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יש לקרוא את סעיפי השאלה, מבלי לקרוא את תיאור האירוע.
לאחר מכן יש לקרוא קריאה מודרכת בהתייחס למה ששאלו.

 לכתוב על דף התשובות -

מסמנים נושא:3.
לסמן את נושא השאלה בעיגול (עיקרון, זכות, גישה כלכלית, סוג לאום, סוגי מדיניות וכדומה).

למרקר את העוגן בשאלה.מטילים עוגן בשאלה:4.

למרקר את השורה באירוע שתואמת את העוגן.מטילים עוגן בטקסט:5.

משתמשים בכל הנתונים שאספנו כדי לנסח תשובה.מנסחים תשובה:6.

ציין:

הצג:

הסבר:
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מציאת העוגן בכל שאלה

דוגמא א‘- עוגן בשאלות בגרות
לאחרונה נעצר אדם לאחר שניסה לגנוב תכשיטים מחנות בקניון. כעבור כמה ימים הוגש נגדו כתב

אישום והוא הועמד לדין. כשהגיע לבית המשפט, זיהה את השופט כשכן שגר בסמיכות להוריו
וביקש לפסול אותו מלדון בתיק. הנאשם נימק את הבקשה בכך שהיחסים בין הוריו לשופט טעונים,
וכי הוא חושש שהשופט יתנכל לו בעקבות זאת ויחמיר בעונשו. בקשתו לפסילה נדונה, אך נדחתה.

על פי מילים זהות המופיעות בשאלה ובקטע הכתוב (האירוע).

על פי מילים דומות או בעלות כוונה דומה המופיעות בשאלה ובקטע הכתוב.

ציין והצג את הזכות שבשמה ביקש הנאשם לפסול את השופט.

הסבר כיצד הפגיעה האפשרית בזכות זו באה לידי ביטוי בקטע.

דוגמא ב‘- עוגן בשאלות בגרות
רכישת תואר אקדמי היא מפתח לפתיחת דלתות בתעסוקה וייצובו של האדם בעתיד. הלימודים

מעניקים גם הזדמנות להשתלב בתוך עולם התעסוקה, דבר שמוביל למקומות חדשים, קהילות חדשות
ואנשים חדשים, שלרוב לא יכלו להיפגש באף מסגרת אחרת. מהות האקדמיה היא מפגש של מגוון

רעיונות, וכל אחד יכול להביע בה את דעתו, כל עוד הדעה אינה קוראת לביטול האחר. זהו מקום שבו
המרכז פוגש את הפריפריה, ויהודים נפגשים עם ערבים, והעבודה המשותפת מובילה לקרבה,

להכרה ולחיבור.

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי במהות האקדמיה.                      

הסבר תשובתך על פי הקטע.

בכל ניסוח של שאלת בגרות יש עוגן שהוא בסיס התשובה. העוגן הוא המקום שאליו מכוונת השאלה
ואליו בדיוק צריך להתייחס. העוגן מופיע גם בשאלה עצמה וגם בתוך תיאור האירוע המופיע לפניה. 

כיצד נזהה עוגן?
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דוגמה לפתרון שאלת בגרות צעד אחר צעד

רכישת תואר אקדמי היא מפתח לפתיחת דלתות בתעסוקה וייצובו של האדם בעתיד. הלימודים
מעניקים גם הזדמנות להשתלב בתוך עולם התעסוקה, דבר שמוביל למקומות חדשים, קהילות חדשות

ואנשים חדשים, שלרוב לא יכלו להיפגש באף מסגרת אחרת. מהות האקדמיה היא מפגש של מגוון
רעיונות, וכל אחד יכול להביע בה את דעתו, כל עוד הדעה אינה קוראת לביטול האחר. זהו מקום שבו

המרכז פוגש את הפריפריה, ויהודים נפגשים עם ערבים, והעבודה המשותפת מובילה לקרבה,
להכרה ולחיבור.

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי במהות האקדמיה.        

הסבר תשובתך על פי הקטע.

שלב ראשון: קוראים חכם

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי במהות האקדמיה.                      

הסבר תשובתך על פי הקטע.

שלב שלישי – מסמנים נושא: 

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי במהות האקדמיה.                      

הסבר תשובתך על פי הקטע.

שלב רביעי - מטילים עוגן בשאלה: 

ציין והצג את העיקרון הדמוקרטי שבא לידי ביטוי במהות האקדמיה.

שלב שני – מארגנים דף תשובות: 

ציין, הצג, הסבר.

שאלת בגרות

פתרון ע“פ שיטת העוגן
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שלב חמישי – מטילים עוגן בטקסט:

רכישת תואר אקדמי היא מפתח לפתיחת דלתות בתעסוקה וייצובו של האדם בעתיד. הלימודים
מעניקים גם הזדמנות להשתלב בתוך עולם התעסוקה, דבר שמוביל למקומות חדשים, קהילות חדשות

ואנשים חדשים, שלרוב לא יכלו להיפגש באף מסגרת אחרת. מהות האקדמיה היא מפגש של מגוון
רעיונות, וכל אחד יכול להביע בה את דעתו, כל עוד הדעה אינה קוראת לביטול האחר. זהו מקום שבו

המרכז פוגש את הפריפריה, ויהודים נפגשים עם ערבים, והעבודה המשותפת מובילה לקרבה,
להכרה ולחיבור.

שלב שישי – מנסחים תשובה:

ציין: עקרון הפלורליזם.

הצג: הפלורליזם הוא הכרה בערך ריבוי הדעות של אנשים או קבוצות במדינה, ותמיכה בפועל
בביטוי של מגוון הדעות הללו.

הסבר: "מהות האקדמיה היא מפגש של מגוון רעיונות, וכל אחד יכול להביע בה את דעתו, כל עוד
הדעה אינה קוראת לביטול האחר". לפי קטע זה ריבוי הדעות הוא ערך יסוד באקדמיה. כל אדם או
קבוצה באקדמיה יכולים לבטא את עצמם. חלק מחוקי המשחק באקדמיה דורשים מהבעת הדעה

לא להיות פוגענית ולבטל את בעלי הדעות האחרים. הכרה בערך ריבוי הדעות והתמיכה בביטוי
מגוון הדעות באקדמיה הם למעשה מימוש של עקרון דמוקרטי חשוב – הפלורליזם.


