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اعرض مكانة المرأة المصریة  1س

  -فى العصر القدیم : عبر العصور؟
تمتعت المرأة المصریة فى العصر 

القدیم بالعدید من الحقوق منھا 
‘ حق الطالق‘ حق اختیار الزوج

كانا الزوجان یظھران  -حق التملك
  بنفس الحجم فى التماثیل 

وضعت الحضارة المصریة 
القدیمة اول التشریعات والقوانین 

لمنظمة لدور المرأة مثل ا
  تشریعات الزواج والمیراث  

شھدت  - : فى العصور الوسطى
مصر فترات من االحتالل حدت 

من ادوار المراة السیاسیة 
ولكن ازدادت مكانتھا مع دخول 

  المسیحیة ومن بعدھا االسالم 
  - فى العصر الحدیث :

تبنى عدد من العلماء 
والمفكرین المصریین مثل قاسم 

یة المرأة وطالبوا امین قض
  بتعلیمھا وحقھا فى العمل 

شاركت المرأة فى عضویة 
الحزب الوطنى الذى اسسھ 

   1907مصطفى كامل عام 
شاركت المرأة فى مظاھرات 

اسست ھدى شعراوى  1919
اول اتحاد مصرى للمرأة 
لتحسین مستوى تعلیمھا 

  وضمان حقوقھا السیاسیة 
او (  )   √ضع عالمة (    2س

  مع التعلیل  )  ˟
* " تى " من النساء التى 

حكمت مصر فى الدولة 
المصریة القدیمة                  

ھى احدى بنات )    √(   
الشعب المصرى ارتقت الى 

منصب ملكة وھى زوجة الملك 
امنحوتب الثالث  وكانت ذات 

  شخصیة قویة
* الطھطاوى ھو صاحب كتاب 

                               " تحریر المرأة "            
قاسم امین ھو صاحب  )   ˟(  

  كتاب  " تحریر المرأة " .
* شاركت النساء بفاعلیة فى 

الحزب الذى اسسھ " مصطفى 
     )  √كامل "                    (  

اسس مصطفى كامل الحزب 
وشاركت  1907الوطنى عام 

المرأة المصریة فى عضویتھ 
  نشطتھ وجمیع ا

  
  
   

* " ھدى شعراوى " ھى 
مؤسسة اول حزب نسائى بمصر                                

  )√  (        
اسست ھدى شعراوى اول اتحاد 
 مصرى للمرأة لتحسین مستوى

تعلیمھا وضمان حقوقھا 
  السیاسیة 

ھى النواة  1952* تعتبر ثورة 
االولى التى مھدت لخروج المرأة 

یة الى العمل فى العصر المصر
الحدیث                                                        

انشاء محمد على لمدرسة )   ˟(  
ھى التى  1832الممرضات عام 

كانت النواة االولى لخروج المرأة 
  الى سوق العمل 

حدد الدور الذى یمكن ان  3س
ع فى النھوض یلعبھ المجتم

   بالمرأة .
القضاء على االمیة بین  -1

  النساء              
دعم مشاركة المرأة فى  -2

جمیع االنشطة الثقافیة 
 والفنیة والسیاسیة 

اصدار التشریعات لحمایة  -3
حریة المرأة والدفاع عن 

 حقوقھا 
دعم منظمات المجتمع  -4

 المدنى خاصة النسویة 
حترام المرأة واالعتراف ا -5

باھمیة دورھا ضمن مناھج 
  التعلیم

  ˟) او (     √ضع عالمة (    4س
  )  مع التعلیل .

تطور اى مجتمع یقاس بتطور 
المرأة ثقافیا واجتماعیا                       

فالمجتمع الذى یحترم  )   √(  
المرأة ویدافع عن حقوقھا ویؤمن 

بدورھا ھو مجتمع على درجة 
  عالیة من التقدم والرقى . 

  بم تفسر .....؟  5س
صدور اتفاقیة القضاء على كافة 

   اشكال التمییز ضد المرأة .
النھ یتنافى لنبذ التمییز ضد المرأة 

 مع كرامة االنسان .

)    ˟) او ( √ضع عالمة (   6س
  مع التعلیل .

* یوم الثامن من مارس ھو یوم 
                     المرأة المصریة                

یوم الثامن من مارس ھو )  ˟(  
 16یوم المرأة العالمى اما یوم 

  مارس ھو یوم المرأة المصریة 
* صدرت اتفاقیة القضاء على 

                     1980التمییز ضد المرأة عام 
صدرت ھذه االتفاقیة عام )  ˟(   

1979   
* المجلس القومى لحقوق المرأة 

اھم المنظمات  فى مصر من
الحكومیة التى تھتم ببحث قضایا 

المرأة المصریة                                                                                 
یعد المجلس القومى للمرأة )  √(

نموذج لمنظمات حقوق المرأة 
الحكومیة بمصر انشئ عام 

وھدفھ الدفاع عن حقوق  2000
البة بتحسین المرأة والمط

  اوضاعھا .
اذكر اھداف المجلس القومى  7س

  . للمرأة
* الدفاع عن حقوق المرأة            

* المطالبة بتحسین اوضاعھا      
  *  التصدى لمشكالتھا 

دلل بمثال على بعض النماذج  8س
  النسائیة الرائدة فى مصر .

اسست جمعیة لرعایة   ھدى شعراوى
مظاھرات شاركت فى قیادة  -االطفال 

  ایدت تعلیم المرأة وعملھا  -تالسیدا
اول فتاه مصریة تحصل  نبویة موسى

اول سیدة مصریة  - على البكالوریا 
  تتولى منصب ناظرة مدرسة

  ما المقصود بكال من ....... 9س
ھو سلوك انسانى  -العمل التطوعى :

وحضارى یقوم على خدمة االخرین 
  وتقدیم المساعدة لھم دون مقابل 

ھو عنصر مھم من  - : مع المدنىالمجت
العناصر الرئیسیة بالدولة وھو احد 
اشكال تنظیم جھود المواطنین مما 

یحقق التعاون بین االفراد بغض النظر 
ون لحمایة عن الجنس او العرق او الل

  حقوق الفئات المتنوعة 
الى اللقاء مع الفلسفة وعلم 
  النفس للصف الثالث الثانوى

  أ/ محمد عبد الفتاح
  01281125176/ ت

  بالتوفیق والنجاح
 1                             الفصل الدراسى الثانى


