
 

 22261סמל שאלון  –ספר פתוח  –בחינת הבגרות בהיסטוריה 

 בחינה בכתב:

 בחינת הבגרות בהיסטוריה מחולקת לשני חלקים.

 באותה המעטפה, בתא הכספת.ימצאו גם הוא(  - )ואם יש נספחשני החלקים 

 .(בלבד )מתוך רשימת חומר העזר המותר בשימוש עם ספר פתוח –חלק א' 

 דקות(. 75) שעה ורבע –משך הבחינה  .א

 קיים לחלק זה(אם )ואת הנספח,  .חלק א'יש לחלק לתלמידים את השאלון אשר עליו מופיע  .ב

 .ראשונההתלמידים יקבלו מחברת  .ג

 על גבי המחברת יש לציין את מספר התלמיד, בהתאם לסדר הישיבה. .ד

ל , זאת בנוסף למדבקה המודבקת עוהתלמיד יציין בראש הכריכה את מספר ת"ז שלו, בכתב יד .ה

 .לכךכריכת המחברת, במקום המיועד גבי 

ולא יאוחר משעה מתחילת  לאחר חצי שעה, תלמיד שסיים חלק זה, רשאי להגיש את המחברת .ו

 הבחינה.

לאחר הגשת המחברת וניקוי השולחן מכל חומר עזר, התלמיד יקבל את חלקה השני של  .ז

 הבחינה.

 ללא חומר עזר –חלק ב' 

 דקות(. 105השעה )שעה ושלושת רבעי  –משך הבחינה  .א

 (לחלק זהקיים אם )ואת הנספח,  חלק ב'.יש לשים לב שהתלמיד מקבל שאלון אשר עליו מופיע  .ב

 .התלמיד יקבל מחברת חדשה .ג
יש לציין את אותו המספר הסידורי שנרשם לתלמיד על גבי מחברתו  השניהעל גבי המחברת  .ד

 הראשונה.

ידו, זאת בנוסף למדבקה המודבקת על  התלמיד יציין בראש הכריכה את מספר ת"ז שלו, בכתב .ה

 גבי כריכת המחברת, במקום המיועד לכך.

לתלמיד מוקצבות שעתיים למענה לחלק זה, אלא אם סיים את חלקה הראשון של הבחינה לפני  .ו

 לשעתיים + הזמן שנותר לו מהחלק הראשון.  זכאיהזמן ואז הוא 

)שתיים לכל תלמיד( ולכורכן בדו"ח בתום הבחינה יש לאגד את כל המחברות של התלמידים  .ז

 הבחינה.

 בחינה בע"פ:

בחינה בע"פ, ישבו בכיתה רגילה, עם יתר הנבחנים  –תלמידים לקויי למידה, הזכאים להתאמה  .א

 ויקבלו, כמו כולם את חלקה הראשון של הבחינה, כאשר הספרים מונחים לפניהם.

האישיים, בה יוכל לרשום נקודות  כל תלמיד יקבל מחברת כאשר מודבקים על גבי הכריכה פרטיו .ב

 לקראת ההיבחנות בע"פ.
חן ל)שישמרו בשושלו, הבחינה למשגיח את הספר ואת מחברת  ימסור תלמיד שסיים את חלק א' .ג

תשובותיו ויקבל את חלקה השני של הבחינה וכן מחברת חדשה לצורך כתיבת לכך(,  מיוחד

 .חשובות נקודותו

יצא בליווי המשגיח התורן לחדר בו , את שני חלקי הבחינהלאחר שסיים רק ותלמיד שחש מוכן,  .ד

 מחברות הבחינה שלו והספר המלווה. שתי. התלמיד הנבחן יצא עם ימתין עבורו המורה הבוחן

 .)שנשמרו עבורו בשולחן שיוחד לכך(

מור את מחברותיהם של ורה הבוחן בע"פ לדווח את הציון הכולל באפליקציה וכן לשעל המ .ה

 נים ולמוסרם לרכז הבחינות בתום הבחינה, לצורכי מעקב ובקרה.התלמידים הנבח

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  שני חלקי בחינה במעטפה –פתיחת כספת 

 :תלמיד מקבל

 מחברת ראשונה חומר פתוח –שאלון חלק א' 

 על גבי כריכת המחברת:

 מדבקת נבחן 

 מדבקת שאלון 
  סידורימספר 

  מספר ת"ז בכתב ידו של
 התלמיד

 :חלק אמשך 

 חצי שעה. –מינימום 

 שעה -מקסימום 

 בתום חלק א': 

 מסירת מחברת למשגיח

 ניקוי שולחן



 

 

 שניהמחברת  ללא חומר – ב'שאלון חלק 

 ב: שעתייםחלק משך 

 החלק השני:בתום 

 משגיח מוודא:
 שתי מחברות לכל נבחן 
  בחינה אחדמאגד בדוח 
 מוסר לרכז הבגרויות 

 :תלמיד מקבל

 על גבי כריכת המחברת:

 מדבקת נבחן 

 מדבקת שאלון  

  זהה למספר ע"ג מספר סידורי(

 המחברת הראשונה(

  מספר ת"ז בכתב ידו של
 התלמיד


