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úåçøæàاملدنـيـات
®‰˘„Á ˙ÈÎ˙©(املنهاج اجلديد)

˙Á‡ „ÂÓÈÏ ˙„ÈÁÈوحدة تعليمية واحدة

ïçáðì úåàøåäتعليمات للممتحََن

Æ‡‰ÈÁ·‰ Í˘ÓÆÌÈÈ˙Ú˘ ∫.ساعتان.مدّة االمتحانأ  :

Æ·‰Î¯Ú‰‰ Á˙ÙÓÂ ÔÂÏ‡˘‰ ‰·Ó∫  .مبنى النموذج وتوزيع الدرجاتب:
ÆÌÈ˜¯Ù ‰Ú·¯‡ ‰Ê ÔÂÏ‡˘·.في هذا النموذج أربعة فصول

ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù≤©×®±¥-≤∏ß˜ درجـة٢٨-١٤)×(٢الفصل األوّل
  È˘ ˜¯Ù≤©× ®±¥-  ≤∏ß˜درجـة٢٨-١٤)×(٢الفصل الثاني

 È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù≤©× ®±∞-ß˜   ≤∞درجـة٢٠  -١٠)×(٢الفصل الثالث
 ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù≤©× ®±≤-ß˜   ≤¥درجـة٢٤    -١٢)×(٢الفصل الرابع

  Î¢‰Ò-±∞∞ß˜  درجـة١٠٠-اجملموع

Æ‚˘ÂÓÈ˘· ¯˙ÂÓ ¯ÊÚ ¯ÓÂÁ ∫ÆÔÈ‡ .ال توجد.موادّ مساعدة يُسمح استعمالهاجـ  :

Æ„˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡¯Â‰ ∫‰¯Âˆ· ·Â˙Î .أكتب باختصار وبدقّة.تعليمات خاصّةد  :
Æ˙˜ÈÂ„ÓÂ ˙È˙ÈˆÓ˙

 (رؤوس أقالم، عمليات حسابية، وما شابه).  إنّ كتابةكمسوّدة، في صفحات خاصّة، كلّ ما تريد كتابته في دفتر االمتحان فقطأكتب 
.أيّة مسوّدة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسبّب إلغاء االمتحان! أكتب كلمة "مسوّدة" في بداية كلّ صفحة تستعملها مسوّدة.

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذكّر وموجّهة للممتحَنات وللممتحَنني على حدّ سواء.  
¡ ä ç ì ö ä á! نتمنّى لك النجاح



   ≠≤ ≠  ∞≤¥±∞± ßÒÓ ¨‚¢Ò˘˙ ıÈ˜ ¨˙ÂÁ¯Ê‡

املدنيات، صيـف ٢٠٠٣، رقم ٠٢٤١٠١
األسئلة

(٢٨ درجة) الفصل األوّل

 من األسئلة ١-٣  (لكلّ سؤال ١٤ درجة).اثننيأجب عن 

طلب قسم ضريبة الدخل في وزارة املالية من البنوك تزويده مبعلومات تتعلّق بحسابات زبائنها،١.
بغرض فحص إذا كانوا قد دفعوا ضريبة الدخل كما يجب.

عارض الزبائن ذلك وهدّدوا بالتوجّه إلى محكمة العدل العليا.
 الذي ميكن أن يعتمد عليه قسم ضريبة الدخل في وزارة املالية في طلبه مناملبدأبيّن واشرح - 

البنوك.  علّل إجابتك.
 الذي ميكن أن يعتمد عليه الزبائن في معارضتهم.  علّل إجابتك.احلقّبيّن واشرح -

أنبوب اجملاري الرئيسي في منطقة تل أبيب هو مبسؤولية "اتّحاد مدن دان"، الذي يخضع إلحدى٢.
الوزارات. اكتُشف مؤخّرًا خلل بالغ في األنبوب، قرّر "اتّحاد مدن دان" بسببه حتويل مياه اجملاري إلى

البحر.  استمرّ هذا التحويل حوالي ثالثة أسابيع وأدّى إلى تلوّث شديد في البحر.
لذلك، منعت وزارة الصحّة الصيّادين من الصيد في شواطئ املنطقة ملدّة طويلة.

اتّضح أيضًا أنّ "اتّحاد مدن دان" لم يُجرِ خالل العشرين سنة األخيرة فحصًا أساسيًا ألنبوب اجملاري
الرئيسي.

أعلن الصيّادون بأنّهم سيقدّمون دعوى ضدّ "اتّحاد مدن دان".
منظّمات تعمل للمحافظة على جودة البيئة، طالبت مراقب الدولة بفحص األداء الوظيفيّ لـِ "اتّحاد

مدن دان".
 الذي ميكن أن يعتمد عليه الصيّادون في دعواهم.   علّل إجابتك.احلقّبيّن واشرح -
 الدميقراطي الذي ينعكس في توجّه املنظّمات إلى مراقب الدولة.املبدأبيّن واشرح -

علّل إجابتك.

/≤ /يتبع في صفحة



   ≠≥ ≠  ∞≤¥±∞± ßÒÓ ¨‚¢Ò˘˙ ıÈ˜ ¨˙ÂÁ¯Ê‡

املدنيات، صيـف ٢٠٠٣، رقم ٠٢٤١٠١

قرّرت إدارة جامعة معيّنة في البالد منح إضافة وقت للطالب الذين يتقدّمون لالمتحانات،٣.
ولغتهم األصلية ليست اللغة العبرية.

باقي الطالب، الذين لغتهم األصلية هي اللغة العبرية، تنظّموا وتوجّهوا إلى إدارة اجلامعة
يطالبونها مبنحهم إضافة الوقت ذاتها.

 التي ميكن أن تعتمد عليها إدارة اجلامعة في منحها إضافة الوقت.السياسةبيّن واشرح -
علّل إجابتك.

 ميكن أن يعتمد عليه الطالب، الذين لغتهم األصلية عبرية،مبدأ / حقًّابيّن واشرح -
في توجّههم إلى إدارة اجلامعة.  علّل إجابتك.

(٢٨ درجة) الفصل الثاني

 من األسئلة ٤-٧  (لكلّ سؤال ١٤ درجة).اثنني أجب عن

اشرح ما هي الهويّة، ووضّح ملاذا تُعتبر أمرًا شخصيًّا محضًا (ذاتيًّا).٤.

 يعبّران عن مميّزات دولة إسرائيل كدولة قومية يهودية، واشرح كيف يعبّرقانونَيْناعرض ٥.
 منهما عن القومية اليهودية.كلّ واحد

في مسألة االعتراف بحقوق األقلّيات، هناك عدّة توجّهات في الدول الدميقراطية.٦.
، وأعطِ مثاالً لكيفية تطبيق هذا التوجّه في إحدى الدول.واحدًااشرح توجّهًا 

اشرح مبدأ املسؤولية احلكومية ومبدأ املسؤولية الوزارية، وبيّن ملاذا يتوجّب تطبيق هذين٧.
املبدأين في الدول الدميقراطية.

/¥ /يتبع في صفحة



   ≠¥ ≠  ∞≤¥±∞± ßÒÓ ¨‚¢Ò˘˙ ıÈ˜ ¨˙ÂÁ¯Ê‡

املدنيات، صيـف ٢٠٠٣، رقم ٠٢٤١٠١
(٢٠ درجة) الفصل الثالث 

 األسئلة ٨-١٠  (لكلّ سؤال ١٠ درجات). مناثنني عن اقرأ القطعة التي أمامك بتمعّن، ثمّ أجب

أمـر ال يُصدَّق، فـقـد فعلتـهـا الكنيـست مرّة أخـرى. رفـضت نزع احلصـانة عن إحـدى أعضـاء الكنيـست،
كـان املستـشـار القـضائي لـلحكومة قـد طلب تقـدميهـا للمـحاكـمـة بتـهمـة إعطاء رشـوة انتـخابـات؛ تهمـة
تنطوي على فـساد سـياسـي. رفض نزع احلصـانة مسّ كثـيـرًا مبكانة وكرامـة الكنيـست.  قامت الكنيـست

بذلك دون خشية جمهور ناخبيها، فهي تتصرّف كجهة ترعى مصاحلها أوّالً وقبل كلّ شيء.
تقوم الكنيست بتشريع القوانني لكي تُطبَّق. وماذا نرى؟ على الرغم من أنّه ظاهريًا هناك أدلّة على إخالل
إحدى أعـضاء الكنيست بالقـانون، إال أنّ الكنيست تعفـيها من وطأة القـانون. ال تبرير للدفاع عن عـضو

كنيست متّهم بأعمال فساد في عملية انتخابه للكنيست.
مُنحت احلصانة ألعضاء الكنيست، فقط ليتمكّنوا من أداء عملهم على أكمل وجه، كممثّلي الشعب.
في اآلونة األخـيـرة، تكثر اإلشـارات التي حتـذّر من ظواهر فـسـاد في اجلهـاز السـيـاسي، ورشوة االنتـخـابات
هي أحـد األخطـار الشـديدة. الفـســاد في االنتـخـابات ميـكن أن يقـوّض من الداخل، أوّالً وقــبل كلّ شيء

الكنيست نفسها، وبالتالي الدولة أيضًا.
علـى كلّ حــال، يجب تغـيـيـر الوضع الذي أدّى إلى قـرار عـدم نـزع احلصـانـة. ميكن لردّ فـعل جـمـاهيـري،
ال تسـتطيع الكنيـست جتاهله، أن يؤدّي بالـكنيست إلى إصـالح قـانون احلصـانة بشكل يحـدّ من حصـانة
أعضاء الكنيست. ربّما من الالئق إلغاء احلصانة احملاكـماتية واإلبقاء على احلصانة املوضوعية. ميكن أيضًا
تغـيـيـر الوضع بطريقـة أخـرى؛ حسب اقـتـراح رئيس الكنيـست بأن يكـون القرار بـنزع احلصـانة عن عـضـو
الكنيست بطلب من املستشار القضائي للحكومة، بيد جهة خارجية، وربّما يكون هذا هو احللّ الالئق.
"معدّ حسب مقال لقاضي محكمة العدل العليا السابق
البروفسور يتسحق زمير، هآرتس ، ٢٠٠٣/٥/١٤".

 ألعضـاء الكنيست متّ املسّ بهمـا، حسب رأيواحدة، ووظيفة واحدًابيّن من القطعة مبـدأ دميقراطيًا ٨.
كاتب املقال، نتيجة قرار الكنيست بعدم نزع احلصانة عن عضو الكنيست. علّل إجابتك.

 أن تساهم في تقييدإلحداهما لتقييد السلطة تظهران في القطعة، واشرح كيف ميكن وسيلتنيأعطِِ ٩.
السلطة، اعتمادًا على القطعة.

ملاذا من املهمّ اإلبقاء على احلصانة املوضوعية ألعضاء الكنيست، كما يدّعي كاتب املقال؟ علّل.١٠.
/µ /يتبع في صفحةاعتمد في إجابتك على املادّة التي تعلّمتها أيضًا.



   ≠µ ≠  ∞≤¥±∞± ßÒÓ ¨‚¢Ò˘˙ ıÈ˜ ¨˙ÂÁ¯Ê‡

املدنيات، صيـف ٢٠٠٣، رقم ٠٢٤١٠١

(٢٤ درجة) الفصل الرابع

 من األسئلة ١١-١٤  (لكلّ سؤال ١٢ درجة).اثننيأجب عن 

في إطار التقليصات التي تقوم بها احلكومة في ميزانية الدولة، اقتُرح تقليص نطاق عمل هيئة١١.
)، ممّا يؤدّي  إلى عدم قدرة هيئة املرافعة العامّة على‰È¯Â·Èˆ‰ ‰È¯Â‚ÈÒ˙املرافعة العامّة (

االستجابة جلميع الذين يتوجّهون إليها.
أثار هذا االقتراح معارضة شديدة في أوساط منظّمات حقوق اإلنسان واملواطن في إسرائيل.

بيّن احلقّ الذي ميكن أن تعتمد عليه منظّمات حقوق اإلنسان واملواطن في معارضتها هذا-
االقتراح.  علّل إجابتك

تعتمد احلقوق االجتماعية على الرغبة في ضمان عيش إنساني بكرامة جلميع بني البشر.١٢.
.واحداشرح هذا القول من خالل مثال 

يضطرّ طالب بدو في النقب من أجل الوصول إلى املدرسة، أن يعبروا واديًا تكثر فيه فيضانات١٣.
في الشتاء. على الرغم من التوجّهات املتكرّرة من قِبل السكّان إلى الدولة لبناء جسر فوق الوادي،

إال أنّ توجّهاتهم لم تُستجَب. لذلك قامت جمعية التعايش في النقب بتقدمي التماس إلى محكمة
العدل العليا إللزام الدولة ببناء اجلسر.

بيّن احلقّ الذي ميكن أن تعتمد عليه جمعية التعايش في النقب في االلتماس الذي قدّمته-
حملكمة العدل العليا. علّل إجابتك.

تُحدِّد كلّ دولة دميقراطية لنفسها طريقة االنتخابات التي تالئمها وفقًا ملبادئها وملصاحلها.١٤.
 من طرق انتخابات.مثالنيعلّل هذا القول من خالل 

¡ ä ç ì ö ä á
نتمنّى لك النجاح!

ÆÏ‡¯˘È ˙È„ÓÏ ‰¯ÂÓ˘ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ˙ÂÎÊ

ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â˘¯· ‡Ï‡ ÌÒ¯ÙÏ Â‡ ˜È˙Ú‰Ï ÔÈ‡

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة املعارف.


