
 والتعليم التربية وزارة –משרד החינוך 
 التربوية السكرتارية  –הפדגוגית המזכירות 

 المدنيات  تعليم على التفتيش  –הפיקוח על הוראת האזרחות 
 

 לכל המגזרים – מבחן מותאם באזרחותהנחיות ל

 

   43443נים, סמל שאלון:  ראינטי"ל נבחנים  2

 43243, סמל שאלון:  י"ל מורחב נבחני משנה 2

   471, סמל שאלון:  י"ל נבחנים אקסטרנים 2

 

 :ההנחיות למבחן מותאם באזרחות  הן כדלקמן

 

 רקים של  הבחינה.מתוך ארבעת הפ  שלושה פרקיםעל התלמיד לענות על 

  'לכלל התלמידים. בשאלון הבגרות לפי ההנחיות,שאלה אחת  .חובה  -פרק א 

  'לכלל התלמידים. בשאלון הבגרות לפי ההנחיות ,. ארבע שאלותחובה  -פרק ב 

 ת התלמיד בהמלצת היועצת או המחנך/ת או המורה לאזרחות:ופרק נוסף לבחיר 

 .בפרק שנבחר הבגרות לכלל התלמידים יותשתי שאלות לפי ההנח .פרק ג' או פרק ד'

 

 כלומר:

 . ג' או ד'+ א'+ ב'משלושה פרקים  ,( שאלות 7התלמיד עונה על שבע )  

 נקודות בונוס 2נקודות +  43לכל שאלה 

 

 שאלת ידע פשוטה והבנת הנקרא )החל מקיץ תשע"ה  -פרק שלישי מת לבכם:ולתש–

 ל: הבנת הנקרא, ידע ויישום. המיומנות היא ש -ללא אשכולות( ובפרק רביעי

 

 : ניקוד שווה לכל השאלות.חלוקת הניקוד

 100נקודות בונוס =   X 7  =89   +2 14נקודות לכל שאלה.   14

 

 הערות:

  במחברת שאלות בפרק האחרון , המארבעת הפרקיםאם תלמיד עונה על שבע שאלות

 .לא ייבדקוהתלמיד 

 של להוריד את המדבקהצורך  על הזכות למבחן מותאם יש מוותר תלמיד אם 

  לשלוח את המחברת כמחברת רגילהו, ממחברתו של התלמיד "מבחן מותאם" 

 להכניס את המחברת לחבילת מחברות רגילות. או
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 التربوية السكرتارية  –הפדגוגית המזכירות 

 المدنيات  تعليم على التفتيش  –הפיקוח על הוראת האזרחות 
 

 לעולים חדשיםמותאם מבחן הנחיות ל

 43242 סמל שאלון אינטרנים, י"ל נבחנים 2

 471 אקסטרנים, סמל שאלוןי"ל נבחנים  2

 

 במבחן בגרות יש שני חלקים .

 )כמו שאר התלמידים(  מתוך שלוש שאלות שתי שאלותלענות על : על התלמיד חלק א'

 . בכל שאלה מתוך שלושה סעיפים שני סעיפיםרק על לענות על התלמיד אבל               

 .ות לשאלהנקוד 32שני סעיפים =  xנקודות לכל סעיף  11הניקוד לכל שאלה הוא:               

 נקודות.  14שאלות  =   x  2נקודות  32חלק א' הוא:  שאלות בהניקוד ל             

 .מתוך חמש שאלות שתי שאלותלענות על על התלמיד  חלק ב':

 נקודות . 19הניקוד לכל שאלה הוא:                

 נקודות. 31 שתי שאלות  =  xנקודות  19ב' הוא:   לשאלות בחלקהניקוד               

 

 כלומר :התלמיד עונה סה"כ על ארבע שאלות

  x 2  =13 42בכל שאלה ,  ( X 2 41) חלק א' : שתי שאלות , שני סעיפים

  x 2  =41 41חלק ב' : שתי שאלות ,  

  444נקודות =  41נקודות + חלק ב'   13חלק א' 

 


