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 בספרדית בגרות מבחן

 בחינה לתלמידים בודדים, תלמידי משנה ותלמידים אקסטרניים .

 מספר שאלון ___________     

 

ן ותלמידים אקסטרניים יתאפשר להבחלתלמידים בודדים, תלמידי משנה  *

 .ובשני שאלונים נפרדים "ל בלבדחי 5ברמת לבגרות בבחינה אחת 

( ושאלון שני המותאם 40%ספרית )שאלון אחד המותאם להערכה הבית  *

 (.60%להערכה החיצונית )

 .להבחן בעל פה לא יורשותלמידים בודדים  *

 

הנחיות לבחינת הבגרות בספרדית לתלמידים בודדים, תלמידי משנה 

 .ואקסטרניים

 .יח"ל 3 -(60)%  החיצוניתמותאם להערכה ( אחד 1שאלון )

 שלוש שעות. משך הבחינה:

 נקודות( 30נצפה )-/ הבנת הנקרא הבנת הנקרא חלק א': 

 :משפטים, ומתוכו  40 -כ  קטע קריאה בן .1

 נקודות(; 12נקודות לשאלה, סה"כ  2) 8שאלות מתוך  6יש לענות על  .א

 8נקודות לשאלה, סה"כ  2שאלות מסוג "מבחן אמריקני" ) 4יש לענות על  .ב

 נקודות(.

 נקודות( 5השלמת טקסט או דיאלוג באמצעות מלים נרדפות ) .2

 נקודות( 5ו/או )

 טקסט שבו חסרות מילים וצריך להתאים מילים מתוך בנק מילים

 או

 לא נכון-סיפור ואחריו משפטי נכון

 או

 תקצירי סרטים שצריך להתאים להם את שמות הסרטים

 או
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 .מודעות דרושים באינטרנט )צריך להתאים בין המודעה למחפש ה"שירות"(

 

 נקודות, ללא בחירה( 15) מענה על שאלות בהקשר לטקסט חלק ב': 

 .קריקטורות / שלטים וכדומה שקשורות לטקסט/  חלק זה יכול לכלול תמונות

 

 למשפט( נקודות 2נקודות,  30': תרגילי דקדוק שונים )גחלק 

 

 התרגילים האלה: 5מתוך  3יינתנו 

 באמצעות פעלים מוטים בזמני העבר  או טקסט קצר השלמת משפטים .1

 (5מתוך  5)

 באמצעות פעלים מוטים בזמן העתיד הפשוט או טקסט קצר משפטיםהשלמת  .2

 (5מתוך  5) 

 באמצעות פעלים מוטים בזמן הציווי הישיר או טקסט קצר השלמת משפטים .3

 (.5מתוך  5)  - Subjuntivoב  / אורשמי(-)הלא

 (.5מתוך  5טקסט במילים נרדפות/מנוגדות )משפטים או השלמת   .  4  

 (5מתוך  5במילות קישור )או טקסט קצר ם השלמת משפטי .   5  

  

 נקודות( 25) כלליחלק ד': חיבור על נושא 

 

, אמנות, תיירות, תרבות)כגון  כלליעל נושא  יליםמ 200-150בין  -כתיבת חיבור 

 .וכד'( , מכתב רשמי / לא רשמיאישי , ראיוןמשפחה, נסיעות

 אשר קשורים לנושא. וכדומהקריקטורות / שלטים  / חלק זה יכול לכלול תמונות

 

________________________________________________________________ 


