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مراجعة ليلة االمتحان فى التربية الوطنية
معلم خبيروسيم املغربى

احللقات القادمة
اجلمعة : مراجعة ليلة االمتحان فى الفيزياء 

السبت: مراجعة الفلسفة واملنطق

س: حدد هذه املفاهيم :

النظام 
اإلمبراطوري

هو نظام حكم ملكي من األساس.
- سلطة اإلمبراطور محدودة وهو رمز الدوله وتقتصر 

على املراسم أكثر منها سلطة رسمية 
ومن أمثلتة اليابان.

النظم االحتادي

هو نظام  تنقسم السلطة السياسية بني احلكومة 
املركزية )القومية أو االحتادية( ووحدات حكومية أصغر 

)الواليات أو املقاطعات.
- يكون للحكومة املركزية السلطة املباشرة على الواليات 

واألقاليم 
من أمثلته : اإلمارات العربية - الواليات املتحدة 

النظام األميري

أحد صور امللكية يف العالم.
- يعتمد على الوراثة يف عائلة واحدة 

من أمثلته : قطر - الكويت.

النظام البابوي

يعتبر البابا هو الرئيس الروحي للدولة.
- يتمتع البابا بصالحيات التشريعية للكنيسة

- و من أمثلته الفاتيكان.

النظام السلطاني

تنقسم الدولة إلى واليات.
- تنقسم الوالية إلى مدن ونيابات وقرى وجتمعات 

سكانية. و يدير الوالية )الوالى(.
ومن أمثلته : سلطنة عمان

النظام امللكي

يكون امللك على رأس الدولة.   - ينتقل من امللك إلى 
ولي عهده.

- تعرف زوجة امللك باسم )عقلية امللك(
مثل السعوديه - واسبانيا.

النظام اجلمهوري

يرأس الدولة رئيس يتم اختياره أما باالنتخابات املباشر 
من املواطنني ملدة محدودة أو عن           طريق البرملان.  

من أمثلته : مصر – اجلزائر وهذا ما أكده دستور 2014 ) 
مواطنة وسيادة قانون(

الدميقراطية
هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية من خالل حق 

امللكية اخلاصة واحلقوق والواجبات املدنية.

االستفتاء الشعبي
وسيلة للتعرف على رأي الشعب يف أمر من األمور املهمة 

التي تشغله.
مثال : االستفتاء على دستور مصر 14 ’ 15 يناير

االعتراض الشعبي
هو اعتراض عدد معني من الناخبني على قانون أصدره 

البرملان ويترتب على ذلك وقف العمل بالقانون املعترض 
عليه ثم عرضه لالستفتاء الشعبي.

االقتراع الشعبي :
هو اقتراح عددًا معني من الناخبني مشروع قانون معني 

على البرملان ملناقشة وإصداره وإذا رفض البرملان االقتراح 
ينبغي عرض األمر على الشعب إلبداء رأيه فيه(

املشاركة

هي العملية التي يلعب من خاللها الفرد دورا يف احلياة 
السياسية واالجتماعية ملجتمعه وتكون لديه الفرصة 
ألن يشارك يف وضع األهداف العامة للمجتمع وكذلك 
يف اختيار أفضل الوسائل لتحقيق وإنـجاز هذه األهداف.

املشاركة املجتمعية
هي أن ينضم الفرد خارج موقع عمل أو دراسته إلى 

املشاركة املجتمعية يف املنظمات التطوعية وخاصة التي 
بنصب دورها على النشاط املحلي أو املشروعات املحلية.

الدستور

هي مجموعة املبادئ األساسية املنظمة لسلطات 
الدولة واملبنية حلقوق كل من احلكام واملحكومني فيها 
والواضعة لألصول الرئيسية التي تنظم العالقات بني 

مختلف سلطاتها العامة.

هي التي تتسع دائرتها لتشمل األسرة اإلنسانية الدولية املواثيق الدولية
بأسرها دون أن تتقيد بأقليم محدد أو بجماعة بعينها.

هي التي تخاطب إقليمًا أو مجموعة جغرافية خاصة املواثيق اإلقليمية
غالبًا يجمعها عامل ثقايف متميز.

امليثاق العربي 
حلقوق اإلنسان

ينص على أنه جاء لتحقيق املبادئ اخلالدة للدين 
اإلسالمي احلنيف والديانات السماوية األخرى يف 

األخوة واملساواة.

س: اذكر األسس التي تقوم عليها الدميقراطية ؟

1- احترام الراى االخر
 2- حريه االعتقاد الديني.

3- احترام احلقوق الفردية.     
4- التعليم شرط ضروري للدميقراطية الناجحة.

5- التعددية احلزبية. 
) أي تعدد اآلراء مبا ال يخالف املواثيق الدولية (

س: حدد اثنني من صور اشتراك الشعب  فى السلطة ؟

الدميقراطية املباشرة

1- نظام ميارس فيه الشعب جميع السلطات 
العامةدون وساطة نواب وممثلني له.
2- يعد أقدم صور الدميقراطية.

3- يستحيل تطبيقها حاليًا لزيادة عدد سكان 
الشعب وعدم إدراكهم لبعض املشاكل الفنية 

املعقدة.

نظام يقتصر فيه دور الشعب على اختيار نوابه .الدميقراطية النيابية

الدميقراطية شبه 
املباشرة

تعتبر النظام الوسط بني الدميقراطية املباشرة 
والدميقراطية النيابية.

س: ما هي أركان النظام النيابى ؟
1- وجود برملان منتخب بني الشعب سواء باالنتخاب املباشر أو 

غير املباشر. 
يحددها  م��ح��دودة  لفترة  اختصاصاته  البرملان  مم��ارس��ة   -2

الدستور . 
3- أن ميثل عضو البرملان األمة كلها وليس الدائرة االنتخابية 

التابع لها فقط.  
4- استقالل البرملان مدة نيابية عن هيئة الناخب

  
 س: عرف كال من النظام البرملاني والنظام الرئاسي ؟

ث��الث:  هيئات  ب��ني  السلطة  ي���وزع  ن��ظ��ام   : ال��ب��رمل��ان��ي  ال��ن��ظ��ام 
)التشريعية – التنفيذية – القضائية ( دون الفصل بينهما فصاًل 

تاماً.
النظام الرئاسي : يقوم على وجود رئيس دولة منتخب من الشعب 
ويجمع بني صفة رئيس الدولة ورئيس احلكومة وله احلرية املطلقة 

يف اختيار الوزراء الذين ال يسألون أمام البرملان.

س: اذكر االختالفات بني النظام البرملاني والنظام الرئاسي ؟

أ( يتميز النظام الرئاسي بوجود رئيس دولة منتخب من الشعب يجمع بني 
صفة رئيس الدولة ويحكم ويرأس اجلهاز التنفيذي.

ب( عدم وجود مجلس وزراء باملعنى السياسي املعروف يف النظام البرملاني.   
ج: الفصل شبه املطلق بني السلطات.

س: اذكر خصائص النظام البرملاني ؟

أ( الفصل بني منصب رئيس احلكومة ورئيس الدولة.  
ب( وجود مجلس للوزراء.  

ج( املسئولية التضامنية والفردية للوزراء.
د( تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات مع التوازن بينها.

س: تنـحصر مظاهر الدميقراطية شبه املباشرة يف ثالثة أمور ، وضح ذلك ؟

أ( االستفتاء الشعبي.          ب( االعتراض الشعبي.        
 ج( االقتراع الشعبي.

س: وضح ماهية الشورى فى اإلسالم ؟

الشورى يف اإلسالم تقوم على العديد من القيم ، مثل : 
- قيم  حرية إب��داء ال��رأي – حق النقد واالع��ت��راض واحل��وار 
والعدل - املساواة - العفو والتسامح. - - ومن املواقف التي تؤكد  
ممارسة الشورى يف املجتمع اإلسالمي أن الرسول r لم يخرج يف 

غزوة بدر حتى استشار املسلمني واستقر بهم على القتال.
 

س: اذكر القيم  االخالقيه التي يتضمنها مبدأ الشورى ؟  
بالتنوع  االعتراف  أساس  على  يقوم   : واالختالف  التعددية   -1
واالعتراف باآلخرين مما يؤدي للتفاعل والتكامل والتطوير.        

2-املساواة : حيث كفل اإلسالم املساواة بني الذكور واإلناث يف 
معنى اإلنسانية املشترك واحترام الكرامة اإلنسانية. 

3- العدالة فقد حرص اإلسالم على سيادة العدالة.            
الوديع  املسالم  األس��ل��وب  يسود  حيث   : والعفو  التسامح   -4
الذي يواجه به اإلنسان اعتداء اآلخرين مما يؤدي لتفادي النزاع 

والشقاق داخل املجتمع
5-احلريه اى حريه االعتقاد وممارسه الشعائر الدينيه 

س: بني أهمية املشاركة السياسية ؟
- حتقيق مزيد من االستقرار والنظام يف املجتمع والدولة.

- زيادة ارتباط اجلماهير بالنظام وأهدافه.
- تنمية الوعي العام للجماهير.

س: وضح أهمية املشاركة املجتمعية يف مجال العملية التعليمية ؟    
1- مساندة املدرسة لتحسني جودة املنتج التعليمي.

2-إقناع الرأي العام بأن املدرسة تؤدي دورها يف خدمة املجتمع.
3- توفير الدعم املادي واملعنوي للمدرسة.

التعليمي  القطاع  منها  يعاني  التي  للمشاكل  املجتمع  تفهم   -4  
والعمل على حلها.

س: اذكر أمثلة للمشاركة املجتمعية يف مجال التعليم ؟
صنع  فى  االم��ور  اولياء  مشاركه  األس���رة.)اى  مع  الشراكة   -1

القرار التربوى    
2- تعبئة موارد املجتمع خلدمة املدرسة.

3- قيام املدرسة بدورها يف خدمة املجتمع 
4- العمل التطوعي داخل املدرسة.  

5- اتصال املدرسة باملجتمع اخلارجي.

س: قارن بني : الدساتير املدونة والدساتير غير املدونة ؟

الدساتير املدونة
هي الدساتير التي تكون غالبية قواعدها مكتوبة 

ففي وثيقة أو عدة وثائق تصدر من املشرع 
الدستوري أي من السلطة املختصة بسنها وبإتباع 

إجراءات معينة.

 وهي عبارة عن قواعد عرفية استقر العمل بها الدساتير غير املدونة
لسنوات طويلة حتى أصبحت مبثابة القانون امللزم 

وتسمى أحيانًا الدساتير العرفية.

س: قارن بني : الدساتير املرنة والدساتير اجلامدة ؟

الدساتير املرنة
هي الدساتير التي ميكن تعديلها بنفس 

اإلجراءات التي يتم تعديل القوانني العادية مثل 
الدستور البريطاني

الدساتير اجلامدة
هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك 

التي يتم تعديل القوانني العادية.مثل دستور 
استراليا

س: اذكر بإيجاز األساليب املتبعة التي تنشر بواسطتها الدساتير ؟

األساليب غير الدميقراطية

أ( املنـحة : تنازل احلاكم عن بعض سلطاته 
للشعب.

ب( العقد أو االتفاق بني احلاكم والشعب 
االنفراد بوضع الدستور.

أ( اجلمعية التأسيسية.األساليب غير الدميقراطية
ب( االستفتاء الشعبي.

س: وضح أهمية الدستور فى الدولة احلديثة ؟
1- حماية حرية املواطنني وحقوقهم من اعتداءات الدولة .

2- تنظيم السلطات العمومية.   
3- ضمان املساواة والعدالة بني أفراد املجتمع و حتديد من له احلق فى 

التصرف باسم الدولة .

س: حدد املقصود باحلزب السياسي ؟
هو احتاد جماعى تطوعى بني مجموعة من األفراد منظمني بغرض العمل 

معا لتحقيق مصالح عامة معينة وفن مبادئ خاصة متفقني عليها.

س: اذكر شروط تأسيس واستمرارية احلزب السياسي؟

1- أن يكون للحزب اسم ال مياثل حزب قائم . 
2- أن يكون للحزب برامج متثل إضافة للحياة السياسية .

3- عدم تعارض مبادئ احلزب أو أهدافه مع الدستور.
4- عدم قيام احلزب كفرع حلزب او تنظيم سياسى اجنبى . 

5- عالنية مبادئ احلزب وأهدافه ومصادر متويله . 

س: اذكر خصائص األحزاب السياسية ؟ 
اي عمرة وجذورهالدميومة

االنتشار
يف أرجاء الوطن: اي يكون ممثال يف كل 

املحافظات من خالل أعضاؤها

أي يسعى لتولى السلطةالسعى للسلطه

عن طريق املصداقية واإلقناعالتايدالشعبى

الرؤية السياسية
فالبرنامج املعروض على الشعب يعكس مبادئ 

احلزب 

س: اذكر اهم وظائف احلزب السياسى ؟ 
1- التنوير السياسى )يسهم فى تنميه الوعى واملشاركه السياسيه(

2- دعم الدميقراطيه)من خالل توعيه االفراد بحقوقهم وواجباتهم (. 
3-- زيادة االنتماء للوطن)للقضاء على املشكالت الدينيه او العرقيه (. 

4-- التنمية السياسيه)من خالل قيام االحزاب بانعاش احلياه السياسية.

س: اذكر تصنيف االحزاب من حيث عدد االعضاء ونوعيتهم؟ 
1- احزاب الن�خبه )هى احزاب الصفوه وال تهتم بالكم اجلماهيرى(

2- احزاب جماهيريه )تهدف العداد ن�خبه منه لتولى املناصب السياسيه 
واالداريه فى الدوله (

 س: اذكر التصنيف االيدولوجى لألحزاب السياسية ؟ 

أحزاب اليمني
وهى احزاب محافظة ال متيل الى التغير وتتبنى 

أراء راسمالية وهدفها الدفاع عن ثروات املالك.

أحزاب اليسار
وهى احزاب معارضة تسعى للتغير ومتيل الى مصالح 

الطبقات الفقيرة وتتسم افكارها بالتقدمية . 

أحزاب الوسط

وهى احزاب تؤمن بفكرة التطور وتعمل على احلد 
من سيطرة االحتكار والرأسمالية ورفع مستوى 

املعيشة وحتقيق العدالة االجتماعية .
ملحوظة/ هناك ما يسمى بأحزاب األشخاص و 

ترتبط بزعيم له كاريزما معينه

س: اذكر خطوات العملية االنتخابية ؟ 
قيد الناخبني  من خالل:

1- النظام الطوعى : وفيه ال تدخل مهمة تسجيل الناخبني ضمن اختصاصات 
االجهزة املسئولة عن اجراء االنتخابات بل يتم تركها للناخب 

الواجبات  من  الناخبني  تسجيل  مهمة  تكون  وفيه   : االجبارى  النظام   -2
االساسية لالجهزة االنتخابية واجهزة الدولة 

الناخبني  قيد  فترة  انتهاء  بعد  لترشيح  باباا  ويفتح   : املرشحني  2-تسجيل 
وتكون ملن تتوافر فيهم الشروط الالزمة خلوض املعركة االنتخابية 

الناخبني  تعريف  يتم  خاللها  وم��ن   : للمرشحني  االنتخابية  3-احل��م��الت 
باملرشحني وبرامجهم االنتخابية .

4-عملية االقتراع : وقد تكون بالطريقة اليدوية التى تعتبر اكثر نزاهة او 
بالطريقة االلية التى تعتبر غير نزيهة مقارنة بالطريقة اليدوية .
5-عملية الفرز : تتم من خاللها معرفة الفائزين باالنتخابات .

6-اعالن النتائج : وتتم بعد انتهاء عملية الفرز .

س: قارن بني منط االنتخابات الفردي ومنط القائمة النسبية ؟

منط 
االنتخاب 

الفردي

وفيه يقسم اقليم الدولة الى دوائر انتخابية غيرة 
بنظام عدد الدوائر مع عدد املقاعد فى البرملان وميتاز 

هذا النمط بسهولة االجراءات والبساطة والوضوح ومن 
عيوبة ان هذا النظام يبرز العصبية وينشط دور املال 

والعائالت لتقوم بحسم االمور لصالح مرشح معني .

منط 
القائمة 
النسبية

وفيه يقسم اقليم الدولة الى عدد من الدوائر 
االنتخابية الكبيرة ويقدم كل حزب قوائم مرشحه 

بحيث يتقيد بترتيب االسماء التى تتضمنها القائمة 
وتوزع املقاعد الشاغرة على االحزاب املختلفة حسب 
نسبة عدد االصوات التى حصل عليها كل حزب من 

مميزات هذا النظام ان يجنب املجتمع وسائل الضغط 
على الناخبني وشراء االصوات .

س: عرف مفهوم حقوق االنسان ؟ 
 هى مجموعة من احلقوق التى يتمتع بها االنسان بوصفه انسانا .

س: ما أهم حقوق االنسان التى اقرتها الشريعة االسالمية ؟ 
1- احلق فى احلياة .)كما اكد القران الكرمي (  

2- حق احلرية والكرامة .)فا التفريط فيهما يعد ظلما للنفس (
3- حق االنسان فى العيش بأمان )كما اكدت الشريعه االسالميه (.

4- حقوق االنسان التعبدية واالعتقادية.)فال اكراه فى الدين(
5- احلق فى التعليم )من واجبات الدوله(.  - .

6- حق العدالة )فالبراءه هى االصل وحق الفرد فى محاكمه عادله ومسئوليه 
الفرد عن افعاله (.    . 

س: اذكر أربع من خصائص حقوق اإلنسان ؟ 

أي ال تشترى وال تكتسب وال تورث متأصلة

فهى واحدة جلميع البشر بغض النظر عن العنصر  أو اجلنس عامليه  

أي ال ميكن انتزاعها ثابته  

كي يعيش جميع الناس بكرامة متكامله

س: اذكر بعض حقوق االنسان السياسية ؟ 
- احلق فى التنمية . - حق تقرير املصير . 
- حقوق االقليات .  - احلق فى البيئة . 

س: اذكر بعض حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية ؟ 
- احلق فى التعليم والتدريب .

- التمتع مبنتجات العلم والثقافة . 
- املسكن املالئم واملستوى الالئق للمعيشة – الرعاية الصحية .

س: اذكر بعض حقوق االنسان اجلماعية او التضامنية ؟ 
- احلق فى تقرير املصير .  - احلق فى التنمية . 

- احلق فى البيئة النظيفة اخلالية من التلوث . 

س: وضح العالقات بني مبدأ العاملية واخلصوصية الثقافية للدول ؟ 
- مبدا عاملية حقوق االنسان : تتصف مبادئ حقوق االنسان بانها عاملية 
اى تتبع من كونها مترتبة على مجرد الصفة االنسانية دون النظر الى اجلنس 

او اللغة او الدين . 
- اخلصوصية الثقافية للدول : فى بعض االحيان توجد مشكلة بني تطبيق 
حقوق االنسان من خالل مبدا العاملية وتعارضها مع املورثات الثقافية لدولة 

من الدول او اقليم من االقاليم . 

س: يعد التصويت أكثر أنواع املشاركة السياسية شيوعًا؟
ألن النظم الدميقراطية وشبه الدميقراطية تعرفه وهو احلل الوحيد لقبول 

أي قرار سياسي أو واقع جديد  

س: حدد أهم طرق إنهاء الدستور؟

ب-  االسلوب الثوريأ- االسلوب القانونى
حيث ان االمه بصفتها صاحبة 
السلطة التأسيسية  االصلية 

تظل دائما وأبدًا صاحبة احلق 
فى ان تلغى دستورها فى اى وقت 

تشاء. 

بطريق الثورة او االنقالب والثورة 
هى حركة مجتمعية شاملة 
تهدف اصاًل الى تغيير نظام 

احلكم تهدف اساسًا الى اجراء 
اصالح اساسى فى الدولة .

س: حدد أهم احلقوق واحلريات العامة فى الدستور 
- ال سيادة لفرد او لقلة على الشعب. 

- إقرار مبدأ املواطنة. 
- ضمان احلقوق واحلريات العامة دستورياً وقانونياً وقضائياً .

- سيطرة احكام القانون واملساواة وسيادة حكم القانون

س: حدد الفرق بني مراقبة االنتخابات 
واإلشراف على االنتخابات 

االشراف:ـاملراقبة:ـ

 تعنى وجود جهات محايدة تتابع 
وتراقب العملية االنتخابية 
للتأكد من مدى دقة ونزاهة 

االنتخابات حيث تشير إلى أي 
خروقات أو تزوير لالنتخابات 

ومن أمثلة ذلك املنظمات 
الدولية. 

 يعنى وجود جهات خارجية 
تشارك يف تسيير العملية 

االنتخابية وهذا النوع ميس 
السيادة الوطنية أما النوع األول 

ال ميس السيادة الوطنية.  

س : وضح حقوق اإلنسان يف الدستور املصري ؟

)حق اجلنسية - حق املساواة - حق العمل - حق الضمان االجتماعي  - حق التعليم(

س: وضح التعريف العام للثورة ؟

حركة شعبية شامل تهدف الى التغيير اجلذرى والشامل للواقع وتغيير يف 
النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية

س: وضح رؤية الفلسفة للثورة ؟
-هناك اجتاهان للثورة:

حركات تنوير : وهى ثورة هادئة تعمل على نقض كل املفاهيم واالعراف 
واملعتقدات الفاسدة 

التغيير اجلذرى املفاجىء :ويتمثل فى تلك االفكار التي تنقض كل االنساق 
املوجودة رغبة فى االطاحة بها

س: حدد االسباب والدوافع املشتركة فى الثورات املصرية ؟
القضاء على الظلم والفساد واالستبداد

تدهور االحوال االقتصادية واالجتماعية والصحية
انتشار الفساد االدارى والسياسى 

زيادة محاوالت التدخل االجنبى فى شئون البالد 

س: هناك سمات عامة للثورات املصرية ..ناقش
اتفاقها على شعار اساسى )مصر للمصريني(

اتخاذها مبدأ حتقيق الوحدة الوطنية
حتقيقها الدميقراطية مبفهومها الصحيح 

س:أذكر االهداف املشتركة للثورات املصرية عبر التاريخ ؟
القضاء على الفساد 

إصالح األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية
إقامة حياة دميقراطية سليمة 

س: وضح اهم قيم الثورة ؟
أوال : القيم السياسية 

_ الثورة قيمة للتجديد _ الثورة قيمة للوعى القومى  
_ الثورة قيمة للحرية) حرية الفكر وحماية املبدعني – حرية العقيدة 

ثانيا: قيم ثقافية واجتماعية 
_ الثورة قيمة دينية                                                      _ الثورة قيمة أخالقية   

ثالثا: قيم عامة 
_ الثورة وسيلة وليست غاية     _ الثورة قيمة للتقومي   _ الثورة قيمة 

منطقية 
_ الثورة قيمة خللق جيل جديد ) مناهج – معلم – مؤسسة تعليمية (

س: حدد اهم أسباب ثورة 25 يناير 2011  ؟

1- تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010 م.      2- عدم السماح بالتعبير 
عن احلريات.

3- انتشار الفساد االدارى والسياسى             
4- تدهور االحوال االقتصادية واالجتماعية للمصريني

س: ما هي اهم أهداف الثورة التي طالبت بها كل القوى الشعبية واملعارضة ؟
1(  جمهورية برملانية دميقراطية.         

2( دستور جديد.   3(  اشراف قضائى كامل.
4(  ابعاد النقابات العمالية واملهنية احلرة عن سلطة الدولة.  

5(  حل مجلسى الشعب والشورى. 6(  تشكيل حكومة انتقالية.
7(  تولى اجليش حفظ االمن.               
 8(  اقامة محاكمات عادلة لرموز النظام .

س: وضح اهم ما تضمنته خارطة الطريق التي مت 
االعالن عنها بعد ثورة 30 يونيو ؟

تعطيل العمل بالدستور
يؤدى رئيس املحكمة الدستورية اليمني

اجراء انتخابات رئاسية مبكرة
تشكيل حكومة كفاءات وطنية 
تشكيل جلنة مصاحلة وطنية

س: حدد اسباب ثورة 30 يونيو ؟
1- عدم وجود للعدالة االجتماعية 

2- عدم السيطرة والفوضى
3- اصدار اعالن دستورى 2012                  

4- سوء استخدام املوارد

س: أذكر اهم مكتسبات ثورتى 25 يناير2011 و30 
يونيو2013؟

استعادة املصريني الثقة فى انفسهم
التعبير عن أفكارهم بشكل سلمى ومتحضر

أظهرت املعنى احلقيقي للتسامح الديني واحلرية الدينية.
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