משרד החינוך – وزارة التربية والتعليم
המזכירות הפדגוגית – السكرتارية التربوية
הפיקוח על הוראת האזרחות – التفتيش على تعليم المدنيات

הנחיות לבחינת אקסטרנים ונבחני משנה
הרחבה של  3יחל ,החל מקיץ תשע"ח בהתאם לרפורמת הלמידה המשמעותית:
נושאי הלימוד אינם כוללים את נושאי הלימוד של  2יח"ל (מבחן  +מטלת ביצוע)
 - 70%מבחן מפמ"ר בנושא מדיניות חברתית כלכלית.
משך הבחינה :שעתיים
 - 30%מבחן מפמ"ר הבנוי משני פרקים  :פרק ראשון  -דת חברה ומדינה בישראל פרק שני – החברה
הערבית בישראל .כל נבחן צריך לענות רק על נושא אחד.
משך הבחינה :שעה וחצי
שתי הבחינות מתקיימות במועד בחינת החובה של  2יח"ל ,אך בשעה שונה (יש להתעדכן באגף הבחינות).

נושאי לימוד מחייבים לשנת תשע"ח
מדיניות חברתית כלכלית  -הספר אתגר הרווחה
דת ומדינה בישראל – הספר דת חברה ומדינה בישראל או חברה הערבית בישראל -
פרקי הלימוד ישלחו על ידי הפיקוח.
על המורה לשלוח דוא"ל לכתובת tseela74@gmail.com

מבנה הבחינות
 .1בחינה ראשונה  70% -מדיניות חברתית כלכלית :בבחינה שלושה חלקים –
חלק ראשון– בחלק זה מוצגים לנבחן שני קטעים (טקסט כתוב וקריקטורה או גרף) .על הנבחן לענות
על שתי שאלות; על שאלה ( 1שאלת חובה) ועל שאלה אחת מבין השאלות  35( .3-2נקודות)
חלק שני – בחלק זה יוצגו לנבחן שני קטעי קריאה ,על הנבחן לבחור קטע אחד ולענות על  3השאלות
הנלוות לקטע הנבחר ( 35נקודות)
חלק שלישי -בחלק זה יוצגו לנבחן  4שאלות קצרות ,על הנבחן לענות על שתיים מהן ( 30נקודות)
סה"כ יש לענות על  7שאלות
 .2בחינה שנייה  30%בבחינה שני פרקים :פרק ראשון -החברה הערבית פרק שני – דת חברה ומדינה.
כל נבחן בוחר לענות רק על פרק אחד .
בכל פרק שלושה חלקים:
חלק א' -בחלק זה מוצגים לנבחן שני קטעים (טקסט כתוב וקריקטורה או גרף) ,על הנבחן לענות על
שאלת חובה ( 30נקודות) .
חלק ב'– בחלק זה מוצגות לנבחן  3שאלות (חלקן מתבססות על הקטע הכתוב) על הנבחן לענות על
שתיים מהשאלות ( 40נקודות)
חלק ג'– בחלק זה מוצגות לנבחן  4שאלות קצרות .על הנבחן לענות על שתיים מהשאלות ( 30נקודות)
סה"כ יש לענות על  5שאלות
בהצלחה!
בכל בעיה ושאלה ניתן לפנות לצאלה שחם tseela74@gmail.com
הפיקוח על הוראת האזרחות ,המזכירות הפדגוגית  ,משרד החינוך
רחוב דבורה הנביאה  2ירושלים  , 91911טלפון  ,02-5603599פקס 02-5603580

