
  األسئله
  ) درجه 14( الفصل األول 

  
   .2-1 السؤالني أحدأجب عن 

  
حظيت الكعكة بنجاح كبري ، وجلب بيعها . ابتكر خباز مشهور وصفة لكعكة جديدة   .1

ترك املساعد مكان . قرر مساعد اخلباز منافسة اخلباز املشهور . أرباحاً مادية كبرية للخباز 
حجم مبعيات خمبزه ، قام املساعد خببز كعك حسب لزيادة . عمله وفتح خمبزاً منافساً 

  .الوصفة اليت ابتكرها اخلباز املشهور ، وباعه دون احلصول على إذن منه 
قدم اخلباز دعوى للمحكمة ضد مساعده بادعاء أن املساعد تصرف خبالف القانون ، ومس 

ن يتوقف عن قبلت احملكمة ادعاءات اخلباز وحكمت على املساعد بأ. بتحقيق أحد حقوقه 
  .بيع الكعك حسب وصفة اخلباز ، وعليه أيضاً تعويض اخلباز عن املس حبقه 

  
  . اذكر واشرح احلق الذي مت املس بتحقيقه ، حسب ادعاء اخلباز   -  
  .لل إجابتك حسب القطعة ع    
  . املخالفة الذي ينعكس يف تصرف مساعد اخلباز نوعاذكر واشرح   -  
  .ل إجابتك حسب القطعة عل    

  
  
يف إحدى الدول الدميقراطية ، ال تتدحل احلكومة عادةً يف احلياة اإلقتصادية ، وذلك لتشجيع   . 2

نشبت يف هذه الدولة أزمة اقتصادية شديدة ، هددت ايار . املنافسة احلرة يف جمال األعمال 
يف أعقاب هذه األزمة ، قررت احلكومة منح مساعدة مالية . شركات وبنوك خاصة كثرية 

  .ملرة واحد لعدة شركات وبنوك عانت من صعوبات مالية ، وذلك ملنع إغالقها رية كب
وجه سؤال لوزير املالية ملاذا عملت احلكومة خبالف التوجه االقتصادي املتبع يف هذه الدولة 

أجاب وزير املالية أنه يف هذه احلالة منح املساعدة يالئم . والذي يقضي بعدم التدخل 
حسب أقواله ، وفقا هلذا التوجه أيضاً ، على احلكومة أن تتدخل يف . ه بالذات هذا التوج

يف . النشاط االقتصادي ، عندما تدعو احلاجة لتأمني الشروط املعيشية األساسية للمواطنني 
هذه احلالة ، بسبب األزمة االقتصادية هناك خطر أن يصبح الكثري من املواطنني عاطلني عن 

  .نح مساعدة مالية ملنع هذا اخلطر العمل ، فقررت احلكومة م



  
  . االجتماعي املتبع يف هذه الدولة –اذكر واشرح التوجه االقتصادي  -

  .علل إجابتك حسب القطعة 
 . للمواطنني ، الذي أرادت احلكومة منع املس به االجتماعياذكر واشرح احلق  -

  . علل إجابتك حسب القطعة 
  

  
  ) درجه 40( الفصل الثاين 

  : أسئلة أربعة عليك اإلجابه عن يف هذا الفصل
  ،)  درجات 9 –لكل سؤال  ( 7-3 من األسئلة ثالثةعن 

 )  درجه 13 –للسؤال  ( 9-8 السؤالني أحدوعن 
  
   .7-3 من األسئلة ثالثة عن باختصارأجب 

  
  . من وثيقة االستقالل يعربان عن االلتزام بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل مثالنيأعط   .3
  
  
  ) .الستاتوس كفو (  مث ترتيبهما بواسطة اتفاق الوضع القائم مسألتني اعرض  .4
  
  
  .اشرح ما هي احلقوق الطبيعية   . 5
  
  
  .اعرض التوجه الليربايل املعتدل بالنسبة حلقوق األقليات   .6
  
  
  .اشرح ما هي املسؤوليه احلكومية   .7
  



  
   .9-8 السؤالني أحدأجب عن 

  
  . القوميه نوعي أعرض   .8

نوع القومية الذي أُعد قانون العودة لتحقيقه ، واشرح كيف حيقق قانون العودة هذا اذكر 
  .النوع من القومية 

  
  . اشرح ملاذا يعترب حتقيق مبدأ تقييد السلطة ضرورياً لقيام نظام حكم دميقراطي   .9

 .اشرح كيف حتقق االنتخابات الدميقراطيه هذا املبدأ   
 
  
  

  ) درجه 24( الفصل الثالث 
  ، واإلجابه ) 2 أو القطعه 1القطعه (  القطعتني إحدى هذا الفصل عليك اختيار يف

  ) . درجة 12 –لكل سؤال (  من األسئلة اليت تتعلق بالقطعة اليت اخترا اثننيعن 
  

  1القطعة 
  .إذا اخترت هذه القطعة ، اقرأها بتمعن ، مث أجب عن اثنني من األسئله اليت تتعلق ا 

  
 حدة اإلجرام وأعمال املنظمات اإلجراميه املختلفه املختلفه خطراً على استقرار     يشكل ازدياد   

تعمل هذه املنظمات اإلجراميه خبالف القانون ، وبذلك تشكل خطراً على           . الدميقراطيه يف إسرائيل    
 استقرار اتمع ، ألا ختل بالترتيبات اليت متكن قيام اتمع ووجوده ، وبذلك ميس حتقيـق مبـدأ                 

  .، الذي يعترب ضرورياً لقيام كل جمتمع دميقراطي ) اإلمجاع ( التوافقية 
أعمال املنظمات اإلجراميه تضع دولة إسرائيل أمام حالة الطوارئ ، بسبب اخلطـر الـذي                 

. لذلك يتوجب على الدولة التعامل مع اإلجرام على أنه عمليه إرهابية . تشكله على سالمة اجلمهور 
 هذه الظروف على الدولة أن حتقق صالحيتها وأن تفعل وسيلة قانونية معينه ، تتيح               أعتقد أنه يف مثل   

زج رؤساء املنظّمات اإلجرامية يف السجن ملدة طويلة ، حتى وإن مل تكن بأيدي الشرطة أدلّة علـى                
  .إجرامهم 



به تدعي منظّمات احملافظة على حقوق اإلنسان واملواطن أنّ سجن شخص دون إثبات ارتكا              
جرمية ودون أن تكون لديه إمكانية مواجهة األدلة املعروضة ضده ، خمالف ألحد حقوق اإلنسان اليت          

إنين أتفق مع هذا األدعاء ، لكنين أعتقد أنّ حق اجلمهور يف احلياة واألمن أهم من حقوق          . يتمتع ا   
 على سالمة اجلمهور ، ويف هذه يف رأيي سجن هؤالء ارمني هو طريقة مناسبة للمحافظة        . ارمني  

  .األيام هي حيوية للمحافظة على استقرار اتمع والدميقراطية يف إسرائيل 
   )10/9/2008معد حسب معريف ،( 

  
   .12-10 من األسئلة اثننيأجب عن 

  
  . اذكر معىن سلطة القانون الذي مت املس به بسبب أعمال املنظمات اإلجرامية   .10

  . القطعة علل إجابتك حسب  
  ) .اإلمجاع ( اشرح كيف يعرب هذا املعىن لسلطة القانون عبد مبدأ التوافقية   

  
اذكر واشرح الوسيلة اليت يطالب كاتب املقال احلكومة بتفعيلها ، للمحافظة على سالمة   . 11

  .اجلمهور 
  .علل إجابتك حسب القطعة   

  
اذكر واشرح حق املسجونني الذي مت املس بتحقيقه حسب ادعاء منظمات احملاظفة على   .12

   .  حقوق اإلنسان واملواطن
  .علل إجابتك حسب القطعة   

  
  

  . الفصل الرابع – ، انتقل إىل الصفحة التالية 1إذا أجبت عن اسئلة تتعلق بالقطعة  : انتبه
  

  2القطعة 
  . بتمعن ، مث أجب عن اثنني من األسئله اليت تتعلق ا إذا اخترت هذه القطعة ، اقرأها

  



إسرائيل هي دولة يهوديه ودميقراطية ، بكوا دولة قومية يهودية ، ينعكس طابعها يف قوانني            
ويكوا دولة دميقراطية ترغب أيضا يف احملافظة على حتقيـق حقـوق جمموعـات     . تؤكد يهوديتها   

مع ذلك ، حـىت يف  . ا تساعدها يف احملافظة على مميزاا اخلاصه        األقليات اليت تعيش فيها ، وحىت أ      
دولة دميقراطية كإسرائيل ، أختوف أن تستغل القومية احلاكمة أفضليتها التعددية وقوـا للتـصرف             

  .باستبداد جتاه األقليات ، وبذلك يستغل أحد املبادئ الدميقراطية استغالال مرفوضاً 
ع جمموعات األقليات يف إسرائيل أن ترى يف السلطة التشريعية          بسبب هذا اخلطر ، ال تستطي     

اجلهة الوحيدة اليت حترض على احملافظة على حقوقها ، باإلضافة إىل ذلك ، مل يشرع يف إسرائيل حىت          
مقابل ذلك ، يوجد يف احملكمة العليا قضاة تـشكل          . اآلن قانون حيمي هذه احلقوق بشكل واضح        

لذلك تستطيع جمموعات األقليات أن ترى      . ئيا حيمي حقوق األقليات     قرارات حكمهم تشريعا قضا   
  . يف احملكمة العليا مؤسسة هامة للمحافظة على حقوقها 

لذلك ، لضمان محاية . مع األسف ، فقط قسم من قضاة احملكمة العليا ينتهجون هذا التوجه 
قانون .  من املس بتحقيقها     حقوق جمموعات األقليات ينبغي تشريع قانون أساس مينع سلطات احلكم         

أعتقد أنه  .  عضو كنيست على األقل      61األساس هذا سيكون باإلمكان تغيريه فقط إذا أيد التغيري          
ذه الطريقه سنحافظ على جناعة القانون ، وبذلك نضمن أن حتمي الدولة حقوق جمموعات األقليات 

.  
  ) 10/9/2008معد حسب هآرتس ،( 

  
  

   .15-13لة  من األسئاثننيأجب عن 
  

اذكر واشرح املبدأ الدميقراطي الذي يتخوف كاتب املقال من استغالله استغالال  .13
  .مرفوضاً 

  .علل إجابتك حسب القطعة 
  

  .اذكر واشرح التوجه القضائي لقضاة احملكمة العليا الذي ينعكس يف القطعة   .14  
  .علل إجابتك حسب القطعة 

    
 ، الذي يطالب كاتب املقال حتديده يف القانون اذكر املميز اخلاص لقانون األساس  .15

  .علل إجابتك حسب القطعه . يقترحه الذي 



  ) درجة 22( الفصل الرابع 
  

  ) . درجة 11 –لكل سؤال  ( 19-16 من األسئلة اثننيأجب عن 
  

حسب أقوال . امت إحدى صحف يوم اجلمعة رئيس بلدية معيناً مبخالفة القانون   .16
يس البلدية إىل ملكيته سيارة كانت مبلكية البلدية دون أن يدفع الصحيفة ، نقل رئ

قدم رئيس البلدية دعوى حملكمة ضد رئيس حترير الصحيفة ، بادعاء أن . مقابلها 
حسب أقواله ، . اامات الصحيفة غري صحيحة ومتس مبكانته بني سكان املدينه 

كان مفتوحاً للجمهور دفع مقابل السيارة مثنها الكامل ، بعد أن كسب يف مزاد 
لذلك طالب . العريض ، وبعد أن حصل على مجيع األذون املطلوبة لشراء السيارة 

  .أن تنشر الصحيفة تكذيباً ملا نشر 
قبلت احملكمة ادعاءات رئيس البلدية وأقرت بأنه تصرف وفقا للقانون ، وبأن ما 

اعتذار عن لذلك على الصحيفة أن تنشر رسالة . نشر يف الصحيفة غري صحيح 
 .احلدث 
  .لصحيفة ااذكر واشرح احلق الذي قدم بامسه رئيس البلدية دعوى ضد             -

  .علل إجابتك حسب القطعة     
  
  

أحد مديري . تعمل يف إسرائيل عدة منظمات عماليه هدفها رعاية حقوق العمال   .17
هذه منظمة العمال الكبريه يف إسرائيل صرح يف مقابلة إلحدى الصحف أن 

لذلك يقترح على مجيع املنظمات . املنظمات ال تعمل بنجاعة بسبب كثرة عددها 
  .أن تتحد 

يف رد على أقواله هذه ، قال رئيس إحدى املنظمات الصغريه إن منظمته تعارض 
حسب أقواله ، تعمل كل واحدة من املنظمات من أجل املصاحل . هذا اإلحتاد 

 مت احتاد هذه املنظمات يف إطار منظمة واحدة ، اخلاصة للعمال األعضاء فيها ، وإذا
  .فإا لن تستطيع العمل على حتقيق مصاحلها 

  اذكر واشرح املبدأ الدميقراطي الذي ينعكس يف موفق املنظمة الصغرية   -
  .علل إجابتك حسب القطعة     

  



  
هة يف أسكتلندا يسمح للسكان األسكتلنديني إدارة شؤوم تقريبا دون تدخل من ج  .18

يوجد يف استكتلندا جملس نواب خاص ا وأجهزه قانونية . السلطات الربيطانية 
متلك حكومة اسكتلندا صالحية احلسم يف مجيع شؤون . وقضائية وتربوية خاصة 

  .املنطقة ، باستثناء الشؤون اخلارجية واألمنية ، اليت ختضع فيهما حلكومة بريطانيا 
     يف بكاملهلذي ال يتحقق  اذكر واشرح الشرط لقيام دولة ا  -
  .أسكتلندا    
  .علل إجابتك حسب القطعة     

  
  

وقع وزير التجارة والصناعة على اتفاقية جتارية مع دولة ال توجه بينها وبني إسرائيل   .19
عرب أحد أعضاء الكنيست عن احتجاجه على هذا العمل ، . عالقات دبلوماسية 

 على هذه االتفاقية دون احلصول على وادعى أن الوزير ال ميلك صالحية التوقيع
  .موافقة الكنيست 

يف رد على هذا االدعاء ، قال املتحدث باسم الوزير إن احلكومة هي اليت تدير   
الشؤون االقتصادية يف إسرائيل ، وإنه ليس هناك قانون يلزمها باحلصول على موافقة 

 لوزير التجارة والصناعة لذلك جيوز. الكنيست لالتفاقيات التجارية اليت توقع عليها 
  .التوقيع على هذه االتفاقيات باسم حكومة إسرائيل 

اذكر واشرح صالحية احلكومة ، اليت عمل بامسها وزير التجارة   -  
 .والصناعة   
  .عةعلل إجابتك حسب القط  

  
  


