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للممتحن
تعليمات
َ

א		 .משך הבחינה :שעתיים ורבע		.

أ .مدّ ة االمتحان :ساعتان وربع.

ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
ב 		.מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
				في هذا النّموذج أربعة فصول.
בשאלון זה ארבעה פרקים		 .
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الفصل الثّاني:
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الفصل الثّالث:
		 פרק שלישי				:
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الفصل الرّابع:
					
		 פרק רביעי:
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—  22נק' 		
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 100المجموع
—  100נק' 		
סה"כ

درجة
درجة
درجة
درجة
درجة

ג 		.חומר עזר מותר בשימוש :אין.

جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها :ال توجد.

				
ד 		.הוראות מיוחדות :אין.

خاصة :ال توجد.
د .تعليمات ّ

خاصة ،كلّ ما تريد كتابته مس ّودة (رؤوس أقالم ،عمليّات حسابيّة ،وما شابه).
اكتب في دفتر االمتحان فقط ،في صفحات ّ
اكتب كلمة "مسوّدة" في بداية كلّ صفحة تستعملها مسوّدة .كتابة أيّة مسوّدة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسبّب إلغاء االمتحان!

ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

			

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة

السؤالين .2-1
أجب عن أحد ّ

אזרחות ,חורף תשע"ד ,מס' 034114
المدن ّيات ،شتاء  ،2014رقم 034114

األول ( 14درجة)
الفصل ّ

.1

وقّعت الحكومة اإلسرائيليّة على اتّفاقيّة طيران دوليّة جديدة ،تهدف إلى تقليص تدخُّ ل الحكومة
في مجال الطّ يران ،وإلى إتاحة الفرصة لشركات طيران أجنبيّة للتّنافس مع شركات الطّ يران
اإلسرائيليّة على أسعار الرّحالت الج ّويّة وعلى غايات سفرها .في أعقاب هذه االتّفاقيّة ،يمكن أن
السيّاح الّذين يأتون إلى إسرائيل.
يطرأ تخفيض على أسعار تذاكر الطّ يران ،وأن يزداد عدد ّ
عبّر بعض مندوبي شركات الطّ يران اإلسرائيليّة عن معارضتهم لالتّفاقيّة .حسب ادّعائهم ،ينبع
جزء ملحوظ من سعر تذاكر الطّ يران من تكاليف خدمات األمن والحراسة الّتي توفّرها للمسافرين،
الشركات حسب اتّفاقيّة الطّ يران الجديدة لتقليص توفير هذه الخدمات ،وبالتّالي
وستضط ّر هذه ّ
المس بالمسافرين.
ّ
االقتصادي (الدّ يمقراطيّ  -االجتماعيّ أم اللّيبراليّ ) الّذي ينعكس
ّ
أ .اذكر واعرض التّوجّ ه
في االتّفاقيّة الّتي وقّعت عليها الحكومة.
اشرح كيف ينعكس هذا التّوجّ ه في القطعة.
ُمس ،حسب ادّعاء مندوبي شركات الطّ يران
ب .اذكر واعرض حقّ المسافرين الّذي يمكنه أن ي ّ
اإلسرائيليّة.
اشرح كيف ينعكس هذا الحقّ في القطعة.

.2

يعيش في شبه جزيرة جبل طارق المجاورة إلسبانيا حوالي ثالثين ألف نسمة ،ولديهم برلمان
خاصان بهم ،لكن بريطانيا هي المسؤولة عن حماية شبه الجزيرة ،وهي الّتي تدير
وحكومة ّ
سياستها الخارجيّة.
نشب مؤخّ رًا نزاع بين بريطانيا وإسبانيا حول صيد األسماك بالقرب من شاطئ جبل طارق .في
أعقاب هذا النّزاع ،ألقى ّ
سكان جبل طارق ،بموافقة البريطانيّين ،أحجارًا كبيرة في البحر .حسب
ادّعاء صيّادي األسماك اإلسبان ،بهذه الطّ ريقة لم يعد بإمكان سفنهم االقتراب إلى المنطقة وصيد
األسماك لكسب رزقهم ،كما اعتاد صيّادو األسماك على القيام به في الماضي.
واحدا لقيام الدّ ول ال يتح ّقق في جبل طارق.
أ .اذكر واعرض شرطً ا ً
الشرط في القطعة.
اشرح كيف ينعكس هذا ّ
المس به حسب ادّعائهم.
ّ
ب .اذكر واعرض ح ّقًا لصيّادي األسماك اإلسبان تمّ
اشرح كيف ينعكس هذا الحقّ في القطعة.
/يتبع في صفحة /3
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الفصل الثّاني ( 40درجة)
في هذا الفصل عليك اإلجابة عن أربعة أسئلة:
ّ
(لكل سؤال  9 -درجات)،
عن ثالثة من األسئلة 7-3
(للسؤال  13 -درجة).
السؤالين ّ 9-8
وعن أحد ّ
أجب عن ثالثة من األسئلة .7-3
األقل  3-2جمل في ّ
اكتب على ّ
كل إجابة.
.3

اعرض التّبرير الطّ بيعيّ  -العالميّ والتّبرير التّاريخيّ إلقامة دولة إسرائيل كدولة قوميّة ،حسب
وثيقة االستقالل.

.4

اعرض شرطين لالنتخابات الدّ يمقراطيّة.

.5

اعرض مصطلح الحكومة االئتالفيّة.

.6

اعرض مصطلح القوميّة اإلثنيّة  -الثّقافيّة.

.7

والسكن فيها حسب قانون العودة.
اشرح مَن يحقّ له القدوم إلى إسرائيل ّ

السؤالين .9-8
أجب عن أحد ّ
.8

اعرض مصطلح األمر غير القانونيّ بشكل قاطع.
الجوهري للدّ يمقراطيّة.
ّ
يمس األمر غير القانونيّ بشكل قاطع بالمعنى
اشرح كيف ّ

.9

(الشعبيّ ).
اعرض مصطلح االستفتاء العا ّم ّ
السلطة من خالل االستفتاء العامّ.
اشرح كيف يمكن أن يتحقّق مبدأ تقييد ّ
/يتبع في صفحة /4
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الفصل الثّالث ( 24درجة)

مت المواضيع الّتي في العنقود "أ" (توسّ ع في موضوع "دولة إسرائيل
في هذا الفصل قطعتان .إذا تع ّل َ
كدولة يهوديّة") ،اقرأ القطعة  ،1وأجب عن اثنني من األسئلة الّتي تتعلّق بها.
ّمت المواضيع الّتي في العنقود "ب" (توسّ ع في موضوع "السّ ياسة والحكم في إسرائيل") ،اقرأ
إذا تعل َ
القطعة ( 2في صفحة  ،)5وأجب عن اثنني من األسئلة الّتي تتعلّق بها.
القطعة 1

أصدرت محكمة العدل العليا مؤخّ رًا قرار حكم يُلزِم بلديّة تل أبيب بالعمل على إغالق المحلاّ ت التّجاريّة
السبت .اعتمد قرار محكمة العدل العليا هذا على ضرورة إتاحة الفرصة لكلّ شخص بأن يتمتّع
والحوانيت يوم ّ
بيوم راحة ،وقد أثار مجدّ دًا الجدل بين العلمانيّين والمتديّنين .نكاد نجد في كلّ مدينة في الدّ ولة محاولة للعثور
على طريقة تتيح حياة مشتركة .في معظم األماكن تُغلِق أكثر المحلاّ ت التّجاريّة أبوابها يوم السّ بت ،من منطلق
ّوصل إليها بين العلمانيّين والمتديّنين
الرّغبة في احترام الجمهور المتديّن في المكان بوحي التّسوية الّتي سبق الت ّ
منذ قيام الدّ ولة ،وكذلك من منطلق الرّغبة في الحرص على وجود يوم راحة لكافّة الجمهور .إلاّ أنّنا ما زلنا نجد
السبت ،وتوفّر حلو ًال مح ّليّة للتّرفيه والتّسوّق للجماهير الرّاغبة في ذلك.
حوانيت ومحلاّ ت تجاريّة مفتوحة يوم ّ
أعتقد أنّ قرار حكم قضاة محكمة العدل العليا بشأن قرار إغالق المحلاّ ت التّجاريّة يوم السّ بت هامّ ،ألنّه يثير
كيهودي علمانيّ  ،أجد صعوبة في الموافقة مع هذا القرار .يهمّ ني أن أعيش في دولة تُحدِّ د
ّ
نقاشً ا عا ّمًا ،لكنّني
صورتها وطابعها األغلبيّة اليهوديّة في دولة إسرائيل .أفترض أنّ هذه األغلبيّة ستكون معنيّة بالحفاظ على الطّ ابع
اليهودي والدّ يمقراطيّ للدّ ولة وعلى نمط الحياة اللّيبراليّ للفرد.
ّ
مع ذلك ،بإمكاني تبرير قرار حكم المحكمة بالنّسبة لضرورة وجود يوم راحة للعامل .أعتقد أنّ فتح المحلاّ ت
السبت ،كما يجري اليوم ،سيضط ّر الكثير من المواطنين اإلسرائيليّين للعمل يوم السّ بت في المراكز
التّجاريّة يوم ّ
الشرائيّة وفي المطاعم وفي مواقع االستجمام .يحتّم فتح المحلاّ ت التّجاريّة يوم السّ بت في بعض األحيان العمل
ّ
في ورديّات أطول من المألوف ،مقابل أجر منخفض .حسب رأيي ،يجب على الدّ ولة أن ترعى وتحمي حقوق
السبت.
السبت ،وبهذه الطّ ريقة فقط يمكنها أن تتيح عمل المحلاّ ت التّجاريّة المعنيّة بذلك يوم ّ
العاملين يوم ّ
(معدّ حسب )26/6/13 ، nrg

ّ
(لكل سؤال  12 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 12-10
انتبه :في القسم األوّل من ّ
كل سؤال (عرض المصطلح) ،عليك اإلجابة حسب ما تع َّلمتَه وليس حسب
القطعة.
 .10اعرض التّصدّ ع الدّ ينيّ -العلمانيّ .
اشرح كيف ينعكس أحد عوامل هذا التّصدّ ع في القطعة.
.11

للصورة المحبَّذة لدولة إسرائيل.
اعرض توجّ ه دولة اليهود بالنّسبة ّ
اشرح موقف كاتب القطعة من هذا التّوجّ ه.

.12

اعرض مصطلح الحقوق االجتماعيّة.
اشرح ادّعاء الكاتب بالنّسبة للحقوق االجتماعيّة ،كما هو معروض في القطعة.
/يتبع في صفحة /5
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ّمت المواضيع الّتي في العنقود "ب" (توسّ ع في موضوع "السّ ياسة والحكم في إسرائيل")،
إذا تعل َ
اقرأ القطعة  ،2وأجب عن اثنني من األسئلة الّتي تتع ّلق بها.
القطعة 2

للسلطات المح ّليّة تغيّرات على تركيبة أصحاب الوظائف في مؤسّ سات الحكم المحلّيّ :
تطرأ عاد ًة بعد االنتخابات ّ
يتغيّر رؤساء البلديّات ورؤساء المجالس ،كما ويتغيّر أعضاء المجلس ويدخل أعضاء جدد مكانهم .لكنّ شيئًا
واحدً ا فقط يبقى ثابتًا ،وهو العالقات بين الحكم المحلّيّ والحكومة .عند قيام الدّ ولة أعلن وزير العدل آنذاك أنّه
للسلطات المح ّليّة .لكن منذ ذلك الحين وحتّى اليوم تقلّصت استقالليّتها ،إلى حدّ
يجب منح استقالليّة مطلقة ّ
البلدي إلى مؤسّ سة إداريّة ال تتعدّ ى كونها الذّ راع التّنفيذيّة للسّ لطة المركزيّة.
ّ
تحوّل فيه المجلس
واإلداري.
ّ
واالقتصادي
ّ
الصالحيّات في المجال السّ ياسيّ
من المتّبع في العالم في الوقت الحاضر تشجيع توزيع ّ
للسلطات
السلطة المركزيّة إلى الحكم المحلّيّ ومنح قدر من الحكم الذّ اتيّ ّ
هذا األمر يعني منح صالحيّات من ّ
المح ّليّة .في غرب أوروبا على سبيل المثال ،اتّسعت صالحيّات السّ لطات المح ّليّة كثيرًا.
أيضا ،ولتحديدها من خالل تشريع قانون
حسب رأيي ،آن األوان لتوسيع صالحيّات الحكم المحلّيّ في إسرائيل ً
مختصين ،يساعدون في صياغة القانون ،ويقترحون طرقًا
ّ
في الكنيست .يجب أن يتمّ هذا التّشريع بالتّعاون مع
الس ّكان ،وستُطرَح اقتراحات
ّ
السلطة المح ّليّة .يأخذ عمل
لتوسيع صالحيّات ّ
المختصين باالعتبار احتياجات ّ
المختصين في الكنيست لنقاشها.
ّ
أيضا استخدام شبكات التّواصل االجتماعيّ مثل
السلطة المح ّليّة ،أقترح ً
من أجل تسريع التّغيير في مكانة ّ
الشبكات .على أثر نشر الرّسائل من شبكات
الفيسبوك والتويتر .وقد ثبتت نجاعة عمل المجموعات في هذه ّ
الص حف المكتوبة والمُ بثَّة ،حدثت تغييرات في مجاالت مختلفة .أعتقد أنّ أفراد هذه
التّواصل االجتماعيّ في ّ
المجموعات يستطيعون ممارسة ضغط على صانعي القرارات في السّ لطة المركزيّة ،كي يعملوا بدورهم على
الس ّكان.
تحسين مكانة ّ
السلطة المح ّليّة ،وبذلك يتسنّى لمنتخَ بيها تطوير المجاالت الّتي تهمّ ّ

(معدّ حسب هآرتس)12/5/13 ،

ّ
(لكل سؤال  12 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 15-13
انتبه :في القسم األوّل من ّ
كل سؤال (عرض المصطلح) ،عليك اإلجابة حسب ما تعلَّمتَه وليس حسب
القطعة.
.13

للسلطة المركزيّة في إسرائيل.
اعرض تبعيّة الحكم المحلّيّ ّ
اشرح موقف الكاتب من هذه التّبعيّة.

.14

اعرض اثنتين من مراحل تشريع القوانين في إسرائيل.
اشرح كيف تنعكس إحدى مراحل التّشريع في القطعة.

.15

اعرض مصادر معلومات اإلعالم.
اشرح كيف ينعكس استخدام هذه المصادر في القطعة.

/يتبع في صفحة /6
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الرابع ( 22درجة)
الفصل ّ
ّ
(لكل سؤال  11 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 19-16
.16

تنتشر في مالعب كرة القدم ظاهرة إطالق المشجِّ عين هتافات مهينة تجاه اللاّ عبين.
قرّر اتّحاد كرة القدم بلورة خطّ ة للقضاء على هذه الظّ اهرة .تقترح الخطّ ة الّتي بلورها االتّحاد
طرق عمل مختلفة :عقد لقاءات بين مشجِّ عين والعبين من الفِ رَق المتنافسة ،ودعوة صريحة
الشتائم في مالعب كرة القدم وفي المدرَّجات ،والتّوجّ ه إلى المؤسّ سات التّربويّة ومطالبتها
لتجنّب ّ
بتخصيص ساعات تعليميّة في الموضوع.
 اذكر واعرض المبدأ الدّ يمقراطيّ الّذي وجّ ه اتّحاد كرة القدم في بلورة خطّ ته.اشرح كيف ينعكس هذا المبدأ في القطعة.

 .17طُ رح في إحدى مقاطعات كندا اقتراح لتشريع قانونيّ يُحظَ ر وفقًا له على المواطنين الّذين يعملون
في القطاع العا ّم في المقاطعة ،كالعاملين في المواقع الحكوميّة والمدارس ،وضع طاقيّة صغيرة
(الّتي يضعها اليهود المتديّنون) أو ارتداء الحجاب ،كما ويُحظَ ر عليهم تق ُّلد قالدة نجمة داوود
الصليب.
أو ّ
مسا بحقّ أساسيّ للمواطنين.
ادّعى معارضو هذا االقتراح أنّ فيه ًّ
ُمس ،حسب ادّعاء معارضي االقتراح.
 اذكر واعرض ح ّقًا يمكن أن ي ّاشرح كيف ينعكس هذا الحقّ في القطعة.
		
 .18قرّرت الحكومة اإلسرائيليّة أن تصدّ ر إلى دول أخرى جزءًا من الغاز الطّ بيعيّ الّذي اكتُشف قبالة
شواطئ البالد.
قدّ مت منظّ مات بيئيّة وأعضاء كنيست من المعارضة التماسات إلى محكمة العدل العليا ضدّ هذا
القرار .أصدر القاضي أمرًا طالب فيه الدّ ولة بال ّر ّد خالل ثالثين يومًا على االلتماسات الّتي قُدِّ مت،
وبوقف تصدير الغاز خالل هذه الفترة.
احترازي).
ّ
 اذكر واعرض األمر الّذي أصدرته محكمة العدل العليا (أمر نهائيّ أم أمراشرح كيف ينعكس هذا األمر في القطعة.
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الشعبيّة (العامّة) .هناك مَن يدّ عي أنّه على
 .19يدور في المجتمع اإلسرائيليّ جدل حول المساكن ّ
الدّ ولة أن تموّل بناء شقق لإليجار حتّى ّ
يتمكن المواطنون من استئجارها بسعر رخيص ،وهناك مَن
يعارض هذه الفكرة.
عَ بِّر عن موقفك في هذا الجدل .اعرض تعليلين يدعمان موقفك ويعتمدان على مصطلحات من
مجال المدنيّات.
احرص في كتابتك على المركِّ بين التّاليين:
أ .ادّعاء  -عرض موقفك في المسألة بصورة واضحة.
ب .تعليل  -عرض تعليلين ،تدعم بواسطتهما ادّعاءك ،يتضمّ نان مصطلحات ومعلومات من
تع ّلمك للمدنيّات.
		

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

