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 ניסן תש"ף

 2020אפריל 
 לכבוד

 מורי הביולוגיה 
 "פ לקויות למידה לקיץ תשעם  לבחינות בגרות בביולוגיה לתלמידיםהנחיות עדכון הנדון:  

לנבחנים הזכאים לשאלון בלוח המבחנים בעקבות הקורונה, חל שינוי בהנחיות  השינויבשל פרסום המיקוד ו תחילת תש"ף פורסם מסמך הנחיות ובו פירוט ההנחיות לגבי כל השאלונים.ב
 כדלהלן:  ,קיבלו את אישור הוועדה המחוזיתש. 043371)השאלון המתוקשב(,  043387 -ו 043381שאלונים העיוניים במותאם 

 

הערות )למבחן בקיץ 

 תש"ף( 

פירוט התאמה 

 בעקבות הקורונה

מבנה הרגיל של הבחינה בעקבות 

 הקורונה

לפני  המבנה הרגיל של הבחינה לפני הקורונה פירוט ההתאמה )לפני הקורונה( הערות

 הקורונה

 שאלון 

 32משקל הפרק 

 נקודות

 שאלות רבות בחירה 20פרק א':  אין הבדל

התלמיד עונה על כל השאלות. 

תשובות  15מלוא הניקוד יינתן על 

 נכונות

שאלות  20התלמיד יענה על  נקודות 32משקל הפרק 

רבות בחירה. מלוא הניקוד 

 תשובות נכונות.  16יינתן על 

שאלות רבות  20פרק א': 

התלמיד עונה על כל  בחירה

השאלות. מלוא הניקוד יינתן 

 תשובות נכונות  17על 
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 35משקל הפרק 

 נקודות. 

ניקוד יחסי לפי משקל 

 נק' 11.66כל שאלה: 

  3התלמיד יענה על 

 שאלות על פי בחירתו. 

 שאלות פתוחות 7פרק ב': 

שאלות על פי  4התלמיד עונה על 

 בחירתו.

 נקודות.  35משקל הפרק 

ניקוד יחסי לפי משקל 

 נק'  8.75כל שאלה: 

 

שאלות על   4התלמיד יענה על 

 פי בחירתו.

 שאלות פתוחות 7פרק ב': 

שאלות על   5התלמיד עונה על 

 פי בחירתו. 

 18משקל הפרק 

 נקודות

פרק ג': קטע מחקרי  פרק ג': קטע מחקרי קצר אין הבדל

 קצר

 פרק ג': קטע מחקרי קצר אין הבדל

 15משקל הפרק 

 נקודות.

  7.5 –כל שאלה 

 נקודות

 פרק ד': נושאי העמקה אין הבדל

 נושא העמקה אחד יבחרהתלמיד 

)מתוך שלושה נושאים( ויענה על 

שתי שאלות  מתוך שלוש השאלות 

בפרק )שאלת החובה לצורך העניין 

 הופכת לאחת משאלות הבחירה(

 נקודות. 15משקל הפרק 

 נקודות  7.5 –כל שאלה 

התלמיד יבחר נושא העמקה 

אחד ויענה על שתי שאלות  

מתוך שלוש השאלות בפרק 

)שאלת החובה לצורך העניין  

הופכת לאחת משאלות 

 הבחירה( 

 פרק ד': נושאי העמקה

התלמיד בוחר בנושא העמקה 

 אחד

)מתוך שלושה נושאים( ועונה 

על שאלת חובה אחת, ועל אחת 

 משתי שאלות הבחירה.
 

 מבחן הבגרות במעבדה בביולוגיה, כמו שאר מבחני הבגרות במעבדה בתחומי המדעים, בוטל לשנה זו

 , ללא שינוי.בשאלונים אחרים ,שאר ההתאמות

 בהצלחה
 

 ד"ר אירית שדה
 מפמ"ר ביולוגיה


