
دولة إسرائيل מדינת	ישראל	 	

وزارة املعارف משרד	החינוך	 	 	

بجروت لممتَحني اإلعادة أ.  نوع االمتحان:  בגרות	לנבחני	משנה	 א.	 סוג	הבחינה:		

بجروت للممتَحنني اخلارجّيني ب.  בגרות	לנבחנים	אקסטרניים   ב.	  
شتاء  2010/09 موعد االمتحان:  חורף	תש"ע	 מועד	הבחינה:		

141 ،034103 رقم النموذج:  	141	,034103 מספר	השאלון:	

117 ،118 ،024101 	 	117	,118	,024101  

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.  

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 واشرح الحّق الذي باسمه حظر الجيش فالحة الحقول.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   
م االلتماس للمحكمة. اذكر واشرح الحّق الذي باسمه ُقدِّ  -  

عّلل إجابتك حسب 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 واشرح الحّق الذي تّم المّس بتحقيقه، حسب اّدعاء الطالب.  -
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

اذكر واشرح معنى سلطة القانون )الشكلي أم الجوهري(، الذي ينعكس في رّد المديرة.  -
عّلل إجابتك حسب القطعة.    

/يتبع في صفحة 3/



אזרחות,	חורף	תש"ע,	מס'	034103,	141,	024101,	118,	117-	3	-

المدنيات، شتاء 2010/09، رقم 034103، 141، 024101، 118، 117

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 ممّيزين للدستور.  .5

اعرض وظيفَتي المحكمة العليا.  .6

اعرض فرًقا واحًدا بين التوّجه الليبرالي والتوّجه الديمقراطي-االجتماعي، في مسألة تدّخل الدولة   .7
في الجهاز االقتصادي. 

أجب عن أحد السؤالين 9-8.

اعرض مبدأ التعّددية.   .8
ق تركيبة لجنة تعيين القضاة هذا المبدأ. اشرح كيف ُتحقِّ  

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(

اقرأ القطعة بتمّعن، ثّم أجب عن اثنين من األسئلة التي تتعّلق بها.
لتفي  األوان  آن  اآلن  انتخبناك.  الغرض  أبنائنا، ولهذا  تعليم  لرفع مستوى  أجلنا  بأن تعمل من  "وعدَت 
بالوعد!". هذا ما توّجه به رئيس جلنة اآلباء إلى رئيس السلطة احملّلية في إحدى مدن البالد. بالتأكيد ُسمعت 
مثل هذه النداءات في أماكن أخرى أيًضا، لكن مع األسف، الكثير من السلطات احملّلية ال ميكنها االستثمار في 

اجلهاز التعليمي مبا فيه الكفاية، وال تستطيع اإليفاء بالوعود التي ُوعدت في هذا املجال. 
جّيد  بتعليم  إسرائيل  في  الطاّلب  جميع  يحظى  ال  عملًيا  لكن  االنتخابات،  لفترة  مالئمة  الوعود  هذه 
ونوعّي. تعاني الكثير من السلطات احملّلية من أوضاع مالية صعبة، وال تستطيع حتويل امليزانيات التي تحتاجها 
مدارسها، وبسبب ذلك ُتّس جودة التعليم. كما أّن السّكان في هذه السلطات ال يستطيعون عمل الكثير في 
هذه املسألة: صحيح أّنهم يتنّظمون في جلان آباء ويهدفون إلى مراقبة أعمال قسم التربية في السلطة احملّلية،     

إاّل أّنهم ال ميلكون أّية صالحية بإصدار أوامر بتحويل امليزانيات الالزمة للتعليم.
حسب رأيي، أجنع طريقة لرفع مستوى التعليم في األماكن التي تعاني من وضع اقتصادي صعب هي من 
خالل تدّخل احلكومة. يجب على احلكومة حتويل ميزانيات خاّصة للمدارس في هذه األماكن لعّدة سنوات. 
اقتصادًيا.             الغنية  األماكن  في  املقبول  باملستوى  ومساواته  فيها  التعليم  مستوى  حتسني  ميكن  الطريقة  بهذه 

إذا عملنا بهذه الطريقة، سيكون مبقدور كّل طالب في إسرائيل أن يحظى بتعليم جّيد ونوعّي.
)22/8/2009 ،Panet معّد حسب مقال من موقع(          

أجب عن اثنين من األسئلة 10-12 )لكّل سؤال - 12 درجة(.
اذكر واشرح المبدأ الديمقراطي الذي ينعكس في توّجه رئيس لجنة اآلباء إلى رئيس السلطة   .10

المحّلية.  
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر واشرح نوع آلية اإلشراف والمراقبة على السلطة )رسمية أم غير رسمية(، الذي ينعكس   .11
في المقال.  

عّلل إجابتك حسب القطعة.  

ح( التي ُيطالب كاتب المقال باّتخاذها. اذكر واشرح السياسة )تمييز أم تفريق أم تفضيل ُمصحِّ  .12
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

                  /يتبع في صفحة 5/
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الفصل الرابع   )22 درجة(

أجب عن اثنين من األسئلة 13-16 )لكّل سؤال - 11 درجة(.

اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرائجة في إيرلندا. مع ذلك، ُيطالب بعض اإليرلنديين بإحياء اللغة   .13
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 إيرلندا في التشديد   اذكر واشرح مركِّ  -  

عليه.  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

ُدعي باحث آراؤه موضع خالف، إلى مؤتمر نّظمته جمعية تعمل في البحث التاريخي. أثارت هذه   .14
الدعوة غضب الكثير من أعضاء الجمعية، ونادوا منّظمي المؤتمر إلى إلغاء دعوة هذا الباحث.

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

لن يتّم إلغاء دعوته.
اذكر واشرح المبدأ الديمقراطي الذي ينعكس في أقوال منّظمي المؤتمر.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   

                  /يتبع في صفحة 6/



אזרחות,	חורף	תש"ע,	מס'	034103,	141,	024101,	118,	117-	6	-

المدنيات، شتاء 2010/09، رقم 034103، 141، 024101، 118، 117

في  الجديدة  حكوماتهم  سياسة  بعرض  األخيرة  السنوات  في  إسرائيل  في  حكومات  رؤساء  قام   .15
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  في  إلقاء خطاباتهم  الحكومات عن  رؤساء  امتناع 

بشكل الئق.
اذكر واشرح وظيفة واحدة	للكنيست، كان اّدعاء عضو الكنيست باسمها.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   

خالل الحملة االنتخابية في دولة معّينة، أصدر الرئيس أمًرا لألجهزة األمنية باعتقال بعض   .16
المرّشحين.  وقد قام بذلك ليمنعهم من إدارة دعايتهم االنتخابية بنجاعة، وبذلك يمّس 

باحتماالت فوز منافسيه في االنتخابات.
اذكر واشرح الشرط لقيام انتخابات ديمقراطية الذي ال يتحّقق في هذه الدولة.  -  

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.


