السؤال الثانى  :أجب عن ثالث جزئيات فقط مما يأتى  7¸5 ( :درجة )

السؤال الثانى  :أجب عن ثالث جزئيات فقط مما يأتى  7¸5 ( :درجة )

أ ) حدّد المقصود بالمشاركة المجتمعية .

أ ) حدّد المقصود بالمشاركة المجتمعية .

ب ) اذكر المبادئ المشتركة للدستور الديمقراطى .

ب ) اذكر المبادئ المشتركة للدستور الديمقراطى .

ج ) " تعد المواثيق الدولية من مصادر حقوق اإلنسان  ".دلل بمثال .

ج ) " تعد المواثيق الدولية من مصادر حقوق اإلنسان  ".دلل بمثال .

د ) " للشباب دور فى التعبير عن األزمات المتراكمة فى ثورات الشعوب العربية ".

د ) " للشباب دور فى التعبير عن األزمات المتراكمة فى ثورات الشعوب العربية ".

عقب برأيك .

عقب برأيك .
السؤال الثالث  :حدّد الصواب أو الخطأ فى ثالث جزئيات فقط مع التعليل  7¸5 ( :درجة )

السؤال الثالث  :حدّد الصواب أو الخطأ فى ثالث جزئيات فقط مع التعليل  7¸5 ( :درجة )

أ ) يتسم النظام البرلمانى بالفصل بين منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة .

أ ) يتسم النظام البرلمانى بالفصل بين منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة .

ب ) يعد أسلوب المنحة أحد األساليب الديمقراطية لوضع الدساتير .

ب ) يعد أسلوب المنحة أحد األساليب الديمقراطية لوضع الدساتير .

ج ) تسعى أحزاب اليمين إلى التغيير وتحقيق مصالح الفقراء .

ج ) تسعى أحزاب اليمين إلى التغيير وتحقيق مصالح الفقراء .

د ) الحفاظ على الحقوق والهوية القومية من أهداف ثورات الشعوب العربية .

د ) الحفاظ على الحقوق والهوية القومية من أهداف ثورات الشعوب العربية .

انتهت األسئلة

انتهت األسئلة

ُروجع ومطابق لألصل اليدوى وي ُـطبـع على مسئولية اللجنة الفنية ،

د ) برر أهمية الدستور فى الدولة الحديثة .

د ) برر أهمية الدستور فى الدولة الحديثة .

ا االســـــم

ج ) " المساواة من قيم الشورى فى الفكر اإلسالمى  ".دلل بمثالين .

ج ) " المساواة من قيم الشورى فى الفكر اإلسالمى  ".دلل بمثالين .

التوقيــــــــع

ب ) حدّد األسباب المشتركة لثورات الشعوب العربية فى ضوء ما درست .

ب ) حدّد األسباب المشتركة لثورات الشعوب العربية فى ضوء ما درست .

التاريخ

أ ) اتفق الباحثون على أن لألحزاب السياسية مجموعة من الخصائص  .اذكرها.

أ ) اتفق الباحثون على أن لألحزاب السياسية مجموعة من الخصائص  .اذكرها.

االســـــم

السؤال األول  [ :إجبارى ] ( 01درجات )

السؤال األول  [ :إجبارى ] ( 01درجات )

التوقيــــــــع

أجب عن األسئلة اآلتية :

أجب عن األسئلة اآلتية :

التاريـخ

} {280ث.ع.ع  /أول
جمهورية مصـر العربية
وزارة التربية والتعليم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة { نظام حديث } لعام  4102م
{ الدور األول }
الـزمـن  :ساعة ونصف
التربية الوطنية
تنبيه مهم  :اإلجابات المتكررة عن أسئلة الصواب و الخطأ لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط .

14ح

} {280ث.ع.ع  /أول
جمهورية مصـر العربية
وزارة التربية والتعليم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة { نظام حديث } لعام  4102م
{ الدور األول }
الـزمـن  :ساعة ونصف
التربية الوطنية
تنبيه مهم  :اإلجابات المتكررة عن أسئلة الصواب و الخطأ لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط .

14ح

[ ] 582
الدور األول
( نظام حديث )

جمهورية مصر العربية
وزارة التربيـة والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
لعام  5252م
نموذج إجابة [ التربية الوطنية ]

(  01 = 2¸5 X 4درجات )

الدرجة العظمـى ( ) 52
الدرجة الصغرى ()5522
عـدد الصفحــات ( ) 3

إجابة السؤال األول  [:إجبارى ] (  01درجات )
أ ) خصائص األحزاب السياسية -:
 -1الديـمـومة حيث يستمر الحزب على الساحة السياسية باستمرار تأثيره ويزول إذا فقد هذا التأثير .
 -2االنتشار فى أرجاء الوطن فيشمل جميع أرجاء ومحافظات الدولة وممثالً فى كل المحافظات من خالل
أعضائه .
 -3السعى للسلطة كى يتولى الحكم سواء منفردا ً أو باالشتراك مع أحزاب أخرى بالطرق الديـمقراطية .
 -4التأييد الشعبى من خالل أعضائه فال يستطيع تحقيق أهدافه إال بشعبيته وعموميته التى تـمـثل الدعامة السيما
أوقات االنتخابات والتصويت .
 -5الرؤية السياسية أو توجه سياسى يدافع عنه  ,ويتضح من خالل برنامجه المعروض على الشعب والذى
درجتان ونصف صــــ 22
يحمل مبادئ الحزب وأهدافه .
ب ) األسباب المشتركة لثورات الشعوب العربية منها -:
 -1القمع واالستبداد  :فأغلب الدول العربية لديها سجالت سيئة فى حقوق اإلنسان وذلك الستبداد الحكام لعقود
طويلة من الزمن باإلضافة إلى اعتالئهم الحكم بطريقة غير شرعية .
 -2سوء األوضاع المعيشية  :وتتمثل فى مشكلة البطالة فى الوطن العربى والتى من بين العوامل التى أشعلت
شرارة الثورات العربية حيث إن معدل البطالة بين الشباب العربى فى ازدياد بصفة عامة وبين النساء بصفة
خاصة .
ــ بجانب ضعف معدالت النمو االقتصادى والخلل الذى يعانيه المناخ العام لالستثمار حيث األجور المتدنية
والرعاية االجتماعية والصحية المحدودة وعقود العمل غير اآلمنة فى غياب الدور الفعال للنقابات العمالية
بالدول العربية .
 -3الوعى السياسى للشعوب فى العالم العربى  :فقد أخفقت أنظمة الحكم العربية على الصعيدين السياسى
واالجتماعى األمر الذى أدى إلى وجود حالة من القهر والغضب فى أعماق الشعوب العربية فهى ترى نفسها
مهمشة على المستويين الداخلى والخارجى وأدى هذا إلى إهدار الكرامة القومية  .درجتان ونصف
صــــــ44
جـ ) المساواة من قيم الشورى فى الفكر اإلسالمى -:حيث ال يعترف اإلسالم بالتفرقة بين الناس على أساس
اللون أو العرق أو الجنس أو الدين ويؤكد على حق كل فرد فى احترام كرامته اإلنسانية وقد جعل النبى 
المساواة أمرا ً واقعا فقد ولى بالل الحبشى األسود أمر المدينة  ,وأمر أسامة بن زيد وهو مولى على جيش
كان فيه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وهما ذوى نسبا ً وحسبا ً وشرفا ً .
( ويمكن للطالب أن يذكر مثال آخر من عنده بأدلة منطقية مقبولة ) درجتان ونصف صــ 2ــ 4
د ) للدستور أهمية فى الدولة الحديثة للمبررات التالية -:
يكفل الدستور حماية حرية المواطنين وحقوقهم من اعتداءات تقع عليهم  ,كما يكفل ضمان المساواة والعدالة
بين المواطنين  ,وهو بمثابة القانون األساسى للدولة باعتبارها شخصا ً معنويا َ  ,وله دور فى تحديد من له الحق
فى التصرف باسمها ولحسابها  ,كما أن الدولة الحديثة تبنى على وجود قانون كما يحدد سلطات الدولة
واختصاصاتها  ,ويرسى الضمانات الضرورية للمواطنين  ,ولهذا اعتبر الدستور بمثابة العمود الفقرى فى
مواجهة تعسف الحكومة والحكام للحياة السياسية وسمة أساسية للدولة القانونية .
درجتان ونصف صــــــ11,11
(يمكن للطالب أن يجيب بمبررات منطقية أخرى من عنده )
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5252

نموذج إجابة [ التربية الوطنية ]

إجابة السؤال الثانى  7¸5( -:درجة ) (  7¸5 = 2¸5 X 3درجة ) يجيب الطالب على ثالث جزئيات فقط

أ ) المشاركة المجتمعية  -:هى أن ينضم الفرد خارج موقع عمله أو دراسته إلى المشاركة فى المنظمات
التطوعية وخاصة التى ينصب دورها على النشاط المجتمعى المحلى أو المشروعات المحلية .
درجتان ونصف صــــ11
ب ) المبادئ المشتركة للدستور الديمقراطى هى  ( -:يكتفى بخمسة فقط )
 -1أن الشعب مصدر السلطات فال سيادة لفرد أو قلة على الشعب .
 -2سيطرة أحكام القانون والمساواة وسيادة حكم القانون .
 -3ضمان الحقوق والحريات العامة دستوريا ً وقانونيا ً وقضائيا ً .
 -4إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات .
 -5تداول السلطة التنفيذية والتشريعية سلميا ً وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة .
 -1عدم الجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص أو مؤسسة واحدة .
درجتان ونصف صـــــــ22
جـ ) المواثيق الدولية من مصادر حقوق اإلنسان وهى التى تتسع دائرتها لتشمل اإلنسانية بأسرها دون أن تتقيد
بإقليم محدد أو مجتمع بعينه مثل المواثيق التى صدرت عن األمم المتحدة من إعالنات واتفاقيات وعهود
لحماية حقوق اإلنسان وتطويرها بدءا ً من ميثاق األمم المتحدة عام  1445واإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان
 11ديسمبر 1442م ثم العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية والثقافية 1411م .
(درجة للمثال ودرجة ونصف للشرح ويمكن للطالب أن يذكر أمثلة أخرى من عنده ) درجتان ونصف صـ45
د ) للشباب دور فى التعبير عن األزمات المتراكمة فى ثورات الشعوب العربية -:لقد بادر الشباب بالتعبير
عن األزمات المتراكمة لشعوبهم  ,فهم ال يتحركون بعيدا ً عن واقعهم االجتماعى وهموم شعوبهم االجتماعية
والسياسية وبرهن ذلك عن وعى لذاتهم وانتمائهم القومى وهويتهم الحضارية والثقافية  ,فكانت حركتهم جزءا ً
من حركة الشارع بكل قطاعاته االجتماعية  ,ولم يسمح ألى قوى باالدعاء أنها هى التى تقود الثورة .
درجتان ونصف صــــــــ51
( يمكن للطالب أن يجيب إجابة أخرى منطقية ومقبولة )
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نموذج إجابة [ التربية الوطنية ]

إجابة السؤال الثالث  7¸5( -:درجة ) (  7¸5 = 2¸5 X 3درجة ) يجيب الطالب عن ثالث فقط
( كل جزئية درجتان ونصف ــ العالمة نصف درجة ــ التعليل درجتان )
أ ) يتسم النظام البرلمانى بالفصل بين منصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة .

(العبارة صواب)

التعليل  -:يتميز النظام البرلمانى بالفصل بين منصب رئيس الدولة الذى يكون ملكا ً بالوراثة أو رئيس
الجمهورية باالنتخاب  ,وبين منصب رئيس الحكومة أو الوزارة الذى يرأس مجلس الوزراء وعدم
جواز الجمع بين المنصبين فى وقت واحد  ,ويتمتع رئيس الدولة فى ظل هذا النظام باالستقالل التام
عن البرلمان ,حيث تتركز السلطة الحقيقة فى يد الحكومة ورئيسها وال تنفذ قراراته فى الغالب إال
إذا شارك معه رئيس الحكومة أو أحد الوزراء المختصين بالقرار ويؤيده ومن حيث المسئولية فال
يسأل رئيس الدولة فى النظام البرلمانى أمام البرلمان وال يحق للبرلمان طلب استقالته  .صــــــ5
ب ) يُعد أسلوب المنحة أحد األساليب الديمقراطية لوضع الدساتير .

( العبارة خطأ )

التعليل  -:يصدر الدستور فى شكل منحة إذا تنازل الحاكم بإرادته المنفردة عن بعض سلطاته للشعب أو أن
يحددها ببعض القيود  ,بواسطة قواعد قانونية يمنحها لشعبه فى صورة دستور  ,واألصل فى هذه
الدساتير أن الحاكم هو مصدر السلطات  ,ومنبع الحقوق والحريات  ,يجمع بين يديه الوظائف
واالختصاصات .

صـــــــــــ14
( العبارة خطأ )

جـ ) تسعى أحزاب اليمين إلى التغيير وتحقيق مصالح الفقراء .

التعليل  -:هذه األحزاب ذات اتجاه محافظ ال تميل إلى التغيير  ,وتتبنى آراء رأسمالية وهدفها الدفاع عن
ثروات المالك والحفاظ على أوضاعهم وتلجأ هذه األحزاب إلى دعايات واسعة عن طريق إصدار
صــــــــــ31

الصحف والكتب لنشر أفكارها .

د ) الحفاظ على الحقوق والهوية القومية من أهداف ثورات الشعوب العربية .

( العبارة صواب )

التعليل  -:يجيب الطالب فى ضوء العناصر التالية :
العادات والتقاليد ــ التراث ــ اللغة العربية ــ التاريخ ــ الحفاظ على الحقوق االجتماعية ــ الحفاظ
على الحقوق االقتصادية ــ الحفاظ على الحقوق الثقافية والفكرية والسياسية .
( إذا أجاب الطالب إجابة أخرى منطقية صحيحة يٌعطى الدرجة كاملة )
انتهى نموذج اإلجابة
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صـــ53

