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הנחיות לכתיבת תשובות במבחני ההגבר ( 034371ו )034372עבור אקסטרנים ונבחני משנה
כל התשובות בבחינות צריכות להיות מבוססות על חומר הלימוד.
יש לענות תוך הרחבה על בסיס ראשי פרקים.

שאלות ניתוח טקסט\גרף\קריקטורה\ תרשים:
בשאלות ניתוח של טקסט\ גרף\ קריקטורה וכד' ..הנבחן יתבקש לזהות או להציג מושג\ מאפיין\ תהליך וכד' ..ולקשר אותו
לטקסט\ קריקטורה\ גרף וכו'..
לדוגמא:
הצג את המושג "מדד גי'ני" והסבר כיצד מושג זה בא לידי ביטוי בקריקטורה.
או
הצג את המאפיין של הגישה הניאו ליברלית הבאה לידי ביטוי בקטע.
הסבר כיצד מאפיין זה בא לידי ביטוי בקטע ותרשים.
וכד'..
מבנה תשובה בשאלות הצג והסבר:
הצג= יש לציין ,להגדיר ולהרחיב לגבי המושג\ מאפיין \תהליך\רעיון שעליו נשאלת.
הסבר= מתחלק לביסוס וקישור:
ביסוס= ציטוט של המשפט\משפטים הרלוונטיים (בין  1-2משפטים מלאים).
קישור=קישור בין הרכיב\ רכיבים הרלוונטיים מההצגה (הגדרת המושג) לביסוס (הציטוט).

הסבר בקריקטורה\גרף\תרשים:
ביסוס :תיאור כללי של הנראה בקריקטורה ותיאור ספציפי של הרכיבים של המושג שנתבקשת לזהות בקריקטורה\תרשים\ גרף
וכד'..
קישור :הסבר כיצד רכיבי המושג שתיארת באים לידי ביטוי בקריקטורה\ גרף \ תרשים וכו'..

הסבר בטקסט:
ביסוס :הבאת ציטוט מהקטע ששם הרכיבים הרלוונטיים למושג\ מאפיין וכד' ..באים לידי ביטוי בקטע.
קישור :הסבר במילים שלך כיצד הרכיבים הרלוונטיים של המושג\ מאפיין וכד' ..באים לידי ביטוי בטקסט.

שאלת עמדה:
בשאלת עמדה יציגו סוגיה והנבחן מתבקש להציג את עמדתו בסוגיה תוך שימוש ב 2נימוקים המתבססים על מושגים
מחומר הלימוד.
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לדוגמא:
קיימת מחלוקת לגבי תפקידה של מדינת הרווחה בצמצום פערים .יש הטוענים כי המדינה צריכה לדאוג רק לאלה שאינם מסוגלים
לדאוג לעצמם ויש המתנגדים לכך.
הבע את עמדתך בנושא זה,
בכתיבתך הקפד על הרכיבים האלה:
 .aטענה – הצגת עמדתך באופן ברור.
 .bהנמקה – הצגת שני נימוקים ,שבאמצעותם תבסס את טענתך על מושגים וידע מתחום האזרחות.

מבנה התשובה בשאלת עמדה:
טענה :יש לכתוב את עמדתך (בעד או נגד) באופן ברור
הנמקה:
יש לכתוב שני נימוקים נפרדים כאשר כל נימוק מבוסס על מושג מעולם האזרחות .להציג את המושג ואת הקשרו לסוגיה/
מחלוקת
מבנה הנימוק:
הצגת המושג
קישור המושג לטענה :כיצד רכיבי המושג מחזקים את הטענה שלך.

שאלות ידע פשוט:
שאלות ידע פשוט יש לענות כפי שנשאל תוך הרחבה ופירוט.
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