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س: أذكر أھمیة العمل  
 التطوعى؟

مساھمة المواطنین فى  -1
 عملیات التنمیة

ظھور افكار جدیدة الستغالل  -2
 الموارد المتاحة

نشر التماسك فى المجتمع -3  
قضاء على التقالید المعطلة لل

 للتنمیة
س: حدد ثالثة من وظائف 

 المجتمع المدنى؟
تدعیم قیم الدیمقراطیة -1  
مساعدة الفئات المھمشة  -2  
الدفاع عن حقوق االنسان -3  
المشاركة فى وضع خطط  -4

 التنمیة
الرقابة الشعبیة على  -5

 المؤسسات الحكومیة
 س: اشرح بمثال اشكال 

 العمل التطوعى؟
تطوع فردى : ھو كل عمل او 

سلوك تطوعى یمارسھ      
نفسھ دون الفرد من تلقاء 

كیان مؤسسى        الدخول فى  
تطوع مؤسسى:                   

ھو اكثر تطور وتنظیم من 
العمل الفردى حیث یشترك 

كیانات  االفراد مع بعضھم فى
 مؤسسیة

س: اذكر اھم المبادئ الحاكمة 
 للتطوع المؤسسى ؟

وجود قواعد عامة تحكم  -1
 العمل

االستمراریة بعض النظر  -2
خاصشعن اال  

الرقابة والمتابعة -3  
س: ما الفرق بین المجتمع 
 المدنى والقطاع الحكومى؟

المجتمع المدنى: ھى منظمات 
ذات طابع اھلى مستقلة عن 

قطاعات الدولةباقى   
القطاع الحكومى: ھى اجھزة 

 ومؤسسات معنیة باتخاذ وتنفیذ 
القرارات وتوفیر الخدمات 

 العامة للمواطنین

 س: أذكر شروط للمجتمع المدنى ؟
الفعل االرادى الحر: المشاركة االختیاریة 

 لالعضاء
 التنظیم: فى كل المجاالت

 االستقاللیة: بعیدا عن تدخل السلطة
عدم السعى للسلطة: والتركیز فى تنمیة 

 المجتمع
الدیمقراطیة الداخلیة : تعتمد على 

الدیمقراطیة فى ادارة االختالفات بین 
 اعضائھا

 قیم وضوابط حاكمة: مثل قبول االخر 
 س: وضح بمثال مكونات المجتمع المدنى؟

الجمعیات االھلیة: ھى منظمات تطوعیة یقوم 
 بانشائھا مجموعة من االفراد یؤمنون

 بفكرة  معینة
النقابات العمالیة: ھى مؤسسات ترعى 

                   مصالح اعضائھا من العمال   
االتحادات الطالبیة:  تتواجد فى المدارس 

 والمعاھد والجامعات تھدف الى تنمیة
بالشخصیة الدیمقراطیة للطال  

النقابات المھنیة: ھى مؤسسات تضم ابناء 
 المھنة الواحدة تھدف للحفاظ على مصالح

 االعضاء مثل نقابة االطباء
الحركات االجتماعیة: ھى جھود یبذلھا عدد 
 من االفراد تستھدف احداث تغییر اجتماعى

س: للمجتمع المدنى دور فى تحقیق التنمیة 
 ... ھل تؤید أم تعارض موضحا وجھة نظرك؟

المشاركة فى صیاغة وتنفیذ الخطط  -1
  التنمویة 

 تنمیة مھارات المواطنین -2
تقییم السیاسات والقرارات التنمویة  -3

 المختلفة 
 توفیر الخدمات ومساعدة المحتاجین  -4
العمل كعنصر ضغط للتاثیر على القرارات  -5

    الحكومیة
 س: أذكر صفات المتطوع الفعال؟

الصبر وقوة التحمل  -1  
حب االخرین وتفضیلھم على نفسة  -2  
القدرة على اتخاذ القرار -3  
حسن ادارة الوقت وترتیب االولویات -4  

 س: دلل بمثال على دور المراة فى المجتمع؟
ملك حفنى ناصف: اول من حصلت على 

االبتدائیة واول من جاھرت بتحریر المرأة 
 وتجید اللغات االجنبیة

حكمت أبو زید: تزعمت وھى طالبة ثورة ضد 
االنجلیز واول من تولت منصب وزیرة حیث 

عملت وزیرة للشئون االجتماعیة فى 
 الستینات

 الفصل الدراسى الثانى
 

س: دلل بمثال على االتفاقیات الدولیة 
 لحقوق المرأة؟

1- اتفاقیة الحقوق السیاسیة التى نصت 
 على: حق المرأة فى التصویت والترشح

2- اتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمیز 
ضد المراة : واحترام كرامتھا ومساوتھا 

 بالرجل
وجمیع االتفاقیات ركزت على ثالثة 

ى  محاور:
الغاء القوانین والعادات التى تمیز ضد  -1

 المرأة
تثقیف الراى العام لصالح حقوق المرأة -2  
الحمایة القانونیة لمساواة المرأة  -3

جلبالر  
 س: اذكر مجاالت العمل التطوعى؟

المجال اآلجتماعى: عن طریق  التبرع 
 للفقراء وتنظیم حمالت التوعیة االجتماعیة

المجال العلمي:  المشاركة في نشر العلم 
 ومحو األمیة

المجال البیئي: تنظیم حمالت التوعیة 
 البیئیة والحفاظ على البیئة

المجال الدیني: المشاركة في الدعوة 
حیح الوعي الدیني إلفراد المجتمعوتص  

المجال السیاسي:  المشاركة في تنمیة 
الوعي السیاسي والدفاع عن حقوق 

 اآلنسان
 س: بما تفسر ... أھمیة العمل التطوعى؟

 بالنسبة للفــــــــــــــرد:
 *یكتسب خبرات جدیدة         

*ینمى روح االنتماء والشعور بالمسئولیة  
ات الفرد* ینمى قدرات ومھار  

 بالنسبة للمجتمــــــــــــع:
 *یساعد على  تنمیة وتقدم المجتمع  
        * یساعد على توفیر جھود الحكومة

*یساعد على  تغییر االتجاھات والقیم 
 السلبیة

اآلجتماعى بین * یزید من التماسك *   
 افراد المجتمع                           

س10 ضع عالمة (√  ) او (˟   ) مع 
 التعلیل .

العمل التطوعى یؤدى الى التماسك 
االجتماعى ونشر السالم                  

  (  √ )النھ یؤدى الى العدید من 
على كافة  النتائج واالثار االیجابیة

المستویات فى اى دولة مما یعود 
 بالنفع على الفرد  والمجتمع ككل .

الى اللقاء مع الفلسفة وعلم النفس للصف 
     الثالث الثانوى

 أ/ محمد عبد الفتاح
 ت/ 01281125176
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