وزارة التّربية والتّعليم
السكرتاريّة التّربويّة
ّ
التّفتيش على موضوع املدنيّات

معهد هنريطة صولد
مركز امتحانات البجروت

نموذج إجابات المتحان "المدن ّيات" ،رقم  ،034114شتاء 2014
דגם תשובות לשאלון אזרחות ,מס'  ,034114חורף תשע"ד

توجيهات عا ّمة:
 يتضمّ ن هذا النّموذج إجابات مختصرة عن أسئلة االمتحان وتوجيهات لمنح العالمات.ممتحن معيّن في إجابته مركّ بًا ال يرد في نموذج
َ
يعرض نموذج اإلجابات المركّ بات األساسيّة في اإلجابة .إذا كتب
صحيحا حسب الكتب التّدريسيّة وعليه استشارة المصحّ ح الكبير.
ً
اإلجابات ،على المصحّ ح أن يفحص إذا كان
خط يد أو أسلوب كتابيّ أو من طول اإلجابة .يجب تقييم
 عند منح العالمة يجب االمتناع عن تأثيرات قد تنبع من ّالسؤال فقط ،وليس أكثر من ذلك.
المطلوب من ّ
الخط المائل  /يشير إلى إجابة بديلة (كلّ إجابة من اإلجابات تُقبل بنفس المدى).
ّ
 أجزاء اإلجابة ّالتي ترد بين قوسين ليست ضروريّة للحصول على عالمة كاملة. التّعليمات في نموذج اإلجابات مكتوبة بصيغة المذكّ ر ،وموجّ هة للمصحّ حات وللمصحّ حين على حدّ سواء. يجب قراءة اإلجابة ككلّ .ِّ
المركبات المطلوبة معروضة باختصار للمصحّ حين .على الطّ الب أن يعرض المصطلح بتوسّ ع كي تكون اإلجابة
كاملة.
األول
الفصل ّ
السؤالين .2-1
على الممتحَ ن أن يجيب عن أحد ّ
االقتصادي ا ّلذي ينعكس في االتّفاق ّية ا ّلتي و ّقعت عليها الحكومة:
ّ
 .1أ .التّوجّ ه
الذّ كر 30% -
العرض 30% -
الشرح 40% -
ّ

االقتصادي ال ّليبراليّ .
الذّ كر :التّوجّ ه
ّ
العرض:
المركّ بات المطلوبة:
فردي.
 اإلنسان في المركز  /توجّ ه ّالسوق.
 التّشديد على الح ّريّة االقتصاديّة  /المنافسة الحرّة  /اقتصاد ّ تتدخّ ل الدّ ولة بمدً ى قليل في االقتصاد وفي المجتمع. خصخصة.الشرح:
ّ
دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ هدف االتّفاقيّة :تقليص تدخُّ ل الحكومة في مجال الطّ يران /إتاحة الفرصة
للتّنافس في مجال الطّ يران.
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ تقليص تدخُّ ل الحكومة في االقتصاد/في المجتمع جاء إلتاحة
منافسة حرّة.
السوق  /إتاحة منافسة حرّة  /تعبير
أو :فهم الطّ الب أنّ إتاحة التّنافس في المجال في سوق الطّ يران هي تفعيل القتصاد ّ
االقتصادي ال ّليبراليّ .
ّ
عن ح ّريّة اقتصاديّة ،وبذلك ينعكس التّوجّ ه
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ُمس ،حسب ادّعاء مندوبي شركات الطّ يران اإلسرائيليّة:
ب .حقّ المسافرين ا ّلذي يمكنه أن ي ّ
الذّ كر 30% -
العرض 30% -
الشرح 40% -
ّ

الذّ كر :الحقّ في الحياة  /األمن ( /سالمة الجسد).
العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 (الحياة) من حقّ ّلمس بحياته أو
مس به جسد ّيًا أو نفس ّيًا  /أل يتعرّض ّ
كل إنسان أن يعيش بدون خوف من ّ
مس بحياته أو بجسده.
بجسده  /أن يعيش بدون خوف من ّ
 (األمن) من واجب الدّ ولة تأمين حياة ّكل إنسان  /الحرص على أمن مواطنيها.
الشرح:
ّ
دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ مندوبي شركات الطّ يران اإلسرائيليّة ادّعوا أنّ رفع أسعار خدمات األمن/الحراسة
سيضطرّهم لتقليص خدمات األمن  /الحراسة.
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ تقليص خدمات األمن والحراسة (في أعقاب إتاحة الفرصة للتّنافس
مس بحياة وأمن المسافرين.
في سوق الطّ يران) سيؤدّي إلى ّ
.2

أ.

شرط واحد لقيام الدّ ول ال يتحقّق في جبل طارق:
الذّ كر 30% -
العرض 30% -
الشرح 40% -
ّ

		

السيادة.
الذّ كرّ :
العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 استقالليّة  /عدم تع ّلق الدّ ولة بجهات أخرى.السلطة على إدارة شوؤنها الدّ اخليّة وشؤونها الخارجيّة.
 قدرة ّالشرح:
ّ
دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ في شبه جزيرة جبل طارق يعيش ّ
خاصان بهم،
سكان لديهم برلمان وحكومة ّ
لكنّ بريطانيا هي المسؤولة عن حماية شبه الجزيرة وهي الّتي تدير سياستها الخارجيّة.
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّه (يوجد في شبه جزيرة جبل طارق ّ
سكان وسلطة ومساحة إقليميّة،
السياسة الخارجيّة هي بيد
السيادة  -ال يتحقّق ألنّ حماية شبه الجزيرة /مركّ ب األمن  /إدارة ّ
لكن) شرط قيام الدّ ول ّ -
بريطانيا وليست بيد سلطات جبل طارق.
الشرط :االعتراف الدّ وليّ  ،كإجابة صحيحة.
مالحظة للمصحّ ح :يمكن قبول ّ
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المس به حسب ادّعائهم:
تم
ب .حقّ لص ّيادي األسماك اإلسبان ّ
ّ
الذّ كر 30% -
العرض 30% -
الشرح 40% -
ّ

الذّ كر :الحقّ في ح ّريّة التّنقّل.
العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 الحقّ في التّنقّل بح ّريّة. من مكان إلى آخر  /داخل الدّ ولة وخارجها.الشرح:
ّ
دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ ّ
سكان جبل طارق ألقوا (بموافقة البريطانيّين) أحجارًا كبيرة في البحر أغلقت
السفن.
معبر إبحار ّ
مس بحقّ صيّادي األسماك في التّنقّل بح ّريّة
السفن ّ
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ إغالق معبر إبحار ّ
في البحر.
أو:
الذّ كر :الحقّ في ح ّريّة مزاولة العمل.
العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 ح ّريّة اإلنسان في اختيار مهنته  /مكان عمله حسب إرادته (رغبته). لتأمين االحتياجات المعيشيّة  /لكسب الرّزق  /لتحقيق دوائر االهتمام  /لتحقيق الذّ ات. بالطّ ريقة الّتي تحلو لإلنسان.الشرح:
ّ
دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ ّ
سكان جبل طارق ألقوا (بموافقة البريطانيّين) أحجارًا كبيرة في البحر ،أغلقت
الس ّكان صيّادي األسماك اإلسبان من مواصلة صيد األسماك في المنطقة لكسب
معبر إبحار ّ
السفن ،وبذلك منع هؤالء ّ
رزقهم  /كما اعتادوا في الماضي.
المس بحقّهم في ح ّريّة مزاولة
الصيد يعني ّ
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ منع صيّادي األسماك من ّ
مهنتهم  /كسب رزقهم.

-4-

דגם תשובות ,אזרחות ,חורף תשע"ד ,מס' 034114
نموذج إجابات ،المدن ّيات ،شتاء  ،2014رقم 034114

الفصل الثّاني
السؤالين .9-8
على الممتحَ ن أن يجيب عن ثالثة من األسئلة  ،7-3وعن أحد ّ
.3

التّبرير الطّ بيعيّ  -العالميّ والتّبرير التّاريخيّ إلقامة دولة إسرائيل كدولة قوميّة ،حسب وثيقة االستقالل:
العرض 40%+60% -

المركّ بات المطلوبة:
التّبرير الطّ بيعيّ  -العالميّ :
للشعب
الشعوب في تقرير المصيرّ ،
الشعوب  /كما يوجد حقّ لسائر ّ
إقامة الدّ ولة مبرّرة كحقّ طبيعيّ لكون اليهود شعبًا كسائر ّ
اليهودي في أن يكون كسائر
ّ
للشعب
خاصة به  /هذا الحقّ الطّ بيعيّ ّ
أيضا الحقّ في أن يكون مستقلاّ ً في دولة ّ
اليهودي ً
ّ
السيادة.
الشعوب هو حقّ مفهوم ضمنًا في دولته ذات ّ
ّ
التّبرير التّاريخيّ :
اليهودي في أرض إسرائيل وفيها اكتملت
ّ
الشعب
اليهودي تربطه بأرض إسرائيل .نشأ ّ
ّ
بالشعب
أحداث من الماضي ح ّلت ّ
والسياسيّة  /عاش فيها حياة مستق ّلة في دولة ذات سيادة  /أنتج فيها ثرواته الثّقافيّة القوميّة
صورته الرّوحانيّة والدّ ينيّة ّ
الصهيونيّ ) /(1897الكارثة /
الشتات  /الطّ الئعيّون  /المؤتمر ّ
واإلنسانيّة  /أورث العالم أجمع كتاب الكتب الخالد ّ /
قدوم البقيّة الباقية من اللاّ جئين إلى البالد.
اليهودي (كقوميّة) في إقامة دولة في أرض إسرائيل حسب وثيقة االستقالل:
ّ
الشعب
تصريحات ووثائق دوليّة تعترف بشرعيّة ّ
تصريح بلفور  /قرار هيئة األمم المتّحدة /مستند االنتداب البريطانيّ .
.4

شروط االنتخابات الدّ يمقراطيّة:
عرض شرطين

40%+60% -

المركّ بات المطلوبة:
 عامّة  -يحقّ لجميع مواطني الدّ ولة المشاركة في التّصويت للمؤسّ سات المنتخَ بة في الدّ ولة. س ّريّة  -تصويت ّكل ناخب هو سر ّّي  /ال يجوز ألحد معرفة كيف يصوّت النّاخب (يتمّ التّصويت خلف ستار ،وتوضع
بطاقة التّصويت في مغ ّلف غير شفّاف).
 متساوية ّ -ّ
ولكل صوت وزن متساوٍ .
لكل مواطن صوت واحد فقط،
 دوريّة  -االنتخابات تجري في فترات زمنيّة منتظمة ،يحدّ دها القانون.األقل  /حز َبيْن على ّ
متنافسيْن على ّ
األقل يتنافسان في االنتخابات.
َ
 ح ّريّة التّنافس  -التّنافس النّزيه بين المتنافسين /.5

الحكومة االئتالفيّة:
العرض 100% -

المركّ بات المطلوبة:
 حكومة تتألّف من انضمام عدّ ة أحزاب من أجل الحصول على دعم أكثريّة أعضاء الكنيست. -تتمّ المشاركة في االئتالف بواسطة عقد اتّفاقيّات ائتالفيّة  /سياسيّة ،تُوقَّع بين األحزاب المشارِكة في االئتالف.
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القوميّة اإلثنيّة  -الثّقافيّة:
العرض 100% -

المركّ بات المطلوبة:
 هويّة مشتركة  /االعتراف بأمور مشتركة /وعي وشعور باالنتماء. (مميّزات) أصل /لغة /ثقافة /عادات /تقاليد  /أنماط حياتيّة  /تاريخ. االنتماء للقوميّة ال يتع ّلق بقيام دولة القوميّة أو المواطَ نة فيها..7

والسكن فيها حسب قانون العودة:
مَن يحقّ له القدوم إلى إسرائيل ّ
الشرح 100% -
ّ

المركّ بات المطلوبة:
 ي حقّ ّيهودي القدوم إلى البالد.
ّ
لكل
السكن فيها (يجوز له طالما هو في إسرائيل الحصول على
اليهودي الّذي قدم إلى إسرائيل وبعد قدومه عبّر عن رغبته في ّ
ّ
بطاقة قادم).
اليهودي ولزوج أو زوجة االبن أو االبنة
ّ
اليهودي ولزوج أو زوجة
ّ
أيضا البن وحفيد
 الحقّ في القدوم ألفراد العائلة يُمنَح ًالشخص الّذي كان يهود ّيًا وغيّر دينه بإرادته).
اليهودي (باستثناء ّ
ّ
ولزوجة أو زوج حفيد
اليهودي هو مَن وُلد أل ّم يهوديّة أو تهوّد وال ينتمي لدين آخر).
ّ
السياق
(في هذا ّ

.8

األمر غير القانونيّ بشكل قاطع:
العرض 60% -

المركّ بات المطلوبة:
جوهري.
ّ
لجندي  /شرطيّ  /فرد من أفراد خدمات األمن يناقض القانون بشكل
ّ
 أمر يصدرالسليم.
 أمر يناقض األخالق اإلنسانيّة والقيَم األخالقيّة المقبولة في المجتمع ّ يُمنَع إصدار مثل هذا األمر ،ومَن يُصدره يُعاقَب. يُمنع تنفيذ هذا األمر ،ومَن ينفّذه يُعاقَب.الجوهري للدّ يمقراطيّة:
ّ
يمس األمر غير القانونيّ بشكل قاطع بالمعنى
كيف ّ
الشرح 40% -
ّ

يمقراطية ،الّذي حسبه يجب في
الجوهري للدّ
ّ
يمس بالمعنى
إصدار أمر غير قانونيّ بشكل قاطع مُناقِض لألخالق اإلنسانيّة ّ
ّ
الدّ ولة الدّ يمقراطيّة االلتزام بتصرّف إنسانيّ ِ /قيَميّ  /يحافظ على كرامة اإلنسان  /يحمي حقوق اإلنسان والمواطن.
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(الشعبيّ ):
االستفتاء العا ّم ّ
العرض 60% -

المركّ بات المطلوبة:
 وسيلة /طريقة التّخاذ القرارات  /وسيلة متّبعة في الدّ يمقراطيّة المباشرة.السلطة  /الحكومة توجّ ه سؤا ًال لجمهور المواطنين  /تطالبهم فيه بإبداء رأيهم أو بالحسم في مسألة هامّة معيّنة
ّ
مطروحة في جدول أعمال الدّ ولة.
 من خالل االستفتاء العامّ ،يشارك المواطنون الّذين يحقّ لهم االنتخاب في اتّخاذ القرارات مباشرةً. يُطالَب المواطنون بالتّعبير عن موافقتهم  /عدم موافقتهم حول مسألة مطروحة أو قرار مطروح في جدول األعمال.السؤال هو بنعم أو بال( ،مع أو ضدّ ).
 ال ّر ّد على ّدستوري/مبادرة ناخبين.
ّ
السلطة/واجب
 المبادرة إلى إجراء االستفتاءّ :السلطة من خالل االستفتاء العامّ:
كيف يمكن أن يتحقّق مبدأ تقييد ّ
الشرح 40% -
ّ

-

السلطة.
في االستفتاء العامّ ،جمهور المواطنين هو الّذي يقرّر في مسألة معيّنة ،وليس ّ
السلطة  /منع السّ لطة 		
وتعسف ّ
السلطة ،وبذلك يمكنه منع استبداد ّ
الشعب اتّخاذ قرار يناقض إرادة ّ
يستطيع ّ
المس بحقوق اإلنسان والمواطن.
من استغالل نفوذها استغال ًال س ّيئًا  /منع ّ

الفصل الثّالث
على الممتحَ ن أن يجيب عن اثنين من األسئلة  ،12-10أو عن اثنين من األسئلة .15-13
 .10التّصدّ ع الدّ ينيّ  -العلمانيّ :
العرض 40% -

العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 خالفات في الرّأي/توتّرات تقسم المجتمع إلى معسكرين  -متديّنين وعلمانيّين ،وتهدّ د التّكتّل االجتماعيّ /تقسم المجتمع إلى معسكرين.
حدود اجتماعيّة ّ
 يسود بين هذين المعسكرين توتّر  /مشاعر عدائيّة  /اغتراب /غربة.اليهودي في إسرائيل.
ّ
 -الخالف في الرّأي هو حول طابع الدّ ولة وحول مكانة الدّ ين
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كيف ينعكس أحد عوامل هذا التّصدّ ع في القطعة:
الشرح 60% -
ّ

دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ قرار حكم محكمة العدل العليا (بشأن إغالق المحلاّ ت التّجاريّة يوم السّ بت) أثار
السبت ،لكن في تل
السبت في الحيّز العامّ /معظم المحلاّ ت التّجاريّة تغلق أبوابها يوم ّ
مجدّ دًا الجدل حول قضيّة يوم ّ
السبت.
أبيب يمكن إيجاد محلاّ ت تجاريّة مفتوحة يوم ّ
السبت هي أحد عوامل الجدل القائم
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ قضيّة إغالق /فتح الحوانيت يوم ّ
السبت هو أحد عوامل التّصدّ ع بين العلمانيّين
السبت في العلن (على المأل) .الجدل حول طابع يوم ّ
حول طابع يوم ّ
والمتديّنين.
.11

للصورة المحبّذة لدولة إسرائيل:
توجّ ه دولة اليهود بالنّسبة ّ
العرض 40% -

العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 دولة يهوديّة فيها أغلبيّة يهوديّة تحكم الدّ ولة /سيادة يهوديّة. صهيونيّة وديمقراطيّة. يُحدَّ د طابعها وصورتها وثقافتها من قِبل األغلبيّة اليهوديّة.موقف الكاتب من هذا التّوجّ ه:
الشرح 60% -
ّ

يهمه أن يعيش في دولة يهود ّية تحدِّ د صورتها
كيهودي
دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ كاتب القطعة
ّ
علمانيّ ،
ّ
المس بنمط
وطابعها األغلب ّية اليهود ّية .يفترض الكاتب ّأن هذه األغلب ّية ستكون معن ّية بالحفاظ على مظاهر يهود ّية دون ّ
يبرالي والح ّر في الدّ ولة ،لذلك يجب تق ُّبل إرادة األغلب ّية.
الحياة ال ّل ّ
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ الكاتب يؤيّد/مع توجّ ه دولة اليهود .يرغب الكاتب في العيش في دولة
تحدِّ د فيها األغلبيّة اليهوديّة طابع وصورة الدّ ولة/ .الكاتب معنيّ بدولة نمط الحياة فيها ليبراليّ وحرّ ،أي دولة ذات طابع
علمانيّ حسب إرادة األغلبيّة ،حسب رأيه.
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مصطلح الحقوق االجتماعيّة:
العرض 40% -

العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 حقوق تمنحها الدّ ولة  -تُمنَح للفرد( /رفاه/خدمات صحّ يّة /تعليم /عمل (تشغيل) /مستوى معيشة). هدفها  -تأمين (ضمان) مستوى معيشيّ إنسانيّ ومعقول لكافّة األفراد الّذين يعيشون في الدّ ولة. تتعلّق هذه الحقوق بخدمات اجتماعيّة توفّرها الدّ ولة ،ويُفترَض أن تُمنَح لكلّ فرد يعيش ضمن حدود الدّ ولة (لكلّمَن يسكن في الدّ ولة ويعيش فيها ،بدون عالقة بمكانته المدنيّة).
االقتصادي المتّبع في الدّ ولة /القدرة االقتصاديّة للدّ ولة.
ّ
 يُحدَّ د نطاق الحقوق حسب التّوجّ هادّعاء الكاتب بالنّسبة للحقوق االجتماعيّة ،كما هو معروض في القطعة:
الشرح 60% -
ّ

السبت سيضط ّر مواطنين إسرائيليّين للعمل يوم السّ بت.
دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ فتح المحلاّ ت التّجاريّة يوم ّ
سيضط ّر الكثير من المواطنين للعمل في ورديّات أطول من المألوف في نهاية األسبوع مقابل أجر منخفض.
ُمس /أنّ تشغيل العمّ ال يوم
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ ادّعاء الكاتب هو أنّ الحقوق االجتماعيّة ت ّ
بمس بحقوقهم كعمّ ال .من حقّ كلّ مَن يعمل أن يحصل على شروط تشغيل الئقة [مثالً :ضمان أجر
السبت منوط ّ
ّ
السبت][ .هذا الحقّ هو أحد الحقوق
الساعات اإلضافيّة والعمل يوم ّ
أدنى ،تحديد ساعات العمل والرّاحة ،الدّ فع مقابل ّ
االجتماعيّة].
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للسلطة المركزيّة في إسرائيل:
تبعيّة الحكم المحلّيّ ّ
العرض 40% -

العرض:
المركّ بات المطلوبة:
للسلطة المركزيّة.
السلطات المح ّليّة ليست مستقلّة في معظم مجاالت عملها ،وهي تابعة ّ
ّ
السلطة المح ّليّة ال يمكنها سنّ قوانين مساعدة
 صالحيّة الحكم المحلّيّ في سنّ قوانين مساعدة هي محدودةّ .تتناقض مع قانون سنّته الكنيست/يجوز لوزير الدّ اخليّة التّدخُّ ل في سنّ القوانين المساعدة.
السلطة المح ّليّة صالحيّة العمل فقط إذا كان هناك قانون يمنحها تصديقًا واضحً ا.
 تملك ّالسلطة المح ّليّة وتحدّ د بالقانون المبلغ األقصى لضرائب األرنونا.
 الكنيست تقيّد ّ يجب على الحكم المحلّيّ في مجاالت معيّنة الحصول مسبقًا على موافقة أو تصديق من وزير الدّ اخليّة.السلطة المح ّليّة ال تعمل كما يجب ،فإنّه يملك صالحيّة حلّ المجلس المنتخَ ب
 عندما يرى وزير الدّ اخليّة أنّ ّالسلطة المح ّليّة.
وتعيين لجنة مدعوّة بدله تدير شؤون ّ
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الشرح 60% -
ّ

دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ الكاتب يدّ عي أنّه منذ قيام الدّ ولة وحتّى اليوم تقلّصت استقالليّة الحكم المحلّيّ
للسلطة المركزيّة ،ليس إل/حسب رأيه ،آن األوان لتوسيع صالحيّات الحكم المحلّيّ
إلى حدّ تحوّل فيه إلى ذراع تنفيذيّة ّ
ولتحديدها في تشريع قانون في الكنيست.
السلطات المح ّليّة وتحديدها في
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ الكاتب يؤيّد توسيع صالحيّات ّ
للسلطة المركزيّة في أعمالها.
السلطة المح ّليّة ستكون أكثر استقالليّة /أقلّ تبعيّة ّ
القانون .هذا يعني أنّ ّ
.14

اثنتان من مراحل تشريع القوانين في إسرائيل:
العرض 40% -

العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 يمكن أن تأتي المبادرة لتشريع القوانين من الكنيست (مشروع قانون شخصيّ ) أو من الحكومة (مشروع قانونالشخصيّ يُقدَّ م لتصديق رئاسة الكنيست ،وبعد تصديقه يُطرَح لمناقشته أوّل ّيًا في
حكوميّ )  /مشروع القانون ّ
الكنيست وللقراءة التّمهيديّة .مشروع القانون الحكوميّ ال يُطرَح لتصديق رئاسة الكنيست ،وإنّما يُناقَش في
الحكومة ويُقدَّ م للقراءة األولى.
 مرحلة القراءة األولى  -يُعرَض مشروع القانون في هيئة الكنيست .الكنيست تناقش إذا كانت هناك حاجة للقانون.بعد نقاش عا ّم يتمّ التّصويت.
 نقاش في اللّجنة  -لجنة الكنيست المخوّلة بذلك  /الّتي هذه وظيفتها تفحص مشروع القانون (كلّ بند فيالمختصين وتصوغ القانون تمهيدً ا للقراءة الثّانية.
ّ
القانون) ،وتستمع آلراء
 القراءة الثّانية  -يصوّت أعضاء الكنيست على كلّ بند على حدة .في حال وجود اعتراض على بند معيّن ،تتمّ إعادةمشروع القانون لنقاشه في اللّجنة ،وبعد إدخال التّغييرات اللاّ زمة تصوّت الكنيست مرّة أخرى على كلّ بند.
 القراءة الثّالثة  -يصوّت أعضاء الكنيست على مشروع القانون بأكمله. التّوقيع على القانون ونشره قي "مجلّة الوقائع الرّسميّة"  -يوقّع رئيس الدّ ولة ورئيس الحكومة والوزير المالئم علىخاصة تنشرها الدّ ولة (مجلّة الوقائع الرّسميّة) ،حتّى يكون القانون علن ّيًا.
القانون .يتمّ نشر القانون في كراريس ّ
كيف تنعكس إحدى مراحل التّشريع في القطعة:
الشرح 60% -
ّ

دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ الكاتب يدّ عي أنّ هناك حاجة لتشريع قانون .يجب أن يتمّ هذا التّشريع في
الس ّكان
مختصين ،يقدّ مون المشورة بالنّسبة لصالحيّات ّ
ّ
الكنيست بالتّعاون مع
السلطة المح ّليّة وكذلك أخذ احتياجات ّ
بالحسبان.
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ التّشريع في الكنيست يتمّ في مراحل ،وإحدى هذه المراحل هي
المختصين ،وتصوغ القانون تمهيدً ا للقراءة الثّانية.
ّ
النّقاشات في لجنة الكنيست .تستمع ال ّلجنة آلراء
أو :نقاشات في هيئة الكنيست  -قبل القراءة األولى وقبل القراءة الثّانية تدور نقاشات في الكنيست بالنّسبة لكلّ بند
على حدة ،وكذلك بالنّسبة للقانون.
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العرض 40% -

العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 الجمهور  -المواطنون الّذين يقدّ مون معلومات عن أحداث  /مشاريع  /نواقص في هيئات المؤسّ سة.الخاصة.
ّ
 األحداث  -تغطية إعالميّة لالجتماعات العامّة ،المظاهرات ،اإلضرابات ،الطّ قوس ،األحداثلطوي  -يزوّد اإلعالم بالمعلومات حول مواقفه وسياسته ونشاطاته.
الس ّ
 الجهاز ّيتمّ ذلك بطريقتين :الطّ ريقة الرّسميّة وبواسطة التّسريب.
		
كيف ينعكس استخدام هذه المصادر في القطعة:
الشرح 60% -
ّ

دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّ الكاتب يقترح استخدام شبكات التّواصل االجتماعيّ مثل الفيسبوك والتويتر الّتي
ّ
الشبكات لنشر فكرة  /المعلومات تصل بسرعة إلى منتخَ بي
تشكل وسيلة لنقل المعلومات  /إقامة مجموعات في هذه ّ
الص حافة المكتوبة والمبثّة.
الجمهور ،ويتمّ نشرها في ّ
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ الجمهور (عن طريق شبكات التّواصل االجتماعيّ  /الفيسبوك
الص حافة المكتوبة والمبثّة.
ُنشر في ّ
والتويتر) ،هو أحد مصادر معلومات اإلعالم الّتي ت َ
الرابع
الفصل ّ
على الممتحَ ن أن يجيب عن اثنين من األسئلة .19-16
.16

المبدأ الدّ يمقراطيّ الّذي وجّ ه اتّحاد كرة القدم في بلورة خطّ ته:
30% -

الذّ كر
العرض 30% -
الشرح 40% -
ّ

الذّ كر :مبدأ التّسامح.
العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 قيمة تنبع من االعتراف بكرامة اإلنسان وح ّريّته في أن يكون مختلفًا عن اآلخرين. االستعداد لتقبُّل المختلف وتحمُّ ل آرائه ومعتقداته ونظرته الفلسفيّة ،حتّى ولو كان ذلك يثير المعارضة وعدماالرتياح.
الشرح:
ّ
دعم حسب القطعة :بيّن الطالب أنّ اتّحاد كرة القدم قرّر المبادرة إلى عقد لقاءات بين مشجّ عين والعبين  /دعوة إلى
الشتائم  /توجّ ه إلى المؤسّ سات التّربويّة ومطالبتها بتخصيص ساعات تعليميّة في الموضوع.
تجنّب ّ
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ هذا العمل يرسّ خ االعتراف بكرامة اإلنسان واالستعداد لتقبُّل اآلخر /
المختلف ،رغم عدم االرتياح الّذي يسبّبه هذا األمر.
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ُمس ،حسب ادّعاء معارضي االقتراح:
حقّ يمكن أن ي ّ
الذّ كر 30% -

العرض 30% -
الشرح 40% -
ّ

الذّ كر :حرّية الدّ يانة.
العرض:
المركّ بات المطلوبة:
 حقّ اإلنسان في اعتناق ديانة محدّ دة ،واالعتقاد بها ،واالنتماء إليها. ممارسة شعائرها  /عاداتها الّتي توجبها.الشرح:
ّ
دعم حسب القطعة :بيّن الطّ الب أنّه تمّ طرح اقتراح لتشريع قانون يُحظَ ر وفقًا له على العاملين في القطاع العا ّم في
األجهزة العامّة مثل المواقع الحكوميّة والمدارس ،وضع طاقيّة صغيرة (الّتي يضعها اليهود المتديّنون)/ارتداء الحجاب/
داوود/الصليب.
ّ
تقلّد قالدة نجمة
الصغيرة/ارتداء الحجاب/تقلّد قالدة نجمة داوود /
الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ حظر (وضع الطّ اقيّة ّ
يمس بح ّريّة الدّ يانة ألنّ هذه عالمات خارجيّة تميّز الدّ يانة اليهوديّة  /المسيحيّة  /اإلسالميّة.
الصليب)ّ ،
ّ
مالحظة للمصحّ ح :اإلجابة ح ّريّة التّعبير تُعتبر إجابة صحيحة ،إذا ربط الطّ الب بين العالمات الخارجيّة وبين إرادة اإلنسان
في التّعبير عن نفسه  /إيمانه.
.18

األمر الّذي أصدرته محكمة العدل العليا:
الذّ كر 30% -

العرض 30% -
الشرح 40% -
ّ

احترازي.
ّ
الذّ كر :أمر
العرض:
المركّ بات المطلوبة:
السلطة الحاكمة.
 توقّف مؤقّت لعمل ّ على المجيب أن يمثل أمام محكمة العدل العليا وال ّر ّد على ادّعاءات مقدّ م االلتماس خالل ثالثين يومًا من إصداراألمر.
 يجب على مقدّ م االلتماس والمجيب أن يطرحا ادّعاءاتهما في المداولة في المحكمة.الشرح:
ّ
دعم حسب القطعة:
 بيّن الطّ الب أنّ منظّ مات وأعضاء كنيست من المعارضة قدّ موا التماسات ضدّ قرار تصدير الغاز. بيّن الطّ الب أنّ القاضي أصدر أمرًا بوقف تصدير الغاز خالل ثالثين يومًا حتّى الحصول على ر ّد الدّ ولة.الرّ بط بين القطعة والمصطلح :فهم الطّ الب أنّ قرار القاضي هو وقف مؤقّت لعمل الحكومة إلى حين ردّها ،من هنا
احترازي.
ّ
األمر هو أمر
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دليل لتقييم سؤال الموقف:
المسألة المختلَف عليها :هل يجب على الدّ ولة أن تموّل بناء شقق حتّى ّ
يتمكن المواطنون من استئجارها بسعر
رخيص؟
ادّعاء :أؤيّد  /أعارض أن تموّل الدّ ولة بناء شقق حتّى ّ
يتمكن المواطنون من استئجارها بسعر رخيض.
مالحظات:
 يجب التّعامل مع ّكل تعليل على ِحدة وتقييمه بشكل مستقلّ .
مصطلحا من المدن ّيات وربطه بالمسألة المتنا َولة.
 يجب أن يشمل كلّ تعليلً
كل تعليل ثالث جمل على ّ
الكم ّية ،يجب أن يشمل ّ
األقل.
 من ال ّناحية ّتتضمن مع ًنى من ناحية ال ّلغة والقواعد ال تحصل على درجات.
 اإلجابة الّتي الّ

أ.
		
		
		
		
		

االدّعاء 100% -

صياغة ادّعاء واضح يتطرّ ق بصورة مباشرة إلى مسألة الخالف
 ما هو المتوقّع من الطّ الب؟السؤال.
 يتطرّق االدّعاء مباشر ًة إلى المسألة العينيّة الّتي يتناولها ّ تتضمّ ن اإلجابة موقفًا يتضمّ نه االدّعاء (مثالً" :أنا أؤيّد"). عرض المسألة المخت َلف عليها بدون اتّخاذ موقف. -يمكن التّفريق بين االدّعاء والتّعليلين.

ب .التّعليل - 100% -على الطّ الب أن يعرض تعليلين .يُقيَّم كلّ تعليل على ِحدة.
ما هو المتوقّع من
الطّ الب؟

حتّى ّ 10%
لكل تعليل

+

حتّى ّ 35%
لكل تعليل

+

حتّى  10%لإلجابة
بكاملها

بالنّسبة لكلّ واحد من التّعليلين  -يجب فحص:
 عرض تعليلينمختلفين
يعتمدان
على مصطلحات
في المدنيّات من
المادّة التّعليميّة
في المدنيّات،
لهما صلة
باالدّعاء.

ذكر  /عرض
مصطلح * له صلة.
* [مصطلح  /معلومة
من المادّة التّعليميّة
في المدنيّات]

المصطلح الّذي يعتمد عليه
التّعليل يرتبط بشكل صحيح
باالدّعاء  /فهم ّ
الطالب
العالقة بين المصطلح وادّعائه
وشرح هذه العالقة.

 ربط مالئم بينكلّ واحد من
التّعليلين
واالدّعاء
المجموع حتّى  90%إلجابة كاملة

 التّعليالن مكتوبانبشكل واضح وكامل،
 يمكن ال ّتفريق بينالتّعليل الثّاني والتّعليل
األوّل.
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للمصحح:
مالحظات
ّ
*
*

*
*
*
*
*

דגם תשובות ,אזרחות ,חורף תשע"ד ,מס' 034114
نموذج إجابات ،المدن ّيات ،شتاء  ،2014رقم 034114

واحدا فقط ،وكان ال ّتعليل ج ّي ًدا والئقًا ،يجب إضافة  10%إلى عالمة اإلجابة.
إذا تضمّ نت اإلجابة تعلي ً
ال ً
وضح االتّجاهين ،وعلّلهما .إذا لم يع ّلل االتّجاهين ،يجب التّعامل
يجوز للطّ الب التّعبير عن موقف ذي اتّجاهين إذا ّ
واحدا فقط وتقييمها حسب ذلك[ .إبراز المعضلة بأسلوب" :من جهة … ومن جهة
مع اإلجابة وكأنّها تشمل تعلي ً
ال ً
عرضا لموقف ذي اتّجاهين .في هذه الحالة تُقيَّم اإلجابة وكأنّها تشمل تعلي ً
أخرى…"  -ليس ً
ال واحدً ا فقط].
يمكن أن يكون التّعليل من نوع تفسير وَ/أو من نوع مثال يعكس واقعًا مالئمً ا وله صلة باالدّعاء ويرتبط بمصطلحات
في المدنيّات.
يمكن أن يع ّلل الطّ الب عن طريق النّفي ،أي عرض الحجاج الّذي يناقض الموقف الّذي يؤيّده ،ويشرح لماذا اعتبره خاطئًا
(دحض).
إذا كان التعليالن جيّدين ويعبّران عن شيء ونقيضه ،ال يمكن قبولهما كإجابة كاملة.
ال تُقبَل تعليالت تعتمد على حقائق خاطئة تمامًا ،من الواضح أنّ الطّ الب أوجدها لغرض اإلجابة.
يمكن اإلضافة إلى العالمة حتّى  ،10%لطرح فكرة مبتكرة" ،أصليّة" ،مثيرة لالهتمام تستحقّ الثّناء ،أو لكتابة بمستوى
عال.
ٍ

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

