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 הנחיות לבחינת אקסטרנים ונבחני משנה 

 : החל מקיץ תשע"ח בהתאם לרפורמת הלמידה המשמעותיתידות לימוד, יח 3הרחבה של 

 .   יח"ל )מבחן + מטלת ביצוע(   2 הלימוד של  נושאי הלימוד אינם כוללים את נושאי

 יח"ל להרחבה:  3מבנה ה

 מבחן מפמ"ר בנושא מדיניות חברתית כלכלית   70%  -

 משך הבחינה: שעתיים  

 : מבחן מפמ"ר  הבנוי משני פרקים  30%- 

 דת חברה ומדינה בישראל    - פרק ראשון 

 החברה הערבית בישראל  - פרק שני

 . אחד  פרק )נושא(כל נבחן צריך לענות על 

 משך הבחינה: שעה וחצי  

 יחידות הלימוד , אך בשעה  שונה.  2בה של הבחינות מתקיימות במועד בחינת החושתי 

 תשע"ח משנה"ל נושאי לימוד מחייבים  

   אתגר הרווחההספר   -מדיניות חברתית כלכלית  

החברה  הספר  – חברה הערבית בישראל או    דת חברה ומדינה בישראלהספר    – דת חברה ומדינה בישראל 

                                                                                                                                                הערבית בישראל.

 מחייבים לבחינה.  הפרקים בכל ספראין מיקוד. כל 

 מבנה הבחינות 

 מדיניות חברתית כלכלית:  בבחינה שלושה חלקים    %70 – 034381 שאלון   סמל 1בחינה ראשונה . 1

  2על על הנבחן לענות   בחלק זה מוצגים לנבחן שני קטעים  )טקסט כתוב וקריקטורה או גרף(  -חלק ראשון 

 נקודות(  35. )2-3 ועל שאלה אחת מבין השאלות חובה  היא  1שאלות. שאלה  

הנלוות  השאלות  3ל הנבחן לבחור קטע אחד ולענות ע בחלק זה יוצגו לנבחן שני קטעי קריאה, על  -שני  חלק

 נקודות(  35. )לקטע הנבחר 

                                                            נקודות( 30. )קצרות, על הנבחן לענות על שתיים מהןשאלות   4בחלק זה יוצגו לנבחן  - שלישי  חלק

   שאלות 7סה"כ יש לענות על  
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פרקים. פרק ראשון: דת חברה ומדינה ובפרק השני    2בבחינה    30%  - 034382סמל שאלון  2 שנייהבחינה . 2

 . החברה הערבית 

 . פרק אחדכל נבחן בוחר לענות רק על  

 חלקים:  3בכל פרק 

בחלק זה מוצגים לנבחן שני קטעים  )טקסט כתוב וקריקטורה או גרף(, על הנבחן לענות על שאלת   - חלק א'

 דות( נקו  30. )חובה

מהשאלות.   2על הנבחן לענות על )חלקן מתבססות על הקטע הכתוב( שאלות   3בחלק זה מוצגות לנבחן  - חלק ב'

 נקודות(.  40)

                            נקודות(. 30. )על הנבחן לענות על שתיים מהשאלות. שאלות קצרות 4בחלק זה מוצגות לנבחן    -חלק ג' 

 שאלות.  5סה"כ יש לענות על  

 בהצלחה! 
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