משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף רוח וחברה
הפיקוח על הוראת מדעי החברה
הערכות לקראת הבחינות החיצוניות בקיץ במקצועות הבחירה -מדעי החברה
שינוי מיקודים
מעודכן לתאריך_10.1.2021___________ :
מספר השאלון - 63281 :כלכלה

רשימת נושאי הלימוד על פי מיקוד
אוגוסט

מה נשאר  -על מה תהיה הבחינה בקיץ

מה ירד במיקוד הנוסף לקראת
הקיץ

פרק  - 2מחסור בחירה וויתור

-

סוגי משטר כלכלי חברתי

פרק  - 3עקומת גבול אפשרויות
הייצור (עק' התמורה)

-

כל הפרק

פרק  - 5הון אנושי וצמיחה כלכלית

-

כל הפרק

פרק  - 6ביקוש והיצע

-

פרק  - 9אי שוויון ועוני

-

פרק  10מושגי יסוד במאקרו
כלכלה (כולל שוק הכסף)
פרק  - 12גלובליזציה

המודל הקיינסיאני במשק
פתוח
-

●
●
●
●

התנאים לקיומה של תחרות משוכללת.
התנהגות צרכן  -עק' הביקוש
התנהגות יצרן -עק' היצע
ש"מ בשוק של מוצר יחיד (למעט שוק הכסף)
אי שוויון ועוני (למעט מה ששייך ל)30% -

● המודל הקיינסיאני במשק סגור.
● מדיניות פיסקלית.
● יבוא ויצוא.
● מהי גלובליזציה ומהן השלכותיה על העולם.
● תנועות הון ותנועות עובדים בינלאומיות.
● שוק מט"ח.

חוקי מענה לקיץ
מעודכן לתאריך10.1.2021 :
מספר השאלון - 63281 :כלכלה

רשימת נושאי הלימוד

מבנה המבחן בעת שגרה

רשימת נושאים מופיעה במיקוד
ותקפה לכל פרקי השאלון

פרק ראשון  4 -שאלות גדולות
מורכבות מ  3סעיפים על כלל
נושאי הלימוד בכלכלה

שינויי למועד קיץ

קובץ שאלות
מבחינות הבגרות
(לא חובה)

פרק ראשון -יש לבחור
שאלה אחת מתוך 4

יש לבחור  2שאלות מתוך 4
פרק שני  2 -שאלות :ניתוח
אנסין או תרשים כלכלי על כלל
נושאי הלימוד בכלכלה

פרק שני  -ללא שינוי

בחירה  -שאלה אחת מתוך שתיים
פרק שלישי  -שאלות קטנות
מורכבות משני סעיפים על כלל
נושאי הלימוד בכלכלה

פרק שלישי -
יש לבחור  2שאלות מתוך 6

יש לבחור  2שאלות מתוך 4
שינוי מיקודים
מעודכן לתאריך_10.1.2021___________ :
מספר השאלון-69281 :פסיכולוגיה תוכנית ישנה
רשימת נושאי הלימוד על פי מיקוד
אוגוסט

מ

מה ירד במיקוד הנוסף לקראת
הקיץ

מה נשאר  -על מה תהיה הבחינה בקיץ

מבוא

ללא שינוי

●

מהי פסיכולוגיה

למידה

ללא שינוי

●
●
●
●

הגדרת המושג למידה
למידה ע"פ התניות
למידה ע"י חיקוי
גישות קוגניטיביות ללמידה

לחץ

ללא שינוי

●
●

לחץ והמודלים המסבירים אותו
דרכי התמודדות עם מצבי לחץ

פסיכולוגיה התפתחותית

ללא שינוי

●

התפתחות עפ אריקסון

פסיכולוגיה חברתית

ללא שינוי

●
●
●

מהן עמדות מרכיביהן ומאפייניהן
דעה קדומה
השפעה חברתית

חוקי מענה לקיץ
מעודכן לתאריך_10/1/2021_ :
מספר השאלון-69281_ :פסיכולוגיה תוכנית ישנה
שינויי למועד קיץ

רשימת נושאי הלימוד

מבנה המבחן בעת שגרה

רשימת נושאים מופיעה במיקוד
ותקפה לכל פרקי השאלון

פרק ראשון  -יש לבחור  2מתוך
 4שאלות גדולות המורכבות מ 2
סעיפים .על כלל נושאי הלימוד
בפסיכולוגיה

פרק ראשון -יש לבחור 4
סעיפים מתוך ארבעת
השאלות הגדולות על כלל
נושאי הלימוד בפסיכולוגיה

פרק שני  -יש לבחור 5
שאלות:מתוך  10על כלל נושאי
הלימוד בפסיכלוגיה

פרק שני -יש לבחור 5
שאלות:מתוך  12על כלל
נושאי הלימוד בפסיכלוגיה

קובץ שאלות
מבחינות הבגרות
(לא חובה)

שינוי מיקודים(
מעודכן לתאריך________10.1.21____ :
מספר השאלון 069271:פסיכולוגיה תוכנית חדשה
רשימת נושאי הלימוד על פי מיקוד
אוגוסט

מ

מה ירד במיקוד הנוסף
לקראת הקיץ
-

מבוא הקדמה
הפסיכולוגיה כמדע
●
● הגדרת הפסיכולוגיה ומטרות
הפסיכולוגיה

פסיכולוגיה קוגניטיבית
●
●
●

מבוא

-

מהי קוגניציה
תפיסה
זיכרון

הקדמה
● הפסיכולוגיה כמדע
● הגדרת הפסיכולוגיה ומטרות
הפסיכולוגיה

פסיכולוגיה קוגניטיבית
●
●
●

פסיכולוגיה חברתית
● הקדמה
● עמדות
● השפעה חברתית
● התנהגות פרו חברתית
רגשות וריגוש
● מהם רגשות
● רגשות כמקור מידע לעיבוד
מידע חברתי
● רגשות והקשר בין ריגוש
ורגשות
● ויסות רגשי
● לחץ:מודלים והתמודדדות

מה נשאר  -על מה תהיה הבחינה בקיץ

-

●
●

רגשות והקשר בין
ריגוש ורגשות
ויסות רגשי

מהי קוגניציה
תפיסה
זיכרון

פסיכולוגיה חברתית
● הקדמה
● עמדות
● השפעה חברתית
● התנהגות פרו חברתית
רגשות וריגוש
● מהם רגשות
● רגשות כמקור מידע לעיבוד חברתי
● לחץ:מודלים והתמודדדות

פסיכולוגיה התפתחותית
● מהי פסיכולוגיה התפתחותית
● תיאוריות התפתחות דור ראשון

פסיכולוגיה התפתחותית
● מהי פסיכולוגיה התפתחותית
● תיאוריות התפתחות דור
ראשון

חוקי מענה לקיץ
מעודכן לתאריך_10/1/2021_ :
מספר השאלון-69271_ :פסיכולוגיה תוכנית חדשה

שינויי למועד קיץ

רשימת נושאי הלימוד

מבנה המבחן בעת שגרה

רשימת נושאים מופיעה במיקוד
ותקפה לכל פרקי השאלון

פרק ראשון  -יש לבחור  2מתוך
 4שאלות גדולות המורכבות מ 2
סעיפים .על כלל נושאי הלימוד
בפסיכולוגיה

פרק ראשון -יש לבחור 4
סעיפים מתוך ארבעת
השאלות הגדולות על כלל
נושאי הלימוד

פרק שני -יש לבחור 5
שאלות:מתוך  10שאלות על כלל
נושאי הלימוד בפסיכלוגיה

פרק שני  -יש לבחור 5
שאלות:מתוך  12על כלל
נושאי הלימוד בפסיכלוגיה

קובץ שאלות
מבחינות הבגרות
(לא חובה)

\שינוי מיקודים
מעודכן לתאריך________10.1.21____ :
מספר השאלון ( 066281:מדעי המדינה )

רשימת נושאי הלימוד על פי מיקוד
אוגוסט

מקאיבר -מקור הציות

ללא שינוי מקאיבר -מקור הציות

אייזנשטדט -תכונות יסוד של המדינה
המודרנית

ללא שינוי

ללא שינוי

דאל האדם הפוליטי

י' פרי -הדמוקרטיה עקרונות

מה ירד במיקוד הנוסף
לקראת הקיץ

מה נשאר  -על מה תהיה הבחינה בקיץ

ומאפיינים

ללא שינוי

אייזנשטדט -תכונות יסוד של המדינה המודרנית

דאל האדם הפוליטי

י' פרי -הדמוקרטיה עקרונות

ומאפיינים

ישי -קבוצות אינטרס

דינה גורן -כלי התקשורת

מיכל שמיר -סובלנות פוליטית

פרדריך ובז'ז'ינסקי– קווי האופי הכללים
של הדיקטטורה הטוטליטרית

ב' נויברגר – דמוקרטיות יציבות ולא
יציבות

אפלטון

אריסטו

מקיאבלי

הובס

רוסו

רשימת נושאי הלימוד על פי מיקוד
אוגוסט

ללא שינוי

ללא שינוי

ללא שינוי

ללא שינוי

ללא שינוי

ללא שינוי

ללא שינוי

ללא שינוי

ללא שינוי

ללא שינוי

ישי -קבוצות אינטרס

דינה גורן -כלי התקשורת

מיכל שמיר -סובלנות פוליטית

פרדריך ובז'ז'ינסקי– קווי האופי הכללים של
הדיקטטורה הטוטליטרית

ב' נויברגר – דמוקרטיות יציבות ולא יציבות

אפלטון

אריסטו

מקיאבלי

הובס

רוסו

מה ירד במיקוד הנוסף לקראת הקיץ

מה נשאר  -על מה תהיה
הבחינה בקיץ

חוקי מענה לקיץ מעודכן לתאריך_________10.1.2021__ :
מספר השאלון ( 066281_ :מדעי המדינה )

שינויי למועד קיץ

רשימת נושאי הלימוד

מבנה המבחן בעת שגרה

רשימת נושאים מופיעה במיקוד
ותקפה לכל פרקי השאלון

פרק ראשון  -יש לבחור  2מתוך
 4שאלות גדולות המורכבות מ 2
סעיפים .על כלל נושאי הלימוד
בבמדע המדינה

פרק ראשון -יש לבחור 4
סעיפים מתוך ארבעת
השאלות הגדולות על כלל
נושאי הלימוד

פרק שני -יש לבחור 5
שאלות:מתוך  10שאלות על כלל
נושאי הלימוד במדע המדינה

פרק שני  -יש לבחור 5
שאלות:מתוך  12על כלל
נושאי הלימוד במדע
המדינה

קובץ שאלות
מבחינות הבגרות
(לא חובה)

שינוי מיקודים מעודכן לתאריך_10.1.2021___________ :
מספר השאלון 65281 :סוציולוגיה

רשימת נושאי הלימוד על פי מיקוד
אוגוסט

מה ירד במיקוד
הנוסף לקראת
הקיץ

מה נשאר  -על מה תהיה הבחינה
בקיץ

תרבות:
מה הם רכיבי תרבות?
גישות תיאורטיות לחקר תרבויות
כיצד משתנות תרבויות

ללא שינוי

תרבות:
מה הם רכיבי תרבות?
גישות תיאורטיות לחקר תרבויות
כיצד משתנות תרבויות

קבוצה:

ללא שינוי

קבוצה:

מדוע אנשים מתגבשים לקבוצות?

מדוע אנשים מתגבשים לקבוצות?

קבוצת השתייכות וקבוצת התייחסות

קבוצת השתייכות וקבוצת התייחסות

השפעת הקבוצה על התנהגות חבריה

השפעת הקבוצה על התנהגות חבריה

מהי זיקתה של הקבוצה לחברה
הרחבה?
קונפורמיות וסטיה

מהי זיקתה של הקבוצה לחברה
הרחבה?
קונפורמיות וסטיה

משפחה:

ללא שינוי

משפחה:

גישות תיאורטיות בחקר המשפחה

גישות תיאורטיות בחקר המשפחה

במה דומות משפחות בחברות שונות,
ובמה הן נבדלות זו מזו?

במה דומות משפחות בחברות שונות,
ובמה הן נבדלות זו מזו?

מה מייחד את המשפחה הפוסט
מודרנית?
מהן הבעיות והדילמות של המשפחה
בת זמננו?

מה מייחד את המשפחה הפוסט
מודרנית?
מהן הבעיות והדילמות של המשפחה
בת זמננו?

חיברות:

ללא שינוי

חיברות:

מהו תהליך החברות? סוכני חיברות.

מהו תהליך החברות? סוכני חיברות.

כיצד מתפתחת זהות? גישות תיאורטיות

כיצד מתפתחת זהות? גישות תיאורטיות.
.

במה נבדלים תהליכי החברות בתוך
החברה ובמה הם נבדלים בין החברות
השונות

במה נבדלים תהליכי החברות בתוך
החברה ובמה הם נבדלים בין החברות
השונות

מין ומגדר
מין ומגדר

חוקי מענה לקיץ
מעודכן לתאריך_________10.1.2021__ :
מספר השאלון 65281_ :סוציולוגיה

רשימת נושאי
הלימוד

מבנה המבחן בעת
שגרה

פרק ראשון –
 2שאלות.
בחירה :שאלה אחת
מתוך שתיים

2

פרק שני –
שאלות:
בחירה 2 :שאלות
מלאות מתוך 4

קובץ שאלות מבחינות בגרות
(לא חובה)

שינוי למועד קיץ

2

פרק ראשון –
שאלות.
בחירה :שאלה אחת
מתוך שתיים
ללא שינוי

פרק שני –
בחירה  4:סעיפים מתוך
 8סעיפים

פרק שלישי  -אנסין

פרק שלישי  -אנסין

בחירה 2 :שאלות
מלאות מתוך 4

בחירה  4:סעיפים
מתוך  8סעיפים

שינוי מיקודים
מעודכן לתאריך_10.1.2021___________ :
מספר השאלון 49182 :שיטות מחקר מורחב
ל
מה ירד במיקוד הנוסף לקראת
הקיץ
מחקר במדעי החברה:
מאפייני המחקר המדעי
בעיות המחקר במדעי
ההתנהגות

ללא שינוי

מה נשאר  -על מה תהיה
הבחינה בקיץ
מחקר במדעי החברה:
מאפייני המחקר המדעי
בעיות המחקר במדעי ההתנהגות

סוגי מחקר :איכותני

ללא שינוי

מאפייני המחקר האיכותני

סוגי מחקר :כמותי

סוגי מחקר :איכותני
מאפייני המחקר האיכותני

ללא שינוי

סוגי מחקר :כמותי

אוכלוסיית מחקר

אוכלוסיית מחקר

מערך מתאמי

מערך מתאמי

מדגם מייצג

מדגם מייצג

שיטות דגימה:

ללא שינוי

דגימה מקרית פשוטה,
דגימת שכבות

תכנון המחקר:

שיטות דגימה:
דגימה מקרית פשוטה ,דגימת
שכבות

ללא שינוי

תכנון המחקר:

שאלת המחקר

שאלת המחקר

השערות

השערות

מהם משתנים וסוגי
משתנים :תלוי ,בלתי תלוי

מהם משתנים וסוגי משתנים :תלוי,
בלתי תלוי

הגדרה נומינלית

הגדרה נומינלית

הגדרה אופרציונלית

הגדרה אופרציונלית

כלי מחקר :שאלון

ללא שינוי

כלי מחקר :שאלון

סוגי שאלות

סוגי שאלות

ראיון

ראיון

מהימנות :שחזור מדידה,
מהימנות בין שופטים

ללא שינוי

מהימנות :שחזור מדידה ,מהימנות
בין שופטים

עיבוד כמותי של נתונים
ארגון לוחות והצגה גרפית

עיבוד כמותי של נתונים ארגון
לוחות והצגה גרפית

סולמות מדידה שמי,
סדר ,אינטרוולי וסולם מנה

סולמות מדידה שמי ,סדר,
אינטרוולי וסולם מנה

משתנים :משתנה בדיד,
משתנה רציף

משתנים :משתנה בדיד ,משתנה
רציף

התפלגות הנתונים :מדדי
פיזור :ממוצע ,חציון,
שכיח ,סטית תקן,

התפלגות הנתונים :מדדי פיזור:
ממוצע ,חציון ,שכיח ,סטית תקן,

סוגי קשר :מקדם מתאם
של פירסון
קשר חיובי וקשר שלילי

ללא שינוי

סוגי קשר :מקדם מתאם של פירסון
קשר חיובי וקשר שלילי

סוציולוגיה:

ללא שינוי

סוציולוגיה:

תרבות משנה,
מיעוטים(אתניים וגזעים)

תרבות משנה ,מיעוטים(אתניים
וגזעים)

בעיות בעת מפגש בין
תרבויות :סטראוטיפים, ,
גישה אתנוצנטרית
תרבותית

בעיות בעת מפגש בין תרבויות:
סטראוטיפים , ,גישה אתנוצנטרית
תרבותית
 3פתרונות לבעיות במפגש בין
תרבותי

 3פתרונות לבעיות
במפגש בין תרבותי

מעמדן של נשים במשפחה ובחברה
פוסט מודרנית :זכויות נשים:

מעמדן של נשים במשפחה
ובחברה פוסט מודרנית:
זכויות נשים:

-העדפה מתקנת

-העדפה מתקנת

-תקרת זכוכית

-תקרת זכוכית

-תת ייצוג

-תת ייצוג

-כפל תפקידים

-כפל תפקידים

חיברות :שיטת מחקר ניתוח תוכן

חיברות :שיטת מחקר
ניתוח תוכן

פסיכולוגיה:

ללא שינוי

פסיכולוגיה:

אינטליגנציה :מהי
אינטליגנציה ומדידתה?

אינטליגנציה :מהי אינטליגנציה
ומדידתה?

השפעת התורשה
והסביבה על
האינטליגנציה.

השפעת התורשה והסביבה על
האינטליגנציה.

מדעי המדינה:
העת החדשה והוגי
האמנה החברתית
המאה ה 19-בסימן
המהפכה התעשייתית

ללא שינוי

מדעי המדינה:
העת החדשה והוגי האמנה
החברתית
המאה ה 19-בסימן המהפכה
התעשייתית

ללא שינוי

כלכלה:

כלכלה:
כל הפרק תעסוקה ואבטלה

כל הפרק תעסוקה
ואבטלה

כל הפרק שוק העבודה

כל הפרק שוק העבודה

כל הפרק אי שוויון ועוני

כל הפרק אי שוויון ועוני

כל הפרק תקציב המדינה

כל הפרק תקציב המדינה

חוקי מענה לקיץ
מעודכן לתאריך_________10.1.2021__ :
מספר השאלון 49182_ :מתודולוגיה מורחב

רשימת נושאי
הלימוד

מבנה המבחן בעת
שגרה

פרק ראשון – אנסין
 2שאלות
בחירה :שתי שאלות
מלאות מתוך 4

2

פרק שני –
שאלות:
בחירה 2 :שאלות מתוך
4

פרק שלישי-
 4שאלות
בחירה 4 :שאלות מתוך
8

שינויי למועד קיץ

פרק ראשון – אנסין
בחירה :בחירה של  4סעיפים
מתוך  4שאלות

פרק שני –
בחירה של  2שאלות מתוך 6
שאלות.

פרק שלישי -
בחירה של  2שאלות מתוך 8
שאלות.

קובץ שאלות מבחינות
הבגרות (לא חובה)

