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اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقالم، عمليات حسابية، وما شابه(.
اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!

 
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء.

نتمّنى لك النجاح!  	 	 	 	 	 								בהצלחה!
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						األسئلة
الفصل األّول			)14 درجة( 	

أجب عن أحد السؤالين 2-1.  

في الواليات المّتحدة، رئيس الدولة هو الذي يعّين القضاة في المحكمة العليا. ثار مؤّخًرا جدل   .1
عاّم حول مسألة تغيير طريقة تعيين القضاة.

بتعيين  المواطنين، وعندما يقوم  انُتِخب على يد جمهور  الرئيس  أّن  الطريقة  اّدعى مؤّيدو هذه   
أقوالهم، هكذا يحّقق  الشأن. حسب  الناخبين في هذا  يعّبر عن موقف  فإّنه  الوظائف  أصحاب 

الرئيس أحد مبادئ الديمقراطية.
بااللتزام  القضاة  سيشعر  الرئيس،  يد  على  القضاة  ُيعيَّن  عندما  أّنه  الطريقة  هذه  معارضو  يّدعي   
للرئيس ولوجهة نظره.  يمكن للحكم الذي ُيصدره القضاة أن يتأّثر باعتبارات غير موضوعية، 

وبذلك يمكن أن ُيمّس تحقيق أحد حقوق المّتهمين.  
اذكر واشرح المبدأ الديمقراطي الذي يعتمد عليه اّدعاء مؤّيدي الطريقة القائمة.   -

عّلل إجابتك حسب القطعة.  
اذكر واشرح حّق المّتهمين الذي يمكن أن ُيمّس تحقيقه حسب اّدعاء معارضي الطريقة   -

القائمة.
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

قّررت صحيفة محّلية معّينة مكافحة ظاهرة رجال الشرطة الذين يرتكبون مخالفات سير، ليس لها   .2
صلة بأدائهم لوظيفتهم. لهذا الغرض، نشرت الصحيفة خالل عّدة أسابيع صوًرا لسّيارات شرطة 
ارتكبت مخالفات سير.  توّجه قائد محّطة الشرطة في المنطقة إلى الصحيفة مّدعًيا أّن نشر الصور 
يمّس بعمل الشرطة. حسب اّدعائه، يؤّدي هذا النشر إلى استهتار الجمهور برجال الشرطة ويمّس 

بمكانتهم.
ا على هذا االّدعاء، قالت رئيسة تحرير الصحيفة إّنه يحّق لإلعالم في الدولة الديمقراطية تغطية  رًدّ  
أعمال الشرطة لكي يتمّكن المواطنون من مراقبة هذه األعمال.  حسب أقوالها، هذا هو سبب 

نشر الصور.
اذكر واشرح حّق رجال الشرطة الذي تّم المّس بتحقيقه، حسب اّدعاء قائد الشرطة.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   
ا واحًدا أو مبدًأ واحًدا أرادت الصحيفة تحقيقه، حسب أقوال  اذكر واشرح حّقً  -

رئيسة التحرير.  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

               /يتبع في صفحة 3/
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الفصل الثاني   )40 درجة(

في هذا الفصل عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة:
عن ثالثة من األسئلة 3-7 )لكّل سؤال - 9 درجات(،

وعن أحد السؤالني 8-9 )للسؤال - 13 درجة(.
	 	

أجب باختصار عن ثالثة من األسئلة 7-3.

اعرض شرطين لقيام دولة ذات سيادة.   .3

ا في النظام الديمقراطي. اعرض سببين لكون التسامح مبدًأ هاّمً  .4

اشرح ما هو األمر غير القانوني بشكل قاطع.   .5

اعرض عاملين للتصّدع القومي في إسرائيل.  .6

اعرض وظيفتين للكنيست.  .7
 

أجب عن أحد السؤالين 9-8.

أعِط تعبيرين من وثيقة االستقالل اللتزام دولة إسرائيل بالطابع الديمقراطي.    .8
اشرح كيف يعّزز "قانون أساس: كرامة اإلنسان وحّريته" َو "قانون أساس: حّرية مزاولة العمل"،   

المكانة القضائية لوثيقة االستقالل.   

اعرض مبدأ فصل السلطات.  .9
اشرح كيف تمّس أنظمة الطوارئ الدفاعية بتحقيق هذا المبدأ.  

/يتبع في صفحة 4/
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الفصل الثالث			)24 درجة(
في هذا الفصل عليك اختيار إحدى القطعتني )القطعة 1 أو القطعة 2(،

واإلجابة عن اثنني من األسئلة التي تتعّلق بالقطعة التي اخترَتها )لكّل سؤال - 12  درجة(.

القطعة 1
إذا اخترَت هذه القطعة، اقرأها بتمّعن، ثّم أجب عن اثنين من األسئلة التي تتعّلق بها.

القانون  اقتصادًيا يتجاهل  أّيام السبت نشاًطا  في مراكز شرائية كثيرة، تقع بجوار بلدات يهودية، نالحظ 
متاًما: احلوانيت مفتوحة والبائعون يخدمون الزبائن، وهناك الكثير من الـُمشترين. األجر املتدّني الذي يتقاضاه 
أّيام  العمل  إلى  اقتصادية، ولذلك يضطّرون  التجارية ُيسّبب لهم مصاعب  العاملني في هذه احملاّلت  الكثير من 

السبت.
ُسئل أصحاب احلوانيت ملاذا يخالفون القانون. حسب اّدعائهم، ُأعّد القانون ملنح كّل عامل يوم راحة واحًدا 
لكّل  إجازة  منح  بأعمالهم.   ميّس  فقط،  معنّي  يوم  في  للعاملني  إجازة  مبنح  القانون  أّن حتديد  إاّل  األسبوع،  في 
العاملني اليهود أّيام السبت يضطّرهم إلى إغالق احلوانيت في هذا اليوم، األمر الذي يؤّدي إلى خسارة مدخوالت 

وإلى ضرر اقتصادي.
من الواضح للجميع أّن املشّغلني يستغّلون الوضع االقتصادي الصعب للعاملني، ويطلبون منهم العمل أّيام 
السبت.  حسب رأيي يجب العمل ضّد هؤالء املشّغلني، ألّنهم يخالفون القانون وكذلك ميّسون بالطابع اليهودي 
للدولة.  يجب تفضيل رفاهية املواطنني، خاّصة ذوي الدخل املتدّني، على مصالح وحّرية عمل أصحاب رؤوس 
األموال. لذلك على الدولة أن حترص على أن يكون يوم اإلجازة األسبوعي للعاملني في هذه احلوانيت هو نفس يوم 
اإلجازة الذي يحصل عليه سائر العاملني. إذا لم نحرص على ذلك، فإّننا منّس بالطابع اليهودي وكذلك بالطابع 

الدميقراطي لدولة إسرائيل.
                               )معّد حسب مقال من موقع المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية.(

أجب عن اثنين من األسئلة 12-10.      
اذكر واشرح نوع المخالفة الذي ينعكس في أفعال أصحاب المحاّلت التجارية.  .10

عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر واشرح التوّجه االقتصادي - االجتماعي الذي يؤّيده كاتب المقال.  .11
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

تتناول القطعة قانون أّيام العمل والُعَطل.  اشرح ما هو هذا القانون.  .12
اشرح كيف ينعكس هذا القانون في أقوال كاتب المقال.   

/يتبع في صفحة 5/ 
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انتبه: إذا أجبَت عن أسئلة تتعّلق بالقطعة 1، انتقل إلى الصفحة التالية - الفصل الرابع.

القطعة 2
إذا اخترَت هذه القطعة، اقرأها بتمّعن، ثّم أجب عن اثنين من األسئلة التي تتعّلق بها.  

تخوض حملة االنتخابات احلالية بعض األحزاب التي توّد العمل في الكنيست من أجل حماية البيئة.  ُيبِرز  
ُيبِرز  ُيبِرز األهّمية االقتصادية حلماية البيئة، وآخر  كّل واحد من هذه األحزاب جانًبا آخر من املوضوع: أحدها 
تأثيرها االجتماعي، وحزب ثالث يوّد حماية البيئة للمحافظة على جودة حياة سّكان الدولة.  يتناول كّل واحد 

ا للدميقراطية. من األحزاب جانًبا آخر يتعّلق بحماية البيئة، وحسب رأيي هذا األمر يعكس مبدًأ هاّمً
البيئة، لكّن هذا األمر ميكنه أن ميّس  أّن هناك أفضلية لوجود عّدة أحزاب تعمل من أجل حماية  صحيح 
عدد  من  أعلى  أصوات  عدد  على  يحصل  أن  الكنيست.  ميكن حلزب  في  متثيل  على  احلصول  على  بقدرتها 
األصوات الالزم للحصول على مقعد في الكنيست، لكّن هذه األصوات ال تكفي للحصول فعلًيا على متثيل، 

وهكذا تضيع أصوات ناخبني كثيرين.
حلّل هذه املشكلة، َأقترُح أن تخوض األحزاب التي ُتعنى بالعمل من أجل حماية البيئة، االنتخابات في قائمة 
مشتركة.  هذا االّتاد سوف يزيد من االحتمال بأن يحصل موضوع حماية البيئة على متثيل في الكنيست.  حّتى 
وإن لم يكن احلزب املشترك شريًكا في االئتالف احلكومي، ميكنه أن يعمل بطرق مختلفة في هيئة الكنيست 
وفي اللجان، إلجبار احلكومة على معاجلة املشاكل البيئية.  هكذا ميكننا أن نناضل بشكل ناجع حلماية البيئة من 

أجلنا ومن أجل األجيال القادمة. 
)2/12/2008 ،nrg  معّد حسب مقال من موقع(                

أجب عن اثنين من األسئلة 15-13. 

اذكر واشرح المبدأ الديمقراطي الذي ينعكس، حسب أقوال كاتب المقال، في نشاط أحزاب   .13
حماية البيئة.

عّلل إجابتك حسب القطعة.  

حسب اّدعاء كاتب المقال، هنالك خطر بأن تمنع نسبة الحسم دخول أحزاب حماية البيئة   .14
إلى الكنيست.  اشرح ما هي نسبة الحسم.  

اشرح كيف تنعكس مسألة نسبة الحسم في اّدعاء كاتب المقال.  

اذكر واشرح الجهاز الرسمي لإلشراف والمراقبة على السلطة الذي ينعكس في اقتراح كاتب   .15
المقال.

عّلل إجابتك حسب القطعة.  
 

/يتبع في صفحة 6/
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الفصل الرابع			)22 درجة(

أجب عن اثنين من األسئلة 16-19 )لكّل سؤال - 11 درجة(.

تقّرر في كندا استبدال َعَلم الدولة ِبَعَلم يعّبر عن سيادة الدولة وعن طابعها الخاّص.  في االحتفال   .16
الذي ُرِفع فيه الَعَلم الجديد ألّول مّرة في مجلس النّواب الكندي، تحّدث رئيس مجلس النّواب عن 
الداللة الرمزية التي يمّثلها الَعَلم.  حسب أقواله، يرمز الَعَلم الجديد إلى الهوية المشتركة لجميع 

مواطني كندا، ألّنه يمّثل جميع مواطني الدولة، بدون تمييز في األصل أو اللغة أو العقيدة.

اذكر واشرح نوع القومية الذي ينعكس في أقوال رئيس مجلس النّواب.  -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

عقدت منّظمة دولية مؤتمًرا يتناول مسألَتي التربية والديمقراطية. دعا أحد المتحّدثين في المؤتمر   .17
الدول الغنّية في العاَلم، إلى التبّرع باألموال لمشاريع تربوية في الدول التي أصبحت ديمقراطية في 
اآلونة األخيرة فقط.  حسب أقواله، ال تحظى حقوق اإلنسان والمواطن في هذه الدول بالمكانة 
الالئقة، ألّن هذه الدول لم تكن ديمقراطية في الماضي.  لذلك ُيطالب العاَلم بتقديم المساعدة، 

من خالل التربية، لترسيخ أهّمية المحافظة على حقوق اإلنسان والمواطن. 

اذكر واشرح معنى الديمقراطية الذي ينعكس في طلب المتحّدث.  -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

القانون.   بخالف  الموانئ  أحد  مدخل  بسّد  الُمزارعين  يمّثل  حزب  من  كنيست  أعضاء  قام   .18
يمّس  الذي  األمر  والخضار،  الفواكه  باستيراد  الحكومة  سماح  على  احتجاًجا  بذلك  قاموا  وقد 
بالُمزارعين المحّليين. توّجه مدير الميناء إلى المستشار القضائي للحكومة ودعاه إلى محاكمة 

أعضاء الكنيست، ألّنهم خالفوا القانون بسّدهم مدخل الميناء.
ا على هذا التوّجه قال المستشار القضائي للحكومة إّن أعضاء الكنيست سّدوا مدخل الميناء  رّدً  

للدفاع عن شؤون الُمزارعين المحّليين، لذلك ال يمكن محاكمتهم على هذا العمل.

اذكر واشرح نوع الحصانة الذي ينعكس في رّد المستشار القضائي للحكومة.   -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

/يتبع في صفحة 7/
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يحّدد القانون في إسرائيل أّنه يجب تخصيص أماكن لتوقيف سّيارات المعاقين بالقرب من المباني   .19
العاّمة. كذلك، في األماكن التي ال يوجد فيها موقف سّيارات شاغر، ُيسمح للمعاقين توقيف 
القانون عن  يعّبر هذا  فيها.  سّياراتهم  توقيف  من  اآلخرون  السائقون  ُيمنع  أماكن  في  سّياراتهم 
اعتراف الدولة بالصعوبة التي يواجهها المعاقون في الوصول إلى األماكن العاّمة، ويتيح للمعاقين 

تدّبر أمورهم كسائر السّكان، دون أن تشّكل اإلعاقة تقييًدا لهم. 

ا واحًدا أو مبدًأ واحًدا ترغب الدولة في تحقيقه من خالل هذا القانون. اذكر واشرح حّقً  -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

ב	ה	צ	ל	ח	ה!
ى لك النجاح! نتمّن

זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל.
אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך.

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


