
 

 

 اإلختبار
 

 اختر اإلجابة الصحيحة

الشن أن الفساد ال يؤثر على الحموق السياسية والمدنية، وبين هذه الحموق الحك فى المساواة، 

الحك فى الحياة والحرية الكريمة، الحك فى التماضى، الحك فى االنتخاب، الحك فى الترشح 

 .المناصب العامةإلى 

 العبارة صحيحة

 العبارة خاطئة

 

الحك اإلنسانى فى التمسن بتطبيك الموانين واحترام النظام االلتصادى واالجتماعى الذى تهدف 

 ً  .إليه هذه المواعد، يعتبر حماً أصيال وأساسيا

 العبارة صحيحة

 العبارة خاطئة

 

فى ........ منه على أن "المواطنون لدى المانون سواء، وهم  4106ينص الدستور المصرى 

متساوون فى الحموق والحريات والواجبات العامة، ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العميدة أو 

الجنس أو األصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو اإلعالة أو المستوى االجتماعى، أو االنتماء 

 .. وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعالب عليها المانونالسياسى أو ألى سبب آخر

 75المادة 

 00المادة 

 06المادة 

 



 

 

فى ......... على أن تكفل الدولة تحميك المساواة بين المرأة  4106ينص الدستور المصرى 

والثمافية وفماً ألحكام والرجل فى جميع الحموق المدنية والسياسية وااللتصادية واالجتماعية 

 .الدستور

 75المادة 

 00المادة 

 06المادة 

فى .......... على أن الوظائف العامة حك للمواطنين على  4106ينص الدستور المصرى 

 أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للمائمين بها لخدمة الشعب

 75المادة 

 00المادة 

 06المادة 

 

فى ............ منه على أن الحياة اآلمنة حك لكل إنسان،  4106ينص الدستور المصرى 

 .وتلتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مميم على أراضيها

 75المادة 

 84المادة 

 70المادة 

 

 

 

 

 

 



 

 

على أن "حرية التنمل، واإللامة، والهجرة فى .......... منه  4106ينص الدستور المصرى 

منه على أن لكل مواطن الحك فى الصحة وفى الرعاية الصحية  01مكفولة. وتنص المادة 

 .المتكاملة

 75المادة 

 84المادة 

 70المادة 

 

فى ........ منه على أن الكرامة حك لكل إنسان، وال يجوز  4106ينص الدستور المصرى 

 اس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتهاالمس

 75المادة 

 84المادة 

 70المادة 

هى كل ما يتعلك بحك األفراد فى المساهمة فى تسيير األمور العامة سواء بالرأى أو ..........

، اختيار من يمثلهم فى إدارتها ورسم السياسة العامة، والحك فى تكوين األحزاب والجمعيات

والمشاركة فى إدارة شئون الحكم أو الحكومة واألنشطة العامة والميادية بالطرق العملية التى 

 .يحممها المانون

 الحموق السياسية

 الحموق األلتصادية

 الحموق االجتماعية

 


