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˙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˜ درجة٢٨-١٤)×(٢الفصل األوّل
  È˘ ˜¯Ù≤©× ®±¥—  ≤∏ß˜درجة٢٨   -١٤)×(٢الفصل الثاني

È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ≤©× ®±∞—ß˜   ≤∞درجة٢٠    -١٠)×(٢الفصل الثالث
 ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù≤©× ®±≤—ß˜   ≤¥٢٤    درجة-١٢)×(٢الفصل الرابع

Î¢‰Ò—±∞∞ß˜  درجة١٠٠-اجملموع
Æ‚˘ÂÓÈ˘· ¯˙ÂÓ ¯ÊÚ ¯ÓÂÁ ∫ÔÈ‡ Æ.ال توجد.مواد 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).كمسوّدة، في صفحات خاصّة، كل ما تريد كتابته في دفتر االمتحان فقطأكتب 
إنّ كتابة أيّة مسوّدة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسبّب إلغاء االمتحان! أكتب كلمة "مسوّدة" في بداية كل صفحة
تستعملها مسوّدة.  التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذكّر وموجّهة للممتحَنات وللممتحَنني على حد سواء.

¡ ä ç ì ö ä á       ! نتمنى  لك  النجاح



   ≠≤ ≠  ∞≤¥±∞± ßÒÓ ¨‚¢Ò˘˙ Û¯ÂÁ ¨˙ÂÁ¯Ê‡
املدنيات، شتاء ٢٠٠٣/٠٢، رقم ٠٢٤١٠١

األسئلة
(٢٨ درجة)  الفصل  األوّل

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

علم عضو برملان، قبل االنتخابات بفترة وجيزة، بأنّ جريدة معيّنة تنوي نشر خبر عن فضيحة كان١.
متورّطًا فيها قبل سنوات.  توجّه عضو البرملان إلى احملكمة يطالبها منع اجلريدة من نشر اخلبر.

رئيس حترير اجلريدة عارض ذلك.
 ميكن أن يعتمد عليه عضو البرملان في توجّهه إلى احملكمة.حقًابيّن واشرح أ.

علّل إجابتك.
 ميكن أن يعتمد عليه رئيس حترير اجلريدة في معارضته لعدم نشرمبدأ / حقًابيّن واشرح ب.

اخلبر.  علّل إجابتك.

توجّهت مجموعة من أولياء األمور في مدينة معيّنة إلى وزارة املعارف بطلب منحهم رخصة لفتح٢.
مدرسة خاصّة على حسابهم تالئم توجّههم التربوي.  وزارة املعارف رفضت منحهم الرخصة

املطلوبة.
 ميكن أن تعتمد عليه مجموعة أولياء األمور في طلبها رخصة لفتححقًا/ مبدأبيّن واشرح أ.

املدرسة اخلاصّة.  علّل إجابتك.
 ميكن أن تعتمد عليه وزارة املعارف في رفضها منح رخصة ألولياءحقًا/ مبدأبيّن واشرح ب.

األمور.  علّل إجابتك.

في أعقاب سلسلة من أعمال القتل التي نُفّذت بأسلحة ناريّة في دولة معيّنة، اقترحت الشرطة٣.
إغالق جميع محالت بيع األسلحة لفترة محدّدة.  أصحاب هذه احملالت عارضوا اقتراح الشرطة.

 ميكن أن تعتمد عليه الشرطة في اقتراحها.  علّل إجابتك.حقًابيّن واشرح أ.
 ميكن أن يعتمد عليه أصحاب محالت بيع األسلحة في معارضتهم القتراححقًابيّن واشرح ب.

/≤/يتبع في صفحة الشرطة.  علّل إجابتك .



   ≠≥ ≠  ∞≤¥±∞± ßÒÓ ¨‚¢Ò˘˙ Û¯ÂÁ ¨˙ÂÁ¯Ê‡
املدنيات، شتاء ٢٠٠٣/٠٢، رقم ٠٢٤١٠١

(٢٨ درجة)  الفصل  الثاني

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

اشرح ملاذا من املهمّ احملافظة على عدم تبعية (استقاللية) السلطة القضائية.٤.
 من األحكام املتّبعة في إسرائيل لضمان ذلك، واشرح كيف يضمنان عدم التبعية هذه.اثننياذكر 

 دميقراطيًا ينعكس في حقوق اجملموعة.مبدأاعرض ٥.
اشرح، بواسطة مثال، كيف ينعكس هذا املبدأ في حقوق اجملموعة.

 يطرحه معارضو وضع دستورواحدًا يطرحهما مؤيّدو وضع دستور في إسرائيل، وتعليالً تعليلنيأعطِ ٦.
في إسرائيل.

 لعدم حتقيق فكرة احلركات القومية - "دولة لكل أمّة (قومية)" وَ "كل األمّة (القومية)سببنياشرح ٧.
في دولة واحدة".

/¥ /يتبع في صفحة



   ≠¥ ≠  ∞≤¥±∞± ßÒÓ ¨‚¢Ò˘˙ Û¯ÂÁ ¨˙ÂÁ¯Ê‡
املدنيات، شتاء ٢٠٠٣/٠٢، رقم ٠٢٤١٠١

(٢٠ درجة)   الفصل  الثالث

 األسئلة ٨-١٠ التي تليه. مناثنني عن اقرأ النصّ الذي أمامك بتمعّن، ثمّ أجب
(لكل سؤال - ١٠ درجات.)

في األشـهـر األخيـرة، ال يكاد ميرّ يوم ال نشـهـد فـيه مظـاهرة أو حدثًا الئـتالف املنظّمـات االجـتـماعـيـة في
إسرائيل، ضدّ سياسة احلكومة االقتصادية.

منذ شـهــر تـمّـوز جنح ائتـالف املـنظّمـات االجـتـمـاعــيـة في تنظيم سـلسلة من األحـداث واملظاهـرات تثـيـر
االنطباع.  كل يوم جمعة جتتمع جماعة من نشطاء هذا االئتالف للتظاهر قبالة بيت وزير املالية.

إضـافـة إلى ذلك، إذا كـنّا نالحظ حـتى اآلن انصـراف رؤسـاء املنـظّمـات االجـتـمـاعـيـة عن الســيـاسـة، فـإنّنا
نشـهد في السنة األخـيـرة أنّ كثـيرًا منهـم يتحـدّثون عن خوض انـتخـابات الكنيسـت،  واستـمداد قـوّتهم

مباشرةً من الشعب.
حتى شهر تـمّوز لم تقم في إسرائيل معارضة اجتماعـية ملحوظة تطالب واعيةً تغيير النهج االقتصادي -
االجتـماعي املعمول به فـي إسرائيل.  كما أسلفنـا، هذا البديل االقتصـادي - االجتمـاعي يتبلور في هذه
األيّام خارج اللعبة السـياسية إال أنّه يهدف إلى االندماج فيـها. إنّ هذا البديل هو عبارة عن حركة شـعبية
تستـند إلى جماعـات ذات مصـالح مخـتلفة، تصـوغ اآلن برنامجًـا مشـتركًا عن طريـق العمل املشـترك. في
الوقت الراهن، ال يوجد لهذا االئتالف الكثير من املـؤيّدين، ولكن إذا تكتّل رؤساؤه وخاضوا االنتخابات

سوية وحدّدوا برنامج عمل حقيقيًا للتغيير - فسوف ينضمّ إليهم الكثير من الناخبني.
(ملخّص حسب مقال من جريدة "هآرتس.")                                                                            

منهما في النصّ.كل واحد  ينعكسان في النصّ أعاله، واشرح كيف ينعكس حقّنيبيّن ٨.

اشرح ملاذا يُعنى رؤساء ائتالف املنظّمات االجتماعية بدخول الكنيست وال يكتفون بعملهم٩.
.تعليلنيالراهن خارجها.  أعطِ 

ملاذا تُمكِّن طريقة االنتخابات القائمية - النسبية، املتّبعة في إسرائيل، متثيالً الئتالف املنظّمات١٠.
.  اعتمد في إجابتك على املادّة التي تعلّمتَها.واحدًااالجتماعية في الكنيست؟  اذكر تفسيرًا 

/µ/يتبع في صفحة 



   ≠µ ≠  ∞≤¥±∞± ßÒÓ ¨‚¢Ò˘˙ Û¯ÂÁ ¨˙ÂÁ¯Ê‡
املدنيات، شتاء ٢٠٠٣/٠٢، رقم ٠٢٤١٠١

(٢٤ درجة)الفصل الرابع 

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

تقدّمت وزارة املعارف بدعوى ضدّ شخص قام بتأليف كتاب تدريسي. وقد ادّعت الوزارة بأنّه١١.
قام بنسخ فصول كاملة إلى كتابه من كتاب تدريسي كانت الوزارة قد نشرته في وقت سابق دون

احلصول على إذن منها.
ما هو احلقّ الذي ميكن أن تعتمد عليه وزارة املعارف في الدعوى التي قدّمتها ضدّ مؤلّف الكتاب

التدريسي؟  علّل إجابتك.

قدّم عضو كنيست مشروع قانون يقضي باشتراط الترشّح للكنيست باخلدمة العسكرية في اجليش.١٢.
بأيّ من معنيَي سيادة القانون جتد مسّــًا في مشروع القانون هذا؟  علّل إجابتك.

قرّروا في أملانيا إخراج حزب عن القانون، ألنّه يؤمن بِقيَم نازية عنصرية.١٣.
على أيّ مبدأ يعتمد هذا القرار؟  علّل إجابتك.

نشطاء من أجل جودة البيئة قاموا بسدّ شارع رئيسي بعد أن علموا بأنّ هناك نيّة بتوسيعه.١٤.
وقد تظاهر هؤالء النشطاء بادّعاء أنّ توسيع الشارع ميسّ بجودة البيئة.  في أعقاب ذلك قامت

الشرطة باعتقالهم.
ما هو نوع اخملالفة التي اقترفها نشطاء جودة البيئة، والتي بسببها قامت الشرطة باعتقالهم؟

علّل إجابتك.

¡ ä ç ì ö ä á
نتمنى  لك  النجاح!

ÆÏ‡¯˘È ˙È„ÓÏ ‰¯ÂÓ˘ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ˙ÂÎÊ

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

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


