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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.  

الحقول  المنطقة فالحة  في  الُمزارعين  على  الجيش  البالد، حظر  في شمال  أمني  توّتر  أثر  على   .1
القريبة من الحدود. حسب أقوال قائد الجيش في المنطقة، ال يمكنه ضمان سالمة الُمزارعين 

الذين يعملون بالقرب من الحدود.
اّدعائهم،  الحظر. حسب  بإلغاء  للمحكمة وطالبوها  التماًسا  المنطقة  في  الحقول  قّدم أصحاب   
الحقول تتبع لهم ولذلك ال يستطيع الجيش حظر العمل فيها. وقد أضافوا أّن الحظر الذي فرضه 
الجيش يمّس بدخلهم أيًضا.  رفضت المحكمة االلتماس وأقّرت أّنه في هذه الحالة يجب ترجيح 

موقف الجيش. 
اذكر واعرض الحّق الذي باسمه حظر الجيش فالحة الحقول.  أ. 

اشرح كيف ينعكس هذا الحّق في القطعة.  
م االلتماس للمحكمة. اذكر واعرض الحّق الذي باسمه ُقدِّ ب. 

اشرح كيف ينعكس هذا الحّق في القطعة.  
 

تحظر مدرسة معّينة على طاّلبها الخروج من حدود المدرسة خالل الساعات التعليمية، وحّتى في   .2
االستراحات. خرج أحد الطاّلب من حدود المدرسة بدون إذن، لذلك تّم استدعاؤه إلى المديرة 
لمساءلته. اّدعى الطالب في المساءلة أّن هذا الحظر يمّس بأحد حقوقه، وال يمكن معاقبته على 

هذا التصّرف.
قالت المديرة، في رّدها على أقوال الطالب، إّن الحظر معلوم لجميع الطاّلب؛ وقد تّم إقراره في   
دستور المدرسة وفًقا ألوامر وزارة المعارف، كما تّمت المصادقة عليه من ِقبل المفّتش المسؤول 

عن المدرسة. لذلك سُيعاقب الطالب على اإلخالل بالحظر.
اذكر واعرض الحّق الذي تّم المّس بتحقيقه، حسب اّدعاء الطالب. أ.   

اشرح كيف ينعكس هذا الحّق في القطعة.   
اذكر واعرض معنى سلطة القانون )الشكلي أم الجوهري(، الذي ينعكس في رّد المديرة. ب. 

اشرح كيف ينعكس هذا المعنى 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 المجموعة اإلثنية )الِعرقية( والقومية.  .3

اشرح كيف ُتعبِّر الكيرن كييمت إلسرائيل عن الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.   .4

اعرض واجبين مفروضين على كّل إنسان يعيش في مجتمع ديمقراطي تجاه اآلخرين   .5
)واجبات اإلنسان لكونه إنساًنا(.  

اعرض وظيفَتي المحكمة العليا.  .6

اشرح كيف تتيح دولة إسرائيل لألقّليات التي تعيش فيها تحقيق حقوق المجموعة الخاّصة   .7
بها في مجالين.  

 
أجب عن أحد السؤالين 9-8.

ما هو االستفتاء العاّم؟    .8
ق االستفتاء العاّم مبدأ تقييد السلطة.  اشرح كيف يمكن أن ُيحقِّ  

اعرض المعنى الجوهري للديمقراطية )الديمقراطية كقيمة( .  .9
اشرح كيف تساهم عملية تشريع القوانين في إسرائيل في المحافظة على هذا المعنى   

للديمقراطية.

/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 صفحة 5(، 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. 
حتظى البرامج التلفزيونية اإلسرائيلية التي حتاكي الواقع )"برامج الريئاليتي"( بنسبة مشاهدة عالية. في السنة 

األخيرة ُطِلَب من املشتركني في بعض هذه البرامج أكل حيوانات ُيحظر أكلها حسب الشريعة اليهودية.         
املهّمات  متّس هذه  أّواًل،  يهودية:  دولة  في  الئًقا  ليس  املشتركني  على  املهّمات  مثل هذه  فرض  أّن  أعتقد 
بالطابع اليهودي للدولة، وثانًيا، هذه املهّمات متنع الشخَص الذي يلتزم بإقامة الفرائض الدينية من االشتراك في 

هذا النوع من البرامج بخالف َمن هو ليس متدّيًنا.
هذا ليس شأني إذا لم يحافظ شخص معنّي على َكْشروت الغذاء الذي يأكله. مع ذلك، تعتمد دولة إسرائيل 
على التراث اليهودي حّتى وإن لم تكن ملتزمة بالشريعة اليهودية، ومعظم اليهود الذين يعيشون فيها يحترمون 
التقاليد الدينية. حسب رأيي، هذه التقاليد هي األساس الذي ُأقيمت الدولة عليه، ولذلك آمل أن َتُكفَّ القنوات 

التلفزيونية العاّمة عن عرض أكل احلشرات العلني، وأن ال متّس مبشاعر اجلمهور وبالطابع اليهودي للدولة.
لكن حسب  التعبير،  في  حّريتها  تقييد  دون  برامج  إنتاج  حّقها  من  أّنه  تّدعي  اإلعالم  وسائل  أّن  صحيح 
رأيي هذا احلّق ليس مطلًقا. حّرية تعبير وسائل اإلعالم جاءت لتمكينها من تغطية الواقع كما هو، لكّن القنوات 
التلفزيونية تعرض هذا الواقع بصورة مشّوهة: تعرض أكل الزواحف واحلشرات، وتنقل رسالة مفادها أّن قيم الديانة 
اليهودية ال تهّم معظم اجلمهور بتاًتا. يخلق هذا العرض توّترات بني املتدّينني والعلمانيني نحن في غًنى عنها، 

لذلك على القنوات التلفزيونية الكّف عن هذا العرض.    
)30/4/2009 ،Nrg معّد حسب مقال من موقع(                               

أجب عن اثنين من األسئلة 10-12 )لكّل سؤال - 12 درجة(.      
اعرض مبدأ المساواة.   .10

اشرح كيف تّم المّس بتحقيق هذا المبدأ، حسب أقوال كاتب المقال.   

اعرض توّجه "دولة القومية اليهودية - الثقافية".  .11
اشرح كيف ينعكس هذا التوّجه في اّدعاء كاتب المقال.  

 
اعرض وظيفة وسائل اإلعالم في بناء الواقع.  .12

اشرح لماذا، حسب رأي كاتب المقال، ال تقوم وسائل اإلعالم بوظيفتها في بناء الواقع   
كما يجب.    /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.  
 للطاّلب في الوسط العربي قدرة على حتقيق حتصيالت تعليمية جّيدة، لكّنهم في أحيان كثيرة يواجهون 
املستمّر،  إسرائيل  حكومات  جتاهل  هي  األساسية  الصعوبات  إحدى  قدراتهم.  حتقيق  من  متنعهم  صعوبات 
لالحتياجات اخلاّصة للسلطات احملّلية في الوسط العربي. مع األسف، الصعوبات التي تعاني منها السلطات في 
الدروس الضرورية، ولذلك مُتّس  املعّلمني ومن توفير جميع  الدوام من متويل رواتب جميع  امليزانية متنعها على 

حتصيالت الطاّلب. 
يحاول أهالي الطاّلب قدر إمكانهم العمل من أجل أبنائهم، لكن دون جدوى. يتنّظمون في إطار جلان آباء 
ويراقبون نشاطات املدارس وأقسام التربية في السلطات احملّلية، إاّل أّن هذه اللجان ال تتمّتع بصالحية إصدار أوامر 
بتحويل امليزانيات. صحيح أّنهم يقومون بني املّرة واألخرى باإلعالن عن اإلضراب عن التعليم ليدفعوا السلطات 
إلى تصحيح مشاكل األمان في املدارس، غير أّن هذه اإلضرابات بالتأكيد ال تساهم في حتسني حتصيالت الطاّلب 

التعليمية.
حسب رأيي، أجنع طريقة لتحسني وضع الطالب العربي هي من خالل تدّخل حكومي. يجب على احلكومة 
الوسط  احملّلية في  أن تعترف بوجود املشكلة وأن حتّول ميزانيات تعليمية خاّصة خالل عّدة سنوات للسلطات 
العربي، والسلطات احملّلية تقوم بدورها بنقل هذه امليزانيات إلى املدارس التي حتتاجها، وبذلك يستطيع الطاّلب 

          )معّد حسب مقال من موقع Panet، 22/8/2009(حتقيق قدراتهم التعليمية احلقيقية.    

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

اعرض وظيفة السلطات المحّلية في تقديم الخدمات التعليمية.  .13
اشرح كيف تنعكس هذه الوظيفة في القطعة.   

ما هي الجمعيات التطّوعية لمراقبة أعمال السلطة؟  .14
اشرح كيف تنعكس آلية المراقبة هذه في القطعة.  

ح. اعرض سياسة التفضيل الُمصحِّ  .15
اشرح كيف تنعكس هذه السياسة في اقتراح 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(.

اللغة  بإحياء  اإليرلنديين  ُيطالب بعض  إيرلندا. مع ذلك،  في  الرائجة  اللغة  اإلنجليزية هي  اللغة   .16
الكلتية، التي هي لغة آبائهم القديمة. لهذا الغرض يقوم هؤالء اإليرلنديون بتفعيل وسائل إعالم 

تعمل باللغة الكلتية، ويقومون بنشاطات ثقافية مختلفة بهذه اللغة.     

ب الهوية الذي يرغب مؤّيدو إحياء اللغة الكلتية في التشديد عليه. اذكر واعرض مركِّ  -  
ب في القطعة. اشرح كيف ينعكس هذا المركِّ   

ُدعي باحث آراؤه موضع خالف، إلى مؤتمر نّظمته جمعية تعمل في البحث التاريخي.  أثارت هذه   .17
الدعوة غضب الكثير من أعضاء الجمعية، ونادوا منّظمي المؤتمر إلى إلغاء دعوة هذا الباحث. 

في رّد على هذا النداء، أعلن المنّظمون بأّن أحد أهداف المؤتمر هو عرض آراء مختلفة على أعضاء   
الجمعية. لذلك رغم أّن مواقف هذا الباحث استثنائية ومناقضة آلراء أغلبية أعضاء الجمعية، 

لن يتّم إلغاء دعوته.   

اذكر واعرض المبدأ الديمقراطي الذي ينعكس في أقوال منّظمي المؤتمر.  -  
اشرح كيف ينعكس هذا المبدأ في القطعة.   

في  الجديدة  حكوماتهم  سياسة  بعرض  األخيرة  السنوات  في  إسرائيل  في  حكومات  رؤساء  قام   .18
خطابات ألقوها خارج مقّر الكنيست. وقد قاموا بذلك ألّنه من عادة أعضاء الكنيست مقاطعة 

خطاباتهم في هيئة الكنيست، وهذه المقاطعات تحظى بتغطية إعالمية. 
اّدعى أحد أعضاء الكنيست أّن تصّرف رؤساء الحكومات هذا غير الئق في دولة ديمقراطية، ألّن   
مقاطعات أعضاء الكنيست هي تعبير عن عدم رضا الجمهور عن أداء الحكومة. حسب أقواله، 
بوظائفها  القيام  للكنيست  يتيح  الكنيست ال  إلقاء خطاباتهم في  الحكومات عن  امتناع رؤساء 

بشكل الئق.    

اذكر واعرض وظيفة واحدة للكنيست، كان اّدعاء عضو الكنيست باسمها.   -  
اشرح كيف تنعكس هذه الوظيفة في القطعة.   

/يتبع في صفحة 7/
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جرت في اآلونة األخيرة عّدة محاوالت لتغيير طريقة تعيين القضاة في إسرائيل. كان أحد االقتراحات   .19
لون  في هذه المسألة زيادة عدد ممّثلي الكنيست والحكومة في لجنة تعيين القضاة، بحيث ُيشكِّ
عن  أوضح  بصورة  ُتعبِّر  الطريقة  بهذه  اللجنة  أّن  االقتراح  هذا  مقّدمو  اّدعى  اللجنة.  في  أغلبية 

المواقف التي يمّثلها منتَخبو الشعب. 
في رّد على هذا االقتراح، صّرح رجل قانون مشهور أّن تقليص حّصة ممّثلي الجهاز القضائي في   
ه عمل السلطة القضائية، لذلك يجب االمتناع  اللجنة يمّس بتحقيق أحد المبادئ الهاّمة التي ُتوجِّ

عن القيام بذلك. 

ه السلطة القضائية، والذي َيمسُّ االقتراُح بتحقيقه. اذكر واعرض المبدأ الذي ُيوجِّ  -  
اشرح كيف ينعكس المّس بهذا المبدأ في القطعة.   

يدور في العاَلم جدل في مسألة إذا كان ُيسمح للدولة العمل بطرق تناقض الديمقراطية، لمواجهة   .20
المبادئ  اّتخاذ خطوات تناقض  ر  ُتبرِّ أّن مواجهة اإلرهاب  المنّظمات اإلرهابية. هناك َمن يّدعي 

الديمقراطية، بينما يّدعي آخرون أّنه ال يجب العمل في أّية حالة بطرق تناقض الديمقراطية.
عّبر عن موقفك في هذه المسألة.  اعرض تعليَلْين يدعمان موقفك، ويعتمدان على             -  

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

عرض تعليَلْين، تدعم من خاللهما اّدعاءك، اعتماًدا على مصطلحات    - التعليل  ب.    
ومعلومات من مجال 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.


