دولة إسرائيل
وزارة التّربية والتّعليم

מדינת ישראל
משרד החינוך

نوع االمتحان :بچروت
موعد االمتحان :شتاء 2017
رقم النّموذج034281 :

סוג הבחינה :בגרות
מועד הבחינה :חורף תשע"ז2017 ,
מספר השאלון034281 :

ترجمة إلى العرب ّية )(2

תרגום לערבית )(2

אזרחות

المدن ّيات

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

حسب خطّ ة اإلصالح :التّعلّم ذي المعنى

הוראות לנבחן

للممتحن
تعليمات
َ

א .משך הבחינה :שעתיים וחצי.

أ .مدّ ة االمتحان  :ساعتان ونصف.

ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון:
—
)(14x1
פרק שני:
)— (13x1)+(9x3
פרק שלישי:
—
)(12x2
פרק רביעי:
—
)(11x2
—
      סה"כ
         

ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
في هذا النّموذج أربعة فصول.
الفصل األوّل:
 14)(14x1
الفصل الثّاني:
)40 - (13x1)+(9x3
الفصل الثّالث:
 24)(12x2
الفصل الرّابع:
 22)(11x2
 100       المجموع

 14נק'
 40נק'
 24נק'
 22נק'
 100נק'

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
ّ
َ
َ

     ב ה צ ל ח ה !

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة

السؤالين .2-1
أجب عن أحد ّ

אזרחות ,חורף תשע"ז ,מס' 034281
المدن ّيات ،شتاء  ،2017رقم 034281

األول ( 14درجة)
الفصل ّ

.1

قامت شركة قطارات إسرائيل في نهاية أسبوع معيّن بأعمال تطوير وبنًى تحتيّة في محطّ ة القطار في
تل أبيب  .طالب عدّ ة أعضاء كنيست بوقف القيام بهذه األعمال يوم السّ بت  .حسب ادّعائهم،
هذه األعمال تتناقض مع االتّفاق بين المتديّنين والعلمانيّين في إسرائيل ،الّذي يجب احترامه ألنّه
ُي ِّ
مكن حياة مشتركة بين الوسطين.
صرّحت إدارة شركة القطارات أنّ االستجابة لطلب أعضاء الكنيست بتأجيل األعمال إلى مطلع
الشركة إلى وقف تشغيل القطارات في قسم من الخطوط خالل األسبوع ،األمر
األسبوع ،ستضط ّر ّ
سي ِ
لحق ضررًا بالجمهور  .ر ّدًا على ذلك ،خرجت مجموعات مواطنين إلى أعمال احتجاجيّة
الّذي ُ
المس الّذي سيلحق بالمسافرين بسبب وقف تشغيل
ّ
في أنحاء البالد ورفعت الفتات وتظاهرت ضدّ
القطارات.
أ .اذكر واعرض االتّفاق لحلّ الخالف بين المتديّنين والعلمانيّين الّذي يجب العمل بموجبه  ،
حسب ادّعاء أعضاء الكنيست.
اشرح كيف ينعكس هذا االتّفاق في القطعة.
ب .اذكر واعرض الحقّ الّذي ينعكس في أعمال مجموعات المواطنين.
اشرح كيف ينعكس هذا الحقّ في القطعة.

.2

في مدينة معيّنة في والية أالسكا ،قرّرت البلديّة إخالء مواطنين متشرّدين (ال بيت لهم) يسكنون
في مخيّمات تقع على أرض عامّة ،ألنّه اتّضح أنّ المكوث في هذه المخيّمات ُي ِّ
شكل خطرًا
عليهم .قرّرت البلديّة إخالء هؤالء المواطنين إلى مالجئ يحظون فيها بحماية من مخاطر الطّ بيعة
ومن أعمال العنف الموجّ هة ضدّ هم.
أثناء إخالء مخيّم معيّن ،تمّ ت مصادرة أغراض أحد المواطنين المتشرّدين ،الّذي لم يكن موجودًا
أثناء اإلخالء .قدّ م هذا المواطن التماسً ا إلى المحكمة العليا في الوالية .في التماسه ،طالب هذا
المواطن المحكمة بإصدار أمر بإعادة أغراضه إليه ،بادّعاء أنّ من بين األغراض الّتي صودرت هناك
جدا  .قبلت المحكمة االلتماس
ميداليات حصل عليها مقابل خدمته في الجيش ،وهي تهمّ ه ًّ
وأصدرت أمرًا يُلزم البلديّة بإعادة األغراض إلى هذا المواطن.
أ .اذكر واعرض حقّ المتشرّدين الّذي قرّرت البلديّة حمايته.
اشرح كيف ينعكس هذا الحقّ في القطعة.
وجه إليه.
ب .اعرض واذكر نوع جهاز اإلشراف والمراقبة الّذي اختار المواطن
المتشرد ال ّت ّ
ّ
اشرح كيف ينعكس في القطعة هذا النّوع من جهاز اإلشراف والمراقبة.
/يتبع في صفحة /4
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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).
وعن أحد األسئلة ّ 12-8
األقل  3-2جمل في ّ
أجب عن ثالثة من األسئلة ( 7-3اكتب على ّ
كل إجابة).
.3

خاصين لقانون األساس.
اعرض مميّزين ّ

.4

اعرض المصطلح خطّ ة التّقسيم  -القرار 181

.5

اعرض وظيفتين للمعارضة في الدّ ولة الدّ يمقراطيّة.

.6

اعرض المصطلح أمر غير قانونيّ بشكل قاطع.

.7

العبري في الحيّز العا ّم في إسرائيل.
ّ
اشرح كيف ينعكس التّقويم

الّذي أصدرته هيئة األمم المتّحدة.

/يتبع في صفحة /5
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أجب عن أحد األسئلة  ،12-8حسب أحد العناقيد الّتي تعلّم َتَها.
.8

اليهودي
ّ
عنقود :العالَم
اعرض الخالف بين العلمانيّين والمتديّنين في المجتمع اإلسرائيليّ حول مسألة الزّ واج
والطّ الق.
الحر ّية من الدّ ين في هذا الخالف.
اشرح كيف ينعكس الحقّ في حرّ يّة الدّ يانة أو ّ

.9

والسياسة في إسرائيل
عنقود :اإلعالم ّ
الجماهيري.
ّ
اعرض اثنين من مميّزات االتّصال (اإلعالم)
الجماهيري.
ّ
اشرح كيف تُعزِّز العولمة قوّة االتّصال

.10

عنقود :االنتخابات واألحزاب
اعرض مصطلح النّظام الرّ ئاسيّ .
السلطات في النّظام الرّئاسيّ .
اشرح كيف ينعكس مبدأ فصل ّ

.11

(السلطات المح ّليّة)
ّ
عنقود :الحكم المحلّيّ
للسلطة المح ّليّة.
اعرض سببين لتعيين لجنة مدعوّ ة ّ
اشرح كيف يُمَ ّس الحقّ في االنتخاب والتّرشّ ح بسبب تعيين لجنة مدعوّة.

.12

عنقود :اشتراك المواطنين والرّ قابة على سلطات الحكم
اعرض وظيفتين للمستشار القضائيّ للحكومة.
السلطة في إحدى وظائف المستشار القضائيّ للحكومة.
اشرح كيف ينعكس مبدأ تقييد ّ
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الفصل الثّالث ( 24درجة)
اقرأ القطعة الّتي أمامك ،ثمّ أجب عن اثنين من األسئلة .15-13
ثار في بريطانيا جدل عا ّم حول استمراريّة عضويّة الدّ ولة في االتّحاد األوروبيّ   .بادرت الحكومة إلى إجراء استفتاء
عا ّم دعت المواطنين فيه للحسم في مسألة بقاء بريطانيا جزءًا من االتّحاد األوروبيّ أو انسحابها  .القرار الّذي
اتُّخذ في االستفتاء العا ّم كان االنسحاب من االتّحاد األوروبيّ   .كان لهذا القرار أسباب كثيرة ومتنوّعة  -اقتصاديّة
السبب األساسيّ لرغبة المواطنين البريطانيّين في االنسحاب من
وسياسيّة وثقافيّة  -لكن حسب رأيي ،كان ّ
االتّحاد هو "المحافظة على بريطانيا"  .المخاوف من فقدان الطّ ابع القوميّ للمملكة المتّحدة ومن ذوبان التّقاليد
اإلنجليزيّة القديمة في عادات المهاجرين الّذين يصلون بموجات ال تتوقّف ،ومن الغربة الّتي بدأ يشعر بها ّ
سكان
المملكة البريطانيّة في بالدهم ،كلّ هذه دفعت أغلبيّة البريطانيّين إلى اختيار االنسحاب من االتّحاد  .يبدو إذًا
الصدارة ،وأنّ األصوات الّتي تنادي بالمحافظة على الهويّة القوم ّية  
أنّ القوميّة البريطانيّة قد انتصرت وعادت إلى ّ
الس ّكان قد انتصرت في االستفتاء العامّ  .يتطرّق الحوار في بريطانيا بمدً ى
ومنع تغييرات بعيدة المدى في تركيبة ّ
الشعب البريطانيّ   .يبدو أنّ
متزايد إلى الحاجة للمحافظة على الطّ ابع القوميّ وعلى العادات والثّقافة وأنماط حياة ّ
السنوات القريبة القادمة عن طريقها وستحاول إيجاد التّوازن بين الهويّة القوميّة والرّغبة في
بريطانيا ستبحث في ّ
االنفصال وبين القيَم الدّ يمقراطيّة العالميّة وتقبُّل اآلخر.
أعتقد أنّ بإمكان البريطانيّين أن يروا في إسرائيل مثا ًال لمثل هذا التّوازن .تعيش في إسرائيل أق ّليّة قوميّة ملحوظة  -
األق ّليّة العربيّة  .تحظى هذه األق ّليّة ،بموجب القانون وبروح وثيقة االستقالل ،بمساواة في الحقوق  .يتعلّم
خاصيّتهم في المجال الثّقافيّ والدّ ينيّ   .
المواطنون العرب في الجهاز التّعليميّ باللّغة العربيّة ويحافظون على ّ
دستوري بين األساس القوميّ
ّ
والستّين سنة من قيامها ،تواجه دولة إسرائيل تحدّ ي إيجاد توازن
خالل الثّماني ّ
اليهودي وبين األساس الدّ يمقراطيّ    .يبذل المجتمع اإلسرائيليّ جهودًا من أجل خلق حوار معقّد ومتواصل
ّ
الص حيح بين هذين األساسين  .ال يمكن القول إنّ هذه الجهود قد تكلّلت بالنّجاح التّا ّم وإنّنا بلغنا
حول التّوازن ّ
ال وناجحً ا لدولة قوميّة هي يهوديّة
نقطة التّوازن الكاملة ،لكن يمكن القول إنّ دولة إسرائيل أوجدت نموذجً ا فاع ً
وديمقراطيّة في آن واحد   .هناك أمور لم تتحقّق بعد ونسعى إلى تحقيقها ،وهناك ما يمكن تحسينه ،لكن     
عمل ّيًا  -األمور بالفعل تسير على ما يرام.
   (معدّ حسب ش .فريدمان ،من موقع اإلنترنت التّابع للمعهد اإلسرائيليّ للدّ يمقراطيّة)27/6/2016  ،
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ّ
  (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  .
السؤال ،أجب حسب القطعة.
في القسم الثّاني من ّ
.13

اعرض مصطلح الدّ يمقراطيّة المباشرة.
اشرح كيف تنعكس الدّ يمقراطيّة المباشرة في القطعة.

.14

اعرض مصطلح القوميّة اإلثنيّة  -الثّقافيّة.
اشرح كيف أثّرت القوميّة اإلثنيّة  -الثّقافيّة ،حسب رأي كاتب المقال ،على نتائج االستفتاء
العا ّم في بريطانيا.

.15

اعرض مصطلح الحقوق الجماعيّة الثّقافيّة.
اشرح وجهة نظر كاتب المقال بالنّسبة للحقوق الجماعيّة الثّقافيّة في دولة إسرائيل  .

/يتبع في صفحة /8
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الرابع ( 22درجة)
الفصل ّ
ّ
(لكل سؤال  11 -درجة).
أجب عن اثنين من األسئلة 20-16
.16

جرت انتخابات في دولة ديمقراطيّة معيّنة ،وضعت خاللها مجموعة فنّانين تماثيل عارية ألحد
المرشّ حين في االنتخابات في متنزّهات عامّة  .بعض المارّة التقطوا صورًا مرحة مع التّماثيل.
للشرطة ضدّ الفنّانين.
ر ّدًا على ذلك ،قدّ م ناشطون من المق ّر االنتخابيّ لهذا المرشّ ح شكوى ّ
حسب ادّعائهم ،يجب على الدّ ولة تقديم الفنّانين للمحاكمة ألنّهم عملوا بخالف القانون ،ولم
السلطات بوضع التّماثيل في أماكن عامّة.
يحصلوا على إذن قانونيّ من ّ
 اذكر واعرض نوع القضاء الّذي يرغب النّاشطون من المق ّر االنتخابيّ للمرشّ ح في إجرائه(استعماله).
اشرح كيف ينعكس نوع القضاء هذا في القطعة   .

.17

على أثر النّقص في األسماك المعدّ ة لألكل في البالد ،قرّرت الحكومة اتّخاذ خطوات اقتصاديّة
الضرائب المفروضة على استيراد األسماك من خارج البالد  .
جديدة في سوق األسماك ،وإلغاء ّ
يأملون في الحكومة أن تشجّ ع هذه الخطوة استيرادًا ح ّرًا لألسماك إلى البالد وزيادة المنافسة بين
التّجّ ار والمنافسة بين شبكات التّسويق  .بهذه الطّ ريقة سيكون باإلمكان خَ فْ ض أسعار األسماك
للمستهلِكين  .
االقتصادي الّذي ينعكس في الخطوات االقتصاديّة الجديدة.
ّ
 اذكر واعرض التّوجّ هاالقتصادي في القطعة.
ّ
اشرح كيف ينعكس هذا التّوجّ ه

.18

السفن أنبوب نفط .على أثر هذه اإلصابة تسرّب نفط إلى البحر،
في خليج حيفا أصابت إحدى ّ
الشواطئ  .نشرت وزارة حماية البيئة إعالنًا تضمّ ن تحذيرًا بأنّ السّ باحة في شواطئ خليج
ولوّث ّ
حيفا ت ّ
ُشكل خطرًا على صحّ ة المستحمّ ين  .بتوجيه من الوزير المسؤول ،حُ ظرت السّ باحة في هذه
السلطات بالقيام بأعمال من أجل َوقْف انتشار النّفط في البحر ،و َمنْع
الشواطئ لعدّ ة أيّام ،وطولبت ّ
ّ
الشواطئ .
تفاقُم تلوُّ ث ّ
 اذكر واعرض نوع المسؤوليّة الحكوميّة الّذي ينعكس في توجيه الوزير.اشرح كيف ينعكس نوع المسؤوليّة هذا في القطعة.
/يتبع في صفحة /9
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نُشر مؤخّ رًا أنّ بعض الرّياضيّين والفنّانين الّذين ساهموا كثيرًا بأعمالهم للدّ ولة ،يواجهون صعوبات
مخصصات شهريّة لهؤالء
اقتصاديّة في الوقت الحاضر  .هناك مَن يدّ عي أنّه على الدّ ولة أن تمنح ّ
الرّياضيّين والفنّانين ،وهناك مَن يعارض ذلك.
عَ بِّر عن موقفك في هذه المسألة  .اعرض تعليلين يدعمان موقفك ويعتمدان على مصطلحات
من مجال المدنيّات  .احرص في كتابتك على المركِّ بين التّاليين  :
أ .ادّعاء    -عرض موقفك في المسألة بوضوح.
ب .تعليل   -عرض تعليلين ،يتضمّ نان مصطلحات ومعلومات من تع ّلمك للمدنيّات  ،
تدعم بواسطتهما ادّعاءك.

.20

صادقت الكنيست على قانون يُتيح ألعضائها تنحية كلّ عضو كنيست من منصبه إذا كان يشجّ ع
اإلرهاب أو يحرّض على العنف  .بموجب هذا القانون ،لجنة الكنيست هي الّتي تحدّ د إذا عمل
عضو الكنيست بهذه الطّ رق ،ومن أجل تنحيته هناك حاجة لدعم تسعين عضو كنيست على
األقلّ   .هناك مَن يدّ عي أنّ مضمون هذا القانون الئق (مناسب) ،وهناك مَن يعارض ذلك.
عَ بِّر عن موقفك في هذه المسألة  .اعرض تعليلين يدعمان موقفك ويعتمدان على مصطلحات
من مجال المدنيّات  .احرص في كتابتك على المركِّ بين التّاليين  :
أ .ادّعاء    -عرض موقفك في المسألة بوضوح.
ب .تعليل   -عرض تعليلين ،يتضمّ نان مصطلحات ومعلومات من تع ّلمك للمدنيّات،
تدعم بواسطتهما ادّعاءك.

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.

