
دولة إسرائيل מדינת	ישראל	 	

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.	  
صيف 2010 موعد االمتحان:  קיץ	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(		—		ראשון	פרק 	 	

- 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	 	 	

100 درجة   - 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(.
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.  

قّرر رئيس بلدية تحويل ميزانية خاّصة في السنتين القادمتين إلى مدارس تعاني من ترّدي مستواها   .1
التدريسي.  يرغب رئيس البلدية من خالل ذلك في مساعدة هذه المدارس في مساواة مستوى 

التدريس فيها بالمدارس األخرى.
طلب الكثير من األهالي معرفة أّية مدارس ستحصل على الميزانية الخاّصة.  اّدعى األهالي بأّنهم   
في  بالفعل  ستساعد  الخاّصة  الميزانية  أّن  من  والتأّكد  المدارس  هذه  نشاط  متابعة  في  يرغبون 
تحسين مستوى تدريس أبنائهم.  في رّد على طلبهم، قال المتحّدث باسم البلدية بأّن نشر أسماء 

المدارس سيكّون صورة سلبية لها، ولذلك ستمتنع البلدية عن القيام بذلك.   
ح أم تمييز( التي تنعكس في قرار رئيس  اذكر واشرح السياسة )تفريق أم تفضيل مصحِّ  —

البلدية.
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

ا واحًدا ينعكس في طلب األهالي. اذكر واشرح حّقً  —
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

 
ضرًرا  ألحق  قد  معّين  لشخص  قّدمه  الذي  العالج  أّن  باّدعاء  األطّباء  أحد  ضّد  شكوى  مت  ُقدِّ  .2
بصّحته بداًل من شفائه.  أثناء المحكمة طلب الطبيب استدعاء شهود تلّقوا منه في الماضي نفس 

العالج، ليشهدوا على نجاحه.
الشهود الذين تّم استدعاؤهم طلبوا عدم وجود حضور في قاعة المحكمة أثناء شهادتهم، كي   
ال يكشفوا حالتهم الصّحية  أمام الجمهور.  رفض القاضي هذا الطلب، ألّنه تخّوف من أن يمّس 
بأحد حقوق الطبيب لو استجاب له.  رغم ذلك سمح القاضي للشهود باإلدالء بشهادتهم بدون 

الكشف عن اسمهم وعن وجههم.
اذكر واشرح حّق الشهود الذي ينعكس في طلبهم.  —  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   
اذكر واشرح الحّق الذي رفض القاضي باسمه طلب الشهود.  —

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 أحد رموز الدولة عن كون إسرائيل دولة يهودية.   .3

اعرض فرًقا واحًدا بين القومية اإلثنية والقومية السياسية.   .4

أعِط من وثيقة االستقالل تعبيرين اللتزام دولة إسرائيل تجاه مواطنيها غير اليهود.  .5

نظام الحكم في الدولة الديمقراطية الحديثة ال يمكنه االعتماد على الديمقراطية المباشرة فقط.  .6
اعرض سببين لذلك.  

اعرض اثنين من أنواع القضاء في إسرائيل.  .7

 
أجب عن أحد السؤالين 9-8.

اعرض المعنى الشكلي للديمقراطية )الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم(.   .8
اشرح كيف يحّقق مبدأ حسم األكثرية هذا المعنى للديمقراطية.   

اعرض مبدأ تقييد السلطة.  .9
اشرح كيف تحّقق إحدى وظائف المستشار القضائي للحكومة هذا المبدأ.  

/يتبع في صفحة 4/
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الفصل الثالث			)24 درجة(
اقرأ القطعة بتمّعن، ثّم أجب عن اثنين من األسئلة التي تتعّلق بها.

قبل عّدة سنوات، بادر رئيس املجلس في البلدة التي َأْسُكُن فيها إلى إنشاء متحف بلدي.  وقد قام بذلك 
من أجل عرض تاريخ البلدة والثراء الثقافي وخاّصّية املجموعات املتنّوعة التي تعيش فيها.  تكاليف إنشاء املتحف 
دت له، لذلك تكّبدت السلطة احملّلية خسائر مالية، ولم يعد باستطاعتها توفير  جتاوزت كثيًرا امليزانية التي ُحدِّ

جميع اخلدمات التي ُيفَترض توفيرها للسّكان.
َسُيْقصي  بأّنه  الداخلية  السلطة احملّلية، أعلن وزير  الذي عانت منه  الوضع االقتصادي الصعب  في أعقاب 
رئيس املجلس من منصبه وسيعّين أشخاًصا من جهته ليديروا شؤون السلطة احملّلية. حسب أقواله، احلرص على 
العمل السليم للسلطات احملّلية هو أحد أهّم وظائف وزارة الداخلية، وعلى الوزير اّتخاذ هذه اخلطوة عندما ال توّفر 

السلطة احملّلية اخلدمات األساسية للسّكان. 
أعلم أّنه من صالحية وزير الداخلية إقصاء رئيس املجلس من منصبه، لكن حسب رأيي هذه اخلطوة متطّرفة 
كان يجب االمتناع عن القيام بها.  أرى في ذلك تدّخاًل شديًدا للغاية في إدارة شؤون البلدة، وال يجب اّتخاذ 
هذه اخلطوة قبل محاولة العمل بطرق أخرى لتحسني الوضع.  إذا اعتقد وزير الداخلية أّنه يجب استبدال رئيس 
املجلس، عليه إصدار أمر بتقدمي موعد االنتخابات للسلطة احملّلية.  بذلك يستطيع السّكان أن يقّرروا بأنفسهم 
من يدير شؤون البلدة، ورئيس املجلس الذي سُينتَخب ميكنه العمل ليس فقط من أجل السّكان، وإّنما باسمهم 

أيًضا. 
                                           )معّد حسب مقال من موقع أخبارنا، 25/9/2008(

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

اذكر واشرح المبدأ الديمقراطي الذي أراد رئيس المجلس تحقيقه بإنشاء المتحف.  .10
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر واشرح نوع المسؤولية )حكومية أم وزارية( الذي ينعكس في أقوال وزير الداخلية.  .11
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر واشرح المبدأ الديمقراطي الذي يعتمد عليه كاتب المقال في انتقاده لوزير الداخلية.  .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(.

تحت قاع البحر، بالقرب من أحد شواطئ البالد، اكُتشف مجّمع كبير للغاز الطبيعي.  بدأت   .13
شركة أوروبية في تحضيراتها للحفر الستخراج الغاز من هناك.  في رّد على ذلك، أعلنت وزارة 
البنى التحتية بأّنه بما أّن المجّمع موجود في مجال حدود إسرائيل، فإّن الحّق في الحفر في هذا 

المكان واستخراج الغاز من المجّمع سُيمنح لشركة إسرائيلية وليس لشركة من خارج البالد.

اذكر واشرح شرًطا واحًدا لقيام الدولة، ينعكس في إعالن وزارة البنى التحتية.  -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

هذه  إطار  في  التشغيل.   خدمات  من  قسم  لخصخصة  محاوالت  األخيرة  السنوات  في  جرت   .14
المحاوالت نقلت الحكومة إلى شركات خاّصة مسؤولية التأهيل المهني وإيجاد عمل لمجموعات 

معّينة من العاطلين عن العمل.
دت لها، وبقي  في نقاش جرى في الكنيست، اّتضح أّن هذه الشركات لم َتِف بالغايات التي ُحدِّ  
الكثيرون عاطلين عن العمل.  اّدعى أحد أعضاء الكنيست أّن هذه المحاوالت فشلت ألّن الدولة 

تخّلت عن مسؤوليتها في التكّفل بالعاطلين عن العمل، ولم تراقب عمل الشركات كما يجب.
اذكر واشرح التوّجه االقتصادي - االجتماعي الذي انتهجته الدولة، حسب أقوال عضو    -  

الكنيست، في هذه الحالة.  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

قام مخرج سينمائي مشهور بإنتاج سلسلة أفالم عرض فيها عمليات اّتخاذ القرارات في مؤّسسات   .15
الحكم في الواليات المّتحدة.  اّدعى المخرج في هذه األفالم أّن مصالح أصحاب رؤوس األموال 
هي التي توّجه أعمال مؤّسسات الحكم، وليس مصالح مجمل المواطنين.  نجح هذا المخرج من 

خالل سلسلة األفالم في إثارة نقاش عاّم واسع كان له أثر على طرق عمل السلطة.
اذكر واشرح نوع جهاز اإلشراف والمراقبة على السلطة )رسمي أم غير رسمي(، الذي  -  

ينعكس في القطعة.    
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

/يتبع في صفحة 6/
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في يوم دراسي في موضوع القومية في الدولة وفي العالم، اّدعى أحد المحاضرين أّن طابع دولة   .16
إسرائيل يؤّدي إلى توّتر بينها وبين الجمهور العربي.  حسب أقواله، يمكن لهذا التوّتر أن يتالشى 
فقط إذا غّيرت الدولة طابعها وتبّنت توّجه "دولة جميع مواطنيها".   في رّد على هذه األقوال، 
قالت متحّدثة أخرى بأّن هناك تبريًرا أخالقًيا وتاريخًيا لكون إسرائيل دولة قومية.  حسب أقوالها، 

هذا ما ُأِقرَّ في قرار منّظمة األمم المّتحدة بإقامة الدولة وهذا ما ورد في وثيقة االستقالل.

اذكر واشرح عامل التصّدع القومي الذي ينعكس في القطعة.  -  
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.


