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 הוראות לנבחן

 שעה וחצי  משך הבחינה: .א
 

 :  הרכב הציון .ב
 

 נקודות  07                                  -ציון בחינה       
 

 נקודות  07            -ציון פנימי /הערכה חלופית   
__________________________________ 

 נקודות 077סה"כ                                                  
 
 מבנה השאלון ומפתח הערכה   .ג

 
 פרקים: ארבעהבשאלון      

 
 נקודות 07                                         היגדים    – פרק ראשון           

 0מספר שאלה  על  יש לענות 

 נקודות  07                           מושגים והגדרות   -     פרק שני

 0יש לענות  על שאלה מספר            

 נקודות  07             הבעת דעהדילמה ו אירוע  -  פרק שלישי           

  0יש לענות על שאלה מספר            

  נקודות    07                                   מדרש תמונה – פרק רביעי           

  4יש לענות על שאלה מספר            

____________________________________________ 

 נקודות  01                                                               -   סה"כ           

 חומר עזר מותר בשימוש: אין .ד
 
 הוראות מיוחדות:  .ה

 .הבחינה בטופסאת כל התשובות  כתוב . 0
 
 למשגיח/ה. טופס הבחינה. בתום הבחינה החזר את 0

 פי ההנחיות.-. ענה על השאלות על0

 על מה שנשאלת. אך ורק. קרא את השאלון בעיון, וענה 4

 

 בהצלחה
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 נקודות 01                                                           -היגדים   –    פרק ראשון

 וענה על סעיפי השאלות היגדים(  6) מהם  אחדב בחרהיגדים רשימת לפניך  .0

 

 באמת ישראלי הוא בישראל שנולד מי רק .א

 

 העתק למחברתך את ההיגד שבחרת 

 נקודות(  0)                                                          מדוע בחרת דווקא בהיגד זה  .א

תן נקודות: אני מסכים ביותר עם יכל מתן סיבה ת -בחרתי בהיגד זה כי

 ההיגד שמצא חן בעיני.../ זהו אני מתנגד להיגד/ ההיגד

 נקודות( 0)                                        הוא דעה או עובדהשבחרת האם ההיגד  .ב

הסבר את ההיגד שבחרת תוך שימוש במושג אחד לפחות מבין המושגים:   .ג

 נקודות( 6)                                           תרבות, רב תרבותיות. שייכות, זהות, 

  

  נקודות 01                                                   מושגים והגדרות   -פרק שני

 המשפטים    0  מתוך 4ענה על  בחר ו

 בקצרה את תשובתך או הדגם  רשום נכון/ לא נכון הסבר

 האדם יכול להשתייך למספר מעגלי זהות. חלקם מבחירה וחלקם לא  
 נכון/ לא נכון

אדם משתייך למספר מעגלי זהות, הוא יכול להשתייך:  למשפחת  -נכון : תשובה
כהן, לאוהדי קבוצת כדורגל, לקבוצת משחקי ההוקי, להומואים, למעריצי הדג נחש 

 ועוד... 

 

 נקודות  01                 )מתוך המאגר( הבעת דעהדילמה ו -  פרק שלישי

 וענה על הסעיפים שאחריו שלפניך קרא את הקטע 

 נקודות 07                                                                 נגד...הצג שני טיעונים  .א

 נקודות  07                                                      ...הצג שני טיעונים התומכים  .ב
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 נקודות    07                                               -    מדרש תמונה –רביעיפרק 

 קרא את הקטע התבונן בתמונה וענה על השאלות 

 נקודות(  5.                            )בתמונההמופיע בקטע מתבטא איזה ערך ציין  .א

 נקודות(  5)                              .מהו הקשר בין התמונה לקטע שקראת הסבר .ב

 

 נקודות( 07)    מסכים. ה איזו עמדה אתעם כתוב והסבר . דעות שתי לפניכם  .ג


