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בחינת הבגרות המשולבת בהיסטוריה, בחינוך הממלכתי, מועד 

 חורף תשע"ו ואילך

 שעתיים וחצי  :משך הבחינה

 022-281: סמל שאלון

 פרקי הבחינה: 

 'נקודות 20 לות בימי הביניים )לבחירת הנבחן(: ערים וקהי או : תקופת בית שניפרק א  

 תכלול קטע מקור מהן יש לענות על אחת, השאלה הראשונה  ,שאלות 3 

 :'נקודות 30לאומיות וציונות:  פרק ב  

 , מהן יש לענות על שתיים. השאלה הראשונה תכלול קטע מקור שאלות 4

 :'נקודות 25 :המאבק על הקמת מדינת ישראל  פרק ג  

 מהן יש לענות על אחת, השאלה הראשונה תכלול קטע מקור  ,שאלות 3

 'סוגיות נבחרות מתולדות מדינת ישראל פרק ד : 

  נקודות 25 , השאלה הראשונה תכלול קטע מקור:מהן יש לענות על אחת ,שאלות 3

 

 2פרקים,  4-שאלות, מ 5סה"כ יהיה על הנבחנים לענות על 

  קטעי מקורעם שאלות  2מתוכן חייבות להיות  

 

 תלמידים שאושרה להם בחינה מותאמת: 

 'נקודות  30 -ערים וקהילות בימי הביניים )לבחירת הנבחן(   או שני: תקופת בית פרק א  

 שאלות מהן יש לענות על אחת 3 

 :'נקודות 40לאומיות וציונות:  פרק ב  

 שאלות, מהן יש לענות על שתיים 4

 :'נקודות 30 -המאבק על הקמת מדינת ישראל   פרק ג  
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 או  שאלות מהן יש לענות על אחת  3

 'סוגיות נבחרות מתולדות מדינת ישראל פרק ד : 

  נקודות 30 -שאלות מהן יש לענות על אחת  3

מפרק ב' ואחת  2, 'מפרק א 1, שאלות 4נים 'המותאמים' לענות על סה"כ יהיה על הנבח

 חובת מענה על שאלת קטע מקורפרק ד'.  אין  אומפרק ג' 

 :  30%-הבחינה בנושאי ה

ייבחנו התלמידים שאינם רשאים/יכולים לקבל ציון בית ספרי על המדובר בטופס נפרד עליו 

 נושאי מלחמת העולם השנייה, האנטישמיות, הטוטליטריות והשואה

 וחצי שעה  משך הבחינה:

 022-282: סמל שאלון

 פרקי הבחינה: 

 ( 022116לוקה הנהוגה היום בטופס )הח 1941עד יוני פרק א': 

  נקודות( 50)שאלות, אחת מהן תכלול קטע מקור. יש לענות על שאלה אחת  3

 (022116ה היום בטופס יום המלחמה )החלוקה הנהוגממבצע ברברוסה ועד ס פרק ב':

  נקודות( 50), אחת מהן תכלול קטע מקור. יש לענות ל שאלה אחת שאלות 3

 טע מקורשאלות, אחת מתוכן עם ק 2סה"כ יהיה על הנבחנים לענות על 

 תלמיד שאושרה לו בחינה מואמת אינו חייב לענות על שאלות קטע מקור

 


