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املدنيات
املدنيات، وحدة تعليمية واحدة،  117 , 118       

للوسط العربي وللوسط الدرزي
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان.

يعتمد تفصيل املواضيع على منشور املفّتشني املرّكزين للمدنيات للسنة الدراسية 2009/10 )حسب املنهاج التعليمي 
في املدنيات في املرحلة الثانوية للمدارس اليهودية )العاّمة والدينية( والعربية والدرزية، طبعة معّدلة، القدس 2002(.

انظر أيًضا: מדריך לנבחן החיצון )האקסטרני( — נושאי הלימוד לבחינות הבגרות, מהדורה 23، املنشور في موقع اإلنترنت 
التابع لوزارة املعارف.

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

انتبه: مبنى االمتحان في الفصل الثالث يختلف عن املبنى الذي كان مّتبًعا حّتى صيف 2009.

وثيقة االستقالل  *

دولة إسرائيل - دولة يهودية  *
القومية ودولة القومية  •  

ممّيزات دولة إسرائيل كدولة يهودية 	•  
التعبير عن الطابع اليهودي للدولة في الرموز وفي التشريع  -   

  
ما هي الدميقراطية؟   *

الفكرة الدميقراطية:  احلّرية واملساواة - قيمتان أساسيتان في الدميقراطية  •  
الدولة الدميقراطية:  تعريفات وتوّجهات  •  

مبادئ النظام الدميقراطي  *

مبدأ حكم الشعب  •  
مبدأ التعّددية والتسامح واإلجماع  •  

مبدأ حسم األكثرية  •  
مبدأ حقوق اإلنسان واملواطن  •  

مبدأ تقييد السلطة  •  
مبدأ سلطة القانون  •  

معنيا سلطة القانون  -   

/يتبع في الصفحة التالية/
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نظام احلكم في دولة إسرائيل  *
املجتمع اإلسرائيلي - مجتمع متعّدد التصّدعات  •  

التصّدع القومي  -   
نظام احلكم ومؤّسسات السلطة في إسرائيل  •  

نظام احلكم في إسرائيل - نظام حكم برملاني تاّم  -   
السلطة التنفيذية:  احلكومة  -   

السلطة القضائية:  احملاكم  -   

مبنى االمتحان
انتبه:  مبنى االمتحان في الفصل الثالث يختلف عن املبنى الذي كان مّتبًعا حّتى صيف 2009.

- 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(
يشمل هذا الفصل قطعة واحدة.  يجب اإلجابة 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.


