
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 2011 موعد االمتحان:  חורף	תשע"א	 מועד	הבחינה:	

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

117 ،118 ،024101   117	,118	,024101  
ترجمة إلى العربية )2( תרגום	לערבית	)2(		

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.  

ا يمّكنها من  إمرأة معاقة تسكن في الطابق العلوي في بناية ليس فيها مصعد، رّكبت جهاًزا خاّصً  .1
الوصول على كرسي المعاقين إلى الطابق الذي تسكن فيه والدخول إلى شّقتها بصورة مستقّلة، 

ككّل ساكن آخر في البناية.
طلب الجيران من هذه المرأة المعاقة تفكيك الجهاز، باّدعاء أّنه يشّوه منظر بيت الدرج وُيخِفض   

أسعار شققهم.   
ا أرادت المرأة المعاقة تحقيقه من خالل تركيب الجهاز. اذكر واشرح حّقً  -

عّلل إجابتك حسب القطعة.  
اذكر واشرح الحّق الذي باسمه طلب الجيران من المرأة تفكيك الجهاز.  -

عّلل إجابتك حسب القطعة.  
 

صادق مجلس بلدية معّينة على ميزانية لبناء منشآت رياضية في المدينة. بعد مرور سنة قامت   .2
الشرطة بالتحقيق مع رئيس البلدية بشبهة تحويله أموااًل من هذه الميزانية بخالف القانون إلى 
جمعية اجتماعية كان يترّأسها.  أّكد رئيس البلدية أثناء التحقيق في الشرطة أّنه لم يأخذ األموال 
الطعام والمالبس  المسّنين وتوزيع  التي غايتها مساعدة  إلى هذه الجمعية،  لنفسه وإّنما حّولها 
المسّنين  لرفاهية  الجمعية مواصلة عملها  أقواله، كي تستطيع  قام بذلك، حسب  للمحتاجين. 

والمحتاجين. 
اذكر واشرح نوع المخالفة الجنائية التي اشُتبه رئيس البلدية بالقيام بها.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   
اذكر واشرح الحّق االجتماعي الذي تخدمه الجمعية، حسب اّدعاء رئيس البلدية.  -

عّلل إجابتك حسب القطعة.  

               /يتبع في صفحة 3/



אזרחות,	חורף	תשע"א,	מס'	034103,	141,	024101,	118,	117-	3	-

المدنيات، شتاء 2011، 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 مؤّسستين في دولة إسرائيل تعّبران عن طابعها اليهودي.  .3

اعرض مرحلة القراءة الثانية ومرحلة القراءة الثالثة في تشريع القانون في دولة إسرائيل.   .4

اعرض واجبين مفروضين على المواطن في الدولة الديمقراطية.  .5

اشرح ما هي المسؤولية الوزارية.  .6

اعرض مبدأ الديمقراطية  التي تدافع عن نفسها.  .7
 

أجب عن أحد السؤالين 9-8.

اعرض مبدأ تقييد السلطة.  .8
اشرح كيف يتحّقق مبدأ تقييد السلطة من خالل حّرية التعبير.   

اشرح ما هو االستفتاء العاّم )الشعبي(.  .9
اشرح لماذا انتهاج االستفتاء العاّم  يمكنه أن يعّمق التصّدع القومي في إسرائيل.  

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

يدور في دول كثيرة في العالم جدل حول تدّخل السلطة في املجالني االجتماعي واالقتصادي.  
هناك َمن يّدعون أّنه يجب تقليص هذا التدّخل.  حسب اّدعائهم، إذا تدّخلت الدولة مبدى أقّل، 
ستتطّور فيها منافسة حّرة.  هذه املنافسة متّكن الفرد استغالل قدراته واإلمكانيات املتاحة له على 

أفضل وجه. 
الفجوات  تزداد   - اقتصادية  أزمة  من  اليوم  نعاني  رأيي.   غير صحيح، حسب  التوّجه  هذا 
االجتماعية وتتفاقم البطالة في احلقل االقتصادي أيًضا. من املهّم في هذا الوضع بالذات، بأن تتدّخل 
السلطة وتعمل على حتسني الوضع. يجب تركيز التدّخل في مجاالت كالتعليم والصّحة والسكن.  

بهذه الطريقة ميكن ضمان تلبية احتياجات جميع األفراد في املجتمع.
عند قيام دولة إسرائيل، أعلن مؤّسسوها عن التزام الدولة بالعمل لرفاهية سّكانها. من املهّم، 
حسب رأيي، املضّي في هذا االّتاه. أعتقد أّنه يتوّجب على احلكومة احلرص على تطبيق القوانني 
االجتماعية - االقتصادية. كما وُيحّبذ أن تبادر احلكومة إلى تشريع قوانني إضافية، كما شّرعت 
قانون التأمني الصّحي احلكومي وقانون التعليم اإللزامي. تضمن مثل هذه القوانني تلبية االحتياجات 

األساسية لسّكان الدولة. 

)25.01.08, YNET	معّد حسب مقال من موقع(                                           

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

اذكر واشرح التوّجه االجتماعي - االقتصادي المعروض في الفقرة "أ".  .10
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر واشرح نوع الحقوق )طبيعية أم اجتماعية أم حقوق المجموعة( التي يتوّجب على السلطة   .11
حمايتها، حسب رأي كاتب المقال.  

عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر واشرح أّية صالحية للحكومة تنعكس في أقوال كاتب المقال في الفقرة "جـ".  .12

عّلل إجابتك حسب القطعة.   
 

/يتبع في صفحة 5/

الفقرة "أ"

الفقرة "ب"

الفقرة "جـ"
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الفصل الرابع			)22 درجة(

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

قّررت إدارة أحد المصانع في إسرائيل منع إقامة ممّثلية للعّمال.  توّجه بعض العّمال في المصنع   .13
إلى المدير واشتكوا أّن تصّرف اإلدارة هذا يمّس بحّق معّين للعّمال. رفض المدير الشكوى.  في 
أعقاب ذلك توّجه هؤالء العّمال إلى بقّية العّمال وطالبوهم باالنضمام إليهم للعمل مًعا من أجل 

تحسين وضع جميع العّمال في المصنع.
اذكر واشرح حّق العّمال الذي تّم المّس به في أعقاب قرار إدارة المصنع.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   

منع أصحاُب بناية في إحدى المدن الكندية اليهوَد الذين يسكنون في تلك البناية بناء عرائش في   .14
شرفات شققهم في عيد العرش، األمر الذي منع السّكان اليهود من إقامة إحدى فرائض العيد.  قّدم 
السّكان اليهود التماًسا للمحكمة العليا مطالبين بإلغاء منع بناء العرائش.  اّدعى السّكان اليهود 

أّن هذا المنع يمّس بأحد حقوقهم. 
في  العرش  في عيد  بناء عرائش  لليهود  ُيسَمح  بأّنه  االلتماس، وحكمت  العليا  المحكمة  قبلت   

شرفات الشقق الموجودة في البيوت المشتركة، حّتى ولو عارض أصحاب البنايات ذلك.
اذكر واشرح الحّق الذي قامت المحكمة بحمايته في قرار حكمها.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   

يتوّجب على كّل فرد يرغب في أن يصبح مواطًنا في دولة معّينة اإليفاء بعّدة شروط: عليه أن يجيد   .15
اللغة الرسمية المشتركة لجميع المجموعات في الدولة، كما وعليه االلتزام بالقَيم الديمقراطية 

المقبولة في الدولة.
اذكر واشرح نوع القومية الذي تعتمد عليه المواطنة في هذه الدولة.  -  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   

/يتبع في صفحة 6/
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بالنسبة إلصدار طوابع جديدة. ورد في  إرشادات  الدول كّراسة  البريد في إحدى  نشرت سلطة   .16
تمّيز  مواضيع  على  وتعتمد  متنّوعة  الجديدة  الطوابع  على  الرسوم  تكون  أن  ُيحبَّذ  أّنه  الكّراسة 
مجموعات مختلفة من السّكان، كالمالبس التقليدية والطقوس والمأكوالت الممّيزة للمجموعات 

المختلفة. 
اذكر واشرح مبدًأ ديمقراطًيا ينعكس في إرشادات سلطة البريد الختيار الرسوم.  -  

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.


