
 

س: عرف االخالق؟ مثل عليا تحاول  
 ان نمتلكها ونتمسك بها مثل التسامح
س: ما المقصود بالقانون؟ مجموعة 

قواعد عامة مجردة تنظم سلوك 
االفراد وهى ملزمة وتعاقب من 

 يخالفها
القانون عبر التاريخ: فى الحضارة 

المصرية القديمة : قانون ماعت 
 –مادة واحترامة الملوك  ٤٢ويضم 

الحضارة البابلية القديمة: قوانين 
 حمورابى فى كل مجاالت الحياة
 س: ناقش خصائص القوانين؟

عامة مجردة: تطبق على جميع 
االفراد وليس فرد بعينة. مثال/ من 

افسد شئ عليه اصالحه – تنظيم 
السلوك الخارجى لالفراد: مثال/ 

القانون ال يعاقب على الكراهية اال اذا 
تحولت الى ضرب مثال – ملزمة 

ومقترنة بالجزاء: تلزم االفراد 
  بتنفيذها ومن يخالف يتعرض للعقاب

س: صنف مصادر القانون؟ 
التشريع: بمعنى قيام السلطة 

بوضع القوانين فى صورة  المختصة 
مكتوبة- العرف: هو سلوك تعود 

الناس على ممارسته – مبادئ 
الشريعة االسالمية : مبادئ مسلم 

بها تطبق على الجميع-   مبادئ 
القانون الطبيعى: قواعد ثابتة ال 

 تتغير بتغير الزمان والمكان
س: اذكر فروع القانون؟ او س: 
قارن بين القانون العام والقانون 

الخاص؟ القانون العام: ينظم 
العالقات التى تكون الدولة طرفا فيها 

مثل القانون الدولى  -  القانون 
الخاص: ينظم العالقات بين االفراد 

لدولة مثل القانون المدنىوا  
س: حلل العالقة بين القانون االخالقى 

والدين؟ قواعد القانون: ال تهتم بالنوايا 
وملزمة لالفراد وعقابها مادى -  مبادئ 

االخالق: تهتم بالنوايا والمقاصد 
 وعقابها معنوى 

– تعاليم الدين: تسمو باالنسان الى 
الكمال والرفعة والعقاب فى الدنيا 

خرةواال س: عرف الدستور؟ مجموعة قواعد  
اساسية تحدد شكل الدولة ونظام 

 الحكم والحقوق والواجبات 
 س: حدد انواع الدساتير؟ 

من حيث تدوينها: مدونة: هى التى 
السلطة المختصة فى  وثيقة كتبتها 

رسمية مثل الدستور المصرى – غير 
مدونة: هى قواعد عرفية تحولت الى 

 الدستور االنجليزىقوانين ملزمة . مثل 
اما من حيث طرق تعديلها: مرنة: هى 

التى يتم تعديلها بطرق عادية مثل 
الدستور االنجليزى – جامدة: هى التى  

يتم تعديلها بطرق معقدة مثل دستور 
ااسترالي  

 

س: حدد مراحل تعديل الدستور؟  مرحلة اقتراح 
مرحلة  –مرحلة الموافقة على التعديل  –التعديل 

  مرحلة االقرار النهائى للتعديل –عداد اال
الدستور المصرى ٢٠١٤: صدر هذا الدستور 

بموجب االستفتاء عام ٢٠١٤ ويشمل: الباب االول/ 
) ينص على / مصر وطن ٦-١الدولة ( من المادة 

خالد للمصريين يؤمن بالديمقراطية والتداول 
السلمى للسلطة والشعب مصدر السلطات  - الباب 

الثانى/ المقومات االساسية للمجتمع ( من المادة ٧-
تلتزم الدولة بالعدالة  –) االسرة اساس المجتمع ٥٠

االجتماعية وتكافؤ الفرص – الباب الثالث/ الحقوق 
)  ٩٣-٥١والحريات والواجبات العامة ( من المادة 

- الباب الرابع/ سيادة القانون ( من المادة ٩٤-  
١٠٠) القانون هو اساس الحكم فى الدولة – الباب 

الخامس/ نظام الحكم ( من المادة ١٠١- ٢٢١) 
السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية  ويشمل

والعالقة بينهم – الباب السادس/ االحكام العامة 
) ٢٤٧ – ٢٢٣واالنتقالية ( من المادة   

 س: حدد المقصود بالمحكمة الدستورية؟ 
 هى جهة قضائية مستقلة بذاتها مقرها مدينة

القاهرة ويجوز انعقادها فى اى مكان فى الدولة فى 
 حالة الضرورة ويكون لها موازنة مستقلة

 تشكيلها: تتكون من رئيس ونواب ويصدر قرار 
 بتعينهم من رئيس الجمهورية 

 اختصاصاتها: ١- الرقابة على دستورة القوانين 
 -٣تفسير النصوص المختلف على تطبيقها  -٢

الفصل بين حكمين  -٤ضائية الفصل بين الجهات الق
 نهائين متناقضين

   س: ناقش اهمية الدستور والقانون؟ 
تحقيق العدل والمساواة بين  - تحقيق االمن والنظام  

تقدم المجتمع   -استقرار المجتمع   -االفراد    
 س: حدد المقصود بالديمقراطية لغويا واصطالحا؟

Demos kratos لغويا:هى كلمة تتكون من
مقطعين  بمعنى حكم الشعب – اصطالحا: هى حكم 

الشعب من خالل اختيار نواب فى البرلمان او 
 الرئاسة 

 س: وضح عالقة الديمقراطية بالمواطنة؟ 
تحقق الديمقراطية المساواة الكاملة بين المواطنين 

 دون تميز فى الجنس او اللون
س:  س: وضح عالقة الديمقراطية بالحرية؟ 

الديمقراطية تحمى حرية الراى والعقيدة والحرية 
  الشخصية

 س: حلل نشاة وتطور مفهوم الديمقراطية؟
١- الحضارة المصرية القديمة: انشا المصريون  
القدماء اول نظام سياسى مدنى فى التاريخ يقوم 

على الحكم المركزى مثل وصايا بتاح حتب والفالح 
 الفصيح

 ٢-  حضارة العراق القديم: شهدت تجربة 
  الديمقراطية البدائية مثل النصوص السومرية

٣- الحضارة اليونانية: ظهر اول نظام ديمقراطى فى 
بال د اليونان بعد تشريعات صولون التى الغت نظام 

الديمقراطية االثينية تماما  ازدهرت -العبيد (الرق)  
على يد ( بريكليس) الذى وضع دستور بالمعنى 

 الصحيح
 ٤- الدمقراطية فى الحضارة العربية االسالمية

 ( الشورى) وضع االسالم مبدا الشورى والمساواة 
 والتسامح وحقوق االنسان

٥- الديمقراطية فى العصر الحديث: بدا مع فالسفة 
العقد االجتماعى وان من حق المحكومين ان 

يسحبوا الثقة من الحاكم اذا خالف شروط العقد 
     والفصل بين السلطات الثالث

 س: ناقش خصائص الديمقراطية؟
المواطنين فى الحقوق السياسية   ساواة بين مال - ١ 

 -٤الحكم لالغلبية   - ٣المواطنين جميعا احرار   -٢
السلطة اساسها التعاقد بين الحكام   -٥تداول السلطة  

 والمحكومين
 س: حدد اهمية الديمقراطية؟

تنمية  تحقيق الرخاء وال  -٢حماية حقوق االنسان  -١
زيادة المشاركات  -٤السماح باالبداع واالبتكار   -٣

تحقيق  -٦توفير مناخ الحرية    - ٥معية   تالمج
 االستقرار السياسى

 س: ناقش مقومات الديمقراطية؟
١- حقوق االنسان: العالقة بين حقوق االنسان 

والديمقراطية عالقة طردية كلما زادت الديمقراطية 
ترام حقوق االنسانكلما زاد الحرص على اح  

٢- التعددية الحزبية: تنوع االتجاهات السياسية يقدم 
 ثراءا للديمقراطية ويوسع دائرة االختيار

٣- العدالة االجتماعية: تعنى تحقيق المساواة بين 
 جميع المواطنين دون تميز

٤-  سيادة القانون: بمعنى الجميع سواسية امام 
قانونالقانون وجميع اجهزة الدولة تخضع لل  

 ٥- سيادة الشعب: تعنى ان يشترك الشعب فى الحكم
 س: ميز بين انواع وصور الديمقراطية؟

١- الديمقراطية  المباشرة: الشعب يحكم مباشرة دون 
مثل  –وساطة وكانت موجودة قديما لقلة عدد السكان 

 اليونان
٢- الديمقراطية النيابية (غير  المباشرة): الشعب يحكم 

البرلمان يضعون القوانين ويراقبون  من خالل نواب فى
 الحكومة 

٣- الديمقراطية الشبة المباشرة: هى صورة وسط بين 
النوعين وهى خاصة بالدول االوربية الصغيرة مثل 

 النمسا وسويسرا
 س: برهن على تحديات تحقيق الديمقراطية؟

١- االمية: تؤدى الى الجهل وعدم وعى الفرد بحقوقة 
وواجباتة  ٢-  الفقر: يؤثر فى تحقيق الديمقراطية الن 

 -٣الفقر يركز فقط فى الحصول على مصدر للدخل 
التعصب الفكرى: التحيز الشديد لراى معين ورفض 
االراء االخرى مثل التعصب الدينى   ٤- ضعف دور 

المجتمع المدنى: مثل عدم وجود الجمعيات والنقابات 
الغير حكومية التى تمارس انشطة حقيقية داخل 

تمعالمج  
س: حدد المقصود بالحزب السياسى؟  هو كل مجموعة 

 منظمة تهتم بالسياسة ولها مبادئ تتفق مع القانون
س: لتاسيس االحزاب السياسية شروط يجب مراعاتها 

 – ناقش؟
ان  - ٢تشابة اسم حزب مع حزب اخر موجود  عدم - ١ 

عارض مبادئ تعدم  -٣يكون للحزب برامج واضحة  
عدم قيام الحزب على اسا  -٤الحزب مع الدستور  

اال يكون للحزب تشكيالت  -٥دينى او طبقى او طائفى 
الحزب فرع اال يكون  - ٦عسكرية او شبة عسكرية  

عالنية مبادئ الحزب او اهدافه  -٧لحزب اجنبى  
  ومصادر تمويله

 س: وضح خصائص االحزاب السياسية؟
١- االستمرارية: يجب ان يستمر الحزب بممارستة 

ودورة السياسى  ٢- االنتشار: بحيث يغطى كافة 
جوانب الوطن  ٣- الرؤية السياسية: يتبنى رؤية 

واضحة تتفق مع اهدافة  ٤- الدعم الشعبى : خاصة 
فى اوقات االنتخابات والتصويت  ٥- السعى الى 

السلطة: يسعى كل حزب الى السلطة لتحقيق برنامجة 
 االنتخابى
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 ١ 



 

 
 س: اذكر اهداف االحزاب السياسية؟

  ١- المحافظة على حقوق االنسان: المدنية 
واالقتصادية واالجتماعية وحريات االفرد  ٢- دعم 

المواطنة: التى تقوم على مبدأ المساواة بين 
المواطنين    ٣- دعم الديمقراطية: من خالل مراقبة 

ومحاسبة الحكومة  ٤-  الحرص على العدالة 
االجتماعية : من خالل تكافؤ الفرص والتوزيع 

العادل للدخل القومى   ٥- المساهمة فى التنمية 
االقتصادية: من خالل تشجيع االستثمار المحلى  

واالجنبى   ٦-  تحقيق السالم االقليمى والعالمى: من 
الل اسلحة الدمار  الشامل فى المنطقة العربية خ

 والعالمية
 س: اذكر وظائف االحزاب السياسية؟  

توعية  -٢المرقبة والمحاسبة للحكومة    - ١ 
تنمية وعى  -٣المواطنين بمشكالتهم وحلها   

  -٥تدعيم الديمقراطية واالصالح    - ٤المواطن    
 تحقيق التنمية

 س: ناقش نشاة وتطور االحزاب السياسية فى مصر؟
مرحلة ما قبل ثورة ١٩١٩ : تكوين حزب االمة بزعامة  

والحزب الوطنى بزعامة مصطفى  – احمد لطفى السيد
 كامل 

مرحلة التعددية الحزبية من ١٩١٩ -١٩٥٢ : ساد 
وتولى  ١٩٢٣بعد دستور  يمااحترام الحقوق والحريات ف

 حزب الوفد السلطة
 مرحلة التنظيم السياسى الواحد من ١٩٥٣ حتى ١٩٧٦ 

بحل االحزاب ومنع انشاء احزاب  ١٩٥٢: قامت ثورة 
مرحلة بالنظام السياسى الواحدهذة الاخرى وتميزت   

 مرحلة التعددية الحزبية حتى ٢٥ يناير ٢٠١١:
بدات بقرار الرئيس السادات بانشاء االتحاد االشتراكى 

 المصرى  تحول بعد ذلك الى احزاب سياسية
مرحلة ما بعد ثورتى ٢٥ يناير ٢٠١١ و٣٠ يونية 

٢٠١٣ : تحولت مصر نحو الديمقراطية من خالل تاسيس 
ب السياسية بهدف الحفاظ على مكتسبات  الثورةاالحزا س: حدد المقصود بالمشاركة  السياسية؟  هى  

مجموعة  االنشطة االيجابية المشروعة التى يقوم 
 بها المواطنون للتاثير فى السياسة

 س: اذكر خصائص المشاركة السياسية؟
 ١-  افعال نافعة: للفرد والمجتمع  ٢- اجتماعية 

 شعبية: الشعب يبذل مجهود للتاثير فى السياسة  ٣
- شاملة متكاملة: لجميع مجاالت الحياة  ٤- حق 

وواجب: وطنى لكل االفراد  ٥-  ارادية نتيجة: 
الشعور بالمسؤلية تجاة الوطن   ٦- مكتسبة: من 

 خالل مشاركات االفراد مع مؤسسات الدولة
 س: ميز بين صور المشاركة السياسية؟

 ١-  الممارسون للنشاط السياسى: وهم االعضاء فى 
 االحزاب السياسية ويترشحون فى االنتخابات 

  ٢- المهتمون بالنشاط السياسى: وهم المصوتون 
 فى االنتخابات والمتابعون للحياة السياسية 

  ٣- المحجبون ( الممتنعون) عن النشاط السياسى: 
وهم الممتنعون عن المشاركة فى الحياة السياسية 

 باى شكل
 س: لالحزاب السياسية مجموعة من المبادئ – 
برهن على ذلك؟   ١-  التسامح وقبول االخر: من 

حيث قبول االحزاب المعارضة  ٢-  التنافس: 
 االشراف على تقديم حلول لمشكالت المجتمع 

 ٣-  التداول: االيمان بتداول السلطة حسب رغبة 
 أ/ محمد مدبولى  الشعب واختياره
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 بالتوفيق والنجاح  لكل ابنائنا الطلبة

ترقبو ليلة االمتحان فى الفلسفة وعلم 
 النفس

 س: ناقش اليات تفعيل المشاركة السياسية؟
١- االحزاب السياسية: تدريب الواطنين على 

العمل السياسى      ٢-  المجتمع المدنى:  دعم 
المشاركة السياسية من خالل التوعية ونشر  
ثقافة المشاركة  فى االنتخابات    ٣-   وسائل 
االعالم: اقناع المواطنين بالتخلى عن السلبية 

وضرورة المشاركة السياسية     ٤- مواقع 
التواصل االجتماعى : توفير معلومات تساهم 

 فى تنمية الوعى السياسى
س: المشاركة السياسية من الحقوق التى 

كفلها الدستور(  صح) مع التعليل؟   وربطها 
مثل الحق فى التجمع السلمى  االخرىبالحقوق 

 وتكوين االحزاب وحرية الراى والصحافة
المشاركة السياسية فى المجتمع المصرى ( 

التحديات والمقترحات) التحديات التى تواجه 
المشاركة السياسية:  ١-  التنشئة السياسية 

فقدان الثقة فى اهمية المشاركة    -٢السلبية  
ضعف الحس الوطنى  -٤االمية السياسية   -٣

ضعف  قدرة بعض االحزاب  -٥عند البعض  
 السياسية على حشد الجمهور

 - ٢التوعية باهمية المشاركة السياسية   -١  مقترحات تفعيل المشاركة السياسية:
تدريس المشاركة السياسية فى برامج محو 

مشاركة الشباب فى الهيئات  توسيع  - ٣االمية   
تسهيل عملية التصويت فى  - ٤السياسية    

تاكيد مبدا العدالة والمساواة  - ٥االنتخابات   
اسية تنشيط دور االحزاب السي - ٦بين الجميع  

 فى تشجيع المشاركة السياسية
س: لخص باسلوبك خطوات العملية 

االنتخابية؟  ١- قيد الناخبين: تسجيل الناخبين 
نظام القيد الشخصى(  -فى جداول من خالل: أ

 -ب  اختيارى) يسجل الناخب اسمة بنفسة
نظام القيد غير الشخصى ( اجبارى) يتم 
التسجيل عن طريق وزارة الداخلية وهو 

 ٤ان: القائمة الدائمة: ويتم مراجعتها كل نوع
سنوات والقائمة المؤقتة: يتم اعدادها قبل كل 
دورة انتخابية  ٢- تسجيل المرشحين: الذين 

تنطبق عليهم الشروط   ٣- الحمالت 
االنتخابية للمرشحين    ٤-  عملية االقتراع ( 

التصويت) تتم  يدويا او الكترونيا   ٥-  عملية 
الفرز: تتم حضور نواب للمرشحين  ٦- اعالن 

 النتيجة
 س: اذكر متطلبات المشاركة السياسية؟

توفير االحتياجات االساسية للجماهير مثل  -١
تنمية الشعور  -٢الغذاء والكساء والتعليم   

رفع مستوى وعى  - ٣باالنتماء للوطن   
 -٥االيمان باهمية المشاركة    -٤الجماهير   

تقوية دور  -٦وجود تشريعات المشاركة  
مؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية مثل 

 االسرة والمدرسة
س: ناقش اساليب نشأة الدساتير وتعديلها؟ أو س: 
ميز بين الطرق الديمقراطية والغير ديمقراطية فى 
نشأة الدساتير؟ طرق ديمقراطية: اسلوب الجمعية 

التاسيسة النيابية: حيث يختار الشعب نواب العداد 
ويعمل به بعد اعداده مباشرة مثل دستور  الدستور

سوريا ١٩٥٠ – اسلوب االستفتاء: يتم عن طريق 
جمعية تاسيسية وال يعمل بة اال بعد االستفتاء عليه 

مثل دستور مصر  ٢٠١٤ – بطرق غير 
ديمقراطية: اسلوب التعاقد: هى دساتير تتم باتفاق 

اسلوب المنحة: هى دساتير يضعها الحاكم دون الشعب مع الحاكم مثل دستور العراق ١٩٢٥  - 
فى فرنسا ١٨١٤مشاركة الشعب مثل دستور   

التعديل الدستورى: من حق الشعب تغيير 
 الدستور متى اراد

 أسباب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م:
 -٢م  ٢٠١٠ر انتخابات مجلس الشعب تزوي -١ 

زيادة عدد  -٤قانون الطوارئ    -٣كبت الحريات  
تدهور االحوال  -٥السكان وسوء توزيعهم   

زيادة  –م االقتصادية واالجتماعية مثل تاخر التعلي
الفساد  –زيادة البطالة  –ارتفاع االسعار  –الفقر 

 االدارى
 اسباب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣م:

انعدام االمن  -٢غياب العدالة االجتماعية   -١ 
 ٢١االعالن الدستورى فى  -٣بالشارع المصرى  

سؤ  -٤ديسمبر الذى يزيد من صالحيات الرئيس  
االحتجاجات  تزايد حدة -٥استخدام موارد الدولة  

 الشعبية
 س: حدد اهداف ثورة يناير ٢٠١١م؟ 

تولى الجيش حفظ  –حل مجلسى الشعب والشورى  
تشكيل  -عزل قيادات الشرطة الفاسدة   – االمن 

اشراف قضائى كامل على  –حكومة انتقالية 
تجميد اموال السؤلين السابقين -االنتخابات    

س: حدد مالمح خارطة الطريق لثورة ٣٠ يونيو؟ 
تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت  -١  
يتولى رئيس المحكم الدستورية العليا ادارة  -٢

 شئؤن البالد كفترة انتقالية
اجراء انتخابات رئاسية مبكرة  -٣   
رئيس المحكمة الدستورية العليا لة الحق فى  -٤ 

 اصدار اعالنات دستورية  
لجنة من مختلف القوى لمراجعة تشكيل  -٥ 

الت المقترحة على الدستورالتعدي  
وضع ميثاق شرف اعالمى  -٦    
تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية  -٧  س: ماهى نتائج خارطة الطريق( ما تحقق  

منها)؟ ١- وضع دستور ٢٠١٤م  ٢- انتخاب 
تشكيل  -٣رئيس جديد للبالد (السيسى)  

انتخاب برلمان ( مجلس  -٤حكومة كفاءات   
 النواب)

س: ميز بين المراقبة واالشراف على االنتخابات؟ 
المراقبة: عن طريق جهات محايدة تالحظ العملية 

االنتخابية وتكتب عنها تقارير  - اما االشراف: عن 
طريق الجهات الحكومية وغير الحكومية تحت 

 اشراف القضاء
 س: وضح اهم مكتسبات تثورة ٢٥ يناير٢٠١١؟ 

انفسهم والتعبير  استعاد المصريون الثقة فى -١
اظهرت  -٢عن افكاره بشكل سلمى ابهر العالم  

التسامح الدينى حيث طالب كل من المسلم 
 س: تتعددد انظمة االنتخابات- ناقش؟  والمسيحى بمطالب الثورة

 ١-  االنتخاب الفردى: يتم تقسيم الدولة الى 
دوائر  انتخابية صغيرة حسب عدد مقاعد 

حد يفوز اذا حصل البرلمان الختيار مرشح وا
من اجمالى عدد االصوات    ١% + ٥٠على 

٢- االنتخابات بالقائمة: يتم تقسيم الدولة  الى 
دوائر انتخابية كبيرة الختيار قائمة حزبية  
والقوائم نوعان: أ-  القوائم  المغلقة: يتم 

اختيارها كما هى دون تعديالت ب- القوائم 
المفتوحة:  تتميز بمرونة تسمح للناخب 

 بالتعديل حسب رغبتة
س: ما هى  الدوافع للمشاركة فى الحياة 

 السياسية؟
١- دوافع نفسية: يريد الفرد اثبات ذاتة وانه 
قادر على اتخاذ القرار  ٢-  دوافع اجتماعية: 

الشباع حاجاته مثل الصحة والتعليم  ٣- 
دوافع سياسية: المشاركة السياسية واجب 

 وطنى
  

2 


