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 שנות לימוד 12מבנה מבחן  –עיין ערך "אני ישראלי" 

  עם סיום הלמידה  נהניתן להזמ 12מבחן עיין ערך "אני ישראלי" מסלול
   8-9-10ה. ההשמנה בדומה להזמנת מבחנים במסלולי במהלך כל השנ

 ולדאוג שהערכה חלופית והכנסת ציון פנימי בוצע. , יש להזמין את המבחן  

 

 

 הוראות לנבחן

 

 שעתיים משך הבחינה:

  

 : הציון הרכב

 נקודות  70                                       בחינה        ציון

 נקודות  30                                     ציון פנימי /הערכה חלופית   

___________________________________________________________ 

 נקודות 100                                                                                                 סה"כ       

 

 בנה השאלון ומפתח הערכה  מ

 פרקים: חמישהבשאלון 

 נקודות  15                                 אנסין                           -אירוע דילמה   – פרק ראשון

   1ענה על שאלה 

 נקודות  15                                                                   היגדים והסברם   -     פרק שני

 סעיפי השאלה.תוך . בחירה ב2ענה על שאלה 

 נקודות 15                          אירוע/קטע, מושגים                     –פרק שלישי 

 . 5-3מהשאלות  2ענה על 

   נקודות  10                                                        מדרש תמונה – פרק רביעי

 .6ענה על שאלה 

 נקודות 15              שאלות סגורות          –דתות  ומיעוטים  –פרק חמישי 

 . 7-16מהשאלות  5ענה על 

___________________________________________________________ 

 נקודות  70                                                                                 -   סה"כ 
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 אין: בשימוש מותר עזר חומר

 

 : הוראות מיוחדות

 .בלבד הבחינה בטופסאת כל התשובות   כתוב. 1

 פי ההנחיות.-. ענה על השאלות על2

 

 !בהצלחה

 

 למבחן  למבנה ושאלותה דוגמ
 

 

 נקודות  15                                                         אנסין -אירוע דילמה   – פרק ראשון

 הסבר, הצגת טיעונים, הבעת דעה אישית   –שאלת חובה 

 אירוע אקטואלי 
 

מושג הסבר הצג ומהקטע שקראת? ים העולוהערכים  המושגים/מהו המושג .1

 אחד וערך אחד

 הצג טיעון אחד בעד וטיעון אחד נגד מהי הבעיה/הדילמה בקטע,  .2

 כתוב מהי דעתך האישית  בנושא .3

 
 

 נקודות  15                                                                היגדים והסברם   -     פרק שני

  באתר  לקוח  מהמאגר - 5מתוך  2בחירה של 

 לדוגמא
 

 לפניך רשימת הגדרות למושג תרבות 
 וענה על השאלות בהמשךקרא את ההיגדים 

 
 הגדרות למושג תרבות

 
מערכת של ערכים, נורמות, אמונות, סמלים ועצמים חומריים המרכיבים את  .1

 אורח החיים של קבוצה ומנחים את התנהגותה.

. מסוימתהדפוסים הנלמדים של מחשבתם והתנהגותם של בני אדם בחברה  .2
 התרבות כוללת: אמונות, דעות, סמלים וסימנים. 

תרבות  קובעת את צורת החשיבה, מתן המשמעות ודרכי ההתנהגותתרבות  .3

 .קובעת קודים של התנהגות: כיצד מתנהגים במצבים מסוימים
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 –היא מעשה ידי אדם, מקבלת אישור מאחרים מועברת מדור לדור  תרבות .4

  .כאשר הצעירים/החדשים מקבלים אוריינטציה מיוחדת

 לידי באות שהן כפי העולם ותפיסות האמונות, הערכים מכלול היא תרבות .5
 קבוצות. והמיתוסים הטקסים השאר בין .האדם בני של בהתנהגותם ביטוי
 .שונים תרבות ערכי בעלות להיות יכולות בעולם שונות

 

בחר שתי הגדרות של תרבות הנראות לך ביותר, הסבר והדגם במילים שלך  .א
 כל אחת מההגדרות שבחרת.  

 

 נקודות 15                                                     אירוע/קטע, מושגים  –פרק שלישי 

 באתר לקוח מהמאגר – 3מתוך  2בחירה של 

 
 "שלישי ביום רק  ..השעשועים פארק לללנד "הכניסה .1

 ,השעשועים פארק לללנד התקשר ,ביפו ערבי ס"בביה 'ז כיתה מחנך ,חאלד

 . .הלימודים שנת בסוף כיף ליום לתלמידיו כרטיסים להזמין במטרה

 לו נאמר ,בשבוע 'ג ליום כרטיסים להזמין וניתן פתוח המקום אם לברר כשניסה

 והתברר ס"ביה פרטי את שהעביר לאחר ,אולם .אפשרי והדבר מקום יש כי

 המבוקש והיום "טעות חלה" כי לו נמסר ,ערבי ס"בביה מדובר כי ווקיהש לנציגת

 .בלבד יהודי ס"ביה לתלמידי סגור יום הוא בשבוע

 מכירת אי כי וטען המיועד לתאריך כרטיסים לרכוש בקשתו על חזר ,חאלד

 .וויןילש ובזכותם בכבודם ,תלמידיו ברגשות תפגע הכרטיסים

 כי יודעת היא .לעשות מה מתלבטת השעשועים פארק של ווקיהש נציגת ,רויטל

 בשל ,לערבים יהודים ספר בתי בין משותפים ימים לקיים מסרב הפארק מנהל

 למתבגרים יהודים מתבגרים בין הקיימים והקונפליקטים "החיכוך פוטנציאל"

 רקע מוזיקת והשמעת כריזה מאפשר הפארק מנהל כי גם יודעת היא .ערבים

 כבוד מתוך ,היום באותו בו הנמצאים התלמידים לאוכלוסיית בהתאם בפארק

 .שונים ומיעוטים תרבויות כלפי ופתיחות

 לתלמידים בערבית ושירים כריזה ,היהודים לתלמידים בעברית ושירים כריזה(

 ,שונות תרבותיות קבוצות בקשת לפי סגורים ימים מאפשר גם הוא  .)הערבים

 אין כאשר ,השנה ימות בשאר הפארק הנהלת לטענת.לחרדים סגורים ימים כגון

 .כולו הרחב לקהל פתוח הפארק ,"בפארק סגורים"לימים הזמנות

 מאמינה היא .האזרח לזכויות באגודה פעילה עצמה היא .קשה בהתלבטות רויטל

 .ומין גזע דת הבדל ללא זכויות בשוויון
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 שאלות

 המיועד ג' )היום ליום לחאלד הכרטיסים את למכור רויטל על האםמה דעתך? 

  ) יהודיים ספר לבתי

 
 מהו המושג העולה מהקטע שקראת? הסבר אותו   .1

 הצג טיעון אחד בעד וטיעון אחד נגד  .2

 כתוב ונמק מהי דעתך האישית  בנושא .3

 
 
 
 
 

   נקודות   10                                                     מדרש תמונה – פרק רביעי         

 קטע, תמונה והסבר   – מדרש תמונה

 
 

 דוגמא למדרש תמונה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      כור היתוך או רב תרבותיותציין איזו גישה מציגה תמונה זו,   .א
                                                    מהמושגים:הגדר בקצרה כל אחד  .ב
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 כור היתוך ,  רב תרבותיות             

                        הסבר את תשובתך ביחס לתמונת "סלט הירקות"   .ג

 

 נקודות  15שאלות סגורות               –דתות  ומיעוטים  –פרק חמישי 

  דוגמאות לשאלות במבחן 

 הקוראן הוא הספר הקדוש של 
 היהודים  ב. המוסלמים  ג. הנוצרים .א

 נכון / לא נכון  כל המוסלמים בעולם הם ערבים                                          
 נכון / לא נכון הנוצרים הם המיעוט הגדול בישראל                                    
 נכון / לא נכון   הבדואים הם מוסלמים                                                        

 נכון / לא נכון  הדרוזים הם מוסלמים                                                          
 יום המנוחה של הנוצרים הוא שבת                                       נכון / לא נכון 

 מיליון נפש                             נכון / לא נכון 10האוכלוסייה בישראל מונה 
 נכון / לא נכון             תהיהדות, האסלם, הנצרות הן דתות מונותיאיסטיו

 הדתות                                          נכון / לא נכוןירושלים מקודשת לשלוש 
 נכון / לא נכון            ערבית היא שפה רשמית בישראל                               

 הברית החדשה הוא הספר הקדוש של
 היהודים  ב. המוסלמים  ג. הנוצרים  .א

 נכון/לא נכון                        הדרוזים מאמינים בגלגול נשמות                  
 לדרוזים אסור להתגייס לצה"ל                                             נכון/לא נכון

 המוסלמים הם המיעוט הגדול בישראל                                 נכון/לא נכון 
 נכון/לא נכון      לבית התפילה המוסלמי קוראים כנסייה                        

 כל מוסלמי הוא גם ערבי                                                       נכון/לא נכון
 המקום הקדוש למוסלמים הוא מכה /אבן הכעבה               נכון/לא נכון

 א נכוןהבדואים הם מוסלמים                                                         נכון/ל
 הבהאים הם מיעוט המאמין בשלום עולמי                           נכון/לא נכון
 המרכז העולמי של הבהאים נמצא בחיפה                             נכון/לא נכון

 
 
 
 

 !בהצלחה 
 


