
 

 
 

 فى ضوء ما درست 00الدستور -االخالق -س/حدد مفهوم القانون 

 القانون 
مجموعة قواعد عامة مجردة  تنظم سلوك  األفراد  وهى هو 

  مثل مخالفة السرعة المقررة ملزمة ، وتعاقب من ٌخالفها

 األخالق 
مثل نقدرها حق قدرها ونسعى المتالكها وتمثل أهدافا هً 

 مثل اإلحسان للفقراءثابته لحٌاتنا ونسلك وفقها 

 الدستور 
  الحكم ونظام الدولة شكل تحدد أساسٌة قواعد مجموعةهو 

 والواجبات والحقوق

 س حدد فروع القانون فً ضوء ما درست 

 القانون العام
طرفا فٌها مثل ٌنظم العالقات التى تكون الدولة 

 القانون الدولى

 القانون الخاص
ٌنظم العالقات بٌن االفراد و الدولة مثل القانون 

 المدنى

 س/ اذكر اختصاصات المحكمة الدستورٌة العلٌا ؟ 
 الرقابة على دستورٌة القوانٌن - -1
 تفسٌر النصوص المختلف على تطبٌقها  - -2
 الفصل بٌن حكمٌن نهائٌٌن متناقضٌن  -الفصل بٌن الجهات القضائٌة    - -3

 س اعرض خصائص االحزاب السٌاسٌة او صح اوخطأ؟           
هام جدا )خد بالك من عكس معنى الخاصٌه او المبدأ او الهدف فً عباره الصواب 

 والخطأ(

 الستمرارٌةا
ٌجب ان ٌستمر الحزب بممارساته ودوره 

 السٌاسً

 كافة جوانب الوطنبحٌث ٌغطى  االنتشار

 ٌتبنى رؤٌة واضحة تتفق مع اهدافه الرؤٌة السٌاسٌة

 خاصة فى اوقات االنتخابات والتصوٌت الدعم الشعبى

 السعى الى السلطة
ٌسعى كل حزب الى السلطة لتحقٌق برنامجه 

 االنتخابى

 او صح و خطأ -س/اعرض مبادى االحزاب السٌاسٌه 
حٌث قبول االحزاب المعارضة والتعاٌش  التسامح وقبول االخر : من -1

 معها 
 الشرٌف  على تقدٌم حلول لمشكالت المجتمع  التنافس : -2
 االٌمان  بتداول السلطة  حسب رغبة الشعب واختٌاره   التداول : -3

 دلل بثالث امثله؟00س ترتبط المشاركه السٌاسٌه بعدد من الدوافع 

 وانه قادر على اتخاذ القرارٌرٌد الفرد اثبات ذاته ،  دوافع نفسٌة

 إلشباع  حاجاته مثل الصحة والتعلٌم دوافع اجتماعٌة

 فالمشاركة السٌاسٌة واجب وطنى دوافع سٌاسٌة

 سٌس الحزب السٌاسً أس/اعرض ألهم شروط ت
 عدم تشابه اسم  حزب مع حزب آخر موجود (1
 أن ٌكون للحزب برامج واضحة . (2
 عدم تعارض مبادئ الحزب مع الدستور  (3
 عدم قٌام الحزب على أساس دٌنً أو طبقً أو طائفً.  (4
 أال ٌكون للحزب تشكٌالت عسكرٌة أو شبه عسكرٌة.  (5
  ًأال ٌكون الحزب فرع لحزب أجنب (6
 عالنٌة مبادئ الحزب أو أهدافه ومصادر تموٌله. (7

 دلل0س/ٌواجه المشاركة السٌاسٌة تحدٌات
  ةدلل باألمثل0س/للمشاركة السٌاسٌة مقترحات لتفعٌلها

تواجه المشاركة  ًالتحدٌات الت
 السٌاسٌة

مقترحات تفعٌل المشاركة 
 السٌاسٌة

 التنشئة السٌاسٌة السلبٌة  -1 -1
محدودٌة الثقة فً أهمٌة  -2 -2

 المشاركة  السٌاسٌة 
 األمٌة السٌاسٌة . -3 -3
ضعف الحس الوطنً عند  -4 -4

 البعض

ضعف  قدرة بعض  -5 -5
األحزاب السٌاسٌة على حشد 

 الجمهور 

التوعٌة بأهمٌة المشاركة  -1 -1
 السٌاسٌة 

تدرٌس المشاركة السٌاسٌة فً  -2 -2
 برامج محو األمٌة

توسٌع مشاركة الشباب فً  -3 -3
 الهٌئات السٌاسٌة 

تسهٌل عملٌة التصوٌت فً  -4 -4
 االنتخابات 

 

 س حلل عالقة الدٌمقراطٌة بالمواطنة ؟
تمٌٌز فً الجنس تحقق الدٌمقراطٌة المساواة الكاملة بٌن المواطنٌن دون 

 أن المواطن الحق هو مواطن الدٌمقراطٌة  ( أرسطوأو الدٌن.كما أكد )
 س حلل عالقة الدٌمقراطٌة بالحرٌة ؟

الدٌمقراطٌة تحمى حرٌة الرأي والعقٌدة والحرٌة الشخصٌة .كما 
السٌاسٌة السٌئة التً ة ولألنظم -(للحرٌة بمعناها االٌجابً روسوأشار)

 تسلب الناس حرٌتهم 
 احددهم00س/للدٌمقراطٌة النٌابٌة صورتان 

 النظام البرلمانً
ٌطبق فً الدول الغربٌة  وٌقوم على عدم الفصل بٌن 

السلطة  التنفٌذٌة  والتشرٌعٌة بل أقامه التوازن  
 مثل الهندبٌنهما 

 النظام الرئاسً
نظام حكم ٌضع الهٌئة التنفٌذٌة بٌد رئٌس الدولة  

مثل النظام  المعاونٌن لهالذي ٌعٌن الوزراء 
 األمرٌكً

 استخلص أهمٌة تطبٌق الدٌمقراطٌة على تقدم المجتمع وتطوره س/
 تحقٌق الرخاء والتنمٌة -2 اإلنسان حماٌة حقوق -1

 زٌادة المشاركات المجتمعٌة -4 واالبتكار باإلبداعالسماح -3

 السٌاسًتحقٌق االستقرار -6         توفٌر مناخ  الحرٌة -5
 دلل بمثالٌن 00س/قامت الحضارات منذ فجر التارٌخ بصٌاغه القوانٌن 

مادة واحترمه  42: قانون ماعت وٌضم  الحضارة المصرٌة القدٌمة  -1
 الملوك .

 : قوانٌٌن حمورابى فى كل مجاالت الحٌاة . الحضارة البابلٌة القدٌمة -2
 وضح بمثالٌن؟00س/ تتسم القوانٌن بخصائص معٌنه 

 عامة مجردة
 تطبق على جمٌع األفراد  ولٌس فرد  بعٌنه  
 مثال/ من أفسد شًء علٌه إصالحه

تنظٌم السلوك 
 الخارجً لألفراد

مثال/ القانون ال ٌعاقب على الكراهٌة اال  اذا  
 تحولت الى ضرب مثال.

ملزمة ومقترنة 
 بالجزاء

 تلزم االفراد بتنفٌذها ومن ٌخالفها ٌتعرض للعقاب

 القانون :؟س/صنف مصادر 
 وضح بمثالٌن00س/ للقانون مصادره التً ٌستمد منها احكامه 

 التشرٌع
بمعنى قٌام السلطة المختصة بوضع القوانٌن 

 فً صورة مكتوبة

 هو سلوك تعود الناس على ممارسته العرف

 مبادئ ُمسلّم بها ُتطبق على الجمٌع مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة

 ثابتة ال تتغٌر بتغٌر الزمان والمكانقواعد  مبادئ القانون الطبٌعً

 س حلل العالقة بٌن قواعد القانون ومبادئ األخالق وتعالٌم الدٌن؟
 وعقابها مادى-: ال تهتم  بالنواٌا وملزمة لالفراد  قواعد القانون -1
 : تهتم بالنواٌا والمقاصد وعقابها معنوى مبادئ األخالق -2
: تسمو باالنسان الى الكمال والرفعة والعقاب فى الدنٌا  تعالٌم الدٌن -3

 واآلخرة  او )صح او خطأ  (
 ؟ الدساتٌر فرق بمثال بٌن أنواع س
 من حٌث تدوٌنها أ(

o مدونة o غٌر مدونة 

التً  كتبتها  السلطة  ًه
المختصة فً  وثٌقة رسمٌة مثل 

 الدستور المصري

 قواعد ُعرفٌة تحولت  إلى ًه
قوانٌن ملزمة .مثل الدستور  
 يلٌزنـجاال

 من حٌث طرق تعدٌلها ب(

 جامدة مرنة

هً التً ٌتم تعدٌلها بطرق عادٌة 
 يلٌزنـجمثل الدستور اال

هً التً ٌتم تعدٌلها بطرق معقدة 
 مثل دستور استرالٌا 

  مٌز بٌن الطرق الدٌمقراطٌه والغٌر دٌمقراطٌه فى نشاه الدساتٌر ؟( س/
 ديمقراطيةطرق أ( 

 أسلوب االستفتاء النٌابٌة ةسٌسٌأأسلوب الجمعٌة الت
الدستور الشعب نواب إلعداد ث ٌختارحٌ

 إعداده مباشرة وٌعمل به بعد
ٌتم عن طرٌق جمعٌة تأسٌسٌة وال 

 ٌعمل به إال بعد االستفتاء علٌه

 بطرق غٌر دٌمقراطٌة ب(

 ةنـحأسلوب الم أسلوب التعاقد

هً دساتٌر تتم باتفاق الشعب مع 
 الحاكم 

هً دساتٌر ٌضعها الحاكم دون 
 مشاركة الشعب 

 س/ حدد مراحل تعدٌل الدستور
 مرحلة الموافقة على التعدٌل -    تعدٌل            مرحلة اقتراح ال -
 النهائً للتعدٌلمرحلة اإلقرار  -                          مرحلة اإلعداد -

 س حدد المقصود  بالمحكمة الدستورٌة العلٌا ؟
 هً جهة قضائٌة مستقلة بذاتها مقرها مدٌنة القاهرة وٌجوز انعقادها فً

 مكان  فً الدولة فً حالة الضرورة وٌكون لها موازنة مستقلة.  يأ 
o تشكٌلها : 

 تتكون من رئٌس ونواب  وٌصدر قرار بتعٌنهم من رئٌس الجمهورٌة 
 س /حدد أهمٌة الدستور والقانون ؟

 س/الدستور والقانون هما حجر الزاوٌه فى بناء الدوله )صح (
 تحقٌق العدل والمساواة بٌن األفراد - 2       نظام   ألمن والتحقٌق ا -1
 تقدم المجتمع. -4             تمعاستقرار المج  -3

o  بالدٌمقراطٌة اصطالحا دالمقصوس: حدد  
حكم الشعب من خالل اختٌار نواب فى البرلمان او  : هً اصطالحا
 الرئاسة 

 س/حلل نشأة وتطور مفهوم الدٌمقراطٌة ؟

الحضارة المصرٌة 
 القدٌمة

انشأ المصرٌون القدماء أول نظام سٌاسً مدنً 
مثل  –فً التارٌخ ٌقوم على الحكم المركزي 

 والفالح الفصٌح -وصاٌا بتاح حتب  

 حضارة العرق القدٌم -1
شهدت تجربة الدٌمقراطٌة البدائٌة مثل 

 النصوص السومرٌة . 

 الحضارة الٌونانٌة

ظهر أول نظام دٌمقراطً فى بالد الٌونان بعد 
التً ألغت نظام العبٌد)  صولونتشرٌعات 

 الرق(
ازدهرت الدٌمقراطٌة األثٌنٌة تماما على ٌد 

الذى وضع دستور بالمعنى  (برٌكلٌس)
 الصحٌح .

الدٌمقراطٌة فً 
الحضارة العربٌة 

اإلسالمٌة ) الشورى 
) 

وضع اإلسالم مبدأ الشورى والمساواة 
 والتسامح وحقوق اإلنسان .

الدٌمقراطٌة فً 
 العصر الحدٌث

بدأ  مع فالسفة العقد االجتماعً وان من حق 
المحكومٌن أن ٌسحبوا الثقة من الحاكم إذا 

خالف شروط العقد . والفصل بٌن السلطات 
 الثالث

 س/ ناقش خصائص الدٌمقراطٌة ؟
المواطنٌن  - المساواة بٌن المواطنٌن فى الحقوق السٌاسٌة  - -1

 جمٌعا أحرار   
 تداول السلطة -  الحكم لألغلبٌة  - -2
 السلطة أساسها التعاقد بٌن الحكام والمحكومٌن - -3

 س/ ناقش مقومات الدٌمقراطٌة ؟
 حقوق اإلنسان-1

العالقة بٌن حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة عالقة طردٌة كلما زادت 
 الدٌمقراطٌة كلما زاد الحرص على احترام حقوق اإلنسان

 التعددٌة السٌاسٌة-2
 للدٌمقراطٌة وٌوسع دائرة االختٌار  تنوع االتجاهات السٌاسٌة ٌقدم ثراء  

 العدالة االجتماعٌة-3
 بٌن جمٌع  المواطنٌن دون تمٌٌزتعنى تحقٌق المساواة 

 سٌادة القانون-4
 وجمٌع أجهزة الدولة تخضع للقانون -بمعنى الجمٌع سواسٌة أمام القانون 

 سٌادة الشعب-5
                                                   تعنى ان ٌشترك الشعب فى الحكم

 س / مٌز بٌن أنواع وصور الدٌمقراطٌة ؟

الدٌمقراطٌة -1
 المباشرة 

الدٌمقراطٌة -2
 النٌابٌة غٌر المباشرة 

الدٌمقراطٌة الشبه -3
 المباشرة 

الشعب ٌحكم مباشرة 
دون وساطة وكانت 
موجودة قدٌما لقلة 

 عدد السكان 
 مثل الٌونان -

الشعب ٌحكم  من 
 خالل

البرلمان   ًنواب ف 
ٌضعون القوانٌن 
 وٌراقبون الحكومة

هً صورة  وسط 
 بٌن 

 النوعٌن وهى خاصة
بالدول األوربٌة  

الصغٌرة مثل النمسا 
 وسوٌسرا                              

 ؟ س/ تواجه الدٌمقراطٌة العدٌد من التحدٌات اذكرها او صح واخطأ

 تؤدى  إلى الجهل وعدم وعى الفرد بحقوقه وواجباته األمٌـة

 ًتحقٌق الدٌمقراطٌة الن الفقٌر ٌركز فقط ف ًٌؤثر ف الفقر
 الحصول على مصدر للدخل

التعصب 
 الفكري

التحٌز الشدٌد لرأى معٌن ورفض اآلراء األخرى مثل 
 . التعصب الدٌنً

ضعف دور 
المجتمع 
 المدنً

مثل عدم وجود  الجمعٌات والنقابات الغٌر حكومٌة التً 
 عتمارس أنشطة حقٌقٌة داخل المجتم

 مفهوم الحزب السٌاسى ؟س حدد 
هو كل مجموعة منظمة تؤسس طبقا إلحكام القانون وتقوم على أهداف 

مشتركه وتعمل لتحقٌق برامج محدده تتعلق بالشئون السٌاسٌة  
 واالقتصادٌة للدولة .

 س/ اذكر أهداف االحزاب السٌاسٌة  او صح او خطأ ؟
واالقتصادٌة واالجتماعٌة  : المدنٌةالمحافظة على حقوق اإلنسان -1

 وحرٌات األفراد 
 تقوم على مبدأ المساواة بٌن المواطنٌن . : التً دعم المواطنة -2
 من خالل مراقبة ومحاسبة الحكومة . :دعم الدٌمقراطٌة -3
الفرص و التوزٌع  ؤمن خالل تكاف :الحرص على العدالة االجتماعٌة -4

 العادل للدخل القومً
من خالل تشجٌع االستثمار المحلى  :نمٌة االقتصادٌة المساهمة فى الت-5

 . ًواألجنب
من خالل نزع أسلحة الدمار الشامل  :تحقٌق السالم اإلقلٌمً والعالمً -6

 فً المنطقة العربٌة والعالم كله 
 س اذكر وظائف االحزاب السٌاسٌة فً مصر؟

 توعٌة المواطنٌن بمشكالتهم وحلها  -2   المراقبة والمحاسبة للحكومة  -1 -1
 تدعٌم الدٌمقراطٌة واإلصالح  -4  تنمٌة وعى  المواطن  -3 -2
 تحقٌق التنمٌة  -5 -3

 س حدد المقصود بالمشاركة السٌاسٌة ؟
هً مجموعة األنشطة االٌجابٌة المشروعة التً ٌقوم بها المواطنون 

 للتأثٌر فً صنع القرارات السٌاسٌة
 خصائص المشاركة السٌاسٌة ؟/اذكر س
 للفرد والمجتمع  : أفعال نافعة -1
 الحكومٌة تحتاج لمجهود الشعب وتوجٌهه مطالبه للقٌادات  : اجتماعٌة شعبٌة -2
 لجمٌع مجاالت الحٌاة  : شاملة متكاملة -3
 وطنً لكل اإلفراد  حق  وواجب -4
 الشعور بالمسئولٌة تجاه الوطن  إرادٌة نتٌجة -5
 من خالل مشاركات األفراد مع مؤسسات الدولة  :  مكتسبة -6
 ؟ السٌاسٌة المشاركة صور  بٌن مٌز/س

الممارسون -1
 للنشاط السٌاسً

المهتمون -2
 بالنشاط السٌاسً

 نالمحجوبو-3
 عن النشاط السٌاسً

وهم األعضاء فً 
األحزاب السٌاسٌة 

 ًوٌترشحون ف
 االنتخابات 

وهم المصوتون 
االنتخابات ً ف

والمتابعون للحٌاة  
 السٌاسٌة 

وهم  الممتنعون عن 
الحٌاة  ًالمشاركة ف
 شكل  يالسٌاسٌة بأ

 س / للمشاركة السٌاسٌة  متطلبات دلل باالمثله؟
 توفٌر االحتٌاجات األساسٌة للجماهٌر مثل الغذاء والكساء والتعلٌم  -1



 

 
 

 رفع مستوى وعى الجماهٌر  -3تنمٌة الشعور باالنتماء للوطن    -2
 وجود تشرٌعات المشاركة  -5       اإلٌمان بأهمٌة  المشاركة  -4
تقوٌة دور مؤسسات التشئة االجتماعٌة والسٌاسٌة مثل األسرة  -6

 والمدرسة 
 ؟ السٌاسٌة المشاركة تفعٌل آلٌات ناقش/ س

 السٌاسٌة األحزاب
السٌاسً  العمل على المواطنٌن تدرٌب

 شئون بالدهموالمشاركة فً 

 المدنً المجتمع
  التوعٌة خالل من السٌاسٌة المشاركة دعم
 فً االنتخابات المشاركة ثقافة نشر و

 اإلعالم وسائل
 السلبٌة عن بالتخلً المواطنٌن إقناع

 السٌاسٌة المشاركة وضرورة

 التواصل مواقع
 االجتماعً

 الوعً تنمٌة فً تساهم معلومات توفٌر
 السٌاسً

المشاركة السٌاسٌة من الحقوق التى كفلها الدستور )  صح  ( مع س / 
 التعلٌل؟

حٌث ربطها بالحقوق األخرى مثل الحق فً التجمع السلمً وتكوٌن 
 والصحافة  أياألحزاب وحرٌة الر

 ناقش؟ -س/ تتعدد  أنظمة االنتخابات 

 االنتخابات بالقائمة االنتخاب الفردي

ٌتم تقسٌم الدولة إلى دوائر 
انتخابٌة صغٌرة حسب 
عدد مقاعد البرلمان، 

 الختٌار
 مرشح واحد ٌفوز إذا

  1% +50على حصل 
 عدد األصوات  ًمن إجمال

ٌتم تقسٌم الدولة إلى  دوائر انتخابٌة كبٌرة 
 ،الختٌار قائمة حزبٌة

 والقوائم نوعان
: ٌتم اختٌارها كما هً دون  القوائم المغلقة

 تعدٌالت
ٌز بمرونة تسمح : تتم القوائم المفتوحة

 للناخب بالتعدٌل حسب رغبته

 س مٌز بٌن المراقبة واإلشراف على االنتخابات ؟
طرٌق جهات محاٌدة تالحظ العملٌة االنتخابٌة وتكتب عنها  : عن المراقبة
 تقارٌر .
عن طرٌق الجهات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة ، تحت إشراف  : اإلشراف

 القضاء. المصري 
 2013ٌونٌو30ٌناٌرو 25ثورهس/حدد أسباب قٌام 

 2013ٌونٌو 30أسباب ثورة  م 2011ٌناٌر  25أسباب ثورة 
 م

تزوٌر انتخابات مجلس الشعب -
 م. 2010

 كبت الحرٌات.  -
 قانون الطوارئ -
 زٌادة عدد السكان وسوء توزٌعهم  -
تدهور األحوال االقتصادٌة  -

 واالجتماعٌة 
 -زٌادة الفقر -مثل:تأخر التعلٌم 
 - ةزٌادة البطال -ارتفاع األسعار
 الفساد اإلداري

 غٌاب  العدالة االجتماعٌة  -
انعدام األمن بالشارع  -

 المصري 
 21اإلعالن الدستوري فً  -

الذي ٌزٌد من  2012دٌسمبر 
 صالحٌات الرئٌس 

 سوء استخدام موارد الدولة  -
تزاٌد حدة االحتجاجات  -

 الشعبٌة 

 س/حدد ما تم تنفٌذه من بنود خارطة الطرٌق 
 انتخاب رئٌس جدٌد للبالد ) السٌسى( -    2014وضع  دستور  - -

انتخاب برلمان ) مجلس النواب( -  تشكٌل حكومة كفاءات -
س/طالبت القوى الشعبٌة والمعارضة بعده مطالب لتحقٌق أهداف ثوره 

 منها؟م حدد ستة 2011ٌناٌر 
 تولى الجٌش حفظ األمن -الشعب والشورى.     حل مجلسً  -
 تشكٌل حكومة انتقالٌة.  -   اسدة.  ة الفعزل قٌادات الشرط -
لٌن المسئو تجمٌد أموال   - ائً كامل على االنتخابات  إشراف قض -

 السابقٌن
 2013ٌونٌو30و 2011ٌناٌر  25ثوره س/ وضح أهم مكتسبات 

(استعاد المصرٌون الثقة فً أنفسهم والتعبٌر عن أفكارهم بشكل سلمى 1
 ابهر العالم 

(أظهرت التسامح الدٌنً ، حٌث طالب كل من المسلم والمسٌحً 2
 بمطالب الثورة

 ٌونٌو؟ 30س/ حدد بنود خارطة الطرٌق عقب ثوره
 مؤقت بشكل بالدستور العمل تعطٌل .1
 كفترة البالد شئون إدارة العلٌا الدستورٌة المحكمة رئٌس  ٌتولى .2

 انتقالٌة
 . مبكرة رئاسٌة انتخابات إجراء .3
 إعالنات إصدار فً الحق  له العلٌا الدستورٌة المحكمة رئٌس-4

 دستورٌة
 على المقترحة التعدٌالت لمراجعة  القوى مختلف من لجنة تشكٌل -5

 الدستور
 ًإعالم شرف مٌثاق وضع -6
 الوطنٌة للمصالحة  علٌا لجنة تشكٌل -7

فى بابه الثالث الحقوق والحرٌات  2014س: حدد الدستور المصرى 
 والواجبات العامة اعرض 

فً بابه الثانً المقومات األساسٌة  2014س: حدد الدستور المصري 
 للمجتمع 

 الباب
 األول

 (6 -1الدولة )من المادة 
للمصرٌٌن ٌؤمن بالدٌمقراطٌة ٌنص على/ مصر وطن خالد 

 والتداول السلمً للسلطة و الشعب مصدر السلطات

الباب 
 الثانً

 (   50 – 7المقومات األساسٌة للمجتمع )من المادة 
تلتزم الدولة بالعدالة االجتماعٌة وتكافؤ –األسرة أساس المجتمع 

 الفرص

الباب 
 الثالث

 (33 – 51الحقوق والحرٌات والواجبات العامة )من المادة 

الباب 
 الرابع

 (100 -34سٌادة القانون  )من المادة 
 القانون هو أساس الحكم فً الدولة

الباب 
 الخامس

 (221 – 101نظام الحكم  )من المادة 
 والقضائٌة والعالقة بٌنهم ةوٌشمل السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌ

الباب 
 السادس

 ( 247 -223األحكام العامة واالنتقالٌة )من المادة 

 س: تتبع نشأة األحزاب السٌاسٌة فى مصر 
 1313مرحلة ما قبل ثورة 

و الحزب الوطنً بزعامة مصطفى  -تكوٌن  حزب األمة بزعامة احمد لطفً السٌد 
 كامل

 1352-1313مرحلة التعددٌة الحزبٌة من 
 و تولى حزب الوفد السلطة 1323دستور ساد احترام الحقوق والحرٌات فً بعد 

 1376حتى 1353مرحلة التنظٌم السٌاسً الواحد من 
 أخرى أحزاب إنشاء ومنع  األحزاب بحل 1352 ثورة قامت

 الواحد. السٌاسً بالنظام المرحلة هذه  وتمٌزت
 2011ٌناٌر  25مرحلة التعددٌة الحزبٌة حتى 

االشتراكً المصري الذي تحول بعد بدأت بقرار الرئٌس السادات بإنشاء االتحاد 
 ذلك الى أحزاب سٌاسٌة
 2013ٌونٌة 30و 2011ٌناٌر 25مرحلة ما بعد ثورتً 

تحولت مصر  نحو الدٌمقراطٌة من خالل تأسٌس األحزاب السٌاسٌة بهدف الحفاظ 
 على  مكتسبات الثورة

 س: حدد خطوات العملٌة االنتخابٌة 

 4تراجع كل  دائمةبقائمة  إجباري وأشخصً قٌد الناخبٌن : وهو  -1
تسجٌل  -2انتخابٌة             قبل كل دورة  مؤقتةسنوات أو 
 المرشحٌن

 التصوٌت  -4   الحمالت االنتخابٌة -3
 إعالن النتٌجة  -6   عملٌة الفرز -5

 
 


