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)عالمة 14(الفصل األول   

 السؤال األول

حرية التنقل. أ  

.مغادرة البالد مىت يشاء أو آخر إىليف التنقل من مكان  إنسانأي حرية كل   

جهاز خاص ينقلها على كرسي  إىلاملعاقة اليت تسكن يف الطابق العلوي  املرأةحاجة  القطعةيظهر يف 

. شقتها إىلاملعاقني للوصول   

حق الملكية.ب  

اوله كامل احلق يف ال, موروثةإما  أوبقواه الذاتية  إما أشياءاحلق يف امتالك  لإلنسان أنيعين  .تصرف   

.اجلهاز املذكور يشوه منظر البناية وخيفض أسعار شققهم أنيعتقد اجلريان   

  السؤال الثاين

.وهي خرق القانون من قبل مسؤول مستغل صالحياته من اجل املصلحة العامة: خمالفة سلطوية.أ  

مساعدة ن من اجل تقدمي عية خبالف القانو معية اجتماأمواال من ميزانية البلدية جلقام رئيس البلدية بتحويل 

.جلمعيات تعىن يف شؤون املسنني  
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احلق يف مستوى معيشي .ب  

.وامللبس مقبول وان يضمن له املأكل واملشربيعيش يف مستوى معيشي  أناحلق الذي يضمن للمواطن   

تأمني املساعدة للمسنني وتوزيع الطعام واملالبس  اىل دف هذه اجلمعياتحيث وينعكس ذلك يف النص 

.مهل  

* 

)عالمة 40( :الفصل الثاني  

وكذلك عدد  إسرائيلكنيست   إىلتعرب عن الطابع اليهودي من خالل امسها نسبة  –الكنيست  .   أ) 3

)السنهدرين(الكنيس اليهودي  أعضاءعدد  إىلنسبة  أعضائها  

تشجيع  إىلوالشعب اليهودي يف الشتات اليت تسعى  إسرائيلمؤسسة تربط بني  -الوكالة اليهودية - ب

.وإقامة البيت اليهودي القومي فيها إسرائيل إىلاهلجرة   

4 (  ً  القراءة الثانية تبدأ هذه املرحلة بعد وصول اقرتاح القانون من اللجنة املختصة والتصويت عليها بندا بندا

لثالثة ا القراءةحيدث تعديالت على مشروع القانون وبعد االنتهاء منها ينتقل مشروع القانون اىل  أنوميكن 

.بعد التعديالت اليت طرأتاليت فيها يتم التصويت ككل وصيغته النهائية   

التزام بالقوانني.    أ  )5  

دفع الضرائب      .ب  
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اخلدمة العسكرية      .ج  

مسؤولية  الوزير عن تنفيذ سياسة وزارته وعن اجلهاز املنفذ التابعة لوزارته وال تقتصر  –املسؤولية الوزارية  ) 6

ابل ت مام السلطة التنفيذية أ وهذه املسؤولية تكون, شمل كافة األمور اليت وقعت جمال وزارته حىت ولو يعلم 

.والكنيست  

ددها وذلك من خالل تقييد انتظام  أمامن تدافع عن نفسها أ الدميقراطيةمن حق الدولة  )7 املخاطر اليت 

ايث تدعي بواسطة القانون ح للدميقراطيةجمموعات تعتربها معادية  جدير . أمنهاا على تشكل خطر  أ

.واملواطن اإلنسانهذا املبدأ يتناقض مع حقوق ن أبالذكر   

هام يعمل على تقييد السلطة التنفيذية وذلك التساع نفوذها  دميقراطيمبدأ  –مبدأ تقييد السلطة ) 8

هنالك عدة وسائل لتقييد . الدميقراطيةواملواطن ومبادئ  إلنساناحقوق لحفاظ على ل و ا حرصاوصالحيا

.غري رمسية رىخوأالسلطة التنفيذية منها رقابة رمسية   

مبدأ تقييد السلطة ينعكس من خالل حرية التعبري عرب اعتماد خمتلف وسال التعبري   أنجدير بالذكر 

.كاملظاهرات واالحتجاج والفن واملوسيقى كوسائل غري رمسية مجاهريية لتقييد السلطة  

استفسار حول  أوللمشاركة السياسية ويعرف على انه سؤال  الدميقراطيةاحد الوسائل  -االستفتاء) 9

 اإلجابةوتكون , يف اختاذ القرار وإشراكهموضوع جوهري يتعلق بقضايا مصريية من اجل اخذ رأي املواطنني 

العام يعمق من التصدع القومي خاصة من خالل قضايا متعلقة بالصراع  االستفتاء . بال أوبنعم  إماعليه 

.القومي وباألقليات الن النتيجة تكون حمسومة مسبقا  
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)عالمة 24(الفصل الثالث   

بأن يف دولة : انتخابات كل بضع سنوات وينعكس ذلك يف النص  إجراءدورية وهي : احد الشروط )13

.نواتجتري االنتخابات كل مخس س إسرائيل  

وينعكس . حيق لكل من يستويف شروط االنتخابات املشاركة فيها بدون متييز وان يكون بالغا وعاقال: عامة

.ذلك بالنص بأن االنتخابات للسلطات احمللية متاحة جلميع سكان السلطة احمللية يف مكان سكنهم  

ورئيسها وبشكل عام ميكن  ئهاأعضاوهو الذي حيدد عدد  الداخليةهي جلنة يعينها وزير : جلنة مدعوة) 14

يتم تعيني اللجنة يف . صحاب اخلربة يف احلكم احمللي من خارج السلطة أمن املهنيني و  أعضائهان يكون أ

. اقتصادية أزمة أعقابالسلطة احمللية يف تقدمي اخلدمات األساسية للمواطنني يف  وأعضاءفشل رئيس  أعقاب

ا أالسلطات احمللية اليت تعاين من  م حبلوكما جاء يف النص فان وزير الداخلية قا زمات اقتصادية وعني مكا

متع حبق للسلطة املركزية اليت تت اإلداريةتتبع من الناحية   السلطات احمللية أنجدير بالذكر  .جلان مدعوة

ان مل تقم  وبالتايل. للخدمات األساسية للمواطنني تقدميهامبا يف ذلك جناعة ادائها و ) رقابة خارجية(مراقبتها 

.بذلك حيق للسلطة املركزية حلها وتعيني جلنة مدعوة  

موعات عبارة عن منظمات تضم أعضاء هلم هدف مشرتك )15 ً ويعملون متعاونني , هذه ا فينتظمون معا

ا) رعاية املصلحة(من أجل حتقيق اهلدف  توظف هذه املنظمات خمتلف وسائل . او الفكرة اليت ينادون 

ا تسعى للتأثري على السياسةاالقناع للتأثري جدير بالذكر .  على السلطات من أجل االستجابة ملطالبها فإ
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ا : هناك نوعان من جمموعات املصلحة وهي .جمموعات غري حزبية وغري معنية باملشاركة يف السلطة أ

.وجمموعات تعمل من أجل رعاية مصلحة عامة. جمموعات مصلحة تعمل لرعاية مصلحة شخصية  

س نشاط جمموعات املصلحة يف اقرتاح كاتب املقالة من خالل اقرتاحه بتشجيع مبادرات السكان كي ينعك

 خمتلف ريتوففعا بمجعيات خمتلفة  تضغط على السلطة لد إقامةاجلمهور من خالل  ايؤثروا على منتخبو 

.االحتياجات للسكان  

* 

)عالمة 22( :الفصل الرابع  

حرية االنتظام) 16  

ينتظموا يف اطر خمتلفة تربوية سياسية اجتماعية وكذلك اجتماعية أنمن االفراد  حيق لكل جمموعة  

عن العمال ليةثمم إقامةمنع ادارة احد املصانع من كما ينعكس يف النص   

حق وحرية الدين) 17  

ميارس شعائره حبرية والطقوس واملراسيم الدينية نأحيق لكل انسان   

كندا من بناء عرائش يف شرفات أحد املدن يف  ان اليهود يف كما ينعكس يف النص من خالل منع السك

وبالتايل قبلت حمكمة االلتماس ذلك حمافظة بذلك . شققهم يف عيد العرش تعبريا عن فرائض وشعائر دينية

.على ممارسة هذه الشعائر  
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القومية السياسية) 18  

إرادية كاللغة والدين والثقافة والال اإلراديةجمموعة من األفراد يوحدهم جمموعة من األسس املشرتكة   

اىل االلتزام بالقيم الدميوقراطية  افةضاينعكس ذلك من خالل اعتماد شرط اتقان اللغة الرمسية املشرتكة  

.املقبولة يف الدولة  

مبدأ التعددية) 19  

االت السياسية واالجتماعية والثقافية واخل تمع يف كافة ا موعا.. تنوع فئات يف ا ت يف تبين افكار وحق ا

م  ووجهات نظر خاصة 

طوابع متنوعة تعتمد على مواضيع  بإصدارسلطة الربيد تسعى من خالل الكراسة اجلديدة لتوجيه ارشادات 

تمع .متيز كافة فئات ا  

 

 

 

 

 


