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 הנחיות לכתיבת תשובות לבגרות באזרחות 

 
 שאלות אירוע  -  פרק א 

 סעיפים לכל שאלה (  2)  1-2משאלות   1על התלמידים לענות על שאלה 

 הנחיות לכתיבת תשובה:  

 זיהוי המושג האזרחי   -  ציין 

 הגדרה של המושג על כל רכיביו   -  הצג

 : ) ציטוט המשפט המתייחס לאחד מרכיבי ההגדרה(  ביסוס  -  הסבר

    במילים שלהם על הציטוט אלא לקשר יש להדגיש בפני התלמידים שאין לחזור   הציטוט לרכיב בהגדרה. קישור  :  קישור 
 בין הציטוט לאחד מרכיבי ההגדרה.  

 

 ושאלת אשכול  שאלות ידע פשוטות  -פרק ב  

 7-3שאלות משאלות  3ל התלמידים לענות על : ע שאלות ידע פשוטות  . א

 הנחיות לכתיבת תשובה:  

 . על התלמידים לענות על שאלות הידע במספר משפטים תוך התייחסות לרכיבים העיקריים של המושג 

 שאלת השוואה:  

 . ( מת / ואילולעולמצוא תבחין + השוואה ע"פ התבחין תוך שימוש במילות השוואה )  -  התלמידים נדרשים למיומנות של השוואה

 

 12-8משאלות  1על התלמידים לענות על שאלת אשכול    :  שאלות אשכול . ב

 הנחיות לכתיבת תשובה:  

 על התלמיד להציג את הרכיבים של כל אחד מהמושגים ולקשר בין שני המושגים ע"פ הנדרש בשאלה. 

 

 אנסין   - פרק ג

 13-15שאלות משאלות   2על התלמידים לקרוא את האנסין ולענות על 

 :  הנחיות לכתיבת תשובה 

 הגדרה של המושג הנדרש על כל רכיביו.  -  הצג

 ) לעיתים יש מספר ציטוטים מתאימים (  : ציטוט המשפט המבטא אחד מרכיבי ההגדרהביסוס –  הסבר

. ) יש לשים לב שהתלמיד לא חוזר במילים שלו  התלמיד צריך לקשר בין הציטוט שבחר לבין הרכיב המתאים :  קישור 
 .  הציטוט אלא מקשר לרכיב בהגדרה( על 

 

 שאלת חצי אירוע + שאלת עמדה   –פרק רביעי  

 . 20-19ועל שאלת עמדה אחת משאלות   18-16משאלות  1שאלה  על התלמידים לענות על  

 18-16שאלות   – שאלת חצי אירוע  . א
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 وزارة التربية والتعليم  –משרד החינוך 

 السكرتارية التربوية   –המזכירות הפדגוגית 

 عنقود المجتمع واالنسان   -אשכול חברה ורוח    

 التفتيش على تعليم  المدنيات  –הפיקוח על הוראת האזרחות    
 

 הוראת האזרחות, המזכירות הפדגוגית , משרד החינוךהפיקוח על 
   02-5603580, פקס 02-5603599, טלפון  91911ירושלים   2רחוב דבורה הנביאה 

 2 מתוך 2 עמוד

 

 זיהוי המושג האזרחי   -  ציין 

 הגדרה של המושג על כל רכיביו   -  הצג

 : ) ציטוט המשפט המתייחס לאחד מרכיבי ההגדרה(  ביסוס  -  הסבר

קישור  הציטוט לרכיב בהגדרה. יש להדגיש בפני התלמידים שאין לחזור במילים שלהם על הציטוט אלא לקשר   :  קישור 
 בין הציטוט לאחד מרכיבי ההגדרה. 

 

 19-20שאלות   –שאלת עמדה  . ב

 : הנחיות לכתיבת תשובה 

 ) אין להעתיק את כל הסיפור ולאחריו לרשום תומך / מתנגד( ה  י עמדה ) תומך / מתנגד( והסוגי -  סעיף א  

בין הרכיב המתאים בהגדרה  לקשר  אותו על כל רכיביו ו להציג  מושג אזרחי המבטא את עמדתו,  לציין  על התלמיד    -   סעיף ב
 לעמדתו בסוגיה. 

בין הרכיב המתאים בהגדרה לעמדה  לקשר  אותו על כל רכיביו ו  להציג מושג אזרחי המנוגד לעמדתו,  לציין  על תלמיד    -   סעיף ג 
 ביחס לסוגיה.   המנוגדת

 
 

 


