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  وضح أھم خصائص االحزاب السیاسیة؟: س
 حیث ان عمر الحزب یجب ان :لدیمومةا -١

  یتجاوز عمر من انشاة
بحیث یغطى الحزب كل اجزاء : االنتشار -٢

 الوطن
وھو سعى الحزب للسلطھ : السعى للسلطھ -٣

 والحكم
 ویعنى التایید الشعبى: الشعبیة -٤
ویعنى التوجھ السیاسى : الرؤیة السیاسیة -٥

 التى یدافع عنھا الحزب
  اسیة؟أذكر أھم وظائف االحزاب السی: س

بمحاولة توعیة : التنویر السیاسى -١
  الموطنین بالحقوق والواجبات

بمحاولة التداول السلمى : دعم الدیمقراطیة -٢
 للسلطات باالنتخابات

بمحاولة تقدیم الخدمات : التنمیة السیاسیة -٣
 المختلفة للمواطنین

 بمحاولة تعمیق :زیادة االنتماء للوطن -٤
انتماء ابناء الوطن والقضاء على 

  ت الدنییةالمشكال
  صنف أھم انواع االجزاب السیاسیة؟: س

لھا اتجاه محافظ تتبنى : احزاب الیمین -١
  الرسمالیة

احزاب معارضة وتبحث : احزاب الیسار -٢
 عن الفقراء

 تحاول القضاء على :احزاب الوسط -٣
 االحتكار والراسمالیة

ھى احزاب الكوادر التى :احزاب النخبة -٤
 تسیطر فیھا القیادة على القاعدة

 لعا جماھیریة كثیرة :زاب جماھیریةاح -٥
ولھا فاعلیة فى االحزاب السیاسیة وتكثر 

 فیھا المؤتمرات
 ٢٥وضح أھم االھداف التى نادت بھا ثورة : س

  ینایر؟
  جمھوریة برلمانیة -١
 دستور جدید  -٢
 اشراف قضائى كامل -٣
 حل مجلس الشعب والشورى -٤
 تشكیل حكومھ انتقالیة -٥

   ینایر؟٢٥وضح أھم اسباب ثورة : س
  ٢٠١٠زویر انتخابات ت -١
 عدم الحریات -٢
تدھور االحوال السیاسیة واالجتماعیة  -٣

واالقتصادیة واالعتصامات واالسعار 
 والبطالة واالجور

انتشار الفساد االدارى والسیاسى مثل  -٤
 )الرشوة واستغالل النفوذ(

حدد شروط تاسیس او استمراریة الحزب : س
  السیاسى؟

  اسم الحزب ال یتشابة مع حزب قائم -١
  تكون برامج الحزب واضحة ان -٢
عدم تعارض مبادى الحزب مع الدستور  -٣

 والوحدة الوطنیة
عدم قیام الحزب على اساس دینى او  -٤

 طبقى او طائفى
اال یكون الحزب فرع لحزب او تنظیم  -٥

 سیاسى اجنبى

  /ت
٠١٢٨١١٢٥١٧٦ 

  وضح أھم خصائص حقوق االنسان؟: س
ال تشترى  وال تكتسب  : متاصلة -١

  وال تورث
 واحدة لكل البشر: عالمیة -٢
: ثابتة وغیر قابلة للتصرف -٣

حقوق ال یمكن انتزاعھا وغیر 
 قابلة للتصرف

 غیر قابلة للتجزئة: متكاملة -٤
  وضح أھم مصادر حقوق االنسان؟: س

 ھى التى تتسع :المواثیق الدولیة -١
دائرتھا لتشمل االسرة االنسانیة 

الدولیة باسرھا دون ان تتقید 
  باقلیم محددمثل منع الرق

ھى التى : لمواثیق االقلیمیةا -٢
تخاطب اقلیم معین كالمواثیق 

 االمریكیة واالوربیة
ھى نصوص : المصادر الوطنیة -٣

التشریع الوطنى التى تنص على 
مبادئ حقوق االنسان مثل 

 الدستور
وضح اھم القیم السیاسیة واالجتماعیة : س

  للثورة؟
  تدعیم الوعى القومى والحریة -١
 یرتدعیم قیمة التجدید ووالتغ -٢
 ندعیم قیمة النقد واالبداع  -٣
 تدعیم قیمة العمل واالنتاج -٤
 تدعیم القیمة الدینیة والعلمیة -٥
 تدعیم القیمة االمنیة والوطنیة -٦

 االنتخابات  مراقبةبینوضح الفرق : س
 تعنى وجود :المراقبةواالشراف علیھا؟

جھات محایدة تتابع وتراقب العملیة 
یعنى : االشرافاالنتخابیةلضمان نزاھتھا

وجود جھات خارجیة تشارك فى سیر 
العملیة االنخابیة وھذا یمس السیادة 

وضح أھم أسباب قیام : سالوطنیة
  -القضاء على الظلم والفساد الثورات؟

  تدعیم -القضاء على الرشوة واالحتكار 
 تدعیم وسائل االصالح –الوحدة الوطني 

 تدعیم مبدأ الدیمقراطیة –الشامل 
  ریة  والوالء واالنتماءوالمساواة والح

  حدد أھم حقوق االنسان فى االسالم؟: س
 –  حق العدالة - حق الكرامة–حق الحیاة 

  حق التعلیم  حق العیش بامان حق االعتقاد
  حدد أھم حقوق االنسان فى المسیحیة؟: س

  حریة -المساواة بین االغنیاء والفقراء 
   حریة االختیار–تقریر المصیر 

  ت العملیة االنتخابیة؟وضح أھم خطوا: س
  تسجیل المرشحین بفنح -قید الناخبین 

 الحمالت –باب الترشح والطعن 
  عملیة - عملیة االقتراع –االنتخابیة 

  اعالن النتیجة باعالن اسماء –الفرز 

  الفائزین وعدد االصوات
  وضح أھم طرق انھاء الدساتیر؟: س

 عن طریق :االسلوب القانونى -١
  ة السلطةاالمة بصفتھا صاحب

یتم عن طریق : االسلوب الثورى -٢
حركة اجتماعیة شاملة بھدف 

 ااصالح وتغییر نظم الحكم
وضح أھم الحقوق والحریات العامة فى : س

  الدستور؟
ال سیادة الحد على الشعب  -١

  وتدعیم سیادة القانون
تدعیم مبدا المواطنة وضمان  -٢

 الحقوق والحریات العامة 
تداول السلطة التنفیذیة  -٣

یعیة والفصل بین والتشر
 السلطات الثالث

  وضح أھم القیم العامة للثورة؟: س
 بمعنى :الثورة وسیلة ولیس غایة -١

لیست ثور من اجل الثورة بل من 
  أجل االصالح

بمعنى تقییم : الثورة قیمة للتقویم -٢
جوانب القوة والضعف 

 والممیزات والعیوب
الثورة التى : الثورة قیمة منطقیة -٣

معاصرة تجمع بین االصالة وال
 ولكل ثورة منطقھا الخاص

 :الثورة قیمة لخلق جیل جدید -٤
= مدارس + معلم + مناھج (

جیل جدید لدیة انتماء ووعى 
 واخالق

: الثورة قیمة تعید للمجتمع شبابة -٥
طفولة (لكل مجتمع مراحل ثالث 

 ؛ شباب ؛ھرم
صنف أھم انوع الدساتیر فى الدول : س

  الحدیثة؟
بة تكون مكتو: الدساتیر المدونة -١

  فى وثیقة رسمیة
 قواعد :الدساتیر الغیر مدونة -٢

عرفیة استمرت سنوات 
 كالدستوراالنجلیزى

 مثل الدساتیر المرنة تعدیلھا -٣
تعدیل القوانین العادیة   نادرة 

 مثل الدستورالبریطانى
 تعدیلھا یحتاج : الجامدةالدساتیر -٤

اجراءات اشد من القوانین شائعة 
   استرالیا-

  ئات حقوق االنسان؟ف: اكتب فیما یلى: س
الحق : الحقوق المدنیة والسیاسیة -١

فى الحیاة والمساوا امام القانون 
  والریة والكرامة

الحقوق االقتصادیة واالجتماعي  -٢
الحق فى التعلیم : والثقافیة

 التمتع بما انتجة –والتدریب 
 المسكن المالئم –العلم والثقافة 

 – الرعایة الصحیة –والمعیشة 
 التنظیم النقابى

 :الحقوق الجماعیة او التضامنیة -٣
 تقریر المصیر –الحق فى التنمیة 

    البیئة النظیفة  -
  

٢ 


