السؤال األول  [ :إجبارى ]

السؤال األول  [ :إجبارى ]

( أ ) حدد مفهوم الدستورفى ضوء ما درست .

( أ ) حدد مفهوم الدستورفى ضوء ما درست .

( ب ) اعرض وظائف األحزاب السياسية فى مصر .

( ب ) اعرض وظائف األحزاب السياسية فى مصر .

( جـ ) للمشاركة السياسية مقترحات لتفعيلها  .دلل بخمسة أمثلة .

( جـ ) للمشاركة السياسية مقترحات لتفعيلها  .دلل بخمسة أمثلة .

( د ) الديمقراطية فى الحضارة اإلسالمية تؤكد على مبدأ الشورى  .حلل .

( د ) الديمقراطية فى الحضارة اإلسالمية تؤكد على مبدأ الشورى  .حلل .

السؤال الثانى  :أجب عن ( ثالث ) جزئيات فقط مما يأتى :

السؤال الثانى  :أجب عن ( ثالث ) جزئيات فقط مما يأتى :

( أ ) حدد المقصود بالديمقراطية النيابية غيرالمباشرة .

( أ ) حدد المقصود بالديمقراطية النيابية غيرالمباشرة .

( ب ) اذكر مكتسبات ثورتى  52يناير 5122و 01يونية . 5120

( ب ) اذكر مكتسبات ثورتى  52يناير 5122و 01يونية . 5120

( جـ ) تتسم القوانين بخصائص معينة  .وضح بمثالين .

( جـ ) تتسم القوانين بخصائص معينة  .وضح بمثالين .

( د ) الثورة قيمة آلية للنقد واإلبداع  .عقب برأيك .

( د ) الثورة قيمة آلية للنقد واإلبداع  .عقب برأيك .

السؤال الثالث  :حدد الصواب أو الخطأ فى ( ثالث ) جزئيات فقط مما يأتى  ،مع التعليل :

السؤال الثالث  :حدد الصواب أو الخطأ فى ( ثالث ) جزئيات فقط مما يأتى  ،مع التعليل :

( د ) يسمح نظام القوائم المغلقة للناخب بتعديل القوائم .

(

)

( د ) يسمح نظام القوائم المغلقة للناخب بتعديل القوائم .

(

)

‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›
‹ انتهت األسئلة ›

‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹›
‹ انتهت األسئلة ›

التاريخ

ُروجع ومطابق لألصل اليدوي ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية ،

( جـ ) القضاء على المواطنة من أهداف األحزاب السياسية .

(

)

( جـ ) القضاء على المواطنة من أهداف األحزاب السياسية .

(

)

االسم

( ب ) أنشأ المصريون القدامى أول نظام سياسى مدنى فى التاريخ .

(

)

( ب ) أنشأ المصريون القدامى أول نظام سياسى مدنى فى التاريخ .

(

)

التوقيع

( أ ) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها .

(

)

( أ ) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها .

(

)

االسم

التوقيع

أجب عن األسئلة اآلتية :

أجب عن األسئلة اآلتية :

التاريخ

جمهورية مصر العربية
 135ث  .ع  .س  /أول
وزارة التربية والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الـمصرية بجمهورية السودان لعام 0211
‹ نظام حديث ــ الدور األول ›
الزمن  :ساعة ونصف
التربية الوطنية

جمهورية مصر العربية
 135ث  .ع  .س  /أول
وزارة التربية والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الـمصرية بجمهورية السودان لعام 0211
‹ نظام حديث ــ الدور األول ›
الزمن  :ساعة ونصف
التربية الوطنية

[ ] 153
الــدور األول

جمهورية مصر العربية
وزارة التربيـة والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية
بجمهورية السودان لعام 5101م ( نظام حديث )
نموذج إجابة [ التربية الوطنية ]

االدرجة العظمـى ( ) 25
االدرجة الصغـرى () 05,2
عـدد الصفحــات ( ) 3

إجابة السؤال األول  ( :إجبارى )(  01درجات) (  01 = 4 ×5,2درجات )
( أ ) مفهوم الدستورفى ضوء مادرست :
هو مجموعة من القواعد األساسية التى تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها وتضع الضمانات األساسية
لحقوق األ فراد وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات هذه السلطات  ( .ف اول ص ) 7
( ب ) وظائف األحزاب السياسية فى مصر :
 -1المراقبة والمحاسبية للحكومة .
 -2توعية المواطنين بمشكالت مجتمعهم وسبل حلها .
 -3توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وحرياتهم المسئولة .
 -4تنمية وعى المواطنين السياسى بالمرشحين وبرامجهم وسياساتهم .
 -5تدعيم الديمقراطية واالتجاه نحو اإلصالح السياسى .
 -6تحقيق التنمية من خالل تعاون األحزاب مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة  ( .ف3ص) 35
( جـ ) مقترحات لتفعيل المشاركة السياسية :
 -1التوعية بأهمية المشاركة السياسية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة .
 -2تفعيل المشاركة السياسية لدى النشىء الصغير منذ التحاقه بالمدرسة من خالل األنشطة التعليمية مثل البرلمان
المدرسى وعقد ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وزيارات ميدانية لمؤسسات الدولة والمعسكرات الصيفية .
 -3دمج موضوعات المشاركة السياسية ضمن برامج محو األمية وتعليم اللكبار بهدف محو األمية السياسية .
 -4توسيع مشاركة الشباب فى الهيئات الشبابية الرياضية ومؤسسات المجتمع المدنى .
 -5ت سهيل عملية التصويت فى االنتخابات عن طريق زيارة لجان التصويت واتباع إجراءات تتسم بالبساطة .
 -6تأكيد مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات وأن يكون الجميع أمام القانون سواء .
 -7تنشيط دور األحزاب السياسية فى تشجيع المشاركة السياسية ألفراد المجتمع  ( .ف 4ص)40
( يكتفى بخمسة أمثلة – إذا أدلى الطالب بأى أمثلة ومقترحات منطقية  ,تقدر له الدرجة )
( د ) الديمقراطية فى الحضارة اإلسالمية تؤكد على مبدأ الشورى :
لقد ساعد ظهور اإل سالم على ازدهار الديمقراطية من خالل التأكيد على مبدأ الشورى وما يتضمنه من منظومة
قيم متكاملة تتمثل فى التعددية واالختالف والمساواة والحرية والتسامح والعفو والتعاون والدفاع عن حقوق
اإلنسان فكان الرسول "صلى هللا عليه وسلم" ال يتخذ قرارا فى أمر من أمور إدارة الدولة سواء وقت الحرب
أوالسلم إ ال بالمشورة حيث اتخذ الشورى أسلوبا للحياة والتعامل فى مختلف المواقف الحياتية .
( ف ثانى ص) 51

تابع [  ]153ث.ع.س  /أول

نموذج إجابة [ التربية الوطنية ]

الثانوية العامة المصرية بجمهورية السودان ( نظام حديث ) 5101

إجابة السؤال الثانى  7,2( :درجة) (  7,2 = 3 ×5,2درجة ) يجيب الطالب على ثالث جزئيات فقط
( أ ) المقصود بالديمقراطية النيابية غيرالمباشرة :
هى التى يتم خاللها ممارسة سلطات الحكم بطريقة غير مباشرة بواسطة نواب ينتخبهم الشعب ليمثلونه فى
البرلمان ويناقشون مشكالتهم وقضاياهم المختلفة ويشرعون القوانين التى يسير عليها المجتمع والموافقة على
الميزانية العامة  ( .ف5ص.53ص) 54
( ب ) أهم مكتسبات ثورتى  52يناير 5100و 31يونيه : 5103
 -1استعادة المصرين الثقة فى أنفسهم والتعبير عن أفكارهم بشكل سلمى ومتحضر أذهل العالم كله .
 -2أظهرت المعنى الحقيقى للتسامح الدينى والحرية الدينية فالمسلم والمسيحى وقفا يدا واحدة بثبات وقوة ينادون
بالمطالب المشروعة من أجل األمة التى هى نسيج واحد وهذه المشاركة تعد مقوما من مقومات الوحدة
الوطنية  ( .فصل رابع ص) 23
( جـ ) تتسم القوانين بخصائص معينة :
 -1عامة ومجردة  :عامة  :حيث تطبق على جميع االشخاص والوقائع إذا توفرت فيها الشروط
مجردة  .حيث إنها التشرع من أجل أن تطبق على شخص أو مجموعة من أشخاص دون غيرهم أو تسن من
أجل أن تطبق على واقعة بعينها دون أخرى .
مثال  :القاعدة القانونية ( كل من ألحق ضررا بالغير فعليه تعويضه )
 -2تنظم سلوك األفراد فى المجتمع  :إنها تحكم السلوك الخارجى لإلنسان فهى ال تهتم إال بالمظهر الخارجى من
أفعال أو أقوال أو أنشطة  .مثال  :الكراهية اليعاقب عليها القانون .
لكن إ ذا تجسدت الكراهية بالضرب يعاقب عليها القانون
 -3ملزمة ومقترنة بالجزاء  :ملزمة  :حيث تقتضى التزام المواطن بالقوانين والتقيد بأحكامها وأداة القوانين فى
تحقيق هذا اإللتزام هو الجزاء .
الجزاء  :هو ا الثر الرادع الذى توقعه السلطة العامة على كل من يخالف القانون ومن أهم خصائصه أنه
مادى محسوس ويطبق فى الحال والسلطة العامة وحدها هى المنوطة بتطبيقه  ( .ف0ص) 4
( يكتفى بمثالين فقط )
( د ) الثورة قيمة آلية للنقد واإلبداع :
النقد البناء يهدف إلى اإل صالح والتغيير الجذرى بما يتفق مع هوية المجتمع وثقافته وال يكون مجرد وعاء تسكب
فيه أفكار أجنبية بل تقييم وانتقاء واختيار لألفكار كما تهدف الثورة إلى اإلهتمام بالمبدعين والعلماء والبحث
العلمى  ( .ف.رابع ص) 41
( إذا أدلى الطالب بإجابة أخرى منطقية  ,تقدر له الدرجة )
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تابع [  ]153ث.ع.س  /أول

نموذج إجابة [ التربية الوطنية ]

الثانوية العامة المصرية بجمهورية السودان ( نظام حديث ) 5101

إجابة السؤال الثالث  7,2( :درجة) (  7,2 = 3 ×5,2درجة ) يجيب الطالب على ثالث جزئيات فقط
( كل جزئية درجتان ونصف العالمة نصف درجة – والتعليل درجتان )
( أ ) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها  ( :العبارة صواب )
مقرها مدينة القاهرة ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البالد بموافقة الجمعية العامة
للمحكمة ويكون لها موازنة مستقلة  ،يناقشها مجلس النواب بكل عناصرها  ،وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة
العامة للدولة رقما واحدا  ،وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين
المتعلقة بشئون المحكمة  ( .ف أول ص)03
( ب ) أنشأ المصريون القدامى أول نظام سياسى مدنى فى تاريخ اإلنسانية  ( :العبارة صواب )
ويعد هذا النظام صورة ناضجة للتقسيم اإلدارى حيث كان التدرج فى السلطة التنفيذية قائما على أساس مركزية
القرار وال مركزية التنفيذ  ،أما السلطة القضائية فقد كان لها أهميتها واستقاللها النسبى عن الملك والحكومة ،
فكانت المحاكمات تتم وفقا لإل جراءات القانونية وبدون تدخل من الملك والسلطة التنفيذية  ( .ف ثانى ص) 01
( جـ ) القضاء على المواطنة من أهداف األحزاب السياسية  ( :العبارة خطأ )
أل ن دعم المواطنة من أهداف األحزاب السياسية على أساس الدولة المدنية الحديثة الذى يتساوى فيها كل
المواطنين فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو االنتماء السياسى أو الحزبى
والحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة مثل األمن والتعليم والرعاية الصحية بال تمييز مع مشاركة ذوى
االحتياجات الخاصة  ( .ف ثالث ص) 30
( د ) يسمح نظام القوائم المغلقة للناخب بتعديل القوائم  ( :العبارة خطأ )
يكون على الناخب اختيار قائمة واحدة من القوائم المعروضة فى دائرته االنتخابية كما هى  ،وال يحق للناخب
إدخال أى تعديل على القائمة التى يفضلها سواء اإلضافة أو االستبعاد أو اعادة ترتيب أسماء المرشحين .
( ف4ص) 44
( انتهى نموذج اإلجابة )
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