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وزارة املعارف משרד	החינוך	 	 	

بجروت للمدارس الثانوية أ.  نوع االمتحان:  בגרות	לבתי"ס	על־יסודיים	 א.	 סוג	הבחינה:		

بجروت للممتَحنني اخلارجّيني ب.  בגרות	לנבחנים	אקסטרניים   ב.	  
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141 ،034103 رقم النموذج:  	141	,034103 מספר	השאלון:	
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املدنيات אזרחות	 	

وحدة تعليمية واحدة יחידת	לימוד	אחת	  
تعليمات للممتَحن הוראות	לנבחן	 	

مّدة االمتحان:  ساعتان. أ.  			 משך	הבחינה:	שעתיים.	 א.	

مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.  מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:	 	 ב.	

في هذا النموذج أربعة فصول. 	 		 בשאלון	זה	ארבעה	פרקים.		 	 	

درجة   14  -  )14x1(    - الفصل األّول  	 נק'	 	14 		—		)14x1( 	— פרק	ראשון	 	 	

 - الفصل الثاني  	 	 	 	 				 				 		— 		 פרק	שני 	 	

درجة   40  - )13x1( +)9x3( 	 	 נק'	 	40 	—	)13x1(	+)9x3( 				 	 	

درجة  24   - )12x2(     - الفصل الثالث  	 נק'	 		24 		—		)12x2( 	— פרק	שלישי	 	 	

درجة  22   - )11x2(     - الفصل الرابع  	 נק'	 		22 		—		)11x2( 		— פרק	רביעי		 	 	

درجة  100  - 	           املجموع       נק'	 	100 		— 		 						סה"כ	 	 	 	

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها: ال توجد.	 جـ.  חומר	עזר	מותר	בשימוש:	אין.	 	 ג.	

	

تعليمات خاّصة: ال توجد. د.  	 		 הוראות	מיוחדות:	אין.	 	 ד.	

اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقالم، عمليات حسابية، وما شابه(.
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء. اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!

نتمّنى لك النجاح! 	 	 					ב	ה	צ	ל	ח	ה	!	 	
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						األسئلة
الفصل األّول			)14 درجة( 	

أجب عن أحد السؤالين 2-1.  

د في قانون الجنسية في دولة معّينة، بأن ُتسَحب الجنسية من المواطن الذي ترك الدولة لفترة  ُحدِّ  .1
معّينة، لكّنه يستطيع الحصول عليها مجّدًدا بشرط أن ينجح في امتحان في لغة الدولة وتاريخها 

وثقافتها.
توّجه شخص ترك الدولة وهو طفل رضيع إلى المحكمة باّدعاء أّن هذا الشرط فيه إجحاف بحّقه.  

ترك  َمن  الدولة وثقافتها كما يجب، بخالف  لغة  يتعّلم  لم  َتَسبََّب اإلجحاف ألّنه  أقواله،  حسب   
الدولة في سّن متأّخرة أكثر، وتعّلم هذه المواضيع في المدرسة - لذلك يجب إلغاء هذا الشرط.

الدولة  لغة  يعرف  الذي  الشخص  ألّن  الشرط،  هذا  فرض  للدولة  ُيسمح  بأّنه  المحكمة  حكمت   
والمّطلع على ثقافتها، بإمكانه االندماج في المجتمع بشكل أسهل.

اذكر واشرح نوع القومية الذي ينعكس في قانون الجنسية في هذه الدولة.  -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

اذكر واشرح الطريقة التي انتهجتها المحكمة، عندما حكمت بخالف مبدأ المساواة.  -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

 
في أعقاب ارتفاع سعر الوقود، أعلن سائقو سّيارات أجرة كثيرون بأّن في نّيتهم تشويش حركة السير   .2
في الشوارع المركزية من خالل السياقة البطيئة.  هكذا يوّد السائقون التعبير عن مطالبتهم الحكومة 
بَخْفض سعر الوقود.  توّجهت وزارة المواصالت إلى المحكمة بطلب لمنع السائقين من تشويش 

حركة السير، ألّن هذا العمل سيمّس بحقوق سائر مستعِملي الشوارع.
سّيارات  لسائقي  ُيسمح  األطراف،  جميع  حقوق  على  الحفاظ  أجل  من  بأّنه  المحكمة  حكمت   
األجرة بتشويش حركة السير ابتداًء من ساعات الظهر فصاعًدا، لكّنها حظرت عليهم القيام بذلك 

في ساعات الصباح ألّن الشوارع في هذه الساعات تكون مزدحمة بشكل خاّص.
اذكر واشرح الحّقين المتضاربين في هذا الحدث.  -

عّلل إجابتك حسب القطعة.   
اذكر واشرح الطريقة التي انتهجتها المحكمة لحّل التضارب بين الحّقين في هذه الحالة.  -

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.

اشرح كيف يعّبر رمزان من رموز دولة إسرائيل عن كونها دولة يهودية.  .3

اعرض توّجهين بخصوص اعتراف الدول الديمقراطية بحقوق األقّليات.  .4

اعرض الطريقتين المتعاَرف عليهما في العالم للحصول على الجنسية.  .5

اعرض اثنين من األحكام التي تهدف إلى ضمان استقاللية السلطة القضائية في إسرائيل.  .6

اعرض الفرق بين تحقيق مبدأ حسم األكثرية في النظام الديمقراطي وتحقيقه في نظام   .7
غير ديمقراطي.   

أجب عن أحد السؤالين 9-8.

اشرح ما هي االّتفاقية االئتالفية.  .8
اشرح كيف أّدت طريقة االنتخابات المّتبعة في إسرائيل إلى كون جميع الحكومات التي     

حكمت حّتى اليوم هي حكومات ائتالفية.  

اعرض فكرة العقد االجتماعي.  .9
اشرح لماذا المخالفة األيديولوجية - السياسية ُتناقض هذه الفكرة.  

/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.

في السنوات األخيرة ينتهج قسم من قضاة محكمة العدل العليا توّجًها قضائًيا فّعااًل، ويصطدم هذا التوّجه 
بناء  الدولة بخصوص  قّدمه مواطنون ضّد  التماس  أحياًنا مبعارضة من جانب جهات مختلفة.  مثاًل، في أعقاب 
املالجئ، حكمت محكمة العدل العليا بأّنه رغم أّن الدولة قد استنفذت كّل املبلغ املالي الذي ُرصد في امليزانية 

لهذا الغرض، فإّنها ملَزمة مبواصلة متويل بناء املالجئ للحفاظ على حياة وأمن املواطنني.
عّبر أحد الوزراء عن معارضته الشديدة لهذا احلكم.  حسب اّدعاء هذا الوزير، ُيحَظر على محكمة العدل 
ا التدّخل في مواضيع هي من صالحية احلكومة، وفي هذه احلالة مّس تدّخلها مببدأ دميقراطي هاّم.   العليا حظًرا باّتً
على حّد قوله، من املفتَرض أن تبحث محكمة العدل العليا مسائل قضائية فقط، بينما تخضع إدارة الدولة كّلها 
مصروفات  بسبب  اقتصادية  أزمة  جنمت  وإذا  أعمالها،  مسؤولية  تتحّمل  التي  هي  إسرائيل  حكومة  للحكومة.  
من شأن  وإّنا هي  األزمة،  هذه  ملواجهة  التي ستضطّر  هي  العليا  العدل  فليست محكمة  امليزانية،  في  ُتشَمل  لم 

احلكومة.
بخالف الوزير، َأعتقُد أّنه في حاالت معّينة ليس فقط يجوز حملكمة العدل العليا التدّخل في أعمال احلكومة  
ومراقبتها، وإّنا يتوّجب عليها القيام بذلك.  هكذا تستطيع محكمة العدل العليا املساهمة في حتقيق الغاية املرجّوة  
الغرض، مببدأ دميقراطي آخر  املّس، لهذا  إلى  العليا  العدل  الدميقراطي. مع ذلك، تضطّر محكمة  املبدأ  من نفس 
- سيادة جمهور املواطنني في إدارة شؤون الدولة - ألّن احلكومة ستعمل في هذه احلالة من قّوة حكم احملكمة وليس 

ر ألّن هدفه احلفاظ على حقوق املواطنني أنفسهم. من قّوة اجلمهور.  رغم ذلك، في رأيي هذا املّس مبرَّ

أجب عن اثنين من األسئلة 12-10.
حسب أقوال كاتب المقال تنتهج محكمة العدل العليا توّجًها قضائًيا فّعااًل.  اعرض هذا التوّجه.  .10

ه في المثال الذي ذكره كاتب المقال. اشرح كيف ينعكس هذا التوّجّ  

اذكر المبدأ الديمقراطي الذي تّم المّس به حسب اّدعاء الوزير، بسبب تدّخل محكمة العدل   .11
العليا في أعمال الحكومة.  عّلل إجابتك حسب القطعة.

اشرح لماذا حسب هذا المبدأ، يجوز بالذات لمحكمة العدل العليا التدّخل في أعمال الحكومة.  

اذكر المبدأ الديمقراطي الذي تّم المّس به بسبب حكم محكمة العدل العليا، حسب رأي كاتب   .12
المقال.  عّلل إجابتك حسب القطعة.

اشرح كيف يمّس حكم محكمة العدل العليا بهذا المبدأ، حسب رأي 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.

اقتصادية كبيرة بني األغنياء والفقراء.  مع األسف، ال تساهم السياسة  أّيامنا فجوات  توجد في إسرائيل في 
االقتصادية التي تنتهجها حكومة إسرائيل في تقليص هذه الفجوات، وإّنـما تزيد من حّدتها. تؤّدي هذه السياسة 
إلى انتقال موارد الدولة تدريجًيا إلى ملكية األغنياء، بينما يضطّر الفقراء إلى العمل مقابل أجر زهيد يكاد ال يكفي 

احتياجاتهم األساسية، وميّس بقدرتهم على العيش حياة معقولة وإنسانية. 
أعتقُد أّنه من واجب الدولة ضمان معيشة معقولة وإنسانية ملواطنيها بالضبط بنفس املدى الذي من واجبها 
احلفاظ على حياتهم وأمنهم. في رأيي، عدم وجود املساواة في املجال االجتماعي هو أشّد وطأة من عدم وجود 
املساواة في املجال السياسي.  يجب على الدولة الدميقراطية العمل على تقليص الفجوات االجتماعية واالقتصادية 
بني مواطنيها، حّتى ولو مّست بذلك بحّق أصحاب رؤوس األموال في العمل في شروط منافسة حّرة.  إذا لم تعمل 
الدولة على ذلك، سيشعر أبناء الطبقات الضعيفة بعدم قدرتهم على التأثير على النشاط اجلماهيري والسياسي في 
الدولة، وسيمتنعون عن املشاركة في النشاط السياسي. وإذا حدث ذلك،  سُتدار الدولة وفًقا ملصالح األغنياء فقط، 

وليس وفًقا ملصالح  جميع املواطنني.
لتقليص الفجوات االقتصادية واالجتماعية في إسرائيل، يجب على جمهور املواطنني أن ينهض ويعّبر عن رأيه 
والتأثير على  أولويات احلكومة  تغيير سّلم  املتاحة. هكذا فقط نستطيع  القانونية  الطرق  بكاّفة  املواضيع  في هذه 

سياستها، بشكل يؤّدي إلى حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي حملدودي القدرات املاّدية في إسرائيل. 

أجب عن اثنين من األسئلة 15-13.

اذكر حّق الفقراء الذي تّم المّس به، حسب أقوال كاتب المقال، بسبب العمل مقابل أجر زهيد.  .13
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اشرح موقف كاتب المقال من مسألة واجب الدولة تحقيق حقوق من هذا النوع.  

اذكر التوّجه االجتماعي - االقتصادي الذي يؤّيده كاتب المقال.  .14
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اشرح كيف يتحّقق مبدأ الحّرية، حسب هذا التوّجه.  

اذكر نوع جهاز اإلشراف والمراقبة الذي يدعو كاتب المقال إلى تفعيله.  .15
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اشرح لماذا يمكن أن يؤّثر تفعيل جهاز من هذا النوع على أعمال السلطة.  

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

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

قامت إحدى الجاليات اليهودية في العالم بحملة لجمع التبّرعات.  من األموال التي ُجمعت ُأقيمت   .16
األحياء  وترميم  شاّبة  قيادات  كتأهيل  مختلفة،  اجتماعية  مجاالت  في  إسرائيل  في  تعمل  منّظمة 

وتطوير التعليم وغير ذلك.
اذكر واشرح التوّجه لدولة إسرائيل كدولة يهودية، الذي ينعكس في هذا العمل.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   

بأن  حّدد  المستخِدم  بأّن  النادلة  اّدعت  مستخِدمها.  ضّد  العمل  لمحكمة  دعوى  نادلة  قّدمت   .17
يترّكب أجر عملها فقط من اإلكراميات التي تحصل عليها من الزبائن، ويرفض دفع أجر آخر  مقابل 

عملها.
حكمت المحكمة لصالح النادلة، وحّددت بأّن صاحب المطعم ملَزم بدفع أجر مقابل عملها،  

كما يحّدد القانون.   
اذكر واشرح الحّق الذي توّجهت النادلة باسِمِه إلى المحكمة.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   

اختلس موّظف يعمل في إحدى الوزارات الحكومية أموااًل من صندوق الوزارة.  عندما انكشف   .18
أمره، طالب أحد أعضاء الكنيست بأن يقّدم الوزير المسؤول عن هذه الوزارة تفسيًرا للكنيست 
عّما حدث.  اّدعى عضو الكنيست أيًضا أّنّه من الالئق أن يستقيل الوزير من منصبه في أعقاب هذه 

الحادثة.
اذكر واشرح المبدأ الذي طالب عضو الكنيست تحقيقه.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   

/يتبع في صفحة 7/
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أعلنت الحكومة في دولة معّينة عن تغيير في سياستها االقتصادية.  وفًقا للسياسة الجديدة، ستجبي   .19
الدولة من كاّفة المواطنين ضرائب أقّل من تلك التي جبتها في الماضي، بينما ستبدأ في جباية مبلغ 

مالي من المواطنين مقابل الخدمات التعليمية والصّحية التي قّدمتها لهم مّجاًنا حّتى اليوم.
اذكر واشرح التوّجه للدولة الديمقراطية، الذي ينعكس في السياسة الجديدة.  -  

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.


