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المدنّيات
المدنّيات، وحدتان تعليميّتان، 034114

انتبه!
فيما يلي تفصيل المواّد التي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد تفصيل المواضيع على منشور المفّتش المرّكز للمدنّيات للّسنة الّدراسّية 1- 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 2012/13.

انتبه: ال يتضّمن تفصيل المواضيع توجيهات إلى الكتب الّتعليمّية المصاَدق عليها، وإنـّما إلى المواضيع فقط.  
          يجب استكمال المضامين التي ال ترد أو غير المعّدلة في الكتب الّتعليمّية، حسب المنهاج الّتعليمّي.

انتبه: في كّل مكان ُيذَكر فيه "الموضوع يشمل …"، هذا يعني أّنه من ضمن المواضيع األخرى، ُتشمل أيًضا المواضع 
المفّصلة )هذا ال يعني أّن هذه بالّضرورة المواضيع الوحيدة في ذلك الفصل(. 

وثيقة االستقالل  .2
مبادئ وثيقة االستقالل:  دولة إسرائيل هي دولة يهودّية وديمقراطّية، تؤمن بالمساواة في الحقوق لجميع   

مواطنيها.  وثيقة االستقالل تعّدد مصادر شرعّية إقامة دولة للّشعب اليهودّي في أرض إسرائيل. 
ُتعَرض وثيقة االستقالل على أّنها تعّبر عن المبادئ الّتي يتأّسس عليها نظام الحكم في دولة إسرائيل والّتي على   

الّدولة العمل بموجبها. 
تبريرات إقامة دولة يهودّية في أرض إسرائيل:  . 1  

الّتبرير الّتاريخّي أ.     
الّتبرير الّدولّي ب.   

الّتبرير الّطبيعّي - العاّم ]تقرير المصير[ جـ.    
القسم العملّي - إقامة الّدولة  . 2  

القسم الّتصريحّي )اإلبالغّي( - الّصورة المستقبلّية للّدولة وطريقها والّتوجه إلى جهات مختلفة.   . 3  

الفصل األّول:  دولة إسرائيل - دولة يهودّية
دولة إسرائيل - دولة القومّية للّشعب اليهودّي

دالالت مختلفة ِلـ "دولة القومّية"  .3
بات الّضرورّية لقيام الّدول:  المساحة اإلقليمّية، الّسّكان، الحدود، الحكم، الّسيادة، االعتراف  ُتعَرض المركِّ  . 1

الّدولّي.
أساس اصطالحّي - نظرّي ومقاِرن:  تقرير المصير، ما هي القومّية وما هي دول القومّية.  ُتعَرض الّدالالت   . 2
المختلفة لدولة القومّية، يتّم توضيح العالقة بين الّدولة والقومّية ويتّم توضيح الّتسلسل بين دولة القومّية 

والّدولة الّثنائّية القومّية / المتعّددة القومّيات ودولة جميع مواطنيها )دولة قومّية سياسّية / مدنّية / 
َدْوِليَّة(.   

تبريرات لدولة القومّية من وجهة نظر ديمقراطّية.  . 3  

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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ممّيزات أو جوانب دولة إسرائيل كدولة يهودّية )الواقع(  .5 
 ُتعَرض الممّيزات اليهودّية للّدولة كما تتحّقق على أرض الواقع:

الجانب / الممّيز القانونّي - المعيارّي:
قانون العودة وقوانين أخرى الّتي تعّبر عن الّطابع اليهودّي وعن العالقة مع يهود الّشتات ]يشمل قانون أسس   .2

القضاء؛ قانون العودة؛ قانون يوم ذكرى الكارثة والبطولة؛ قانون حظر تربية الخنازير؛ قانون قضاء المحاكم 
الحاخامّية[ 

مكانة الّلغة العبرّية كلغة رسمّية.  .3
الجانب المؤّسساتّي:

منح مكانة رسمّية لمؤّسسات الّشعب اليهودّي والّديانة اليهودّية.  .6

األقّلّيات  في إسرائيل  .6 
فة كدولة قومّية يهودّية: ُتعَرض األقّلّيات في إسرائيل المعرَّ

األقّلّيات في وثيقة االستقالل.  . 3
جانب الحّيز العاّم:  ممّيزات األقّلّيات والّتعبير عن مجاالت الّلغة والّثقافة والّدين ]يشمل المكانة القانونّية -   . 4

المعيارّية[ 
الجانب المؤّسساتّي:  المكانة الّرسمّية لمؤّسسات األقّلّيات في مجاالت:  الّتعليم والمؤّسسات الّدينّية   . 5

والمحاكم.

الفصل الّثاني:  ما هي الّديمقراطّية؟  القَيم والمبادئ وممّيزات الّنظام الّديمقراطّي

الفكرة الّديمقراطّية  .7 
يتّم توضيح مبادئ الّنظرة الفلسفّية الّديمقراطّية، ويتّم تعّلم مصطلح "العقد االجتماعّي" كأساس لهذه الّنظرة 

الفلسفّية. 
يتّم الّتمييز بين المعنى الّشكلّي والمعنى الجوهرّي للّديمقراطّية.   

الحّرّية والمساواة - قيمتان أساسّيتان في الّديمقراطّية  .8
الّتضارب بين قيمَتي:  الحّرّية والمساواة.  

توّجهات اقتصادّية في الّدولة الّديمقراطّية  .9
الّتوّجه الّليبرالّي مقابل الّتوّجه الّديمقراطّي - االجتماعّي؛  يتّم توضيح أّن الّتوجهات المبدئّية هي توّجهات نظرّية،   

بينما في الواقع الّديمقراطّي ثّمة دمج بين الّتوّجهات حسب قرارات الّدول، وثّمة تسلسل بين الّتوّجهات وأّن 
الّتوّجه المّتبع ليس ذا قطبين. 

يتّم توضيح مصطلح دولة الّرفاه.  

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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حقوق اإلنسان والمواطن  .10

دراسة قيمة كرامة اإلنسان كمصدر لجميع حقوق اإلنسان.   
 يتّم شرح العالقة بين الحقوق والواجبات )اإلنسان والمواطن(.

 أنواع حقوق اإلنسان:
الحقوق الّطبيعّية:  حقوق اإلنسان األساسّية:  الحّق في الحياة واألمن، الحّق في الّتمّلك، الحّق في اإلجراءات 

 القانونّية المنصفة، الحّق في الحّرّية ومشتّقاتها، الحّق في المساواة، الحّق في الكرامة.
يتّم توضيح الجوانب المختلفة للحّق في الحّرّية.  يتّم الّتشديد على األهّمّية الخاّصة للحّق في حّرّية الّتعبير. 

يتّم توضيح الجوانب المختلفة للمساواة الّشكلّية والجوهرّية، مثل:  المساواة أمام القانون، تكافؤ الفرص  
ح.  والمساواة الّسياسّية.  يتّم توضيح المصطلحات:  الّتمييز والّتفريق والّتفضيل المصحِّ

 الحقوق الّسياسّية /المدنّية:  الحّق في الّترّشح واالنتخاب، حّرّية الّتظاهر واالحتجاج، حّرّية الّتنّظم الّسياسّي.
الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية: الحّق في العيش بكرامة - الحّق في مستوى معيشّي أساسّي، الحّق في الحصول 

على الخدمات الّصّحّية والعالج الّطبّي، الحّق في الّسكن، الحّق في الّتعليم، حقوق العّمال وظروف )شروط( العمل. 

واجبات اإلنسان والمواطن  .11

الّتضارب بين الحقوق المختلفة والّتضارب بين الحقوق نفسها والّتضارب بين الحقوق وبين المبادئ   .12

الّديمقراطّية.

مبدأ حكم الّشعب - حكم تمثيلّي ومنتَخب ويمكن استبداله  .13 

 يتّم توضيح داللة مصطلح "حكم الّشعب" بكونه يتأّسس على قواعد وعلى ُنُظم سلطوّية وعلى ثقافة ديمقراطّية. 
 الّديمقراطّية المباشرة وديمقراطّية الممّثلين )الّديمقراطّية الّتمثيلّية( ]يشمل االستفتاء العاّم )الّشعبّي([.

ُتعَرض أشكال الحكم المختلفة:  البرلمانّي والّرئاسّي. 
 

االنتخابات الّديمقراطّية:  االنتخابات هي حّرة ومتساوية وعاّمة ودورّية وسّرّية.
 يّتم توضيح الحاجة لوجود عدد من األحزاب لضمان إجراء انتخابات حّرة كشرط لتحقيق الّديمقراطّية. 

ُتعَرض طرق االنتخابات المختلفة )المنطقّية مقابل القطرّية، الّشخضّية مقابل طريقة القوائم، الّنسبّية مقابل 
األكثرّية(.

مبدأ تقييد الّسلطة  .14 

اإلشراف والمراقبة المؤّسساتّية ]الّرسمّية[ وغير المؤّسساتّية ]غير الّرسمّية[ على الّسلطة.
يتّم إعطاء أمثلة مختلفة إلشراف ومراقبة مؤّسساتّية وغير مؤّسساتّية. 

سلطة القانون  .15 

 مبدأ سلطة القانون - المساواة أمام القانون:  سلطات الحكم وأفراد الّشعب على حّد سواء خاضعون للقانون.
يتّم توضيح أّن الخضوع للقانون في الّنظام الّديمقراطّي ينبع، من ضمن أمور أخرى، من شرعّية الّسلطة في نظر 

 الجمهور. يتّم الّتمييز بين مصطلح "سلطة القانون" بالمعنى الّشكلّي ومصطلح "سلطة القانون" بالمعنى الجوهرّي. 
األمر غير القانونّي بشكل قاطع.  -

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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مبدأ الّتسامح  .17 

مبدأ الّتعّددّية  .18 

مبدأ اإلجماع  .19 

الفصل الّثالث:  نظام الحكم والّسياسة في دولة إسرائيل - دولة يهودّية وديمقراطّية 

العودة والمواطنة  .22 

قانون العودة وقانون الجنسّية )المواطنة( ]يشمل قرار محكمة العدل العليا في قضّية روفايزن وقرار محكمة العدل 
 العليا في قضّية شليط[

يتّم نقاش المسائل الّتالية:
داللة قانون العودة بالّنسبة لمكانة غير اليهود في إسرائيل.  -   

 يتّم توضيح الفرق بين "القدوم إلى البالد" َو"الهجرة". 

الّسلطة الّتشريعّية - الكنيست اإلسرائيلّية

وظائف الكنيست  .26 

 الكنيست كسلطة تشريعّية.
الّتشريع ]يشمل:  مراحل الّتشريع من مرحلة مشروع القانون )الحكومّي أو الّشخصّي( وحّتى الّنشر في مجّلة 

 الوقائع الّرسمّية؛ عمل هيئة الكنيست وعمل لجان الكنيست في مراحل الّتشريع المختلفة[. 
ُتجرى مقارنة بين مكانة الّتشريع الّرئيسّي والّتشريع الّثانوّي.

الّسلطة الّتنفيذّية - الحكومة

عملّية تشكيل الحكومة  .27 

 أنواع الحكومات االئتالفّية.
ُتعَرض الحكومات حسب مدى الّتأييد في الكنيست:  الحكومة الّضّيقة، الحكومة الواسعة، حكومة الوحدة 

 الوطنّية. 
 الحكومة ووظائفها:

الحكومة هي الّتي تحّدد الّسياسة.  ُتدَرس المجاالت الّسياسّية األساسّية.  - 
صالحّيات رئيس الحكومة والوزراء ]يشمل المسؤولّية المشتركة )الجماعّية( والمسؤولّية الوزارّية[.    -

الّسلطة القضائّية

عدم تبعّية )استقاللّية( الّسلطة القضائّية  .28 

أهّمّية عدم تبعّية الّسلطة القضائّية للّسلطتين األخريين.  -
طرق ضمان عدم الّتبعّية.   -

محكمة العدل العليا - وظائف محكمة العدل العليا وصالحّياتها  ]يشمل األمر االحترازّي واألمر الّنهائّي   -
)ال يشمل أنواع األوامر([.

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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العنقود "أ" )للوسط اليهودّي(:

وجهات نظر وتوّجهات بالّنسبة لطابع دولة إسرائيل  .29

الّتصّدع الّدينّي - من:  الحياة المشتركة في المجتمع اإلسرائيلّي )على ضوء الّتصّدعات القائمة في المجتمع(.   .32 

يتّم الّتعلّم بالتفصيل:  الّتصّدع الّدينّي.  يتّم تفصيل: 
وصف المجموعات المختلفة، االختالف بينها إلى جانب المشترك بينها.  . 1

الخالفات، عوامل الّتصّدع واستمراره، طرق الّتعبير عن الّتصّدع.  . 2
تحّدي الحياة المشتركة على ضوء الّتصّدع، إمكانّيات االّتفاق، تسويات وتقليص الخالفات ]طرق مواجهة   . 3

الّتصّدع[.

العنقود "ب" )للوسط العربّي والّدرزّي(:

اإلعالم والّسياسة في إسرائيل  .37 

يتّم نقاش وظيفة اإلعالم بوصفه "كلب حراسة" الّديمقراطّية - اإلعالم اإلخبارّي والمعلِّق )المحلِّل( ومقّدم 
المشورة وُمجري الّتحقيقات الّصحافّية.  تتّم دراسة مسألة الّتضارب بين تحقيق الحّق في حّرّية الّتعبير وحّق 

 الجمهور في المعرفة واإلشراف والمراقبة على الّسلطة وبين حقوق اإلنسان والمواطن والمبادئ األخرى. 
وظيفة وسائل اإلعالم في دولة إسرائيل كدولة ديمقراطّية. 

تحقيق الحّق في حّرّية الّتعبير وحّق الجمهور في المعرفة واإلشراف والمراقبة على الّسلطة.  -
مبدأ عدم تبعّية وسائل اإلعالم.   -

تعّدد مصادر المعلومات ذات الّطابع الّتعّددّي ]الّطريقة الّرسمّية والّطريقة غير الّرسمّية[.  -
قّوة وسائل اإلعالم  -

لة للّرأي العاّم وكمؤثِّرة على صانعي القرارات.  وسائل اإلعالم كمشكِّ  -

الحكم المحّلّي  .38 

توزيع الوظائف والّصالحّيات بين الّسلطة المركزّية والحكم المحّلّي ]يشمل مكانة الحكم المحّلّي إزاء الّسلطة 
 المركزّية، تفصيل صالحّيات ووظائف الّسلطات المحّلّية[.

يتّم نقاش مسألة توزيع الّصالحّيات أو تركيزها. 
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المدنّيات، وحدتان تعليميّتان، 034204   
نموذج موّسع

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 الّتعليمّية المصاَدق عليها، وإنـّما إلى المواضيع فقط.  

          يجب استكمال المضامين التي ال ترد أو غير المعّدلة في الكتب الّتعليمّية، حسب المنهاج الّتعليمّي.

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/
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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  -


