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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 2009/10 )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 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/



קיץ תש"ע / صيف 2010- � -

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.
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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 2009/10 )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 استكمال املضامني التي ال ترد أو غير املعّدلة في الكتب التعليمية، حسب املنهاج التعليمي.

وثيقة االستقالل أ. 

دولة إسرائيل كدولة يهودية ب. 
ما هي الدولة، القومية ودول القومية 	.2  
ممّيزات دولة إسرائيل كدولة يهودية 	.3  

التعبير عن الطابع اليهودي للدولة في القوانني وفي الرموز  -   
  

ما هي الدميقراطية؟  قَيم ومبادئ وممّيزات النظام الدميقراطي جـ.  
القَيم األساسية للدميقراطية - احلّرية واملساواة، الفكرة الدميقراطية   .1  

توّجهات اقتصادية - اجتماعية  .2  
مبدأ حكم الشعب   .3  
مبدأ حسم األكثرية  .4  

حقوق اإلنسان واملواطن  .6  
احلقوق السياسية  -   

احلقوق الطبيعية/األساسية  -   
احلقوق االجتماعية  -   

مبدأ تقييد السلطة 		.7  
أجهزة اإلشراف واملراقبة  .11  

نظام احلكم في دولة إسرائيل د. 
السلطة التنفيذية 	.3  

املستوى املنتَخب مقابل املستوى اإلداري/البيروقراطية احلكومية  -   
صالحيات احلكومة ووظائفها  -   
املسؤولية احلكومية والوزارية  -   
املستشار القضائي للحكومة  -   

/يتبع في الصفحة التالية/
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السلطة القضائية 	.4  
مصادر القضاء في إسرائيل  -   

عدم تبعية )استقاللية( السلطة القضائية  -   
اجلهاز القضائي في إسرائيل:  أنواع القضاء   -   

اجلهاز القضائي في إسرائيل:  املبنى  -   
محكمة العدل العليا  -   

حقوق اإلنسان وحقوق األقّليات في إسرائيل، واجبات املواطن 	.5  
التصّدع القومي 	.7  

اإلعالم والسياسة في إسرائيل 	.8  
 

العنقود "أ" )للمدارس العبرية(
وجهات نظر وتوّجهات لطابع دولة إسرائيل 	.1  

التصّدع الديني  	.4  

 العنقود "ب" )للمدارس العربية والدرزية(
احلكم احملّلي في إسرائيل 	.1  

اإلشراف واملراقبة على مؤّسسات احلكم في إسرائيل 	.4  

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.

/يتبع في الصفحة التالية/
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انتبه:
املواضيع التالية لن ُتشمل في االمتحان:

ممّيزات الهوية 	-
التعبير عن الطابع اليهودي للدولة في املؤّسسات  -

مكانة األقّليات القومية والدينية في إسرائيل  -
التسامح والتعّددية واإلجماع  -

حقوق املجموعة  -
االنتخابات الدميقراطية  -

فصل السلطات  -
الدستور  -

مبدأ سلطة القانون  -
حّق الدميقراطية في الدفاع عن نفسها ومواجهتها حلاالت الطوارئ - حدود في الدميقراطية  -

ملاذا الدميقراطية - مقارنة بني أنظمة احلكم الدميقراطية وأنظمة احلكم غير الدميقراطية  -
األسس الدستورية في إسرائيل: مكانة وثيقة االستقالل، العودة واملواطنة، اجلدل حول وضع دستور في إسرائيل،   -

قوانني األساس، الثورة الدستورية واجلدل حولها
السلطة التشريعية  -

عملية تشكيل احلكومة  -
احلكومة االئتالفية   -
طرق تعيني القضاة   -

التشريع القضائي  -
إسرائيل - مجتمع متعّدد التصّدعات  -

دولة إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات  -
الستاتوس كڤو )اّتفاق الوضع القائم(  -

االنتخابات في إسرائيل  -
األحزاب في إسرائيل  -


