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املدنيات
املدنيات، وحدة تعليمية واحدة، 024101

للمدارس العربية والدرزية

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد تفصيل املواضيع على منشور املفّتشني املرّكزين للمدنيات للسنة الدراسية 2009/08 )حسب املنهاج التعليمي 
في املدنيات في املرحلة الثانوية للمدارس اليهودية )العاّمة والدينية( والعربية والدرزية، طبعة معّدلة، القدس 2002(.

انتبه: ال يتضّمن تفصيل املواضيع توجيهات إلى الكتب التعليمية املصاَدق عليها، وإنـّما إلى املواضيع فقط.  
          يجب استيفاء املضامني التي ال ترد أو غير آنية في الكتب التعليمية، حسب املنهاج التعليمي.

وثيقة االستقالل  *

دولة إسرائيل - دولة يهودية  *
القومية ودولة القومية  •  

ممّيزات دولة إسرائيل كدولة يهودية 	•  
  

ما هي الدميقراطية؟   *
الفكرة الدميقراطية - احلّرية واملساواة هما قيمتان أساسيتان في الدميقراطية  •  

الدولة الدميقراطية:  تعريفات وتوّجهات  •  

مبادئ النظام الدميقراطي  *

مبدأ حكم الشعب  •  
مبدأ التعّددية والتسامح واإلجماع  •  

مبدأ حقوق اإلنسان واملواطن  •  
مبدأ تقييد السلطة  •  

فصل السلطات  -   
االنتخابات الدميقراطية  	- 	  
أجهزة اإلشراف واملراقبة 	- 	  

مبدأ سلطة القانون في الدولة الدميقراطية  •  

/يتبع في الصفحة التالية/
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نظام احلكم في دولة إسرائيل  *
األسس الدستورية في دولة إسرائيل  •  

وثيقة االستقالل:  حتديد مبادئ األساس   -   
قوانني األساس  -   

املجتمع اإلسرائيلي - مجتمع متعّدد التصّدعات  •  
التصّدع القومي  -   

نظام احلكم ومؤّسسات السلطة في إسرائيل  •  
السلطة التشريعية:  الكنيست  -   

السلطة التنفيذية:  احلكومة  -   

مبنى االمتحان
- أحداث   )14 درجة( الفصل األّول 

ن من شّقني(. يجب اإلجابة عن سؤال واحد من سؤالني )حدث مكوَّ
الفصل الثاني - أسئلة معرفة   )40 درجة(

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

بني( - 13 درجة. وعن أحد سؤالني )سؤاَلي معرفة مركَّ
الفصل الثالث - قطعة  )24 درجة(

يجب اختيار قطعة واحدة من قطعتني، واإلجابة عن اثنني من ثالثة أسئلة تتعّلق بها - لكّل سؤال 12 درجة.
الفصل الرابع - أحداث  )22 درجة(

يجب اإلجابة عن سؤالني من أربعة أسئلة - لكّل سؤال 11 درجة.
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املدنيات، وحدتان تعليميتان، 034114

انتبه!
فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد تفصيل املواضيع على منشور املفّتشني املرّكزين للمدنيات للسنة الدراسية 2009/08 )حسب املنهاج التعليمي 
في املدنيات في املرحلة الثانوية للمدارس اليهودية )العاّمة والدينية( والعربية والدرزية، طبعة معّدلة، القدس 2002(.

انتبه: ال يتضّمن تفصيل املواضيع توجيهات إلى الكتب التعليمية املصاَدق عليها، وإنـّما إلى املواضيع فقط.  
          يجب استيفاء املضامني التي ال ترد أو غير آنية في الكتب التعليمية، حسب املنهاج التعليمي.

وثيقة االستقالل أ. 

دولة إسرائيل كدولة يهودية ب. 
ممّيزات الهوية، القومية ودول القومية  •  

القومية ودولة القومية  -   
ممّيزات دولة إسرائيل كدولة يهودية 	•  

التعبير عن الطابع اليهودي للدولة في تشريع القوانني  -   
  

ما هي الدميقراطية؟  قَيم ومبادئ وممّيزات النظام الدميقراطي جـ.  
القَيم األساسية للدميقراطية - احلّرية واملساواة، الفكرة الدميقراطية   •  

توّجهات اقتصادية - اجتماعية  •  
مبدأ حكم الشعب   •  
التسامح والتعّددية  •  

حقوق اإلنسان واملواطن  •  
احلقوق الطبيعية  -   

احلقوق االجتماعية  -   
مبدأ تقييد السلطة 		•  

االنتخابات  -   
فصل السلطات  -   

أجهزة اإلشراف واملراقبة 	- 	  
 

/يتبع في الصفحة التالية/



קיץ תשס"ט / صيف 2009- � -

نظام احلكم في دولة إسرائيل د. 
األسس الدستورية في إسرائيل  •  

السلطة التشريعية 	•  
السلطة التنفيذية 	•  

اإلعالم والسياسة في إسرائيل 	•  
 

العنقود "أ" )للمدارس العبرية(
وجهات نظر وتوّجهات لطابع دولة إسرائيل 	•  
دولة إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات 	•  

 العنقود "ب" )للمدارس العربية والدرزية(
االنتخابات في إسرائيل 	•  

األحزاب في إسرائيل 	•  

مبنى االمتحان
- أحداث   )14 درجة( الفصل األّول 

ن من شّقني(. يجب اإلجابة عن سؤال واحد من سؤالني )حدث مكوَّ
الفصل الثاني - أسئلة معرفة   )40 درجة(

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

بني( - 13 درجة. وعن أحد سؤالني )سؤاَلي معرفة مركَّ
الفصل الثالث - قطعة  )24 درجة(

ترد في هذا الفصل قطعتان.  على املمتَحن أن يجيب فقط عن  أسئلة تتعّلق بالقطعة التي تتناول عنقود املواضيع الذي 
تعّلمه.  يجب اإلجابة عن اثنني من ثالثة أسئلة - لكّل سؤال 12 درجة.

الفصل الرابع - أحداث  )22 درجة(
يجب اإلجابة عن سؤالني من خمسة أسئلة - لكّل سؤال 11 درجة.


