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 )رؤوس أقالم، حسابات وما شابه(. مسّودة، يف صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته يف دفرت االمتحان فقطاكتب 
 على أوراق خارج دفرت االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان! اكتب "مسّودة" يف رأس كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة مسّودة

 )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. כטיוטה, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב במחברת הבחינה בלבדכתוב 

 טיוטות כלשהן על דפים מחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה! רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה.רישום 

 ترد التعليمات في هذا النموذج بصيغة المذّكر وهي موّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء

 النجاح! مى لكنّ نتم           ב ה צ ל ח ה !      
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 األسئلة
 درجة( 35)  ّولالفصل األ

)إلزامي(،  1السؤال ؛ عن سؤالنيعن  (. اقرأ القطعتني، وأجبن )كاريكاتري ونّص مكتوبقطعتا أمامك
 .3-2السؤالني  أحدوعن 

 "شّقة لإليجار" في بناية تسكنها عائالت يهوديةكاريكاتير: "  -"أالقطعة "
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كوكو، خّبئ 
 الالفتة بسرعة!

 شّقة لإلجيار
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بول في البلدات الجماهيرية الصغيرة في شمال التطّرق إلى مشروع قانون لجان الق": بالقطعة "
  البالد وفي جنوب البالد

"حسب رأيي، الفصل العميق القائم بني العرب واليهود هو أحد املشاكل الصعبة يف اجملتمع اإلسرائيلي. 
ّّلون" انْي اختيارات تلقائية ألفراد اجملتمع   نتيجةينظر الكثريون إىل هذا الفصل على أنّه  لسكن  الذين "يف

 والتعّلم والعمل وقّاء الوقت والزواج يف مناطق خمتلفة ومع أبناء جمتمعهم فقط.
صحيح أّن أمناط سكن اليهود والعرب يف إسرائيل هي نتيجة عوامل تارخيية، إال أنّه مع مّر السنني دأبت 

ق لتحقيق هذا كان أحد الطر فقط  . إنشاء بلدات يهودية واستمرارهالدولة كثريًا على ترسيخ هذا الفصل 
يف قّية قعدان، إال أنّه  )الفصل( رغم أّن حمكمة العدل العليا أقّرت بعدم قانونية هذه الطريقةو  الفصل.

يف هذه األيّام تناقش الكنيست "مشروع قانون جلان القبول"، والذي مبوجبه "جيوز للجنة القبول رفض 
 يج االجتماعي والثقايف للبلدة...". قبول مرّشح للبلدة اجلماهريية إذا رأت عدم مالءمته للنس

من النقد العاّم الذي ُوجِّه ملشروع القانون هذا، برزت اّدعاءات بأّن بنود القانون ليست واضحة املعامل 
يف م الدولة الدميقراطية. وهناك ختّوف بأن تعمل جلان القبول بطريقة ال تتناسب مع قي   ،مبا فيه الكفاية

فهو يد رومت أيّد مشروع القانون واّدعى أّن "مشروع القانون ال ميّيز أحًدا، داڤ عّو الكنيستاملقابل، 
ينية أو عرقية أو جنسية أو على خلفية إعاقة جسدية، وباإلضافة إىل ذلك مينع أّي متييز على خلفية د

كوالت األفراد الذين يأكلون املأ -لكّل بلدة حتديد املعايري اليت ختتارها للقبول مشروع القانون تيحي
    ، املتديّنني القوميني، الذين قاموا باخلدمة العسكرية وما شابه".الطبيعية

  ( 01/2011 يشاي بلنك  / http://israelaffordablehousing.blogspot.com)معّد حسب:

 

 )إلزامي( 1عن السؤال  أجب

اشرح كيف ينعكس هذا املصطلح يف القطعة املكتوبة ويف  "منعزلة"أقّلية  حاعرض املصطل .1
ًّا. عّلل أقوالك واستعن مبصطلحات من جمال املدنيات  درجة( 20.    ) الكاريكاتري أي

 . 3-2السؤالين  أحدعن  أجب

ملاذا الكاريكاتري الذي يف القطعة "أ"، والعالقة بينه وبني موضوع القطعة املكتوبة. اشرح  صف  .2
 درجة( 15)   . اجلماهريي واالشراف نوع من النقد  الكاريكاتري يعكس

هناك م ن يّدعي  .مشروع قانون جلان القبول يف البلدات الصغريةيدور يف إسرائيل جدل عاّم حول  .3
  أّن هذا القانون ميّس باملساواة بني املواطنني يف إسرائيل، وهناك م ن يؤيّد القانون.

 درجة( 15يف هذه املسألة.    ) عّّب عن موقفك
 احرص يف كتابتك على املركِّبني التاليني:

 اّدعاء: عرض موقفك بوضوح. -
 اّدعاءك من مصطلحات ومعلومات من جمال املدنيات. هبما، تدعم تعليلنيتعليل: عرض  -

http://israelaffordablehousing.blogspot.com/
http://israelaffordablehousing.blogspot.com/
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 درجة( 35)  الثانيالفصل 
 

ا تتعّلق بالقطعة التي اخترتهلتي األسئلة ا ثالثةعن  "ب"، وأجب -القطعتين "أ" إحدى اختر
 (.9-7األسئلة  أو 6-4)األسئلة 

 الخدمة المدنية/ الوطنية للعرب في إسرائيلالقطعة "أ":  
خيدم يف إطار اجلمعية مئات  .ألّول مرّة حتصل مجعية عربية للخدمة الوطنية على اعرتاف قانوين

جملتمعهم وللدولة. حيصل كّل متطوّع على املتطّوعني من الوسط العريب، الذين يرغبون يف تقدمي العون 
رئيس اجلمعية    .  اخلدمة الوطنيةِمن ح وامتيازات من الدولة ككّل مواطن يتطوّع يف اجليش أو يف 

للمساواة االجتماعية واخلدمة الوطنية يف الوسط العريب، عاطف قراوي، يقول إّن العرب هم جزء من 
حسب اّدعائه، م ن حيصل على خمّصصات لألوالد ال جيب عليه  مواطين  إسرائيل ويريدون اخلدمة فيها.

إحدى املتطّوعات العربيات فّسرت رغبتها يف التطوّع بأّن أن خيجل من تلّقي خمّصصات اخلدمة الوطنية. 
   وضعها سيتحّسن كثريًا إذا قامت باخلدمة الوطنية، ألّّنا ستحصل على مستحّقاهتا حسب القانون.

معارضة من جانب أعّاء الكنيست العرب. حسب اّدعائهم، طاملا ال حيصل  ة تثرياقامة هذه اجلمعي
العرب يف إسرائيل على احلقوق الكاملة اليت حيصل عليها اليهود، ال ميكن مطالبتهم بالقيام بكّل 

 الواجبات.

  The marker): معّد حسب)

    .  6-4عن األسئلة  أجب

 درجات( 10)  يف ينعكس هذا املصطلح يف القطعة.اشرح ك .لة"اعرض املصطلح "توّجه األسر  .4

ملعارضة القيادة العربية للخدمة املدنية. اعرض تعلياًل واحًدا من القطعة وتعلياًل واحًدا  سببنياعرض  .5
 درجات( 10من املاّدة اليت تعّلمتها يف الصّف.   )

 درجة( 15.    )اعرض موقفك من اخلدمة املدنية للعرب يف إسرائيل .6

 كتابتك على املركِّبني التاليني:  احرص يف
 اّدعاء: عرض موقفك بوضوح. -
 ، تدعم هبما اّدعاءك من مصطلحات ومعلومات من جمال املدنيات.تعليلنيتعليل: عرض  -
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 (.9-7الطالب الذي أجاب عن القطعة "أ"، ال يجب عليه اإلجابة عن القطعة "ب" )األسئلة 

 العرب في إسرائيل هوية المواطنونالقطعة "ب": 
لمجتمع اليهودي. يرّكز ولدولة إسرائيل لاألقّلية العربية  نظرةُكتبت الكثري من األحباث اليت تناولت 

عملية تسييس  صفوف العربيف  حتدثالّبوفسور سامي مسوحة يف أحباثه على هذه املسألة، ويّدعي أنّه 
ن من أجل حتسني وضعهم داخل الدولة، وهبذه وفهم للواقع. العرب يف إسرائيل يف هذه العملية، يعملو 

 مع اجملتمع اإلسرائيلي. ينتج ارتباطالطريقة 
ًّا قوى مقرِّبة تعمل يف   م : متّر إسرائيل بعملية تتبىّن الدولة فيها القي  الدولةحسب اّدعاء مسوحة، توجد أي

لعرب طرقًا للعمل يف إطار جيد املواطنون اوتشّدد على حقوق اإلنسان واملواطن. وتعززها الدميقراطية 
 قوانني اللعبة الدميقراطية، وبذلك يندجمون يف احلياة السياسية يف إسرائيل.

، اليت رغم تذبذباهتا، تساهم يف خلق عملية السالمهناك عامل إضايف يؤثّر على تقليص التصدّع، وهو 
ًّا ميّر بعملية اعتدال. نالحظ أنّه ي اجلمهور اليهوديثقة متبادلة.  سّلم تدرجيًيا بوجود أقّلية عربية أي

  واعرتاف متزايد حبّق الفلسطينيني يف تقرير املصري.    
 The marker 01/2011)  )معّد حسب:

 
  . 9-7عن األسئلة  أجب

اذكر مركِّب اهلوية الذي مّت التشديد عليه يف  .هوية للمواطنني العرب يف إسرائيل مركِّب  اعرض  .7
 درجات( 10)   القطعة. القطعة. اشرح إجابتك حسب

       .اّدعاء الّبوفسور سامي مسوحة بالنسبة لنظرة العرب يف إسرائيل للمجتمع وللدولة اعرض .8
ِعفانيتعّلقان بالعرب يف إسرائيل  حدثنياذكر   درجات( 10)    هذا االّدعاء. يُّ

وزيادة نطاق  تعمل دولة إسرائيل على تقليص التصدّع القومي من خالل سياسة التفّيل املصّحح .9
استيعاب العاملني العرب يف القطاع احلكومي وغري ذلك. هناك م ن يّدعي أّن هذه احللول تساهم  

 .كثريًا يف تقليص التصدّع، وهناك م ن يّدعي أّن هذه احللول غري مالئمة

 درجة( 15)هذه احللول.    مناعرض موقفك 

 احرص يف كتابتك على املركِّبني التاليني:    
 اّدعاء: عرض موقفك بوضوح. -    
  ، تدعم هبما اّدعاءك من مصطلحات ومعلومات من جمال املدنيات.تعليلنيتعليل: عرض  -    
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 درجة( 30)  الثالثالفصل 
 .12-10من األسئلة  اثنينعن  أجب

     يدور فيهما مثل هذا الصراع يف إسرائيل. جمالنياشرح  ."لتقاسماملصطلح "صراع ا اعرض .10
 درجة( 15)

 درجة(  15.    )ومبميزاهتم اخلاصة  العرب يف إسرائيل  بتباينتعرتف فيهما الدولة  جمالنياعرض  .11

 15.    )"، واشرح كيف يتّم عرضه يف سياق دولة إسرائيلمع بقعاعرض املصطلح "دميقراطية  .12
 درجة(  

         

 
    

 
 

 

 نتمّنى لكم النجاح
 لدولة إسرائيلحقوق الطبع حمفوظة 

 لنسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة املعارفا

 ב ה צ ל ח ה
 זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

 אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


