ج ) أحزاب األشخاص تعكس البيئة القبلية وتدنى مستوى التعليم  .دلل بمثال .

ج ) أحزاب األشخاص تعكس البيئة القبلية وتدنى مستوى التعليم  .دلل بمثال .

د ) تنقسم الدساتير إلى مرنة وجامدة  .حلل العبارة .

د ) تنقسم الدساتير إلى مرنة وجامدة  .حلل العبارة .
(  5,7درجة )

السؤال الثانى  :أجب عن ثالث جزئيات فقط مما يأتى :

السؤال الثانى  :أجب عن ثالث جزئيات فقط مما يأتى :

أ ) حدد المقصود بالتعددية واالختالف فى نظام الشورى .

أ ) حدد المقصود بالتعددية واالختالف فى نظام الشورى .

ب ) اعرض ثالث خصائص لألحزاب السياسية .

ب ) اعرض ثالث خصائص لألحزاب السياسية .

ج ) تؤكد الديانات السماوية على احترام حقوق اإلنسان  .دلل بمثال .

ج ) تؤكد الديانات السماوية على احترام حقوق اإلنسان  .دلل بمثال .

د ) الثورة وسيلة أم غاية فى حد ذاتها  .أيهما تؤيد ؟ ولماذا ؟

د ) الثورة وسيلة أم غاية فى حد ذاتها  .أيهما تؤيد ؟ ولماذا ؟

السؤال الثالث  :حدد الصواب أو الخطأ فى ثالث جزئيات فقط مع التعليل :
أ ) يعتمد نظام الحكم الملكى على االنتخاب الحر .

(  5,7درجة )

(

)

(  5,7درجة )

السؤال الثالث  :حدد الصواب أو الخطأ فى ثالث جزئيات فقط مع التعليل :
أ ) يعتمد نظام الحكم الملكى على االنتخاب الحر .

(  5,7درجة )

(

)

ب ) تلعب األحزاب السياسية دورا مهما فى التنوير السياسى .

(

)

ب ) تلعب األحزاب السياسية دورا مهما فى التنوير السياسى .

(

)

ج ) أسلوب المنحة أحد األساليب الديمقراطية فى وضع الدستور .

(

)

ج ) أسلوب المنحة أحد األساليب الديمقراطية فى وضع الدستور .

(

)

د ) الميثاق العربى أحد المواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان .
〕 انتـهـت األســئـلـة 〔

(

)

د ) الميثاق العربى أحد المواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان .
〕 انتـهـت األســئـلـة 〔

(

)

ُروجع ومطابق لألصل اليدوى ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية ،

ب ) اذكر حقوق اإلنسان المدنية والسياسية فى ضوء ما درست .

ب ) اذكر حقوق اإلنسان المدنية والسياسية فى ضوء ما درست .

االســـــم

أ ) حدد المقصود بالنظام البرلمانى .

أ ) حدد المقصود بالنظام البرلمانى .

التوقيــــــــع

السؤال األول  [ :إجبارى ]

السؤال األول  [ :إجبارى ]

التاريخ

(  01درجات )

(  01درجات )

االســـــم

أجب عن األسئلة اآلتية :

أجب عن األسئلة اآلتية :

التوقيــــــــع

تنبيه مهم  :اإلجابات المتكررة عن أسئلة الصواب والخطأ لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط .

تنبيه مهم  :اإلجابات المتكررة عن أسئلة الصواب والخطأ لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط .

التاريـخ

جمهورية مصر العربية
〕 〔46ث.ع  /ث  /ح
وزارة التربية والتعليم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة نظام حديث لعام  1025م
〕 الدور الثانى 〔
الزمن  :ساعة ونصف
التربية الوطنية

〕  / 51ن.ح 〔

جمهورية مصر العربية
〕 〔46ث.ع  /ث  /ح
وزارة التربية والتعليم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة نظام حديث لعام  1025م
〕 الدور الثانى 〔
الزمن  :ساعة ونصف
التربية الوطنية

〕  / 51ن.ح 〔

[ ] 46
الدور الثانى
( نظام حديث )

جمهورية مصر العربية
وزارة التربيـة والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
لعام  5052م
نموذج إجابة [ التربية الوطنية ]

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

إجابة السؤال األول ( إجباري) (  01درجات ) لكل جزئية  2,5درجة
أ ) النظام البرلماني  :هو أحد صور النظام النيابي ويعرف بأنه " النظام الذي يوزع السلطة بين هيئات ثالث :
تشريعية وتنفيذية وقضائية دون أن يفصل بين هذه الهيئات الثالث فصالا تاما ا بل يضمن بينها تعاونا ا واشتراكا ا في
بعض االختصاصات ويجعل لكل منها تأثيرا ا أو تداخالا متبادالا مع اإلبقاء على مبدأ المساواة والتعاون بينهما " ولقد
نشأ هذا النظام في انجلترا ومازال يطبق في العديد من الدول مثل الهند وألمانيا الموحدة ولبنان  .ص 5
ب) حقوق اإلنسان المدنية والسياسية  :هي من الجيل األول من الحقوق ظهرت مع التيار الليبرالي منذ كتابات
ووثائق الثورة الفرنسية وحتى اآلن ومنها الحق في الحياة  ،والمساواة أمام القانون  ،والحرية والكرامة  .ص 34
جـ) أحزاب األشخاص  :ترتبط بشخص أو زعيم  ،فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره ويغير هذا
المسار ،دون خشية من نقص والء بعض األعضاء له ،وهذا االنتماء للزعيم مرده لقدرته الشخصية أو الطابع القبلي
أو الطبقي الذي يمثله الزعيم وتظهر تلك األحزاب في بعض بلدان الشرق األوسط وأمريكا الالتينية حيث انتشار
البيئة القبلية وتدني المستوى التعليمي  .ص 43
د) الدساتير المرنة  :هي التي يمكن تعديلها بنفس اإلجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة
التشريعية وأشهر األمثلة للدساتير المرنة الدستور البريطاني.
الدساتير الجامدة  :هي التي يستلزم تعديلها إجراءات خاصة ينص عليها الدستور نفسه وهي إجراءات تختلف عن
إجراءات تعديل القوانين العادية وتمتاز عنها بالصعوبة والشدة ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي الذي يتطلب
موافقة أغلبية مواطني الواليات باإلضافة إلى أغلبية األصوات على المستوى الفيدرالي  .ص 11 ، 11
ملحوظة  :الطالب الذى يضيف عناصر أخرى منطقية صحيحة تقدر .
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إجابة السؤال الثاني  ) 5,5 ( :درجة لكل جزئية  2,5درجة ويكتفي بثالث جزئيات فقط.
أ ) التعددية واالختالف في نظام الشورى  :قيم يؤكدها الفكر اإلسالمي حتى يتحقق التفاعل والتكامل والتطوير ألن كل
شيء قائم على التعددية والتوازن عدا الذات اإللهية  ،فاألصل في النظرة اإلسالمية هو التعددية واالختالف والتنوع
واالعتراف باآلخرين  .ص 1
ب) خصائص األحزاب السياسية :
 -1الديمومة  :يستمر الحزب على الساحة السياسية باستمرار تأثيره فى الحياة السياسية أو يزول إذا فقد هذا التأثير .
 -2االنتشار في أرجاء الوطن  :ينبغى أن يكون الحزب السياسى منتشرا ا ليشمل جميع أرجاء ومحافظات الدولة
ويكون ممثالا فى كل هذه المحافظات من خالل أعضائه .
 -4السعى للسلطة  :البد للحزب أن يسعى للسلطة كى يتولى الحكم سواء منفردا ا أو باالشتراك مع أحزاب أخرى
بالطرق الديمقراطية وذلك لتحقيق البرنامج الذى يحمله والوفاء بوعود حملته االنتخابية .
 -3التأييد الشعبى  :يسعى أى حزب سياسى إلى التأييد الشعبى من خالل أعضائه فال يستطيع تحقيق أهدافه إال
بشعبيته وعموميته التى تمثل الدعامة ال سيما فى أوقات االنتخابات والتصويت .
 -5الرؤية السياسية  :يتسم أى حزب برؤية أو توجه سياسى يدافع عنه ويتضح من خالل برنامجه المعروض على
الشعب والذى يحمل مبادئ الحزب وأهدافه  .ص ( 21 ،21يكتفى بثالث خصائص منها )
جـ) الديانات السماوية تؤكد على احترام حقوق اإلنسان :
 -1في اليهودية  :أكدت الوصايا العشر من هللا تعالى إلى بني إسرائيل على لسان سيدنا موسى عليه السالم على
قيام البشر بكل واجباتهم حتى ال تغيب الحقوق وأكدت التوراة على معظم حقوق اإلنسان ومنها نبذ التحقير
والظلم .
 -2في المسيحية  :أرسل هللا تعالى سيدنا عيسى عليه السالم باإلنجيل بشرى لبني البشر مؤكدا ا على كافة حقوق
اإلنسان ومنها المساواة بين األغنياء والفقراء  ،وحرية االختيار وتقرير المصير  ،والعدالة .
 -4في اإلسالم  :أرسل هللا سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم لكافة البشرية بالشريعة اإلسالمية ليؤكد على حرية
اإلنسان وكرامته واحترام حقوقه ومن أهم الحقوق التي أقرتها الشريعة اإلسالمية الحق في الحياة  ،حق الحرية
والكرامة  ،حق اإلنسان في العيش بأمان  ،حقوق اإلنسان التعبدية واالعتقادية  ،الحق في التعليم ،حق العدالة
والمساواة بين األفراد في كل المجاالت لضمان استقرار المجتمع وتقدمه .
( يكتفى بمثال واحد ) ص 01-38
د) الثورة وسيلة وليست غاية في حد ذاتها  :أي ليست ثورة من أجل الثورة بل وسيلة لتحقيق أهداف أخرى أبعد منها
كالتخلص من الظلم لتحقيق العدالة  ،وسيلة للتخلص من القهر لتحقيق الذات  ،وسيلة لإلصالح والتخلص من الفساد
وتحقيق العيش والكرامة والعدالة  .ص52
( على الطالب الذي يؤيد أن الثورة غاية في ذاتها أن يقدم أدلة منطقية صحيحة )
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إجابة السؤال الثالث  ) 5,5 ( :درجة لكل جزئية  2,5درجة ويكتفي بثالث جزئيات فقط
( درجة واحدة للصواب أو الخطأ  ,ودرجة ونصف للتعليل )
أ ) يعتمد نظام الحكم الملكى على االنتخاب الحر ( العبارة خطأ )  :ألن نظام الحكم في النظام الملكي يعتمد على
الوراثة  ،الملكية نظام حكم يكون فيه الملك على رأس الدولة والحكم غالبا ا يكون لفترة طويلة وعادة حتى الوفاة
وينتقل بالوراثة إلى ولي العهد وتعرف زوجته بلقب الملكة ( عقيلة الملك ) ومن أمثلته  :المملكة األردنية الهاشمية –
المملكة العربية السعودية – مملكة البحرين – المملكة المغربية – السويد – الدانمارك – النرويج – أسبانيا  .ص4
ب) تلعب األحزاب السياسية دورا مهما في التنوير السياسي ( العبارة صواب )  :تلعب األحزاب السياسية دورا ا مهما ا
في التنوير السياسي  :حيث تكتسب المعارف والقيم والمهارات السياسية عن طريق اللقاءات واالجتماعات ووسائل
اإلعالم المختلفة التي تساهم في تنمية الوعي والمشاركة السياسية ألفراد المجتمع ككل فضالا عن دورها في توعية
أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع  .ص21
جـ) أسلوب المنحة أحد األساليب الديمقراطية في وضع الدستور ( العبارة خطأ )  :أسلوب المنحة أحد األساليب غير
الديمقراطية في وضع الدستور ألن الحاكم يتنازل بإرادته المنفردة عن بعض سلطاته للشعب أو أن يحددها ببعض
القيود بواسطة قواعد قانونية يمن بها على شعبه في صورة دستور ليظهر بمظهر المتفضل على شعبه قبل أن تجبره
األوضاع على التنازل عن سيادته وبالتالي يفقد هيبته وكرامته وخوفا ا من الثورة والتمرد عليه  .ص 11
د) الميثاق العربي أحد المواثيق اإلقليمية لحقوق اإلنسان ( العبارة صواب ) الميثاق العربي أحد المواثيق اإلقليمية
لحقوق اإلنسان ألنه جاء تحقيقا ا للمبادئ الخالدة للدين اإلسالمي الحنيف والديانات السماوية األخرى في اإلخاء
والمساواة والتسامح بين البشر كما يؤكد الميثاق على حق الشعوب في تقرير المصير وحقهم في العيش تحت ظل
السيادة الوطنية و أن كافة أشكال العنصرية والصهيونية واالحتالل والسيطرة األجنبية تحد من الكرامة اإلنسانية
وعائق أساسي يحول دون الحقوق األساسية للشعوب  .ص 33
انتهى نموذج اإلجابة
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