
 
          

 
  الموضوع االول : فلسفة البيئة  

 س: عرف االخالق ...؟

لحياتنا  مثل  هى مثل نقدرها حق قدرها ونودامتالكها  ونسعى الى تحقيقها بوصفها خيراوتمثل أهداف ثابته
 صله الرحم. -اإلحسان إلى الفقراء 

 س/ما المقصود بالقانون

مجموعةقواعد عامة مجردة مكتوبه تنظم سلوك األفرادفى المجتمع وهى ملزمة وعامه ومقترنه بجزاء 
 لسرعه المقررة".توقعة السلطة العامة على من يخالفها   مثل"مخالفها

 س/اذكر مراحل تطورالقانون

 فى الحضارة المصرية القديمة :–1

مادة وجوهرهالفضيله وأكدت الوثائق التاريخيه على 42قام المصريون بوضع  قانون ماعت ويضم 

 احترامالملوك لقانون ماعت وكانت سلطتهم مقيده بالقانون واحترامه  

 : الحضارة البابلية القديمة -2

لحياة المختلفة وضعواقوانين حمورابي وهى مجموعه من القوانين والتشريعات تميزت بشموليتهالمجاالت ا
 وعقوبات هذه القوانين ملزمه التقبل اعذار .

 س/ ناقش خصائص القوانين

 :ال تشرع من اجل ان تطبق على شخص واحد .مجردة:تطبق على جميع االشخاص.عامة  عامة مجردة:-1

 تعويضه"مثال/"كل من الحق ضرراًبالغير فعليه 

 تنظيم السلوك الخارجى لألفراد: –2

 تحكم السلوك الخارجى لألنسان فهى ال تهتم االبالمظهر الخارجى من افعال واقوال.

 الكراهيةال يعاقب عليها القانون إال إذا تجسدت الكراهيه بالضرب يعاقب عليها القانون. /مثال

 ملزمة ومقترنة بالجزاء ملزمه:-3

بالقوانين والتقيد بأحكامها.الجزاءاالثرالرادع الذى توقعه السلطه على من يخالف يقتضى الزام المواطن 
 نالقانو

 س/ صنف مصادر القانون

 هوعمليه وضع القواعدالقانونيه فى صورة مكتوبة بواسطه السلطة المختصة.: التشريع–1

الناس على سلوك  فى احد نواحى الحياه بحيث يصبح قاعده عامةملزمة "وهو أول هواعتياد العرف :  –2

 مصدر رسمى للقانون".

 الفصل االول : القانون والدستور    



المبادئ العامه المسلم بها فى جميع مذاهب الفقه االسالمى يطبق على  هىمبادئ الشريعة اإلسالمية: –3

 جميع المواطنين.

 ال تتغير بتغير الزمان و المكان  مجموعه من القواعدالثابتة التىمبادئ القانون الطبيعي : –4

 س/اذكر فروع القانون     س/  قارن بين القانون العام و القانون الخاص

مجموعه القواعد القانونية التى تنظمالعالقات التى تكون الدولة طرفا فيهاباعتبارهاصاحبه  القانون العام:-1

 السلطه العامه مثال القانون الدولى العام 

مجموعه من القواعد التى تنظم العالقات بين االفراد بينهم وبين الدولة مثل" القانون القانون الخاص: -2

 المدنى" .

 دلل على ذلك–القانون واألخالق و الدين  س / توجد عالقة بين قواعد

 قواعد القانون :  -1

الترتبط بالنوايا والمقاصد الباطنيه طالما ظلت حبيسه النفس البشرية وتهتم بعالقه اإلنسان بغيرةوأفراد المجتمع 
 وتتمثل فى حفظ االمن والنظام وهى ملزمة تحمل األفراد على االلتزام بها وعقابها مادى.

 مبادئ األخالق: -2

وعالقته بغيرة وتتمثل فى االرتقاء باالنسان     تهتم بالنوايا والمقاصدوتنظم العالقات بين الفرد ونفسه 
 وتقتصرعلى الجزاءالمعنوى 

 تعاليم الدين : -3

تسمو باإلنسان إلى الكمال والرفعة وتشمل واجبات الفرد وغيرة نحوخالقة والجزاء يتمثل فى عقاب اإلنسان  
 فى الدنيا و األخرة.

  س/حدد مفهوم الدستورفى ضوء مادرست

األفرادوتنظم سلطاتهاالعامه مجموعة من القواعد األساسيةالتى تحدد شكل الدولة وقواعدالحكم فيهاوتحددحقوق 
 مع بيان اختصاصاتهذهالسلطات.

 ( -طرق تعديلها —س/حدد أنواع الدساتيرمن حيث) تدوينها

 ـ غير مدونة 2 ـ مدونة 1

تسجيلها فى وثيقة هى القواعد الدستوريه التى تم 
 رسميةصدرت من السلطةالمختصة

هى قواعد عرفية استمر العمل بها حتى اصبحت 
 قوانين ملزمة

 

 من حيث طرق تعديلها

 ـ جامدة2 ـ مرنة1



هى التى يتم تعديلها بنفس االجراءات التى يتم بها تعديل 
 القوانين العاديه

 هى التى يستلزم تعديلهااجراءات أشد تعقيداً 

 س/ ميز بين الطرق الديمقراطية والغير ديمقراطية فى نشأة الدساتير

 طرق ديمقراطية :

 اسلوب االستفتاءالدستورى اسلوب الجمعية التأسيسية النيابية

بانتخاب ممثلين العداد يقوم الشعب 
الدستورنيابه عنه ويصبح الدستورنافذا 

 بمجرد اعالن الصيغه النهائيه له.

يتم عن طريق جمعية تاسيسية وال يصح نافذا اال اذاتم 
 االستفتاء على الدستوروتم الموافقه عليه

 طرق غير ديمقراطية :

 اسلوب المنحة اسلوب التعاقد

هى دساتير تتم باتفاق ارادتين الحاكم والمحكوم وهواعتراف من الحاكم 
 بمشاركه الشعب فى السياده 

هى دساتير يضعها الحاكم 
 دون مشاركة الشعب

 س/حدد مراحل تعديل الدستوربمثال

 يستطيع الشعب تعديل الدستور متى اراد و اكد على ذلك "روسو" بضروره االخذ بهذا المبدأ 

 مرحلة الموافقة على التعديل  -2                   مرحلة إقتراح التعديل       -1

 مرحلة االقرار النهائى للتعديل -4لة االعداد                                      مرح -3

 و يشمل : 2014صدر بموجب االستفتاءعام  2014مثال/الدستور المصرى 

للمصريين يؤمن بالديمقراطية ينص علي مصر واطن خالد  (6-1الباب االول الدولة من ) المادة 
 والتداول السلمي للسلطة والشعب مصدر السلطات

الباب الثانى:المقومات األساسية للمجتمع 
 ( 50-7)من المادة

تلتزم الدولة بالعدالة األجتماعية بين جميع –االسرة اساس المجتمع
 المواطنين دون تمييز  

الباب الثالث:الحقوق والحريات والواجبات 
 (51-93العامة من المادة)

يتضمن المواد التي تصون الحريات وتحقق المساواه بين المواطنين 
 دون تمييز

-94الباب الرابع سيادة القانون من المادة)
100) 

 القانون هوا اساس الحكم وال توقع عقوبة اال بحكم قضائى

-101الباب الخامس:نظام الحكم من )
221) 

التشريعية والتنفذية  والقضائية والعالقة يشمل تشكيل ومهام السلطه 
 بينهم.

الباب السادس :االحكام العامة واالنتقالية من 
 (223-247المادة )

 يشمل فصلين :االول: احكام عامة   .

الثانى:احكام انتقالية :توضح الخطوط العريضة للدولة وشكل العلم  
 وطريقة نشر القوانين وتعديل الدستور



 س/ عرف المحكمة الدستورية العليا مع ذكر اختصاصاتها

جهه قضائية مستقلة بذاتها مقرها مدينة القاهرة ويجوز انعقادها في اي مكان داخل البلد في حالة الضرورة هي 
 ويكون لها موازنة مستقله 

 & تشكيلها:

من رئيس وعدد كافي من النواب ويختارمن بين اقدم ثالث نواب رئيس المحكمة ويصدرقراربتعينهم من 
 رئيسالجمهورية 

  &  اختصاصاتها : 

 تفسير النصوص التي تثير خالفات في التطبيق-2الرقابة القضائية علي دستورية القوانين والللوائح      -1 

 الفصل في تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين-4الجهات القضائية      الفصل في تنازع  االختصاص بين   -3

  الزاويا في بناء الدولة النهم يعمالن علي : هي حجر س/ بما تفسر اهمية الدستور والقانون

 استقرارالمجتمع وبقائه      –3تحقيق العدل والمساواة بين االفراد     –2تحقيق االمن والنظام    -1

 تقدم المجتمع وارتقاؤه . -4 

 
 
 

  س/ حدد المقصود بالديمقراطية لغويا واصطالحا

 هي كلمة يونانية تتكون من مقطعين تعنى حكم الشعب. :لغويا

هي طريقة في الحكم يمارس فيها الشعب السلطة من خالل اختيارة لمن ينوب عنه برلمانيا او   :اصطالحا
 رئاسيا.

 س/ وضح عالقة الدمقراطية بالمواطنة

تحقق الديمقراطية مبدا المواطنة الكاملةالمتساويه لكل المواطنين دون تمييزفي الجنس اوالدين فالمواطنة 
 اساس الديمقراطية لذا قال ارسطو )انالمواطن الحق هومواطن الديمقراطية(

 س/ وضح عالقة الديمقراطية بالحرية

الديمقراطية تحمي حرية الراي والعقيدة والحرية الشخصية ويرى" روسو" ان االنسان ولداً حراً ولكننا نراه 
 ريتهماالن مكبال بالقيود وهي تعود الي االنظمة السياسية السيئة التي  سلبت  الناس ح

 س/حلل نشاة وتطور مفهوم الديمقراطية

 الحضارة المصرية القديمة:-1

انشا المصريون القدماء اول نظام سياسي فى التاريخ علي اساس مركزية القرارالمركزيهوالسلطة القضائية 
ويتضح ذالك من خالل وصاياالحكيم بتاح جتب و شكاوي  وكان لها استقاللها النسبى عن الملك و الحكومة

 الفالح النصيح

 الفصل الثانى : الديمقراطية    



 حضارة بالد العراق"بالد مابين النهرين:-2

"شهدت اول تجربة ديمقراطيةوسميت بالدميمقراطية البدائية وتعددت مظاهرهامثل ظهوركلمة حرية 
 يات .النصوص السومريه علي االلواح الطنيية واصدار قوانين لحفظ الحقوق والحر

 الحضارة اليونانية: -3

ظهر اول نظام ديمقراطية بعد تشريعات صولون ونصت على الغاء الرقوازدهرت الديمقراطية علي 
يد"بريكليس" الذي اشرف علي وضع الدستور بالمعني الصحيح واتاح فية للمواطنين بالمشاركة علي األمور 

 الرقيق واالجانب.السياسية وساوى بين الجميع فى الحقوق المدنية ماعدا 

 الديمقراطية والحضارة العربية االسالمية:-4

ساعد االسالم علي ازدهار الديمقراطية من خالل مبدا الشورى وما يتضمنة من قيم التعدديه واالختالف 
 والمساواه والتسامح وحقوق االنسانوالشورىفكان الرسول )ص( ال يتخذ قرارفي ادارة الدولة االبالمشوره.

 قراطية فى العصر الحديث :الديم -5

بدأ مع بداية العصر الحديث خاصه مع فالسفة العقد االجتماعي وان حق المحكومين ان يسحبوا الثقة من 
 الحاكم اذا خالف الشروط واقرارمبدا فصل سلطات الثالثة 

 س/ناقش خصائص الديمقراطية

 تدوال السلطه    -3المواطنين جميعا احرار     -2المساواهبين المواطنين فى الحقوق السياسية   -1

 السلطه أساسها التعاقد المبنى على التراضى بين طرفى العقد. -5الحكم لألغلبيه           -4

 س/حدد اهميه الديمقراطيه

 اتاحه الفرص لألبداع واالبتكار -3تحقيق الرخاء والتنمية      -2ايه حقوق األنسان     حم-1

 تحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي  -5زياده المشاركه المجتمعيه   -4 

 

 

 

 س/ ناقش مقومات الديمقراطية

 ـ التعدديه 2 حقوق االنسان-1

 السياسية       

 العدالة    -3

 األجتماعية  

 سياسة -4

 القانون   

 سياسة -5

 الشعب   

العالقه بين حقوقاالنسان 
والديمقراطيه عالقة طردية كلما 

كلما زاد  زادت الديمقراطية
حرص االنسان على احترام 

تنوع األتجاهات 
السياسية يقدم 

ثراء للديمقراطية 
ويوسع دائرة 

تعنى تحقيق المساواه 
بينجميع المواطنين 

دون تمييزبسبب 
اللون اوالرأى أو 

بمعنى الجميع 
سواسية أمام 

جميع  –القانون
اجهزة الدولة نخضع 

تعنى أن 
يشترك 

الشعب فى 
الحكم وادارة 



 شئون الدولة للقانون . العرق. األختيار حقوق االنسان.

 س / ميز بين أنواع وصور الديمقراطية

 الديمقراطية النيابية -2 الديمقراطية المباشرة-1

 الغير مباشرة    

 الديمقراطيه شبه المباشرة-3

تولى الشعب نفسه شئون الحكم وهو 
صاحب السلطة والسيادة كان موجود فى 

 لقله عدد المواطنين.اليونان قديما 

يتولى الشعب من خالل نواب 
ينتخبهم ليمثلونه فى البرلمان 

النظام -1 وتنقسم إلى:

النظام  -2   البرلمانى

 الرئاسى

صورة وسط  بين النوعين 
فالشعب الحق فى مشاركة 

البرلمان ومراقبة وهو خاص 
بالدوالالروبيه الصغيرة مثل 

 النمسا وسويسرا

 : النظام البرلمانيـ 1

اكثر األنظمة تطبيقا فى الدول الغربيه ويقوم على أساس عدم الفصل بين السلطةالتشريعية والتنفذية فصال  
 تام بل على أقامة نوع من التوازن والتعاون . مثل الهند .

 النظام الرئاسي :ـ 2

لوزراء" يعتمد على ريئس ينتخبه الشعب بحيث يكون ريئس وحكومة فى نفس الوقت ومن سلطاته تعين ا
 مثال امريكا"  

 س / برهن على تحديات تحقيق الديمقراطية

 تعد السبب الرئيسى إلنتشار الجهل وضعف وعى الفرد بحقوقه داخل المجتمع .األمية :-1

حصول على مصدر للدخل لتلبيه يؤثر الفقر فى تحقيق الديمقراطية إلن الفقير يركز فقط فى الالفقر: -2 

 احتياجاته.

الشخص المتعصب فكريا يفقد األعتدالل ويرى دائماً ان راية هو الصواب وغيرة خطا ـ التعصب الفكرى: 3

مثل التعصب الدينى ضعف دور المجتمع المدنى: ضعف الجمعيات والنقابات  والمؤسسات المحلية عن 
جود انشطة حقيقية يعد من معوقات  تحقيق الديمقراطية العمل الديمقراطى  داخل المجتمع  وعدم و

 بالمجتمع.

 

 

 

"مجموعة منظمة تؤسس طبقا ألحكام القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية 
 اإلقتصادية و اإلجتماعية للدولة "والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية و 

 س/ لتأسيس األحزاب السياسية شروط يجب مراعاتها ناقش

 الفصل الثالث:االحزاب السياسية    



عدم تعارض مبادئ الحزب مع -ان يكون للحزب برامج واضحة –2االيتشابه اسم حزب مع حزب قائم   -1

 الدستور

اال يكون للحزب تشكيالت عسكرية اوشبه -4ى اساس ديني او طبقى او طائفى عدم قيام الحزب عل--3

 عسكرية

عالنية مبادئ الحزب و اهدافه -6اال يكون الحزب فرع لحزب او تنظيم سياسي اجنبي                     -5

 و مصادر تمويله

 س/وضح خصائص االحزاب السياسية

 يجب ان يستمر الحزب بمارسته ودوره السياسي مما يعطى للحزب جذور تاريخيةاالستمرارية : -1

 فالحزب يتم تنظيمه من القمة الى القاع بحيث يغطى عامة جوانب المجتمعاإلنتشار: -2

 يبنى رؤية واضحة تتفق مع اهدافه التى يسعى الى تحقيقهاالرؤية السياسية : -3

يسعى كل حزب سياسي الى تاييد شعبى خاصة فى اوقات االنتخابات والتصويت بوسائل الشعبي :ـ الدعم  4

 مختلفة 

 يسعى كل حزب لتحقيق برنامجه االنتخابيـ  السعى للسلطة:  5

 برهن على ذلك–س/لالحزاب السياسية مجموعة من المبادئ 

من حيث قبول االحزاب المعارضة والسماح لها بدخول االنتخابات بحيث يتولى التسامح و قبول االخر: ـ 1

 الحكم األقلية

امام الناخب للمشاكل الداخلية و  مجها فى تتنافس بتقديم حلول يعرض األحزاب السياسية براالتنافس:ـ 2

 الخارجية 

  س/ اذكر اهداف االحزاب السياسية

لضمان كافة الحقوق االنسانية المدنية و االقتصادية و احترام حريات المحافظة على حقوق االنسان: -1

 االفراد

الدولة المدنية الحديثة تقوم على مبدا المساواة بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات دون دعم المواطنة : -2

 تمييز

من خالل قدرة النائب على مراقبة و محاسبة الحكومة و المساءلة فى ظل المصداقية و دعم الديمقراطية:-3

 الشفافية و تفعيل مبدأ تداول السلطة .

  من خالل تكافؤ الفرص و تحقيق التوزيع العادل للدخل القومى .ة اإلجتماعية : الحرص على العدال-4

من خالل تشجيع االستثمار المحلى و االجنبى الستثمار الموارد الطبيعية و المساهمة و التنمية االقتصادية:-5

 القضاء على الفساد 

 س/اذكر وظائف االحزاب السياسي

 توعية المواطنين بمشكالت مجتمعهم و سبل حلها .-2المراقبة و المحاسبة للحكومة .            -1



 تنمية وعى المواطنين السياسي بالمرشحين و برامجهم- 4توعية المواطنين بحقوقهم               -3

 س/ناقش نشاة و تطور األحزاب السياسية فى مصر

مرحلة ما قبل 
 191ثورة 

مرحلة التعددية 
الحزبية من 

1919-1952 

مرحلة التنظيم 
السياسي الواحد 

-1953من 

1976 

مرحلة التعددية 
 25الحزبية حتى 

 2011يناير 

مرحلة ما بعد ثورة 
يونيو 30-يناير  25

2013 

مهد لنشأة 
االحزاب السياسية 

وتكوين حزب 
األمة بزعامة 

أحمد لطفى السيد 
والحزب الوطنى 
تزعمه مصطفى 

 كامل

ساد البالد مناخ 
سياسي يتسم 

باحترام الحقوق و 
الحريات و تكوين 

االحزاب و 
الجمعيات اال انه 
كان بروز لحزب 

واحد متمتع 
بالسلطة هو حزب 

 الوفد.

عملت الثورة على 
حل األحزاب 
وحظرتكوين 

احزاب اخرى 
 وانهت التعددية
الحزبية ولذلك 
اتسمت بالنظام 
 السياسي الواحد

بدات مع 
قرارالسادات 

منابرحزبية 3بقيام

اشتراكية ثم تحولت 
الى احزاب سياسية 
وكانت النواة االولى 

 للتعددية الحزبية

تحولت مصر نحو 
الديمقراطية من خالل 

تاسيس االحزاب 
السياسية بهدف الحفاظ 
على مكتسبات الثورة 
 و تطوير مصروصول

 لمستقبل أفضل 

            
 
 

 س/اعرض مفهوم المشاركة السياسية

"هى مجموعة االنشطة االيجابية المشروعة التى يقوم بها المواطنون بهدف التأثير فى عملية صنع القرارات 
 السياسية ".

 س/اذكر خصائص المشاركة السياسية

 تعود بالنفع على الفرد و المجتمع . افعال نافعة :

 تحتاج لمجهود الشعب و توجيه مطالبة للحكومة اجتماعية شعبية : 
 لجميع مجاالت الحياةحق واجب وطنى: لكل األفرادشاملة متكاملة :

يقوم بها االفراد نتيجة شعورهم بالمسئولية تجاه الوطن مكتسبة : من خالل مشاركات االفراد مع ارادية : 
 مؤسسات الدولة 

 

 س/ اعرض صور المشاركة السياسية

 المهتمون بالنشاط -2 الممارسون للنشاط السياسي-1

 السياسي    

 المحجبون عن النشاط -3

 السياسي    

ههم الممتنعون عن يشمل االفراد الذين يصوتون هم المشاركون فعليا من خالل 

 الفصل الرابع : المشاركة السياسية   



العضوية فى االحزاب السياسية 
والترشيح واالتحادات المهنية والنقابية 

 فى االنتخابات

فىاالنتخاباتيتابعون بشكلعام كل 
 ما يحدث فى الساحة السياسية

المشاركة فى الحياة 
السياسية بجميع اشكالها و 

 صورها

 س/حدد دوافع المشاركة السياسية

 دوافع نفسية:-1

يسعى الفرد بالمشاركة الثبات ذاته قادرعلى اتخاذ القراروهذا يتطلب مواطن يتمتع بتربية سياسية مع 
 احساسه بالمسئولية اتجاه وطنه

ق احتياجاته مثل الصحة والتعليم ومواجهة خطرمتوقع يهدد يلجأاليها المشارك لتحقيدوافع اجتماعية : -2

 مصالح الوطن .

 المشاركة السياسية واجب وطنى تجاه المجتمع .دوافع سياسية : -3

 س/اذكر متطلبات المشاركة السياسية

 تنمية الشعور باالنتماء للوطن-2توفير االحتياجات االساسية للجماهيرمثل الغذاء و التعليم.                 -1

وجود تشريعات تضمن و -5   االيمان بأهمية المشاركة       -4رفع مستوى وعى الجماهير             -3

 تحمى المشاركة

 تقوية دور مؤسسات النشأة االجتماعية والسياسية مثل األسرة و المدرسة .-6

 س/ناقش اليات تفعيل المشاركة السياسية

 االحزاب -1

 السياسية    

 مواقع التواصل -4 وسائل االعالم-3 المجتمع المدنى-2

 اإلجتماعى    

تساعد على تحقيق 
اهداف مشتركة و 

تدريب المواطنين على 
العمل السياسي و تقديم 

الفرص للمرشحين 
لتولى الوظائف النيابية 

 واإلدارية.

يساعد فى دعم 
المشاركة السياسية 
من خالل البرامج 

التنموية التى يقدمها 
بهدف التوعية 

ونشرثقافة المشاركة 
 االنتخابات فى

تعمل على دفع المواطنين 
للمشاركة فى الواقع 

السياسي واقناعهم 
بالتخلى عن السلبية من 

خالل ما تعرض من تعدد 
االراء واالتجاهات و 

العمل على تدعيم 
 الديمقراطية

التطورالتكنولوجى ادى 
إلى تكوين بنبه 

معلوماتية ساهمت فى 
ترابط االفراد و 

المجتمعات وعملت 
واالحزاب  الحكومة

على عمل مواقع 
 اليكترونية لتنمية الوعى

 علل–س/ المشاركة السياسية من الحقوق التى كفلها الدستور 

الن المشاركةالسياسيةكفلها الدستوروربطها بالحقوق األخرى مثل الحق فى التجمع السلمى وتكوين االحزاب 
 و الصحافة .وحرية الرأى 

 س/اعرض للتحديات التى تواجه المشاركة السياسية

 محدودية الثقة فى جدوى المشاركة السياسية .-2                     -النشئة السياسية السلبية.-1



ضعف الحس الوطنى لدى بعض -4.        األمية السياسية حيث ال يستطيع الفرد المفاضلة بين األحزاب-3

 األفراد .

 ضعف قدرة بعض األحزاب السياسية على جذب عدد أكبر من الناس .-5

 س/اكتب خمس مقترحات لتفعيل المشاركة السياسية

 المشاركة السياسية لدى النشىء الصغيرتفعيل -2التوعية باهمية المشاركة السياسية                -1

 دمج موضوعات المشاركة السياسية ضمن برامج محو األمية بهدف محو األمية السياسية .-3

 توسيع مشاركة الشباب فى الهيئات السياسية وتسهيل عملية التصويت فى االنتخابات -4

األحزاب السياسية فى تشجيع المشاركة تاكيد مبدأ العدالة و المساواة بين جميع المواطنين وتنشيط دور -5

 السياسية .

  س/لخص باسلوبك خطوات العمليه االنتخابية

 قيد الناخبين:-1

هي اول الخطوات وتسجل من ينطبق عليهم شروط االنتخاباتفى جدوال قيد الناخبين عن طريق نظامان 
 نظام القيد الشخصي )اجباري( يسجل الناخب اسمه بنفسه والدولة ال تتدخل االللمراجعه.--هما:

 يتم التسجيل عن طريق وزارة الداخلية وهم نوعان:نظام القيد غير الشخصى )اجباري(  -2

 قائمة مؤقته يتم اعدادها قبل كل دورة انتخابية-سنوات 4قائمة دائمة يتم مراجعتها كل --

 ـ تسجيل المرشحين الذي نطبق عليهم  الشروط 3

 ـ الحمالت االنتخابية:  4

يامبحمالت انتخابية مناجل تعريف الناخبين بعداعتماد القائمة يتم السماح لهم خالل فترة زمنية محدودة الق
 بأهدافهم 

 ـ عملية االقتراع "التصويت" : 5  

يتم تحديد موعد االنتخابات على الكل من له الحق في التصويت والذهاب الي اللجان االنتخابية يتم االقتراع 
 يدوى اوالكترونى..

 النتخابات نفسها بحضور المرشحين .بعد انتهاء التصويت يتم الفرز من لجنة اـ عملية الفرز:  6

 ـ اعالن النتيجة يتم االعالن عن الفائزين وعدد االصوات التي حصل عليها كل مرشح  7

 س/تتعدد انظمه االنتخابات ناقش

 االنتخابات بالقائمة-2 االنتخاب الفردى-1

يتم تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية 
 صغيرة بحيث يتطابق 

عددها مع عددمقاعدالبرلمان وينتخب 
االفراد نائب واحد ويفوز المرشح اذا 

يتم تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية كبيرة لذا يقل عدد 
ختيارها كما هى دون الدوائروالقوائم نوعان :القوائم المغلقةيتم ا

 ادخال تعديالت .

القوائم المفتوحة : تتميز بالمرونة حيث يسمح للناخب بالتعديل 



من اجمالى عدد  1+50حصل على 

 االصوات 
 باالضافة او بالحذف او اعادة ترتيبها حسب رغبته.

 س/هناك فرق بين مراقبة االنتخابات واالشراف عليها.دلل على ذلك

 المراقبة : -1

تعنى وجود هيئات محايدة تقوم بمالحظة واصدارتقاريرعن العملية االنتخابية والتاكيد على مراعاة الحيادية 
 نوع ال يمس سيادة  الدولة.والنزاهة وتسجيل المخالفات  وهذا ال

 االشراف :-2

يعنى قيام الجهات الحكومية وغير الحكومية فى المشاركة فى عملية االنتخابات فى اى مرحلة ولهاالقدرة 
 على التاثير فيها والقضاء هو الجهة المشرفة على االنتخابات 

 م 2011ثورة يناير 25س/ ناقش اسباب 

 عدم السماح بالتعبير عن الحريات.-2م.    2010تزوير انتخابات مجلس الشعب -1

 استمرار حالة الطوارئ فى البالد.-3 

 تدهور االحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية -5زيادة عدد السكان وسوء توزيعهم           -4

 مثل)الرشوة واستغالل النفوذ وتصدير الغاز إلسرائيل(انتشار الفساد االدارى والسياسى -6

 م 2013يونيو 30س/أذكر أسباب ثورة 

 عدم السيطرة على الفوضى وانعدام االمن بالشارع المصرى -2عدم وجود حلول فعلية للعدالة االجتماعية -1

سوء استخدام -4الذى يزيد من صالحيات الرئيس         2012ديسمبر  21االعالن الدستورى فى -3

 موارد الدولة 

 تزايد حدة االحتجاجات الشعبية-5

 

 

 م 2011يناير  25س/حددأهداف ثورة 

 االنتخابات  -4اشراف قضائى كامل.         -3دستور جديد.   -2جمهورية برلمانية.         -1

حل مجلسى الشعب  -6               ابعاد النقابات العمالية والمهنية الحرة عن سطوة الدولة         -5

 والشورى.     

تولى الشرطة العسكرية مهام  - 9تولى الجيش حفظ االمن   -8تشكيل حكومة انتقالية.               -7

 الشرطة المدنية.                



 2011يناير  25س/وضح أهم مكتسبات ثوره 

 استعاد المصريون الثقة فى انفسهم والتعبير عن افكارهم بشكل سلمى اذهل العالم 

 إظهرت المعنى الحقيقى للتسامح الدينى والحرية الدينية فالمسلم والمسيحى وقفا يدا بيدبثبات وقوة.

 يونيو 30س/حدد مالمح خارطة الطريق لثورة 

 يتولى رئيس المحكمة الدستورية ادارة شئون البالد كفترة انتقالية . -2تعطيل العمل بالدستور         -1

اجراءانتخابات رئاسية   -4رئيس المحكمه الدستورية العليا له الحق فى اصدار اعالنات دستورية . -3

 مبكرة                              

 وضع ميثاق شرف اعالمى لحرية االعالم            -5ر تشكيل لجنة لتعديل الدستو--5

 س/ماهى نتائج خارطة الطريق

 –4تشكيل حكومة كفاءات وطنية        –3اجراء انتخابات رئاسية     –2م    2014وضع دستور -1

 انتخابات برلمانية
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 

 


