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Instructions to candidates

• Do not turn over this examination paper until instructed to do so.
• Choose one task.  Each task is worth [25 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [25 marks].

Instructions destinées aux candidats

• Ne retournez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [25 points].

Instrucciones para los alumnos 

• No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
• Elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [25 puntos].



השלימו אחת מן המשימות הבאות.  כיתבו 250–400 מילים.

גיוון תרבותי	. 

 לאחרונה צפיתם בתכנית טלויזיה, שבה המגיש טען, כי יופי חיצוני חשוב באותה המידה כמו 
 יופי פנימי.  כתבו דף בבלוג שלכם, שבו אתם מסכימים או לא מסכימים עם הטענה הזאת.  

נמקו את דעתכם.

מסורת ומנהגים	. 

בכל שנה, בית-הספר שלכם מארח תוכנית קיץ ללימוד שפות, שבה תלמידים ממדינות רבות 
ותרבויות שונות, גרים ולומדים יחד.  על מנת להבטיח שכל התלמידים מסתדרים וחיים 

 בהרמוניה, התבקשתם לכתוב מדריך ובו הנחיות איך צריכים להתנהג ולהתייחס זה לזה.  
כיתבו את המדריך.

בריאות	. 

מועצת העיר שלכם רוצה לקדם חיים בריאים על-ידי מכירת מזון בריא בלבד בכל הִמזנונים 
בבתי-הספר באזורכם.  יש לכם דעות חזקות בנושא זה.  כיתבו מכתב לעורך העיתון המקומי 

והביעו את דעותיכם.

בילוי ושעות-פנאי	. 

ראיינתם פסיכולוג שהדגיש בפניכם עד כמה חשובים התחביבים להתפתחות החברתית 
 והחינוכית של בני הנוער.  כיתבו מאמר, שיפורסם בעיתון בית-הספר שלכם, המבוסס על 

הראיון הזה.

מדע וטכנולוגיה	. 

אתם חברים במועדון המדע בבית-הספר שלכם ואתם רוצים שתלמידים נוספים יצטרפו למועדון.  
כיתבו עלון שמטרתו לקדם את המועדון ופעילותו.  ַהקפידו לפנות לכל התלמידים, גם לאלה 

שחושבים שמדע הוא נושא קשה ִמַדּי ולא מהֶנּה.
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