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املدنيات

קיץ תשע"ב  /صيف

2012

املدنيات ،وحدتان تعليميتان034114 ،

انتبه!
فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
يعتمد تفصيل املواضيع على منشور املف ّتش ّ
املركز للمدنيات للسنة الدراسية [ 2011/12حسب املنهاج التعليمي في
املدنيات في املرحلة الثانوية للمدارس اليهودية (العا ّمة والدينية) والعربية والدرزية ،طبعة معدّ لة ،القدس ،]2002
وكذلك حسب البنود اجلديدة التي ُأضيفت في السنة الدراسية .2010/11
يتضمن تفصيل املواضيع توجيهات إلى الكتب التعليمية املصا َدق عليها ،وإنـّما إلى املواضيع فقط.
انتبه :ال
ّ
يجب استكمال املضامني التي ال ترد أو غير املعدّ لة في الكتب التعليمية ،حسب املنهاج التعليمي.
أ .وثيقة االستقالل
مبا في ذلك اإلضافة :مشروع التقسيم
ب .دولة إسرائيل كدولة يهودية
 .2ما هي الدولة ،القومية ودول القومية
 .3مم ّيزات دولة إسرائيل كدولة يهودية :القوانني والرموز
مبا في ذلك اإلضافة :النشيد الوطني للدولة
		
 .4مكانة األق ّليات القومية والدينية في إسرائيل
		
جـ .ما هي الدميقراطية؟ ق َيم ومبادئ ومم ّيزات النظام الدميقراطي
 .1الق َيم األساسية للدميقراطية  -احل ّرية واملساواة ،الفكرة الدميقراطية (مبا في ذلك :املعنى اجلوهري واملعنى
الشكلي للدميقراطية)
التوجهات االقتصادية  -االجتماعية ( الليبرالية واالجتماعية  -الدميقراطية) ( مبا في ذلك :التعديل
.2
ّ
توجهات اجتماعية  -اقتصادية في الدميقراطية)
والتكملة  -املرشد للمع ّلمّ :
 .3مبدأ حكم الشعب (مبا في ذلك أنواع الدميقراطية :املباشرة وغير املباشرة ،أشكال احلكم :البرملاني والرئاسي)
 .4مبدأ حسم األكثرية
 .5التسامح والتعدّ دية واإلجماع
 .6حقوق اإلنسان واملواطن
 احلقوق السياسية		
 احلقوق الطبيعية/األساسية		
 احلقوق االجتماعية (مبا في ذلك :التعديل والتكملة  -املرشد للمع ّلم :احلقوق االجتماعية)		
 .7واجبات املواطن
 .8مبدأ تقييد السلطة
 .9االنتخابات الدميقراطية
 .11الدستور
 .13مبدأ سلطة القانون (مبا في ذلك :املعنى الشكلي واملعنى اجلوهري لسلطة القانون)
/يتبع في الصفحة التالية/

-2-

קיץ תשע"ב  /صيف

2012

د .نظام احلكم في دولة إسرائيل
 .1األسس الدستورية في إسرائيل
 مكانة وثيقة االستقالل		
 قوانني األساس		
 الثورة الدستورية واجلدل حولها		
 .2السلطة التشريعية:
 وظائف الكنيست		
 حصانة أعضاء الكنيست		
 .3السلطة التنفيذية:
 املستوى َاملنتخب مقابل املستوى اإلداري/البيروقراطية احلكومية
		
 املستشار القضائي للحكومة		
		
 .4السلطة القضائية:
 اجلهاز القضائي في إسرائيل :أنواع القضاء ،املبنى ،محكمة العدل العليا		
 .5تعريف املصطلح :تصدّ ع
		
العنقود "أ" (للمدارس العبرية)
وتوجهات لطابع دولة إسرائيل
 .1وجهات نظر ّ
 .4التصدّ ع الديني
مبا في ذلك :عوامل وطرق التعبير عن التصدّ ع الديني في إسرائيل وطرق مواجهته
		
العنقود "ب" (للمدارس العربية والدرزية)
 .1احلكم احمل ّلي في إسرائيل
 .4اإلعالم والسياسة في إسرائيل (مبا في ذلك :وسائل اإلعالم كمح ّققة حل ّرية التعبير وحقّ اجلمهور في املعرفة،
وظائف وسائل اإلعالم في الدولة الدميقراطية ،اإلعالم كمحدّ د جلدول األعمال العا ّم والرأي العا ّم ،تأثير
اإلعالم على املنظومة السياسية وعلى االنتخابات).

/يتبع في الصفحة التالية/
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مبنى االمتحان
الفصل األ ّول  -أحداث ( 14درجة)
يجب اإلجابة عن سؤال واحد من سؤالني (حدث مك َّون من ش ّقني).
الفصل الثاني  -أسئلة معرفة ( 40درجة)
يجب اإلجابة عن أربعة أسئلة من سبعة أسئلة:
عن ثالثة من خمسة أسئلة (أسئلة معرفة بسيطة) ّ -
لكل سؤال  9درجات،
وعن أحد سؤالني (سؤا َلي معرفة َّ
مركبني)  13 -درجة.
الفصل الثالث  -قطعة ( 24درجة)
املمتحن أن يجيب فقط عن أسئلة تتع ّلق بالقطعة التي تتناول عنقود املواضيع الذي
ترد في هذا الفصل قطعتان .على
َ
تع ّلمه .يجب اإلجابة عن اثنني من ثالثة أسئلة ّ -
لكل سؤال  12درجة.
الفصل الرابع  -أحداث ( 22درجة)
يجب اإلجابة عن سؤالني من أربعة أسئلة ّ -
لكل سؤال  11درجة.

انتبه:

املواضيع التالية لن تُشمل في االمتحان:
 مم ّيزات الهو ّيةاملؤسسات
 مم ّيزات دولة إسرائيل كدولة يهوديةّ : العقد االجتماعي اإلضافة التعليمية :دولة الرفاه االستفتاء العا ّم حقوق املجموعة  /األق ّليات فصل السلطاتاملؤسساتية  /غير الرسمية)
 أجهزة اإلشراف واملراقبة(املؤسساتية  /الرسمية ،غير ّ
ّ
 أنواع املخالفات األمر غير القانوني بشكل قاطع حقّ الدميقراطية في الدفاع عن نفسها ومواجهتها حلاالت الطوارئ  -حدود في الدميقراطية ملاذا الدميقراطية  -مقارنة بني أنظمة احلكم الدميقراطية وأنظمة احلكم غير الدميقراطية العودة واملواطنة في إسرائيل اإلضافة التعليمية :قانون العودة اجلدل حول وضع دستور في إسرائيل عملية تشريع القوانني عملية تشكيل احلكومة احلكومة االئتالفية/يتبع في الصفحة التالية/
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صالحيات احلكومة ووظائفها
املسؤولية احلكومية والوزارية
مصادر القضاء في إسرائيل
عدم تبعية السلطة القضائية
طرق تعيني القضاة
التشريع القضائي
إسرائيل  -مجتمع متعدّ د التصدّ عات (مقدّ مة عا ّمة بالنسبة للتعدّ دية االجتماعية في إسرائيل)
التصدّ ع القومي
املرشد للمع ّلم :الدروز في إسرائيل
دولة إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات
املرشد للمع ّلم :الشعب اليهودي
الستاتوس كڤو (اتّفاق الوضع القائم)
املجموعات والت ّيارات في اليهودية
حقوق اإلنسان وحقوق األق ّليات في إسرائيل
األحزاب في إسرائيل
املرشد للمع ّلم :األحزاب في إسرائيل
اإلعالم اجلماهيري (العا ّم)
مدى استقاللية وسائل اإلعالم والقيود املفروضة عليها

2012
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املدنيات ،وحدتان تعليميتان034204 ،

موسع
منوذج ّ

انتبه!
فيما يلي تفصيل املوا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
يعتمد تفصيل املواضيع على منشور املف ّتش ّ
املركز للمدنيات للسنة الدراسية [ 2011/12حسب املنهاج التعليمي في
املدنيات في املرحلة الثانوية للمدارس اليهودية (العا ّمة والدينية) والعربية والدرزية ،طبعة معدّ لة ،القدس ،]2002
وكذلك حسب البنود اجلديدة التي ُأضيفت في السنة الدراسية .2010/11
يتضمن تفصيل املواضيع توجيهات إلى الكتب التعليمية املصا َدق عليها ،وإنـّما إلى املواضيع فقط.
انتبه :ال
ّ
يجب استكمال املضامني التي ال ترد أو غير املعدّ لة في الكتب التعليمية ،حسب املنهاج التعليمي.
أ .وثيقة االستقالل
مبا في ذلك اإلضافة :مشروع التقسيم
ب .دولة إسرائيل كدولة يهودية
 .2ما هي الدولة ،القومية ودول القومية
 .3مم ّيزات دولة إسرائيل كدولة يهودية :القوانني والرموز
مبا في ذلك اإلضافة :النشيد الوطني للدولة
		
 .4مكانة األق ّليات القومية والدينية في إسرائيل
جـ .ما هي الدميقراطية؟ ق َيم ومبادئ ومم ّيزات النظام الدميقراطي
 .1الق َيم األساسية للدميقراطية  -احل ّرية واملساواة ،الفكرة الدميقراطية (مبا في ذلك :املعنى اجلوهري واملعنى
الشكلي للدميقراطية)
توجهات 		
.2
التوجهات االقتصادية  -االجتماعية (مبا في ذلك :التعديل والتكملة  -املرشد للمع ّلمّ :
ّ
اجتماعية  -اقتصادية في الدميقراطية)
 .3مبدأ حكم الشعب (مبا في ذلك أنواع الدميقراطية :املباشرة وغير املباشرة ،أشكال احلكم :البرملاني والرئاسي)
 .4مبدأ حسم األكثرية
 .5التسامح والتعدّ دية واإلجماع
 .6حقوق اإلنسان واملواطن
 احلقوق السياسية		
 احلقوق الطبيعية/األساسية		
 احلقوق االجتماعية (مبا في ذلك :التعديل والتكملة  -املرشد للمع ّلم :احلقوق االجتماعية)		
 .7واجبات املواطن
 .8مبدأ تقييد السلطة
 .9االنتخابات الدميقراطية
 .10فصل السلطات
 .11الدستور
 .13مبدأ سلطة القانون (مبا في ذلك :املعنى الشكلي واملعنى اجلوهري لسلطة القانون)
/يتبع في الصفحة التالية/
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د .نظام احلكم في دولة إسرائيل
 .1األسس الدستورية في إسرائيل
 مكانة وثيقة االستقالل		
 قوانني األساس		
 الثورة الدستورية واجلدل حولها		
 .2السلطة التشريعية:
 وظائف الكنيست		
 حصانة أعضاء الكنيست		
 .3السلطة التنفيذية:
 املستوى َاملنتخب مقابل املستوى اإلداري/البيروقراطية احلكومية
		
 املستشار القضائي للحكومة		
		
 .4السلطة القضائية:
 اجلهاز القضائي في إسرائيل :أنواع القضاء ،املبنى ،محكمة العدل العليا		
 .5تعريف املصطلح :تصدّ ع
 .6فصل السلطات في إسرائيل:
 العالقات املتبادلة بني السلطات (مبا في ذلك تداخل الصالحيات بني سلطات احلكم في إسرائيل)		
مؤسسة رئيس الدولة في إسرائيل
.8
ّ
 وظيفة رئيس الدولة وصالحياته		
 صالحية العفو		
 حصانة رئيس الدولة		
 .10الثقافة السياسية في إسرائيل
العنقود "أ" (للمدارس العبرية)
وتوجهات لطابع دولة إسرائيل
 .1وجهات نظر ّ
 .4التصدّ ع الديني (مبا في ذلك :عوامل وطرق التعبير عن التصدّ ع الديني في إسرائيل وطرق مواجهته)
العنقود "ب" (للمدارس العربية والدرزية)
 .1احلكم احمل ّلي في إسرائيل
 .4اإلعالم والسياسة في إسرائيل (مبا في ذلك :وسائل اإلعالم كمح ّققة حل ّرية التعبير وحقّ اجلمهور في املعرفة،
وظائف وسائل اإلعالم في الدولة الدميقراطية ،اإلعالم كمحدّ د جلدول األعمال العا ّم والرأي العا ّم ،تأثير
اإلعالم على املنظومة السياسية وعلى االنتخابات).

/يتبع في الصفحة التالية/
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مبنى االمتحان
الفصل األ ّول  -أحداث ( 14درجة)
يجب اإلجابة عن سؤال واحد من سؤالني (حدث مك َّون من ش ّقني).
الفصل الثاني  -أسئلة معرفة ( 40درجة)
يجب اإلجابة عن أربعة أسئلة من سبعة أسئلة:
عن ثالثة من خمسة أسئلة (أسئلة معرفة بسيطة) ّ -
لكل سؤال  9درجات،
وعن أحد سؤالني (سؤا َلي معرفة َّ
مركبني)  13 -درجة.
الفصل الثالث  -قطعة ( 24درجة)
املمتحن أن يجيب فقط عن أسئلة تتع ّلق بالقطعة التي تتناول عنقود املواضيع الذي
ترد في هذا الفصل قطعتان .على
َ
تع ّلمه .يجب اإلجابة عن اثنني من ثالثة أسئلة ّ -
لكل سؤال  12درجة.
الفصل الرابع  -أحداث ( 22درجة)
يجب اإلجابة عن سؤالني من أربعة أسئلة ّ -
لكل سؤال  11درجة.

انتبه:

املواضيع التالية لن تُشمل في االمتحان:
 مم ّيزات الهو ّيةاملؤسسات
 مم ّيزات دولة إسرائيل كدولة يهوديةّ : العقد االجتماعي اإلضافة التعليمية :دولة الرفاه االستفتاء العا ّم حقوق املجموعة/األق ّلياتاملؤسساتية/غير الرسمية)
 أجهزة اإلشراف واملراقبة(املؤسساتية/الرسمية ،غير ّ
ّ
 أنواع املخالفات األمر غير القانوني بشكل قاطع حقّ الدميقراطية في الدفاع عن نفسها ومواجهتها حلاالت الطوارئ  -حدود في الدميقراطية ملاذا الدميقراطية  -مقارنة بني أنظمة احلكم الدميقراطية وأنظمة احلكم غير الدميقراطية العودة واملواطنة في إسرائيل اإلضافة التعليمية :قانون العودة اجلدل حول وضع دستور في إسرائيل عملية تشريع القوانني عملية تشكيل احلكومة احلكومة االئتالفية صالحيات احلكومة ووظائفها املسؤولية احلكومية والوزارية مصادر القضاء في إسرائيل/يتبع في الصفحة التالية/
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عدم تبعية السلطة القضائية
طرق تعيني القضاة
التشريع القضائي
اإلشراف واملراقبة على سلطات احلكم في إسرائيل
االنتخابات في إسرائيل
إسرائيل  -مجتمع متعدّ د التصدّ عات (مقدّ مة عا ّمة بالنسبة للتعدّ دية االجتماعية في إسرائيل ،التصدّ عات املتقاطعة
والتصدّ عات املتطابقة)
التصدّ ع القومي
املرشد للمع ّلم :الدروز في إسرائيل
دولة إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات
املرشد للمع ّلم :الشعب اليهودي
الستاتوس كڤو (اتّفاق الوضع القائم)
املجموعات والت ّيارات في اليهودية
حقوق اإلنسان وحقوق األق ّلية في إسرائيل
األحزاب في إسرائيل
املرشد للمع ّلم :األحزاب في إسرائيل
اإلعالم اجلماهيري (العا ّم)
مدى استقاللية وسائل اإلعالم والقيود املفروضة عليها

