בס"ד

כ"ו בטבת תשע"ז
421/1//
חידון מורשת השואה תשע"ז
הנחיות לנבחן לקראת שלב ב' – חידון מקוון בית ספרי
תלמידים יקרים,
אנו מברכים אתכם על עלייתכם לשלב השני של החידון ומקוים כי אתם לומדים במרץ.
להלן מספר הנחיות ומידע חשוב לקראת שלב ב' של החידון:
 ./המבחן יתקיים ביום רביעי כ"ו בשבט ( )44.4.//בשעה  //0::בבוקר בתיאום עם רכז החידון בבית
הספר.
 .4רכז החידון בבית ספרך יקבל הוראות ופרטים אודות אופן ביצוע החידון ובאחריותו לידע אותך
בפרטים .רצוי כי תפנה1י אל הרכז1ת על מנת לוודא את קיומו של המבחן בבית ספרך.
 .3המבחן כולל את פרקים ( /-/:לא כולל פרקים  .)4,3החומר מופיע באתר החידון ובספרי הלימוד
שקבלתם .יש ללמוד מובאות וציטוטים ,כולל שמות ,מספרים ותאריכים (חודש ושנה ,עברי ולועזי).
הצילומים והאיורים הינם חלק מחומר הלימוד כולל זיהוי דמויות.
 .2המבחן הינו אישי ויש להקפיד לבצע אותו על פי הכללים שיופיעו עם כניסתך למערכת הממוחשבת.
 .5במסגרת ההנחיות תתבקש להשיב על מספר שאלות משוב קצרות.
 .6המבחן מורכב מ –  2:שאלות סגורות0
-

 4:שאלות רב ברירתיות (אמריקאיות) – לבחור תשובה נכונה מבין מספר תשובות אפשריות.

-

 4:שאלות התאמה של פריטים מרשימה א' לרשימה ב'.
לפניכם שאלה לדוגמה ,מתחום אחר לגמרי ,שמטרתה היא להסביר לכם
את הצורה שבה תדרשו לענות על חלק מן השאלות.

ציינו במשבצת הצמודה לכל שם של מקום את ההגדרה המתאימה לו מתוך ההגדרות המופיעות בטור
ב'.
*שימו לב 0בטור ההגדרות יש הגדרה אחת יותר ממספר המקומות.

בס"ד

-

חניתה

ג

א] אתר מורשת לחללי מלחמת ששת הימים

-

מקווה ישראל

ו

ב] סמל למאבק על ההתיישבות בתקופת המנדט

-

מצודת יואב

ה

ג] קיבוץ שהוקם בתקופת חומה ומגדל

-

גבעת התחמשת

א

ד] מושבה של הבילויים בתקופת עלייה ראשונה

-

בירייה

ב

ה] אחת מתחנות המשטרה שהוקמו ע"י הבריטים בארץ
ו] בית הספר החקלאי הראשון בארץ

 ./משך הבחינה הינו  /:דקות בדיוק.
שים לב! ברגע בו הינך מתחיל להשיב על השאלון יופעל שעון זמן של  /:דקות ,עם סיום הזמן עליך
ללחוץ על כפתור

מיידית .תלמיד אשר יחרוג ממסגרת הזמן הקצובה – מבחנו יפסל.

 .8על פי תקנון החידון המופיע גם באתר יעלו לשלב השלישי  /4מתמודדים ו /4 -מתמודדות מבתי
ספר שונים אשר יקבלו את הציון הגבוה ביותר .הציונים יתפרסמו באתר יום לאחר הבחינה.
 .9העולים לשלב ג' יקבלו הודעה אישית בדוא"ל וכן באמצעות רכז החידון.
באם יידרשו מבחנים שוברי שוויון ,תשלח הודעה נפרדת.
 ./:אנא אשרו בדוא"ל חוזר כי קיבלתם את הנחיות ההכנה לשלב ב' של החידון.

אנו שמחים כי בחרת לקחת חלק בשליחות החשובה של העברת מורשת השואה לדורות
הבאים .בלימודך ובהשתתפותך נבנית תודעת הדורות הבאים ממשיכי דרך אבות.
ברכה והצלחה,
הנהלת החידון

