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املدنّيات
املدنّيات، وحدتان تعليمّيتان،  175       

للوسط العربّي وللوسط الّدرزّي
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد تفصيل المواضيع على منشور المفّتش المرّكز للمدنّيات للّسنة الّدراسّية 2012/13 ]حسب المنهاج الّتعليمّي في 
المدنّيات في المرحلة الّثانوّية للمدارس اليهودّية )العاّمة والّدينّية( والعربّية والّدرزّية، طبعة معّدلة،

القدس 2002[.  وكذلك حسب البنود الجديدة التي ُأضيفت في الّسنة الّدراسّية 2010/11. 
انتبه: ال يتضّمن تفصيل المواضيع توجيهات إلى الكتب التعليمية المصاَدق عليها، وإنـّما إلى المواضيع فقط.  

          يجب استكمال المضامين التي ال ترد أو غير المعّدلة في الكتب الّتعليمّية، حسب المنهاج الّتعليمّي. 
انظر أيًضا: מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד לבחינות הבגרות, מהדורה 24، المنشور في موقع اإلنترنت  

الّتابع لوزارة الّتربية والّتعليم.

وثيقة االستقالل أ. 
دولة إسرائيل كدولة يهودّية ب. 

ما هي الّدولة والقومّية ودول القومّية  .2

مكانة األقّليات القومّية والّدينّية في إسرائيل   .4

ما هي الّديمقراطّية؟  قَيم ومبادئ وممّيزات الّنظام الّديمقراطّي جـ.  
القَيم األساسّية للّديمقراطّية - الحّرّية والمساواة، الفكرة الّديمقراطّية )بما في ذلك: المعنى الجوهرّي    .1  

والمعنى الّشكلّي للّديمقراطّية(   
الّتوّجهات االقتصادّية )بما في ذلك:  الّتعديل والّتكملة - المرشد للمعّلم:  توّجهات اقتصادّية في   .2

الّديمقراطّية(
اإلضافة الّتعليمّية -دولة الّرفاه   

مبدأ حكم الّشعب )يشمل أنواع الّديمقراطّية: المباشرة وغير المباشرة.(  .3  
مبدأ حسم األكثرّية  .4  

الّتسامح والّتعّددّية واإلجماع  .5  
حقوق اإلنسان والمواطن  .6  

الحقوق الّسياسّية  -   
الحقوق الّطبيعّية/األساسّية  -   

الحقوق االجتماعّية )يشمل:  الّتعديل والّتكملة - المرشد للمعّلم:  الحقوق االجتماعّية(  -   
مبدأ تقييد الّسلطة 		.8  

فصل الّسلطات  .10  
وسائل اإلشراف والمراقبة  .12   

المؤّسساتّية / الّرسمّية  - 
غير المؤّسساتّية/ غير الّرسمّية  -

مبدأ سلطة القانون )يشمل: المعنى الّشكلّي والمعنى الجوهرّي لسلطة القانون، أنواع المخالفات(  .13  
/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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نظام الحكم في دولة إسرائيل د. 
األسس الّدستورّية في إسرائيل 	.1  

العودة والمواطنة  -   
الّسلطة الّتشريعّية )يشمل:  وظائف الكنيست، عملّية تشريع القوانين( 	.3  

الّسلطة الّتنفيذّية )يشمل:  المسؤولّية المشتركة )الجماعّية( والمسؤولّية الوزارّية( 	.4  
الّسلطة القضائّية )يشمل:  عدم تبعّية )استقاللّية( الّسلطة القضائّية(   	.5  

فصل الّسلطات في إسرائيل: 	.6  
العالقات المتبادلة بين الّسلطات )يشمل تداخل الّصالحّيات بين سلطات الحكم في إسرائيل(  -   

اإلشراف والمراقبة على سلطات الحكم في إسرائيل )يشمل:  الوسائل الّرسمّية:  مراقب الّدولة ومكتب  	.7

شكاوى الجمهور ولجنة الّتحقيق الّرسمّية، والوسائل غير الّرسمّية(.
مؤّسسة رئيس الّدولة في إسرائيل )يشمل:  وظيفة رئيس الّدولة وصالحّياته، صالحّية العفو(  .8  

 
العنقود "أ" )للمدارس العبرّية(

وجهات نظر وتوّجهات لطابع دولة إسرائيل 	.1  
الستاتوس كڤو )اّتفاق الوضع القائم( 	.3  

 العنقود "ب" )للمدارس العربّية والّدرزّية(
األحزاب في إسرائيل )يشمل:  الّتعديل والّتكملة:  المرشد للمعّلم - األحزاب في إسرائيل( 	.3  

اإلعالم والّسياسة في إسرائيل )يشمل: وسائل اإلعالم كمحّققة لحّرية الّتعبير وحّق الجمهور في المعرفة،  	.4

ل لألجندة العاّمة والّرأي العاّم، تأثير اإلعالم  وظائف وسائل اإلعالم في الّدولة الّديمقراطّية، اإلعالم كمشكِّ
على المنظومة الّسياسّية وعلى االنتخابات(

مبنى االمتحان
الفصل األّول - أحداث   )14 درجة(

ن من شّقين(. يجب اإلجابة عن سؤال واحد من سؤالين )حدث مكوَّ
الفصل الّثاني - أسئلة معرفة   )40 درجة(

يجب اإلجابة عن أربعة أسئلة من سبعة أسئلة:  
عن ثالثة من خمسة أسئلة )أسئلة معرفة بسيطة( - لكّل سؤال 9 درجات،

بين( - 13 درجة. وعن أحد سؤالين )سؤاَلي معرفة مركَّ
الفصل الّثالث - قطعة  )24 درجة(

ترد في هذا الفصل قطعتان.  على الممتَحن أن يجيب فقط عن  أسئلة تتعّلق بالقطعة التي تتناول عنقود المواضيع الّذي 
تعّلمه.  يجب اإلجابة عن اثنين من ثالثة أسئلة - لكّل سؤال 12 درجة.

الفصل الّرابع - أحداث  )22 درجة(
يجب اإلجابة عن سؤالين من أربعة أسئلة - لكّل سؤال 11 درجة.

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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انتبه:
المواضيع الّتالية لن ُتشمل في االمتحان:

ممّيزات الهوّية 	-
ممّيزات دولة إسرائيل كدولة يهودية: القوانين والمؤّسسات والّرموز  -

اإلضافة الّتعليمّية: الّنشيد الوطنّي  -
العقد االجتماعّي  -

أشكال الحكم:  البرلمانّي والّرئاسّي، االستفتاء العاّم  -
حقوق المجموعة  -
واجبات المواطن  -

االنتخابات الّديمقراطّية  -
الّدستور  -

األمر غير القانوني بشكل قاطع  -
حّق الّديمقراطّية في الّدفاع عن نفسها ومواجهتها لحاالت الّطوارئ - حدود في الّديمقراطّية  -
لماذا الّديمقراطّية - مقارنة بين أنظمة الحكم الّديمقراطّية وأنظمة الحكم غير الّديمقراطّية  -

الجدل حول وضع دستور في إسرائيل  -
قوانين األساس  -

الّثورة الّدستورّية والجدل حولها  -
اإلضافة الّتعليمّية:  قانون العودة  -

نظام الحكم في إسرائيل - نظام برلمانّي  -
حصانة أعضاء الكنيست  -

المستوى المنتَخب مقابل المستوى اإلدارّي )البيروقراطّية الحكومّية(  -
عملّية تشكيل الحكومة  -

الحكومة االئتالفّية   -
صالحّيات الحكومة ووظائفها  -
المستشار القضائّي للحكومة  -

مصادر القضاء في إسرائيل  -
طرق تعيين القضاة   -

الجهاز القضائّي في إسرائيل:  أنواع القضاء، المبنى، محكمة العدل العليا، الّتشريع القضائّي  -
حصانة رئيس الّدولة  -

االنتخابات في إسرائيل )يشمل:  الحّق في االنتخاب والّترّشح في إسرائيل، ممّيزات طريقة االنتخابات في إسرائيل،   -
الّتحّوالت الّتي طرأت على طريقة االنتخابات في إسرائيل والجدل حولها( 

الّثقافة الّسياسّية في إسرائيل  -
إسرائيل - مجتمع متعّدد الّتصّدعات )مقّدمة عاّمة بالّنسبة للّتعّددّية االجتماعّية في إسرائيل، يشمل تعريف   -

المصطلحات: "الّتصّدع"َو "الّتصّدعات المتقاطعة" َو"الّتصّدعات المتطابقة"(
الّتصّدع القومّي )يشمل:  المجتمع العربّي في إسرائيل، المجتمع الّدرزّي في إسرائيل، عوامل وطرق الّتعبير عن   -

الّتصّدع القومّي في إسرائيل وطرق مواجهته(
/يتبع في الّصفحة الّتالية/



קיץ תשע"ג /  صيف 2013- 4 -

المرشد للمعّلم:  الّدروز في إسرائيل  -
دولة إسرائيل والّشعب اليهودّي في الّشتات  -

الّتعديل والّتكملة:  المرشد للمعّلم:  الّشعب اليهودّي  -
الّتصّدع الّدينّي )يشمل:  المجموعات والّتّيارات في اليهودّية، عوامل وطرق الّتعبير عن الّتصّدع الّدينّي في   -

إسرائيل وطرق مواجهته(
الحكم المحّلّي في إسرائيل  -

حقوق اإلنسان وحقوق األقّلية في إسرائيل  -
اإلعالم الجماهيرّي )العاّم(  -

مدى استقاللّية وسائل اإلعالم والقيود المفروضة عليها  -


