
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 2008 موعد االمتحان:  קיץ	תשס"ח	 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 كمسّودة )رؤوس أقالم، عمليات حسابية، وما شابه(.
اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملهامسّودة 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.  

دار في العقد األخير نزاع في صربيا بين األغلبية الصربية المسيحية التي تحكم الدولة وتتكّلم   .1
األلبانية.   اللغة  يتكّلمون  مسلمون  أغلبيتهم  الذين  كوسوڤو،  إقليم  سّكان  وبين  الصربية  اللغة 

أعلن سّكان كوسوڤو عن إقامة دولة مستقّلة لتحقيق قوميتهم.
باستقرار  يخّل  أّن ذلك  باّدعاء  في كوسوڤو،  الدولة  إقامة  تعارض  أّنها  الصربية  السلطات  أعلنت   
المنطقة. لذلك تقترح لسّكان كوسوڤو االكتفاء بحكم ذاتي يتيح لهم إدارة شؤون اإلقليم بشكل 

مستقّل. 

اذكر واشرح نوع القومية الذي ينعكس في إقامة الدولة في إقليم كوسوڤو.  -
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر واشرح نوع الحكم الذاتي الذي ينعكس في اقتراح السلطات الصربية.  -
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

 
العاّمة إبالغ األجهزة األمنية عن عادات  ُيلِزم المكتبات  ُسّن في الواليات المّتحدة قانون جديد   .2
موافقة  على  للحصول  الحاجة  دون  يستعيرونها،  التي  الكتب  وعن مضمون  القّراء  لدى  القراءة 
القّراء.  أبلغ الكثير من مديري المكتبات القّراء بأّنهم ملَزمون بالعمل حسب القانون الجديد، 

رغم أّنه يمّس في رأيهم بأحد حقوق القّراء.
في أعقاب هذا اإلبالغ، ثار نقد جماهيري واسع ضّد القانون.  في رّد على هذا النقد، أعلن ممّثلو   
السلطة أّن هذا القانون جاء ليساعد في مواجهة المنّظمات اإلرهابية التي تهّدد المّس بمواطني 

ر. الدولة.  لذلك المّس بحّق القّراء في هذه الحالة مبرَّ

اذكر واشرح حّق مواطني الدولة، الذي يمّس به القانون الجديد.  -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

اذكر واشرح حّق مواطني الدولة، الذي ُأعّد القانون الجديد لحمايته.  -  
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.
أعِط مثالين من وثيقة االستقالل، يعّبران عن االلتزام بالطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل.  .3

اشرح كيف يعّبر أحد القانونين التاليين، عن الطابع اليهودي لدولة إسرائيل:  .4
قانون حظر تربية الخنازير أو قانون أسس القضاء.  

اعرض أفضليتين لقيام استفتاء شعبي في الدولة الديمقراطية.  .5

ح. اشرح ما هي سياسة التفضيل المصحِّ  .6

اعرض التوّجه الشكلي للقضاة بالنسبة لمعنى سلطة القانون.  .7
 

أجب عن أحد السؤالين 9-8.
لماذا توجد حصانة ألعضاء الكنيست؟  .8

اشرح لماذا عملية منح الحصانة )في الماضي: نزع الحصانة( هي تعبير عن تداخل الصالحيات   
بين سلطات الحكم.

ما هو المعنى الجوهري لسلطة القانون؟  .9
اشرح كيف يمكن أن تساعد عملية تشريع القوانين في الدولة الديمقراطية في المحافظة على   

المعنى الجوهري لسلطة القانون.

/يتبع في صفحة 4/
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الفصل الثالث			)24 درجة(
في هذا الفصل عليك اختيار إحدى القطعتني )القطعة 1 أو القطعة 2(،

واإلجابة عن اثنني من األسئلة التي تتعّلق بالقطعة التي اخترَتها )لكّل سؤال - 12  درجة(.

القطعة 1
إذا اخترَت هذه القطعة، اقرأها بتمّعن، ثّم أجب عن اثنين من األسئلة التي تتعّلق بها.

حدثت في السنوات األخيرة ثورة إعالمية في إسرائيل.  في املاضي عملت في إسرائيل قناة تلفزيونية وحيدة 
وبعض احملّطات اإلذاعية التي كانت حتت سيطرة احلكومة؛ بينما تعمل اليوم في إسرائيل قنوات تلفزيونية وإذاعية 
كثيرة، معظمها مبلكية خاّصة.  قّدر خبراء مختلفون أّن هذه الثورة ستعّزز الدميقراطية في إسرائيل، ألّن كثرة 
القنوات ستتيح عرض عدد أكبر من اآلراء وفي مواضيع أكثر تنّوًعا، وبذلك تساعد املواطنني في تلّقي صورة أفضل 

عن أعمال السلطة.
الدميقراطية في إسرائيل.   الثورة اإلعالمية أضعفت  التقدير لم يتحّقق، بل بالعكس -  حسب رأيي، هذا 
التنافس بني القنوات اإلعالمية على اهتمام املشاهد أّدى بها إلى التركيز على البرامج الترفيهية وتناول املواضيع 
السياسية واالجتماعية مبدى أقّل.  حسب رأيي، بذلك ال تقوم القنوات اإلعالمية بدورها كما يجب في املجتمع 

الدميقراطي - املساهمة في احملافظة على األداء الوظيفي السليم للسلطة.
متّس هذه الثورة بالدميقراطية في إسرائيل بطريقة أخرى:  القنوات اجلديدة هي حتت سيطرة أصحاب رؤوس 
اخلاّصة  املبادرة  تفّضل  بحيث  للحكومة،  االقتصادية  السياسة  على  بواسطتها  التأثير  يحاولون  الذين  األموال، 
في  االقتصادية  الفروق  تعميق  إلى  ستؤّدي  رأيي،  في  ألّنها،  السياسة  هذه  مثل  أعارض  إّنني  احلّرة.   واملنافسة 
الفروق تخلق المساواة سياسية، تناقض املعنى اجلوهري للمساواة بني املواطنني.  لذلك أعتقد  املجتمع.  هذه 
سياسية  مواضيع  بتناول  القنوات  الرقابة  هذه  مثل  ُتلزم  ناجعة.  عاّمة  برقابة  يكون  أن  يجب  القنوات  عمل  أّن 

واجتماعية، وكذلك حترص على احملافظة على املصلحة العاّمة، وبذلك تعّزز الدميقراطية في إسرائيل.
                               )معّد حسب "העין	השביעית",	70, كانون الثاني، 2008(

أجب عن اثنين من األسئلة 12-10.      
اذكر واشرح الحّق الذي تعّزز كثرة القنوات تحقيقه، حسب تقدير الخبراء.  .10

عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر المبدأ الديمقراطي الذي ال يتحّقق بكامله، حسب رأي كاتب المقال، بسبب التنافس   .11
بين القنوات اإلعالمية.  عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اشرح كيف يمكن أن يساهم اإلعالم في تحقيق هذا المبدأ في الدولة الديمقراطية.  

اذكر واشرح التوّجه االجتماعي - االقتصادي الذي يعارضه كاتب المقال.  .12
عّلل إجابتك حسب القطعة. /يتبع في صفحة 5/ 
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انتبه: إذا أجبَت عن أسئلة تتعّلق بالقطعة 1، انتقل إلى الصفحة التالية - الفصل الرابع.

القطعة 2
إذا اخترَت هذه القطعة، اقرأها بتمّعن، ثّم أجب عن اثنين من األسئلة التي تتعّلق بها.  

في إسرائيل، ال ُينتَخب القضاة من ِقبل اجلمهور، وإّنا ُيعيَّنون من ِقبل جلنة تعيني القضاة.  حسب رأيي هذا 
ما ينبغي أن يكون، ألّن على القضاة أن يعملوا حسب اعتبارات مهنية فقط.  لذلك يجب أخذ اعتبارات مهنية 
باحلسبان في عملية تعيينهم، وال يجب أن ينتخبهم اجلمهور. كي تعيـّن اللجنة أكثر األشخاص مالءمة، يجب 

منحها وسائل ُتـمّكنها اختبار املرّشحني ملنصب قاٍض.
أحد الشروط لترقية قاٍض يعمل في احملكمة املركزية في إسرائيل إلى منصب قاٍض في احملكمة العليا، هو متّرس 
مؤّقت في هذه الوظيفة.  ُأعّد هذا التمّرس إلتاحة الفرصة للجنة تعيني القضاة، اختبار مالءمة املرّشح للوظيفة 
اجلديدة.  أبدى مؤّخًرا أحد أعضاء جلنة تعيني القضاة معارضته لهذا الشرط.  حسب أقواله، يجب إلغاؤه ألّن 
قضاة احملكمة املركزية فقط ُمطاَلبون باإليفاء به، بينما مرّشحون آخرون، كاألكادمييني أو احملامني املستقّلني، ميكن 

نوا قضاًة ثابتني في احملكمة العليا، دون أّي متّرس في هذا العمل. أن ُيعيَّ
الدولة وتنظيم أعمال  ُتناَقش من خالله مسائل كقَيم  العليا هو عمل مميَّز، ألّنه  القاضي في احملكمة  َعَمُل 
زة ُتـمّكن اختبار إذا كان املرّشح مالئًما بالفعل  سلطات احلكم.  املطالبة من املرّشح بالتمّرس في هذه الوظيفة املميَّ
ليكون قاضًيا في احملكمة العليا.  لذلك، حسب رأيي، يجب املطالبة بتمّرس مسبق في احملكمة العليا، ليس فقط 
من قضاة احملاكم املركزية، وإّنا من سائر املرّشحني أيًضا.  بهذه الطريقة يكون بإمكان جلنة تعيني القضاة أن تختبر 

جّيًدا املؤّهالت املهنية جلميع املرّشحني في عملية تعيينهم.
                )معّد حسب "يديعوت أحرونوت"، 11/2/08(

أجب عن اثنين من األسئلة 15-13. 

اذكر واشرح المبدأ الديمقراطي، الذي يعارض كاتب المقال تحقيقه في عملية تعيين القضاة.  .13
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر واشرح حّق قضاة المحاكم المركزية الذي يتّم المّس به، حسب أقوال عضو اللجنة.  .14
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اذكر نوع القضاء الذي ُيميِّز، حسب أقوال كاتب المقال، عمَل القاضي في المحكمة العليا.  .15
عّلل إجابتك حسب القطعة.  

اشرح كيف ينعكس هذا النوع من القضاء في عمل المحكمة العليا.  

/يتبع في صفحة 6/
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الفصل الرابع			)22 درجة(

أجب عن اثنين من األسئلة 16-19 )لكّل سؤال - 11 درجة(.

الشرطّي  بطاقة  ترى  أن  منه  السائقة  طلبت  لفحص رخصها.  سائقة  مدني  بلباس  أوقف شرطّي   .16
لها  في سّيارتها وكتب  تفتيًشا  أجرى  فعل على ذلك  الشرطّي طلبها، وكرّد  به. رفض  الخاّصة 

اًل لفعل ذلك.  مخالفة على خلل ميكانيكي في السّيارة، رغم أّنه لم يكن مخوَّ
أقّر  المحكمة،  للنقاش في  القضية  الشرطّي. عندما وصلت  أفعال  السائقة شكوى على  قّدمت   
القاضي أّن الشرطّي عمل بدون صالحية وبدون سبب موضوعي، وإّنما فقط لالنتقام من السائقة، 

ألّنه شعر بأّن كرامته قد ُمّست.  لذلك حكمت المحكمة بأن ُينَقل الشرطّي من وظيفته.

اذكر واشرح نوع المخالفة الذي ينعكس في أفعال الشرطّي.  -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

سكنية  بنايات  يبنون  الذين  للمقاِولين  مالية  ِمَنًحا  الحكومة  م  ُتقدِّ األوروبية  الدول  إحدى  في   .17
للتأجير.  أحد الشروط التي فرضتها الحكومة للحصول على هذه الِمَنح، هو أن يؤّجر المقاِولون 
األجرة  رسوم  دفع  يستطيعون  ال  الذين  لألشخاص  رمزي،  مبلغ  مقابل  الشقق  من  معّينة  نسبة 

المقبولة. 

اذكر واشرح نوع الحّق الذي ترغب الحكومة في تحقيقه من خالل الِمَنح.  -  
عّلل إجابتك حسب القطعة.   

شخص يعيش خارج البالد اكتشف أّن جّده يهودي.  رغم أّنه هو نفسه ليس يهودًيا، بدأ باالهتمام   .18
هذا  توّجه  إسرائيل.  في  للسكن  االنتقال  في  فّكر  أّنه  وحّتى  وثقافته،  اليهودي  الشعب  بتاريخ 
الشخص إلى السفارة اإلسرائيلية في الدولة التي يعيش فيها، لفحص إمكانية قدومه إلى إسرائيل 
له  يحّق  إسرائيل  دولة  في  الجنسية  قانون  إّنه حسب  له  قيل  توّجهه  على  رّد  في  فيها.  والعيش 

الحصول على الجنسية، لذلك يمكنه أن ينتقل للسكن في البالد.

اذكر واشرح الطريقة )الشرط( للحصول على الجنسية حسب قانون الجنسية، التي يعتمد    -  
عليها رّد السفارة.  

عّلل إجابتك حسب القطعة.   
/يتبع في صفحة 7/
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المدنيات، صيف 2008، رقم 034103، 141، 024101، 118، 117

في دولة إسرائيل يحّق لجميع المواطنين االشتراك في االنتخابات للكنيست. لتحقيق حّق ذوي   .19
المحدودات الجسدية في االشتراك في االنتخابات، ُيتيح القانون دخول مرافق معهم إلى صندوق 
االقتراع. اّدعى أحد أعضاء الكنيست أّن وجود المرافقين أثناء اختيار بطاقة التصويت ُيتيح لهم 
معرفة كيف انتخب الشخص الذي يرافقونه، وهذا يمّس بأحد الشروط الضرورية لقيام انتخابات 
ديمقراطية.  لذلك يجب البحث عن حّل آخر يضمن تحقيق حّقهم في التصويت دون المّس 

بالشرط األساسي لالنتخابات الديمقراطية.

اذكر واشرح الشرط الضروري لقيام انتخابات ديمقراطية الذي يتّم المّس به، حسب  -  
أقوال عضو الكنيست.   

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.


