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						األسئلة
الفصل األّول			)14 درجة( 	

أجب عن أحد السؤالين 2-1.  

قّرر رئيس بلدية تحويل ميزانية خاّصة في السنتين القادمتين إلى مدارس تعاني من ترّدي مستواها   .1
التدريسي.  يرغب رئيس البلدية من خالل ذلك في مساعدة هذه المدارس في مساواة مستوى 

التدريس فيها بالمدارس األخرى.
طلب الكثير من األهالي معرفة أّية مدارس ستحصل على الميزانية الخاّصة.  اّدعى األهالي بأّنهم   
في  بالفعل  ستساعد  الخاّصة  الميزانية  أّن  من  والتأّكد  المدارس  هذه  نشاط  متابعة  في  يرغبون 
تحسين مستوى تدريس أبنائهم.  في رّد على طلبهم، قال المتحّدث باسم البلدية بأّن نشر أسماء 

المدارس سيكّون صورة سلبية لها، ولذلك ستمتنع البلدية عن القيام بذلك.   
ح أم تمييز( التي تنعكس في قرار رئيس  اذكر واعرض السياسة )تفريق أم تفضيل مصحِّ أ. 

البلدية.
اشرح كيف تنعكس هذه السياسة في القطعة.  

ا واحًدا ينعكس في طلب األهالي. اذكر واعرض حّقً ب. 
اشرح كيف ينعكس هذا الحّق في القطعة.  

 
ضرًرا  ألحق  قد  معّين  لشخص  قّدمه  الذي  العالج  أّن  باّدعاء  األطّباء  أحد  ضّد  شكوى  مت  ُقدِّ  .2
بصّحته بداًل من شفائه.  أثناء المحكمة طلب الطبيب استدعاء شهود تلّقوا منه في الماضي نفس 

العالج، ليشهدوا على نجاحه.
الشهود الذين تّم استدعاؤهم طلبوا عدم وجود حضور في قاعة المحكمة أثناء شهادتهم، كي   
ال يكشفوا حالتهم الصّحية  أمام الجمهور.  رفض القاضي هذا الطلب، ألّنه تخّوف من أن يمّس 
بأحد حقوق الطبيب لو استجاب له.  رغم ذلك سمح القاضي للشهود باإلدالء بشهادتهم بدون 

الكشف عن اسمهم وعن وجههم.
اذكر واعرض حّق الشهود الذي ينعكس في طلبهم. أ.   

اشرح كيف ينعكس هذا الحّق في القطعة.   
اذكر واعرض الحّق الذي رفض القاضي باسمه طلب الشهود. ب. 

اشرح كيف ينعكس هذا الحّق في 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 فرًقا واحًدا بين القومية اإلثنية والقومية السياسية.  .3

اشرح كيف يعّبر أحد رموز الدولة عن كون إسرائيل دولة يهودية.   .4

نظام الحكم في الدولة الديمقراطية الحديثة ال يمكنه االعتماد على الديمقراطية المباشرة فقط.  .5
اعرض سببين لذلك.  

اعرض اثنين من أنواع القضاء في إسرائيل.  .6

اشرح كيف دافعت محكمة العدل العليا عن تحقيق حقوق اإلنسان في إسرائيل في قضية   .7
"كول َهعام" )"قرار محكمة العدل العليا في التماس كول َهعام"(.  

أجب عن أحد السؤالين 9-8.

اعرض المعنى الشكلي للديمقراطية )الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم(.   .8
اشرح كيف يحّقق مبدأ حسم األكثرية هذا المعنى للديمقراطية.   

اعرض مبدأ تقييد السلطة.  .9
اشرح كيف تحّقق إحدى وظائف المستشار القضائي للحكومة هذا المبدأ.  

/يتبع في صفحة 4/
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الفصل الثالث			)24 درجة(
في هذا الفصل قطعتان.  إذا تعّلمَت املواضيع التي في العنقود "أ" )توّسع في موضوع دولة 

إسرائيل كدولة يهودية(، اقرأ القطعة 1، ثّم أجب عن اثنني من األسئلة التي تتعّلق بها.  
إذا تعّلمَت املواضيع التي في العنقود "ب" )توّسع في موضوع السياسة واحلكم في إسرائيل(، 

اقرأ القطعة 2 )في الصفحة التالية(، ثّم أجب عن اثنني من األسئلة التي تتعّلق بها. 

القطعة 1
إذا تعّلمَت بتوّسع المواضيع التي في العنقود "أ"، اقرأ القطعة 1 بتمّعن، ثّم أجب عن اثنين من األسئلة

التي تتعّلق بها.
ما هي الدولة اليهودية؟  قال لي أحد أصدقائي إّن الدولة اليهودية في رأيه هي الدولة التي ال تسافر فيها 
السّيارات يوم السبت والتي ُينع فيها بيع املأكوالت التي ليست كشير.  توّجهي في هذه املسألة مختلف:  أعتقد 
أّن الدولة اليهودية هي الدولة التي تعّبر عن القَيم املستقاة من املصادر اليهودية.  هذه القَيم حافظت على شعب 

إسرائيل طوال سنوات وجوده، وتشّكل اليوم التبرير األخالقي لقيام الدولة. 
حسب رأيي، لم حتَظ املصادر اليهودية باملكانة التي تليق بها في إسرائيل.  صحيح أّن القضاة يشملون أحياًنا 
في قرارات حكمهم قَيًما مستقاة من هذه املصادر كما ينّص عليه القانون، لكّن القضاء العبري ال يحظى باملكانة 
الالئقة به في منظومة قوانيننا.  مع األسف الشديد، ُينَظر إلى تناول املسائل اليهودية كمصلحة للمتدّينني فقط،  

وليس كمسألة تهّمنا جميًعا.
حسب        إسرائيل.  دولة  في  ُملِزًما  العبري  القضاء  بجعل  العدل  وزير  اقتراح  مؤّخًرا  اإلعالم  وسائل  تناولت 
رأيي أيًضا، يجب أن تعّبر قوانيننا عن قَيم كأهّمية يوم السبت ومساعدة احملتاجني، لكّنني أعارض محاولة منع 
سفر السّيارات يوم السبت بالقانون أو إجبار املواطنني على التبّرع للصدقة من أموالهم.  ينبغي علينا أن نعّبر تعبيًرا 
ملحوًظا عن تراث إسرائيل في القوانني، لكن شرط أاّل يّس هذا األمر بحقوق مواطني الدولة، اليهود وغير اليهود. 

إذا انتهجنا هذا النهج، سنعّزز الطابع اليهودي للدولة وسنعّزز التبرير لقيامها.  
)9/2/2010 ،ynet  معّد حسب مقال من موقع(                               

أجب عن اثنين من األسئلة 10-12 )لكّل سؤال - 12 درجة(.      
اعرض توّجه "دولة التوراة".  .10

اشرح كيف تنعكس في القطعة، معارضة كاتب المقال لهذا التوّجه.  
 

اعرض قانون أسس القضاء.  .11
اشرح كيف ينعكس هذا القانون في القطعة.  

اعرض أحد اآلراء في الجدل حول استعمال التشريع الديني في إسرائيل.  .12
اشرح كيف ينعكس في القطعة، الرأي الذي عرضَته.  

                                                               /يتبع في صفحة 5/           
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إذا تعّلمَت املواضيع التي في العنقود "ب" )توّسع في موضوع السياسة واحلكم في إسرائيل(، 
اقرأ القطعة 2، ثّم أجب عن اثنني من األسئلة التي تتعّلق بها.

القطعة 2
إذا تعّلمَت بتوّسع المواضيع التي في العنقود "ب"، اقرأ القطعة 2 بتمّعن، ثّم أجب عن اثنين من 

األسئلة التي تتعّلق بها.  
في فحص أجراه مراقب الدولة، تبّين أّن موّظًفا معّيًنا اختلس أموااًل من السلطة احملّلية في البلدة التي َأْسُكُن 
فيها.  في أعقاب هذا االختالس عانت السلطة احملّلية من الديون وتوّقفت عن تقدمي خدمات مختلفة للسّكان.  
أوصى مراقب الدولة بأن يتدّخل وزير الداخلية في املوضوع.  حسب أقواله، تقع مسؤولية توفير اخلدمات املختلفة 
للمواطنني على عاتق احلكومة، وإذا لم توّفر السلطة احملّلية هذه اخلدمات، ينبغي على احلكومة القيام بذلك عوًضا 

عنها.
مراقبة العمل السليم للسلطات احملّلية هي إحدى أهّم وظائف وزارة الداخلية، لذلك حسب تقديري، سيقبل 
وزير الداخلية توصية مراقب الدولة وسيعّين جلنة مدعّوة )معيَّنة( للبلدة.  مع ذلك أعتقد أّن تعيين جلنة مدعّوة 
هو خطوة متطّرفة للغاية.  أعضاء اللجنة ال ُينتَخبون من ِقبل السّكان ولن يلتزموا مبصاحلهم، وإّنا مبصالح الوزير 
الذي عّينهم.  أرى في ذلك تدّخاًل شديًدا للغاية في إدارة شؤون البلدة، وال يجب اّتخاذ هذه اخلطوة قبل محاولة 

العمل بطرق أخرى لتحسني الوضع.
حسب رأيي، يجب إبقاء احلّق في تقرير َمن يدير شؤون السلطة في أيدي سّكان البلدة. أقترح أن يعلن وزير 
الداخلية عن تقدمي موعد االنتخابات للمجـلس احملّلي ولوظيفة رئيس املجلس بداًل من تعيين لجنة مـدعّوة.          
إذا انتخب السّكان املجلَس ورئيَسه، ستعمل السلطة احملّلية ليس فقط من أجل السّكان، وإّنما باسمهم أيًضا.  

          )معّد حسب مقال من موقع أخبارنا، 25/9/2008(  

أجب عن اثنين من األسئلة 13-15 )لكّل سؤال - 12 درجة(.

اعرض أحد المجاالت التي يفحصها مراقب الدولة في مراقبته للسلطة التنفيذية.  .13
اشرح كيف ينعكس في القطعة، مجال الفحص الذي عرضَته.  

اعرض أحد التوّجهات في مسألة مكانة الحكم المحّلي بالنسبة للسلطة المركزية.  .14
ه الذي عرضَته. اشرح كيف ينعكس في القطعة، التوّجّ  

اعرض مبدأ حكم الشعب.  .15
اشرح كيف ينعكس هذا المبدأ في موقف كاتب المقال.  

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

أجب عن اثنين من األسئلة 16-20 )لكّل سؤال - 11 درجة(.

تحت قاع البحر، بالقرب من أحد شواطئ البالد، اكُتشف مجّمع كبير للغاز الطبيعي.  بدأت   .16
شركة أوروبية في تحضيراتها للحفر الستخراج الغاز من هناك.  في رّد على ذلك، أعلنت وزارة 
البنى التحتية بأّنه بما أّن المجّمع موجود في مجال حدود إسرائيل، فإّن الحّق في الحفر في هذا 

المكان واستخراج الغاز من المجّمع سُيمنح لشركة إسرائيلية وليس لشركة من خارج البالد.

اذكر واعرض شرًطا واحًدا لقيام الدولة، ينعكس في إعالن وزارة البنى التحتية.  -  
اشرح كيف ينعكس في القطعة، الشرط الذي عرضَته.   

هذه  إطار  في  التشغيل.   خدمات  من  قسم  لخصخصة  محاوالت  األخيرة  السنوات  في  جرت   .17
المحاوالت نقلت الحكومة إلى شركات خاّصة مسؤولية التأهيل المهني وإيجاد عمل لمجموعات 

معّينة من العاطلين عن العمل.
دت لها، وبقي  في نقاش جرى في الكنيست، اّتضح أّن هذه الشركات لم َتِف بالغايات التي ُحدِّ  
الكثيرون عاطلين عن العمل.  اّدعى أحد أعضاء الكنيست أّن هذه المحاوالت فشلت ألّن الدولة 

تخّلت عن مسؤوليتها في التكّفل بالعاطلين عن العمل، ولم تراقب عمل الشركات كما يجب.
اذكر واعرض التوّجه االقتصادي - االجتماعي الذي انتهجته الدولة، حسب أقوال عضو    -  

الكنيست، في هذه الحالة.  
اشرح كيف ينعكس هذا التوّجه في القطعة.   

قام مخرج سينمائي مشهور بإنتاج سلسلة أفالم عرض فيها عمليات اّتخاذ القرارات في مؤّسسات   .18
الحكم في الواليات المّتحدة.  اّدعى المخرج في هذه األفالم أّن مصالح أصحاب رؤوس األموال 
هي التي توّجه أعمال مؤّسسات الحكم، وليس مصالح مجمل المواطنين.  نجح هذا المخرج من 

خالل سلسلة األفالم في إثارة نقاش عاّم واسع كان له أثر على طرق عمل السلطة.
اذكر واعرض نوع جهاز اإلشراف والمراقبة على السلطة )رسمي أم غير رسمي(، الذي    -  

ينعكس في القطعة.  
اشرح كيف ينعكس نوع الجهاز هذا في القطعة.   

/يتبع في صفحة 7/
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في يوم دراسي في موضوع القومية في الدولة وفي العالم، اّدعى أحد المحاضرين أّن طابع دولة   .19
إسرائيل يؤّدي إلى توّتر بينها وبين الجمهور العربي.  حسب أقواله، يمكن لهذا التوّتر أن يتالشى 
فقط إذا غّيرت الدولة طابعها وتبّنت توّجه "دولة جميع مواطنيها". في رّد على هذه األقوال، قالت 
متحّدثة أخرى بأّن هناك تبريًرا أخالقًيا وتاريخًيا لكون إسرائيل دولة قومية.  حسب أقوالها، هذا 

ما ُأِقرَّ في قرار منّظمة األمم المّتحدة بإقامة الدولة وهذا ما ورد في وثيقة االستقالل.

اذكر واعرض عامل التصّدع القومي الذي ينعكس في القطعة.  -  
اشرح كيف ينعكس هذا العامل في القطعة.   

تعمل في إسرائيل عّدة وسائل إعالم حكومية بملكية الدولة، كالقناة األولى وصوت إسرائيل.  .20
هناك َمن يؤّيد هذا الوضع، ومن جهة أخرى هناك َمن يّدعي أّنه ال يجب أن تشّغل الدولة وسائل   

إعالم تابعة لها.
عّبر عن موقفك في هذه المسألة.  اعرض تعليلين يدعمان موقفك ويعتمدان على مصطلحات   

بين التاليين: من مجال المدنيات.  احرص في كتابتك على المركِّ
عرض موقفك بوضوح.  - اّدعاء  أ.   

عرض تعليلين، تدعم بواسطتهما اّدعاءك من مصطلحات ومعلومات من مجال    - تعليل  ب. 
المدنيات.   

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.


