سلطة وتفويض حضور  
B. تفويض سلطة وتفويض إصدار القرارات  
C.  تفويض سلطة وتفويض إمضاء  
D. تفويض إمضاء وتفويض تمثيل  

Q44( ختم الميزانية يتم:  
A.  بمقتضى قانون  
B. بمقتضى أمر  
C. بمقتضى حكم صادر عن دائرة المحاسبات  
D. بمقتضى قرار من رئيس الحكومة 

30Q( لطة التّقديرية لإلدارةالس:  
A.  قابة على الخطإ الفادح في التّقديرتخضع للر  
B. لطة المعفاة من كّل رقابةتعني الس  
C. ال تخضع لرقابة الشّرعية  
D. ال تخضع لرقابة القضاء  

Q45( اء األشغال العموميةالمسؤولية اإلدارية عن األضرار الّتي تلحق الغير من جر:  
A.  مسؤولية دون خطإ  
B. شخصية مسؤولية  
C. مسؤولية تقوم على الخطإ الثّابت  
D. مسؤولية تقوم على قرينة الخطإ 

31Q( إعالن النّظام الجمهوري في تونس تم:  
A.  1956مارس  20في                                           .C   1964ماي  12في  
B.  1957جويلية  25في                                          .D   1959جوان  1في  

Q46( يقوم النّظام البرلماني على:  
A. لطارم بين السالفصل الص                               .C لطالفصل المرن بين الس  
.B لطعدم الفصل بين الس                                .D لطالفصل إلى مدى بعيد بين الس 

Q32( تحديد الملك العمومي االصطناعي يتم:  
A. باالتّفاق بين اإلدارة والمجاورين للملك  
B.  بقرار تصفيف أو تحديد  
C. بحكم صادر عن المحكمة العقارية  
D. إجراء أو قرار دون اتّخاذ أي  

Q47( المنشآت العمومية:  
A. تخضع إلى قواعد المحاسبة العمومية فقط  
B. تخضع أساسا إلى قواعد المحاسبة العمومية  
C.  العموميةتخضع جزئيا إلى قواعد المحاسبة  
D. ال تخضع إلى قواعد المحاسبة العمومية   

33Q( ياسية هوالحالي المنظّم لألحزاب الس النص:  
A. قانون عادي                                                                      .C  مرسوم  
B. قانون أساسي                                                                    .D أمر 

Q48( سات العمومية إلىتنقسم المؤس:  
A. صناعية وتجارية                                            .C  إدارية وغير إدارية   
B. المركزية والمحورية                                        .D  إدارية ومحلّية 

Q34( ة في الخزينةالحسابات الخاص:  
A. إحداثها بأمر يتم                                           .C إحداثها بقانون أساسي يتم  
B. إحداثها بقرار وزاري يتم                                  .D إحداثها بقانون المالية يتم 

Q49( األدنى لالقتراع في تونس السن:  
A. 25 سنة                                                                  .C 20 سنة  
B. 23 سنة                                                                  D. 18 سنة 

Q35( الملك العام:  
A. قابل للتّفويت فيه                                                     .C  للعقلةقابل  
B. قابل للبيع                                                            .D غير قابل للتّفويت فيه  

Q50( فقة العموميةالص:  
A. يمكن أن تكون شفاهية                                    .C  يمكن أن تكون كتابية  
B. يجب أن تكون كتابية                                     D . يجب أن تكون شفاهية 

 


