
 

 انخربَت انوطَُت          : انًادة 

  انثانث انثاَوً: انصف 

.

 (بخصرف)دراساث حىل مفهىو ديمقراطيت االنخخاباث  مركز عبذو سعذ                                   

 

 2يسخُذ

 

 . 

 (بخصرف)يخطهباث االَخخاباث انذٍقراطَت  انذكخور  عبذ انفخاح ياضٌ 

 (3)يسخُذ 

الغ أٚ اٌٛعبئً اٌحذ٠ثخ وبٌظحبفخ االٌىزش١ٔٚخ ِٚٛ( وبٌظحف أٚ اٌز١ٍفض٠ْٛ أٚ اإلراػخ ) عٛاء وبٔذ اٌزم١ٍذ٠خ  –رؼذ ٚعبئً االػالَ 

االْ أحذ ٚعبئً ٔمً االخجبس ُرؼزجشٚوزٌه ِٛالغ اٌزٛاطً االخزّبػٟ وبٌف١ظ ثٛن ٚر٠ٛزش ٚاٌزٟ االخجبس ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ 

فٟ رشى١ً سؤ٠خ اٌفشد ٚاٌّدزّغ ردبٖ لؼب٠ب ٚٚاألوثش شٙشح فٝ اٌؼبٌُ ٌٙب رأث١ش وج١ش ػٍٝ رشى١ً اٌجٕبء االدساوٝ ٚاٌّؼشفٝ ٌٍفشد 

ػٍٝ رح١ٍٍٙب ٚاعز١ؼبثٙب ٌالرخبر اٌغٍٛن إٌّبعت حٛي ٘زٖ اٌمؼب٠ب ، ٚفٝ ثؼغ االح١بْ ٠ىْٛ رأث١ش ٚعبئً  رٗثبإلػبفخ لذس ِٖدزّغ



 

، ٠ٚزٛلف رٌه ػٍٝ ِذٜ سغجخ اٌفشد أٚ اٌّزٍمٝ ٌٍزؼشع ٌٍشعبئً ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٝ رجثٙب ٚعبئً االػالَ  "االػالَ ألً رأث١شا

اٌّخزٍفخ فىٍّب وبْ اٌفشد أٚ اٌّزٍمٝ ٌذ٠ٗ سغجبد ٚاشجبػبد حٛي ِؼٍِٛبد أٚ لؼب٠ب ِؼ١ٕخ فبٔٗ ٠زدٗ ئٌٝ ٚعبئً االػالَ الشجبع 

رمبئٟ ثّؼٕٝ اْ اٌفشد اٚ اٌّزٍمٝ ٠جحث دائّب فٝ ٚعبئً االػالَ ػّب ٠زفك ِغ افىبسٖ ٚرطٍؼبرٗ ثّب ٠غّٝ ٔظش٠خ اٌزؼشع االْ سغجبرٗ 

ٚاردب٘برٗ حزٝ ٌٛ وبْ ِب ٠جحث ػٕٗ اٌّزٍمٟ ٘ٛ ِشب٘ذح أفالَ ع١ّٕبئ١خ اٚ أغبٟٔ ف١ذ٠ٛ و١ٍت فزٌه ٠ذخً ػّٓ اشجبػبد ٚسغجبد 

. اٌّزٍم١ٓ 

 بخصرف (انصحافي محمذ طهعج طايع:إعذاد )  وانخحهيم نهخىعيت وانخثقيفحأثير وسائم االعالو عهى انفرد وانمجخمع بين انخىجيه 

 

 (عالياث  3.  )  انًسأنة انتي يتُاونها كم يستُذ, انًصذر ,  انُىع: (   3  -2 – 1) قذو انًسخُذاث انخانَت    -1

 :االفكار انخٌ حبٍَ (  3 – 2 – 1) إسخخرج يٍ انًسخُذاث انخانَىت   -2

                                                                       ( عالية)         1يستُذ                                                   .َتخابات انذيًقزاطية اإليفهىو  –أ  

 (عاليتاٌ)          1يستُذ              .يضًىٌ اإلَتخابات انذيًقزاطية ويكاٌ إجزاء هذِ اإلَتخابات  –ب 

 (عاليات  3)         2يستُذ .                  انذيًقزاطية  االَظًةفي    -ج

 (عاليات 3)          3يستُذ                                  .      فٟ ا ٌّدزّغفشد رأث١ش ٚعبئً االػالَ ػٍٝ اال -د  

 .أٌ اإلَخخاباث انذًٍقراطَت ال ُحجرى إال فٌ أَظًت دكى دًٍقراطَت  2ورد فٌ انًسخُذ رقى  – 3

 (                                 عاليات 3.                        )دّذد يٍ خالل ثالثة افكار , شزوط انقاَىٌ اإلَتخابي انعادل  –أ  

(  عاليات 3.   )اوضخ أهًية يشاركة انًىاطٍ أثُاء انعًهية اإلَتخابية وبعذ انعًهية اإلَتخابية  –ب   

(عاليات 3.                             ) بّيٍ دالالت تذَي َسبة انًشاركة في االَتخابات انُيابية  –ج   

.أضذج وسائم اإلعالو هٌ االقذر عهي انخأثَر فٌ انرأً انعاو  – 4  

(عاليات   3)                 .                أشزح انعقبات انتي تذىل دوٌ قياو إعالو ديًقزاطي دّز  –أ    

(عاليات  3)                             . بّيٍ انشزوط انتي تجعم عًم وسائم اإلعالو دّز ويسؤول  –ب    

(عاليات  3.    ) و تفعيم ديًقزاطية اإلَتخابات قّذو ثالثة إقتزادات ُتسهى يٍ خالنها وسائم اإلعال  –ج    

 

"يىفقا" عًال                                                                                                                                            



 

 انخربَت انوطَُت          : انًادة 

 انثانث انثاَوً                                                                            : انصف 

   2014 -2013أسس انخصذَخ اخخبار انخجربت االوني           

: انسؤال االول   

.                                    االٔزخبثبد اٌذ٠ّمشاط١خْ ا١ِِٟفَٙٛ االٔزخبثبد ِٚغ:اٌّغأٌخ    وبِال  :اٌّظذس     ٔض     :  إٌٛع    1ِغزٕذ 

(ٔظف ػالِخ : اٌّغأٌخ  -سثغ    : اٌّظذس   -سثغ  : إٌٛع )     

                      ِزطٍجبد اإلٔزخبثبد اٌذ٠ّمشاط١خو١ف١خ رط٠ٛشاعٍٛة االٔزخبثبد ٚ :اٌّغأٌخ    وبِال  :اٌّظذس   ٔض      :  إٌٛع    2ِغزٕذ 

(ٔظف ػالِخ : اٌّغأٌخ  -سثغ    : اٌّظذس   -سثغ  : إٌٛع )    

اٌّظذس   -سثغ  : إٌٛع ).   رأث١ش ٚعبئً االػالَ ػٍٝ اٌفشد ٚاٌّدزّغ ِٓ خالي اٌزٛخ١ٗ ٌٍٚزٛػ١خ ٚاٌزثم١ف :وبِال    اٌّغأٌخ :اٌّظذس      :إٌٛع    3ِغزٕذ 

(ِخ ٔظف ػال: اٌّغأٌخ  -سثغ    :   

:انسؤال انثاني               

أٔٙب ِدّٛػخ ِٓ اإلخشاءاد ٚاٌّإعغبد اٌزٟ ٠غزط١غ األفشاد ِٓ خالٌٙب اٌّشبسوخ فٟ ػ١ٍّخ طٕغ ، "االٔزخبثبد اٌذ٠ّمشاط١خ"ِفَٙٛ  -أ 

(عالمت )                                                     . اٌمشاساد اٌغ١بع١خ ػٓ طش٠ك اٌزٕبفظ فٟ أزخبثبد حشح  

              .ػ١ٍّخ ئداسح االٔزخبثبد" ٔضا٘خ"  -2 -ػشٚسح احزشاَ حش٠بد األفشاد ٚحمٛلُٙ اٌشئ١غ١خ -1ِؼب١ِٓ االٔزخبثبد اٌذ٠ّمشاط١خ  -ة 

عهى كم فكرة( 4/3)   فكرحين                                                                                                                     

(نصف عالمت)                                االٔزخبثبد اٌذ٠ّمشاط١خ اٌزٕبفغ١خ ال ُردشٜ ئال فٟ ٔظُ حىُ د٠ّمشاط١خ : اٌّىبْ   

اػزّبد   -رّى١ٓ اٌّٛاط١ٕٓ ِٓ اٌّشبسوخ فٟ ػ١ٍّخ طٕغ اٌمشاساد اٌغ١بع١خ  - رم١١ذ عٍطخ اٌحىِٛخ ثذعزٛس   -رٕظ١ُ ػًّ ِإعغبد اٌحىُ  -ج 

خ١ّغ اٌغ١بع١خ أِبَ رغبٚٞ فشص اٌّشبسوخ فٟ ػ١ٍّخ طٕغ اٌمشاساد  - -ِجذأ اٌزذاٚي اٌغٍّٟ ٌٍغٍطخ ِٓ خالي اٌزٕبفظ ػٍٝ ِمبػذ اٌحىُ 

(عالمت عهى كم فكرة  4/3انمطهىب اربع افكار )                                                      .                         اٌّٛاط١ٕٓ دْٚ ر١١ّض                                                                 

لذسرٗ ػٍٝ رح١ٍٍٙب ٚاعز١ؼبثٙب ٌالرخبر   -رشى١ً سؤ٠خ اٌفشد ٚاٌّدزّغ ردبٖ لؼب٠ب ِدزّؼٗ    -سفٝ ٌٍفشد رشى١ً اٌجٕبء االدساوٝ ٚاٌّغ -د 

(عهى كم فكرة عالمت واحذة )                                                .                        اٌغٍٛن إٌّبعت حٛي ٘زٖ اٌمؼب٠ب  

  3انسؤال   

: لبْٔٛ االٔزخبثٟ اٌؼبدي  –أ    

لبْٔٛ ٠حذد اٌذٚائش االٔزخبث١خ ثظٛسح ػبدٌخ ِٚٚزٛاصٔخ فٟ  –٠2دت أْ ٠ىْٛ لبْٔٛ االٔزخبة ػبدي ٠ّثً رّث١ً طح١ح ٌٍّٛاط١ٕٓ      –1 

رٕظ١ُ (           ١ٍِْٛ 150)رحذ٠ذ عمف ٌالٔفبق ػٍٝ اٌحٍّخ االٔزخبث١خ : رحم١ك رىبفإ اٌفشص ث١ٓ اٌّششح١ٓ ػجش  -3.  عبئش إٌّبطك 

(عالماث كم فكرة عالمت واحذة 3) االػالْ ٚاالػالَ االٔزخبث١ٟ ٌٍّششح١ٓ                                        

:  دور انمىاطن أثناء انعمهيت االنخخابيت   -ة

ٚخٛد ) اٌزأوذ ِٓ عالِخ اٌؼ١ٍّخ االٔزخبث١خ  –ة            اٌّشبسوخ فٟ االلزشاع ٚئخز١بس ِٓ ٠ٕٛة ػٕٗ فٟ ِّبسعخ اٌغٍطخ ٚئرخبر اٌمشاس –أ 

( عالمت ونصف( )فشاؽ اٌظٕبد٠ك –ػبصي ئٔزخبثٟ 



 

 

 

ِشالجخ أػّبي اٌغٍطخ ِٚغبءٌخ ِّث١ٍٗ ِٚحبعجزُٙ ٌزا ٠دذد اٌّٛاطٓ اٌٛوبٌخ ٌّٓ ألزٕغ ثأدائٗ :  دور انمىاطن بعذ انعمهيت االنخخابيت

            (عالمت ونصف).                            ِٚٛالفٗ ٠ٚحدجٙب ػّٓ أعبء اٌٝ اٌّظٍحخ اٌؼبِخ 

:   إرا كانج اننسبت منخفضت حذل عهى -ج 

الِجبالح ٚػذَ ئدسان أ١ّ٘خ االٔزخبثبد    –1

ػذَ سػٝ إٌبخج١ٓ ػٓ اٌظشٚف اٌّح١طخ ثبٌؼ١ٍّخ االٔزخبث١خ   -2

( عالماث ، عهى كم فكرة عالمت  3.                                  ) ػؼف ششػ١خ ِدٍظ إٌٛاة ٌؼذَ ردغذ٘ب ٌالسادح اٌشؼج١خ   –3

سيت االسخبذاديت عقبت او ضغط انسهطت انسيا -أ    –4

:  اٌّؼٍَٛ أْ األٔظّخ االعزجذاد٠خ رزؼبًِ ِغ شؼجٙب رؼبًِ اٌخبئف ٌزا سأد

أْ اٌزؼز١ُ ٘ٛ أفؼً اٌٛعبئً ٌّٕغ إٌبط ِٓ االطالع ػٍٝ ِب ٠دشٞ     -1

 حظش إٌشبؽ اإلػالِٟ ثأخٙضرٙب اٌشع١ّخ   -2 

. ال رىشف ئال ِب ٠ظت فٟ ِظٍحخ اٌحبوُ   -3

ال انمال واألعمال عقبت او ضغط سهطت رج

لذسح ٚعبئً اإلػالَ ػٍٝ اٌزأث١ش فٟ اٌشأٞ اٌؼبَ ٚفٟ ِشالجخ أػّبي اٌّغإ١ٌٚٓ ٚسخبي األػّبي ػشػذ اإلػال١١ِٓ ٌّحبٚالد اٌغ١طشح   -1

أللً  ٚاالغشاءاد اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ اٌزٟ ٠ّبسعٙب ثؼغ ٘إالء اٌّغإ١ٌٚٓ ٚسخبي األػّبي الٔزضاع ِٛالف رّزذحُٙ أٚ رغبٔذُ٘ ػٍٝ ا

اٌزغ٠ٛك "رّش٠ش طفمخ ردبس٠خ ٚئخفبؤ٘ب ػٓ اٌشأٞ اٌؼبَ أٚرحغ١ٓ طٛسح ِزّٛي فٟ ٔظش إٌبط ٌغب٠بد ع١بع١خ ٚ٘زا ِب ٠غّٝ ا٢ْ   -2 

 ".اٌغ١بعٟ

 (عالماث ، عهى كم عقبت عالمت ونصف 3.      ) اسرفبع وٍفخ االٔزبج خؼً االػالَ رحذ سحّخ وجبس اٌّغإ١ٌٚٓ   –3

 

  -ة 

. ئً اإلػالَ اإلسرمبء ئٌٝ ِغزٜٛ اإلػالَ اٌٛطٕٟ اٌزٞ ٠ٛاصٞ ث١ٓ ِظٍحخ اٌّٛاطٓ ٚاٌذٌٚخػٍٝ ٚعب -1

. ػٍٝ ٚعبئً اإلػالَ اإلٌزضاَ ثحذٚد اٌمٛا١ٔٓ اٌشاػ١خ ٌحش٠خ اإلػالَ -2

. ػٍٝ ٚعبئً اإلػالَ خٍك سأٞ ػبَ حش ٠ؼٟ حمٛلٗ ٚٚاخجبرٗ -3

 (عالمت  4/3عالماث ، كم فكرة 3)                                      .  ػٍٝ ٚعبئً اإلػالَ اٌجحث ػٓ اٌحمبئك ٚرؼ١ّّٙب -4

رٛػ١خ اٌّٛاطٓ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌّشبسوخ فٟ طٕغ اٌمشاس    –1   -ج   

ئػطبء فشص ِزىبفئخ ٌىً اٌّششح١ٓ ٌٍزٛاطً ِغ إٌبخج١ٓ فٟ ثشاِح حٛاس٠خ ِجبششح    –2  

( كم فكرة عالمت، عالماث  3) .  ِشالجخ اٌّغإ١ٌٚٓ ٚئطالع  اٌّٛاطٓ ػٍٝ  أداء اٌحىبَ ١ٌزّىٓ ِٓ رحذ٠ذ خ١بسارٗ   –3  

 

 

 


