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חורף תשע"ג  /شتاء

2013

املدنيات ،وحدتان تعليم ّيتان034114 ،

انتبه!
فيما يلي تفصيل الموا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
ّ
التعليمي في
المركز للمدنيات للسنة الدراس ّية  ،2012/13حسب المنهاج
يعتمد تفصيل المواضيع على منشور المف ّتش
ّ
المدنيات في المرحلة الثانو ّية للمدارس اليهود ّية (العا ّمة والدين ّية) والعرب ّية والدرز ّية ،طبعة معدّ لة ،القدس  ،2002كما
ويعتمد على مواضيع جديدة ُأضيفت في السنة الدراس ّية .2010/11
يتضمن تفصيل المواضيع توجيهات إلى الكتب التعليم ّية المصا َدق عليها ،وإنـّما إلى المواضيع فقط.
انتبه :ال
ّ
التعليمي.
يجب استكمال المضامين التي ال ترد أو غير المعدّ لة في الكتب التعليم ّية ،حسب المنهاج
ّ
أ .وثيقة االستقالل
ب .دولة إسرائيل كدولة يهود ّية
 .1مم ّيزات الهو ّية
 .4مكانة األق ّل ّيات القوم ّية والدين ّية في إسرائيل
الديمقراطي
جـ .ما هي الديمقراطية؟ ق َيم ومبادئ ومم ّيزات النظام
ّ
الجوهري والمعنى
 .1الق َيم األساس ّية للديمقراطية  -الح ّر ّية والمساواة ،الفكرة الديمقراط ّية (يشمل :المعنى
ّ
الشكلي للديمقراطية)
		
ّ
االجتماعي)
والديمقراطي -
(الليبرالي
توجهات اقتصاد ّية
.2
ّ
ّ
ّ
ّ
توجهات اقتصاد ّية في الديمقراطية
		
التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم ّ -
اإلضافة التعليم ّية :المرشد للمع ّلم  -دولة الرفاه
		
والرئاسي)
البرلماني
 .3مبدأ حكم الشعب (يشمل أنواع الديمقراطية :المباشرة وغير المباشرة ،أشكال الحكم:
ّ
ّ
 .4مبدأ حسم األكثر ّية
 .5التسامح والتعدّ د ّية واإلجماع
 .6حقوق اإلنسان والمواطن (السياس ّية ،الطبيع ّية/األساس ّية واالجتماع ّية وحقوق المجموعة)
التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم  -الحقوق االجتماع ّية
		
 .8مبدأ تقييد السلطة
 .9االنتخابات الديمقراط ّية
 .10فصل السلطات (ال يشمل :تداخل الصالح ّيات بين السلطات)
 .11الدستور
المؤسسات ّية/غير الرسم ّية)
(المؤسسات ّية/الرسم ّية ،وغير
 .12وسائل اإلشراف والمراقبة
ّ
ّ
الجوهري لسلطة القانون)
الشكلي والمعنى
 .13مبدأ سلطة القانون (يشمل :المعنى
ّ
ّ
 .14حقّ الديمقراطية في الدفاع عن نفسها ومواجهتها لحاالت الطوارئ  -حدود الديمقراطية
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نظام الحكم في دولة إسرائيل
 .2السلطة التشريع ّية (يشمل :وظائف الكنيست ،عملية تشريع القوانين)
 .3السلطة التنفيذ ّية (يشمل :عملية تشكيل الحكومة ،الحكومة االئتالف ّية)
القضائي في إسرائيل :أنواع القضاء ،المبنى ،محكمة العدل العليا ،التشريع
 .4السلطة القضائ ّية (الجهاز
ّ
الشكلي مقابل الف ّعال)
التوجه
القضائي بما في ذلك ّ
ّ
ّ
 .5إسرائيل  -مجتمع متعدّ د التصدّ عات (مقدّ مة عا ّمة بالنسبة للتعدّ د ّية االجتماع ّية في إسرائيل ،يشمل:
تعريف مصطلح التصدّ ع)

العنقود "أ" (للمدارس العبر ّية)
وتوجهات لطابع دولة إسرائيل
 .1وجهات نظر ّ
الديني
الديني (يشمل :المجموعات والت ّيارات في اليهود ّية ،العوامل وطرق التعبير عن التصدّ ع
 .4التصدّ ع
ّ
ّ
في إسرائيل وطرق مواجهته)
العنقود "ب" (للمدارس العرب ّية والدرز ّية)
 .2حقوق اإلنسان وحقوق األق ّل ّية في إسرائيل (يشمل :أمثلة لتشريع وقرارات حكم تحمي حقوق اإلنسان
في إسرائيل)
		
 .4اإلعالم والسياسة في إسرائيل (يشمل :وسائل اإلعالم كمح ِّققة لح ّرية التعبير وحقّ الجمهور في المعرفة،
الجماهيري ،وظيفة اإلعالم في تحديد األجندة العا ّمة
وظائف وسائل اإلعالم في الدولة الديمقراط ّية ،اإلعالم
ّ
السياسي وعلى االنتخابات)
والرأي العا ّم ،تأثير اإلعالم على الجهاز
ّ
مبنى االمتحان
الفصل األ ّول  -أحداث ( 14درجة)
يجب اإلجابة عن سؤال واحد من سؤالين (حدث مك َّون من ش ّقين).
الفصل الثاني  -أسئلة معرفة ( 40درجة)
يجب اإلجابة عن أربعة أسئلة من سبعة أسئلة:
عن ثالثة من خمسة أسئلة (أسئلة معرفة بسيطة)ّ :
لكل سؤال  9 -درجات،
وعن أحد سؤالين (سؤا َلي معرفة َّ
مركبين)  13 -درجة.
الفصل الثالث  -قطعة ( 24درجة)
الممتحن أن يجيب فقط عن أسئلة تتع ّلق بالقطعة التي تتناول عنقود المواضيع الذي
ترد في هذا الفصل قطعتان .على
َ
تع ّلمه .يجب اإلجابة عن اثنين من ثالثة أسئلةّ :
لكل سؤال  12 -درجة.
الفصل الرابع  -أحداث ( 22درجة)
يجب اإلجابة عن سؤالين من أربعة أسئلةّ :
لكل سؤال  11 -درجة.

/يتبع في الصفحة التالية/
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المواضيع التالية لن تُشمل في االمتحان:
 اإلضافة التعليم ّية :قرار التقسيم ما هي الدولة والقوم ّية ودول القوم ّيةوالمؤسسات والرموز)
 مم ّيزات دولة إسرائيل كدولة يهود ّية (القوانينّ
الوطني للدولة
 اإلضافة :المرشد للمع ّلم  -النشيدّ
االجتماعي
 العقدّ
 االستفتاء العا ّم واجبات المواطن أنواع المخالفاتالقانوني بشكل قاطع
 األمر غيرّ
 لماذا الديمقراطية  -مقارنة بين أنظمة الحكم الديمقراط ّية وأنظمة الحكم غير الديمقراط ّية األسس الدستور ّية في إسرائيل اإلضافة التعليم ّية :المرشد للمع ّلم :قانون العودة حصانة أعضاء الكنيستَ
اإلداري  /البيروقراطية الحكوم ّية
المنتخب مقابل المستوى
 المستوىّ
 صالح ّيات الحكومة ووظائفها المسؤول ّية الحكوم ّية والوزار ّيةالقضائي للحكومة
 المستشارّ
 مصادر القضاء في إسرائيل عدم تبع ّية السلطة القضائ ّية طرق تعيين القضاة أنواع األوامر التي تصدرها محكمة العدل العليا التصدّ عات المتقاطعة والتصدّ عات المتطابقةالقومي
 التصدّ عّ
 التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم  -الدروز في إسرائيلاليهودي في الشتات
 دولة إسرائيل والشعبّ
اليهودي
 التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم  -الشعبّ
 الستاتوس كڤو (اتّفاق الوضع القائم) الحكم المح ّل ّي في إسرائيل األحزاب في إسرائيل التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم  -األحزاب في إسرائيل -مدى استقالل ّية وسائل اإلعالم والقيود المفروضة عليها

2013

-4-

חורף תשע"ג  /شتاء

2013

املدنيات ،وحدتان تعليم ّيتان034204 ،

موسع
نموذج ّ

انتبه!
فيما يلي تفصيل الموا ّد التي س ُتشمل في االمتحان.
ّ
التعليمي في
المركز للمدنيات للسنة الدراس ّية  ،2012/13حسب المنهاج
يعتمد تفصيل المواضيع على منشور المف ّتش
ّ
المدنيات في المرحلة الثانو ّية للمدارس اليهود ّية (العا ّمة والدين ّية) والعرب ّية والدرز ّية ،طبعة معدّ لة ،القدس  ،2002كما
ويعتمد على مواضيع جديدة ُأضيفت في السنة الدراس ّية .2010/11
يتضمن تفصيل المواضيع توجيهات إلى الكتب التعليم ّية المصا َدق عليها ،وإنـّما إلى المواضيع فقط.
انتبه :ال
ّ
التعليمي.
يجب استكمال المضامين التي ال ترد أو غير المعدّ لة في الكتب التعليم ّية ،حسب المنهاج
ّ
أ .وثيقة االستقالل
ب .دولة إسرائيل كدولة يهود ّية
 .1مم ّيزات الهو ّية
 .4مكانة األق ّل ّيات القوم ّية والدين ّية في إسرائيل
الديمقراطي
جـ .ما هي الديمقراطية؟ ق َيم ومبادئ ومم ّيزات النظام
ّ
الجوهري والمعنى
 .1الق َيم األساس ّية للديمقراطية  -الح ّر ّية والمساواة ،الفكرة الديمقراط ّية (يشمل :المعنى
ّ
الشكلي للديمقراطية)
		
ّ
االجتماعي)
والديمقراطي -
(الليبرالي
توجهات اقتصاد ّية
.2
ّ
ّ
ّ
ّ
توجهات اقتصاد ّية في الديمقراطية
		
التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم ّ -
اإلضافة التعليم ّية :المرشد للمع ّلم  -دولة الرفاه
		
والرئاسي)
البرلماني
 .3مبدأ حكم الشعب (يشمل أنواع الديمقراطية :المباشرة وغير المباشرة ،أشكال الحكم:
ّ
ّ
 .4مبدأ حسم األكثر ّية
 .5التسامح والتعدّ د ّية واإلجماع
 .6حقوق اإلنسان والمواطن (السياس ّية ،الطبيع ّية/األساس ّية واالجتماع ّية وحقوق المجموعة)
التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم  -الحقوق االجتماع ّية
		
 .8مبدأ تقييد السلطة
 .9االنتخابات الديمقراط ّية
 .10فصل السلطات
 .11الدستور
المؤسسات ّية/غير الرسم ّية)
(المؤسسات ّية/الرسم ّية ،وغير
 .12وسائل اإلشراف والمراقبة
ّ
ّ
الجوهري لسلطة القانون)
الشكلي والمعنى
 .13مبدأ سلطة القانون (يشمل :المعنى
ّ
ّ
 .14حقّ الديمقراطية في الدفاع عن نفسها ومواجهتها لحاالت الطوارئ  -حدود الديمقراطية
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د .نظام الحكم في دولة إسرائيل
برلماني
 .2نظام الحكم في إسرائيل  -نظام حكم
ّ
 .3السلطة التشريع ّية (يشمل :وظائف الكنيست ،عملية تشريع القوانين)
 .4السلطة التنفيذ ّية (يشمل :عملية تشكيل الحكومة ،الحكومة االئتالف ّية)
القضائي في إسرائيل :أنواع القضاء ،المبنى ،محكمة العدل العليا ،التشريع
 .5السلطة القضائ ّية (الجهاز
ّ
الشكلي مقابل الف ّعال)
التوجه
القضائي بما في ذلك ّ
ّ
ّ
 .7اإلشراف والمراقبة على سلطات الحكم في إسرائيل (يشمل الوسائل الرسم ّية :مراقب الدولة ،مندوب
شكاوى الجمهور ،لجنة تحقيق رسم ّية ،وسائل غير رسم ّية)
مؤسسة الرئاسة في إسرائيل
.8
ّ
 .9االنتخابات في إسرائيل (يشمل :الحقّ في االنتخاب وفي ّ
الترشح في إسرائيل ،مم ّيزات طريقة االنتخابات
في إسرائيل)
		
 .11إسرائيل  -مجتمع متعدّ د التصدّ عات (مقدّ مة عا ّمة بالنسبة للتعدّ د ّية االجتماع ّية في إسرائيل ،يشمل:
تعريف مصطلح التصدّ ع ،التصدّ عات المتقاطعة والمتطابقة)
العنقود "أ" (للمدارس العبر ّية)
وتوجهات لطابع دولة إسرائيل
 .1وجهات نظر ّ
الديني
الديني (يشمل :المجموعات والت ّيارات في اليهود ّية ،العوامل وطرق التعبير عن التصدّ ع
 .4التصدّ ع
ّ
ّ
في إسرائيل وطرق مواجهته)
العنقود "ب" (للمدارس العرب ّية والدرز ّية)
 .2حقوق اإلنسان وحقوق األق ّل ّية في إسرائيل (يشمل :أمثلة لتشريع وقرارات حكم تحمي حقوق اإلنسان
في إسرائيل)
		
 .4اإلعالم والسياسة في إسرائيل (يشمل :وسائل اإلعالم كمح ِّققة لح ّر ّية التعبير وحقّ الجمهور في المعرفة،
الجماهيري ،وظيفة اإلعالم في تحديد األجندة العا ّمة
وظائف وسائل اإلعالم في الدولة الديمقراط ّية ،اإلعالم
ّ
السياسي وعلى االنتخابات)
والرأي العا ّم ،تأثير اإلعالم على الجهاز
ّ
مبنى االمتحان
الفصل األ ّول  -أحداث ( 14درجة)
يجب اإلجابة عن سؤال واحد من سؤالين (حدث مك َّون من ش ّقين).
الفصل الثاني  -أسئلة معرفة ( 40درجة)
يجب اإلجابة عن أربعة أسئلة من سبعة أسئلة:
عن ثالثة من خمسة أسئلة (أسئلة معرفة بسيطة)ّ :
لكل سؤال  9 -درجات،
وعن أحد سؤالين (سؤا َلي معرفة َّ
مركبين)  13 -درجة.
الفصل الثالث  -قطعة ( 24درجة)
الممتحن أن يجيب فقط عن أسئلة تتع ّلق بالقطعة التي تتناول عنقود المواضيع الذي
ترد في هذا الفصل قطعتان .على
َ
تع ّلمه .يجب اإلجابة عن اثنين من ثالثة أسئلةّ :
لكل سؤال  12 -درجة.
الفصل الرابع  -أحداث ( 22درجة)
يجب اإلجابة عن سؤالين من أربعة أسئلةّ :
لكل سؤال  11 -درجة.
/يتبع في الصفحة التالية/
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المواضيع التالية لن تُشمل في االمتحان:
 اإلضافة التعليم ّية :قرار التقسيم ما هي الدولة والقوم ّية ودول القوم ّيةوالمؤسسات والرموز)
 مم ّيزات دولة إسرائيل كدولة يهود ّية (القوانينّ
الوطني للدولة
 اإلضافة :المرشد للمع ّلم  -النشيدّ
االجتماعي
 العقدّ
 االستفتاء العا ّم واجبات المواطن أنواع المخالفاتالقانوني بشكل قاطع
 األمر غيرّ
 لماذا الديمقراطية  -مقارنة بين أنظمة الحكم الديمقراط ّية وأنظمة الحكم غير الديمقراط ّية األسس الدستور ّية في إسرائيل اإلضافة التعليم ّية :المرشد للمع ّلم :قانون العودة حصانة أعضاء الكنيستَ
اإلداري  /البيروقراطية الحكوم ّية
المنتخب مقابل المستوى
 المستوىّ
 صالح ّيات الحكومة ووظائفها المسؤول ّية الحكوم ّية والوزار ّيةالقضائي للحكومة
 المستشارّ
 مصادر القضاء في إسرائيل عدم تبع ّية السلطة القضائ ّية طرق تعيين القضاة أنواع األوامر التي تصدرها محكمة العدل العليا العالقات المتبادلة بين السلطات ،يشمل تداخل الصالح ّيات بين سلطات الحكم في إسرائيل التح ّوالت التي طرأت على طريقة االنتخابات في إسرائيل والجدل حولها الثقافة السياس ّية في إسرائيلالقومي
 التصدّ عّ
 التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم  -الدروز في إسرائيلاليهودي في الشتات
 دولة إسرائيل والشعبّ
اليهودي
 التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم  -الشعبّ
 الستاتوس كڤو (اتّفاق الوضع القائم) الحكم المح ّل ّي في إسرائيل األحزاب في إسرائيل التعديل والتكملة :المرشد للمع ّلم  -األحزاب في إسرائيل -مدى استقالل ّية وسائل اإلعالم والقيود المفروضة عليها

2013

