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ת ו ח ר ז א
לעולים חדשים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  64  —   )32x2(  — פרק ראשון 

נקודות  36  —   )12x3(   — פרק שני  
נקודות  100  —     סה"כ 

חומר עזר מותר בשימוש:   מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי. ג. 

הוראה מיוחדת:    לפני שתענה, קרא בעיון את ההוראה בראש כל פרק. ד. 
    

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

! ה ח ל צ ה ב

/המשך מעבר לדף/



אזרחות, קיץ תשע"ו, מס' 034284 - 2 -

ת ו ל א ש ה
פרק ראשון  )64 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — 32 נקודות(.

מדינת ישראל — מדינה יהודית ודמוקרטית  .1

הסבר שלושה נימוקים מהכרזת העצמאות, המבססים את זכותו של העם היהודי על   א. 

ארץ־ישראל.       )12 נקודות(

ציין שני גורמים שכותבי הכרזת העצמאות פונים אליהם, והסבר את התוכן של פנייה אחת. ב. 

)8 נקודות(  

מה הייתה המטרה של ֶהסדר הסטטוס־קוֹו ? ציין שני נושאים שבמחלוקת, שהסדר  ג. 

הסטטוס קוו עוסק בהם.       )12 נקודות( 

אזרחות  .2

הסבר את שתי השיטות המקובלות )העקרונות המקובלים( בעולם להענקת אזרחות. א. 

)12 נקודות(   

ציין והסבר שני תנאים לקבלת אזרחות בישראל )מלבד חוק השבות(.        )12 נקודות( ב. 

ציין שני מקרים שבהם שר הפנים יכול לבטל את האזרחות של אדם בישראל. ג. 

)8 נקודות(  

הרשות המחוקקת  .3

אחד התפקידים של הכנסת הוא להיות אֵספת נציגים )רשות מייצגת(. הסבר תפקיד זה.         א. 

)8 נקודות( 

על פי החוק, לכנסת יש עליונות )מעמד גבוה יותר( על הממשלה. ב. 

הבא שתי דוגמאות לעליונות של הכנסת על הממשלה.        )12 נקודות(   

הסבר מהי חסינות עניינית של חבר כנסת.        )12 נקודות( ג. 

/המשך בעמוד 3/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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פרק שני  )36 נקודות(
ענה בקיצור על שלוש מן השאלות 8-4 )לכל שאלה — 12 נקודות(.

שיטת הבחירות לכנסת היא ארצית, יחסית ורשימתית.   .4 

הסבר שיטה זו.

הסבר שני עניינים שבהם עוסק בית משפט השלום.  .5

ציין שני תחומים שאותם בודק מבקר המדינה בגוף מסוים כאשר הוא עורך בו ביקורת.  .6

הסבר את שני המושגים:  .7

עקרון שלטון החוק  —

קרן קֶימת לישראל   —

הסבר מהי הזכות לחופש הביטוי.  .8


