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  ؟عرف األخالق مبينا هل تكفي وحدها إلقامة العدل بين أفراد المجتمع )١(



 ؟ جذوره التاريخيةأهمعرف القانون مبينا  )٢( 





 ؟ وانينخصائص القحدد أهم  )٣(




 حدد أهم مصادر القوانين ؟ )٤(





  ؟فروع القانون  صنف أهم )٥(



 ؟عاليم الدين  وتاألخالقالعالقة بين قواعد القانون ومبادئ  وضح )٦(






   مبينا أهم أنواع الدساتير ؟الدستورعرف  )٧(

















 ؟تعديلها كيفية أساليب نشأة الدساتير و وضح أهم )٨(






















 احل حددها ؟ يمر تعديل الدستور بعدة مر)٩(


 ؟) وضح ذلك( مرت مصر في إقرارها للدستور بمراحل )١٠(




  وضح أهم محتويات الدستور المصري ؟)١١(





















 ية موضحا كيفية تكوينها ؟ عرف المحكمة الدستور)١٢(



  وضح أهم اختصاصات المحكمة الدستورية ؟)١٣(


 

 ؟) علل ( بناء الدولةفيهما حجر الزاوية   الدستور والقانون يعد)١٤(
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  ما المقصود بالديمقراطية؟ )١٥(


  بين عالقة الديمقراطية بالمواطنة ؟ )١٦(




  بين عالقة الديمقراطية بالحرية ؟)١٧(



 ؟) بين ذلك( تطور مفهوم الديمقراطية عبر العصور )١٨(



















 ؟ خصائص الديمقراطية  وضح أهم)١٩(


 
 ؟ أهمية الديمقراطية ح  وض)٢٠(

 
 ؟ مقومات الديمقراطية  وضح أهم)٢١(







  وضح أهم صور الديمقراطية ؟)٢٢(















 ؟)اذكرها( تواجه الديمقراطية العديد من المعوقات )٢٣(







 

   
  ما المقصود بالحزب السياسي ؟ وما هي شروط تأسيسه ؟)٢٤(





 

 ؟ السياسية األحزاب خصائص  حدد أهم)٢٥( 
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   ؟ السياسيةاألحزاب مبادئ  حدد أهم)٢٦(




  ؟ السياسية األحزاب أهداف  وضح أهم)٢٧(







 ؟ السياسية األحزاب وظائف  بين أهم)٢٨(
 

 
 ؟ مصر  في السياسية األحزاب  تتبع مراحل نشأة وتطور)٢٩(
















 



  عرف المشاركة السياسية موضحا أهم خصائصها ؟)٣٠(



 

 ؟) اذكرها( صور المشاركة السياسية  تتعد)٣١(











 ؟ دوافع المشاركة السياسية  وضح أهم)٣٢(




؟ متطلبات المشاركة السياسية  وضح أهم)٣٣(



 ؟ليات تفعيل المشاركة السياسية آ  بين أهم)٣٤( 


























 العبارة صحيحة....... ؟   ) علل صحة أم خطأ العبارة( كفل الدستور المصري المشاركة السياسية )٣٥(


 ؟ ) اذكرها( تواجه المشاركة السياسية مجموعة من التحديات )٣٦(
 


  ما مقترحاتك لتفعيل المشاركة السياسية ؟ )٣٧(
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 ؟ العملية االنتخابية  حدد أهم خطوات)٣٨( 


 
 

 


















  ؟) دلل على ذلك( تختلف أنظمة االنتخاب من دولة ألخرى )٣٩(





 


  االنتخابات ؟  فرق بين مراقبة االنتخابات واإلشراف على)٤٠(




  ؟ ٢٠١١ يناير ٢٥ وضح أهم أسباب ثورة )٤١(


  ؟ ٢٠١٣ يونيو ٣٠ وضح أهم أسباب ثورة )٤٢(

 
 

  ؟٢٠١١ يناير ٢٥ وضح أهم أهداف الثورة )٤٣(
 



 ؟) حدد أهم معالم خارطة الطريق التي حددتها القوات المسلحة بعدها(يخ  يونيو اكبر ثورة شعبية في التار٣٠ تعد ثورة )٤٤(









 ؟ ٢٠١٣ يونيو ٣٠ورة  وث٢٠١١ يناير ٢٥ ثورتيأهم مكتسبات  حدد )٤٥(



 

 اتي بدوام التفوقمع أجمل وارق تمني
 ) ٠١٠٠١١٠٠٠٩٧ & ٠١٠٠٩٨٧٠٨٧٧  (سامح حمام


