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   מדינת ישראל
   ה ח י נ ו ך  מ ש ר ד

   מינהל תיאום ובקרה

   האגף לחינוך מבוגרים

 
 

 יוד כיתות:   הבחינה רמת                             
                              2015 ,הע"תש קיץ : הבחינה מועד                  
 991500 :    שאלוןסמל                               
         

            

 יוד כיתות  -  ו י מ ו ש י י ו   ב ש ח מ ה
 לנבחן הוראות

 .: שעתייםהבחינה משך .א

 פרקים: שלושהומפתח ההערכה: בשאלון זה  השאלון מבנה .ב

 נקודות 50    -   מכתבשל ועיצוב  הקלדה ראשון: פרק

 ודותנק 35    -                               טבלה שני: פרק

 נקודות 15    -                   סרגל הצייר    שלישי: פרק

 נקודות 100 =       כ"סה        

 .חומר פתוח עם נערכת הבחינה .ג

 :מיוחדות הנחיות .ד

 בו  את המדיהולהגיש למשגיח את טופס הבחינה  םעליכ הבחינה בתום

ומס' תעודת הזהות  כםכששמ, קי(-און-נשמרו הקבצים )דיסק/דיסק

 .המדיה רשומים על גבי כםשל

 המטלה. ביצועהיטב את ההוראות לפני  וקרא 

 

 פרטי מרכז ההשכלה:           את הפרטים הבאים: ו. מלאה

 ______שם המוסד: _____________            מספר נבחן: ______________     

 _____כתובת המוסד: ___________            שם נבחן: ________________     

 קוד מוסד:____________________            שם משפחה      פרטי                

 מקום בחינה:__________________               מס' ת"ז: 

 ב ה צ ל ח ה !

    מדבקת נבחן וקיהדב

                                             

 מדבקת שאלון וקיהדב

 שם המעריך:___________
 

 ציון הבחינה:______
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 הוראות
 

 עיבוד תמלילים( :ראשון ) פרק
 נק'[ 50נק'. סה"כ   10 – 3נק'. שאלה מס'  30 – 2נק'. שאלה מס'  10 – 1]ניקוד פנימי: שאלה מס' 

 

 : מכתבאותו תחת השם  ו את הטקסט הבא ושמרודיהקל .1

 

 

 
 

 בחירות דמוקרטיות
 

  1סיכום שיעור 
 תאריך

הכרחיות לקיומו של משטר והן  עקרונות המשטר הדמוקרטימבחירות דמוקרטיות הן חלק חשוב 
 דמוקרטי אמיתי המאפשר חילופי שלטון מסודרים. 

 התנאים הבאים:יתקיימו בהן הבחירות הן דמוקרטיות רק אם 

 כלליות: כל אזרחי המדינה ללא הבדל דת, גזע ומין, החל מגיל הנקבע בחוק, זכאים .א
 לבחור ולהיבחר.  -להשתתף בבחירות

 ם של כל הקולות שווה. שוות: לכל בוחר יש קול אחד וערכ .ב
 מחזוריות: הבחירות נערכות אחת למספר שנים, בהתאם לחוק.  .ג
תחרותיות: ההתמודדות בבחירות היא בין שני מתמודדים או בין שתי מפלגות  .ד

 ת. לפחו

 חופשיות: כל אזרח ואזרחית רשאים להתמודד בבחירות  .ה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :המכתב שבעמוד הבאכך שייראה כמו  את המכתב לפי ההנחיות שלהלן ועצב .2
 

 ארט  -בוורד "  בחירות דמוקרטיות " כותרת ראשיתו עצב

wordart     כםלפי בחירת. 

 את הטקסט במסמך בסוג גופן  ועצבGuttmann yad   

 .10וגודל גופן 

 הדגשה וקו תחתון.16" בגודל גופן 1סיכום שיעור  את הכותרת " ועצב , 

 ת  התאריך של היום לפי במקומה איפו והוס "תאריך"את המילה  ומחק

 הדוגמה.
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 כםסוג תבליט כרצונ ו. בחראת המספור )א, ב, ....(  לתבליט יפוהחל. 

 ו)רא. חשאיות: הליך הבחירות הוא חשאי "סעיף נוסף  יפוהוס 

 דוגמה(

 רווח של שורה וחצי למסמך . ערכו 

 

 ".1את המסמך תחת השם "מכתב  שמרו

 

 

אותה למסמך  וורד.  הוסיפובאוסף התמונות של  באינטרנט או  מתאימה תמונה ו.   חפש3

 מיקום בדוגמה(. "  )ראו1מצד שמאל לכותרת "סיכום שיעור 

 ".2את המסמך תחת השם "מכתב  שמרו             

 

 

  

 
 
 

  1סיכום שיעור 

  2015מאי  05 שלישי יום 

קיומו של והן הכרחיות ל עקרונות המשטר הדמוקרטימבחירות דמוקרטיות הן חלק חשוב 

 משטר דמוקרטי אמיתי המאפשר חילופי שלטון מסודרים. 

 התנאים הבאים:יתקיימו בהן הבחירות הן דמוקרטיות רק אם 

כלליות: כל אזרחי המדינה ללא הבדל דת, גזע ומין, החל מגיל הנקבע  

 לבחור ולהיבחר. -להשתתף בבחירות בחוק, זכאים

 ולות שווה. שוות: לכל בוחר יש קול אחד וערכם של כל הק 

 מחזוריות: הבחירות נערכות אחת למספר שנים.  

תחרותיות: ההתמודדות בבחירות היא בין שני מתמודדים או בין שתי  

 ת. מפלגות לפחו

 חופשיות: כל אזרח ואזרחית רשאים להתמודד בבחירות  

 . חשאיות: הליך הבחירות הוא חשאי 
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 שני: פרק
 נק'[ 35נק'. סה"כ   5 – 3נק'. שאלה מס'  20 – 2נק'. שאלה מס'  10 – 1]ניקוד פנימי: שאלה מס' 

 

 תחת השם "טבלה".את המסמך  רואת הטבלה הבאה ושמ ודיהקל .1

 
 רשימה אחוז הקולות מספר המושבים

 ליכוד 25 30

 המחנה הציוני 19 24

 הרשימה המשותפת 11 13

 יש עתיד 9 11

 כולנו 8 10

 הבית היהודי 8 8

 ש"ס 6 7

 ישראל ביתנו 5 6

 יהדות התורה 5 6

 מרצ 4 5

 
 

 כך שתיראה בדיוק כמו הטבלה למטה: ת הבאותאת הטבלה לפי ההוראו ועצב .2
 
 את הנתונים בה )ראה בדוגמה(. ושישורת סה"כ בסוף הטבלה והדג יפוהוס -

 טקסט ממורכז בכול הטבלה. ועצב -

 לכול הטקסט בטבלה.   arialסוג גופן  ועצב -

 שורת כותרת מודגשת ובצללית בצבע תכלת. ועצב -

 את הטבלה ללא גבולות. ועצב -

 
 ".2תחת השם "טבלה את המסמך ו רשמ

 
 

 רשימה אחוז הקולות מספר המושבים

 ליכוד 25 30

 המחנה הציוני 19 24

 הרשימה המשותפת 11 13

 יש עתיד 9 11

 כולנו 8 10

 הבית היהודי 8 8

 ש"ס 6 7

 ישראל ביתנו 5 6

 יהדות התורה 5 6

 מרצ 4 5

 סה"כ 100% 120

 
 

http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/ליכוד/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/ליכוד/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/המחנה-הציוני/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/המחנה-הציוני/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/הרשימה-המשותפת/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/הרשימה-המשותפת/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/יש-עתיד/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/יש-עתיד/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/כולנו/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/כולנו/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/הבית-היהודי/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/הבית-היהודי/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/שס/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/שס/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/ישראל-ביתנו/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/ישראל-ביתנו/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/יהדות-התורה/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/יהדות-התורה/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/מרצ/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/מרצ/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/ליכוד/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/ליכוד/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/המחנה-הציוני/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/המחנה-הציוני/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/הרשימה-המשותפת/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/הרשימה-המשותפת/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/יש-עתיד/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/יש-עתיד/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/כולנו/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/כולנו/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/הבית-היהודי/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/הבית-היהודי/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/שס/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/שס/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/ישראל-ביתנו/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/ישראל-ביתנו/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/יהדות-התורה/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/יהדות-התורה/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/מרצ/
http://www.idi.org.il/מידע-וכלים/בחירות-ומפלגות/מפלגות/מרצ/
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אותו בסוף  וקיוהדב( בשם "מכתב" )השמור םשהקלדת את הטבלה למכתב וקיהעת .3

 ".3שם "טבלה את המסמך תחת ה רוושמ המסמך

 
 
 
 
 

 שלישי: פרק
 נק'[ 7.5נק'. כל שאלה  15]
 

 את סרגל הצייר בתוכנת וורד.  ופתח
 

 : WordArt –את המשפט הבא  ב  ערכו .1

  " להצביע זו זכות שהיא חובה " . 

 את השלט בעזרת הצורות והקווים בסרגל המתאים בוורד. ובנ .2

 דשא ירוק וטקסט בצבע סגול כהה. עמוד חום, שלט צהוב בהיר, 

 

 את המסמך תחת השם "צייר".   רושמ

 
 
 

 
 

 
 

 בהצלחה!

 ! משפיע לא –מי שלא מצביע 


