משרד החינוך – وزارة التربية والتعليم
המזכירות הפדגוגית – السكرتارية التربوية
אשכול חברה ורוח  -عنقود المجتمع واالنسان
הפיקוח על הוראת האזרחות – التفتيش على تعليم المدنيات

חוקי מענה -תחום דעת אזרחות -חורף וקיץ תשפ"א
חוקי מענה לשאלון 34281

חוקי מענה בשיגרה
פרק
בבחינה
פרק ראשון ענה על שאלה
אחת מתוך שתי
שאלות (לכל
שאלה שני
סעיפים)
פרק שני – ענה על שלוש
שאלות ידע מן השאלות 3-
7
קצרות
פרק שני –
שאלות
אשכול

ענה על אחת
מן השאלות 8-
12

פרק שלישי ענה על שתיים
מן השאלות
–
קטע אנסין 13-15
פרק רביעי ענה על אחת
מן שאלות 16-
–
18
שאלות
אירוע
קצרות
פרק רביעי ענה על אחת
מן השאלות
–שאלת
19-20
עמדה
סך הכל

 7נק' לכל
סעיף
סה"כ 14 :נק'

חוקי מענה בקורונה

ענה על שני סעיפים
מתוך השאלות (ניתן
לבחור סעיף מכל
שאלה)

 7נק' לכל סעיף
סה"כ 14 :נק'

 9נק' לכל
שאלה
סה"כ  27:נק'

ענה על שתיים מן
השאלות 3-7

 10נק' לכל שאלה
סה"כ 20 :נק'

 13נק'
לשאלה
סה"כ13:
נק'
 12נק' לכל
שאלה
סה"כ 24 :נק'
 11נק'
לשאלה

ענה על אחת מן
השאלות 8-12

סה"כ  14:נק'

 11נק'
לשאלה
סה"כ 22 :נק'
 100נק'

ענה על שתיים מן
שאלות 13-15
ענה על אחת מן
שאלות 18 -16

ענה על אחת מן
השאלות 19-20

 13נק' לכל שאלה
סה"כ  26:נק'
 13נק'

 13נק'

 100נק'

מבחן מותאם עבור שאלון  -34281אין שינוי ממועדים קודמים
מבחן מותאם
פרק ראשון

שני סעיפים מתוך השאלות
(ניתן לבחור סעיף מכל
שאלה)

 10נק' לכל סעיף

סה"כ 20 :נק'
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משרד החינוך – وزارة التربية والتعليم
המזכירות הפדגוגית – السكرتارية التربوية
אשכול חברה ורוח  -عنقود المجتمع واالنسان
הפיקוח על הוראת האזרחות – التفتيش على تعليم المدنيات
פרק שני –שאלות ידע
קצרות

ענה על שתיים מן השאלות
3-7

 13נק'

פרק שני – שאלות
אשכול

ענה על אחת מן השאלות 8-
12

 13נק'

ענה על אחת מן השאלות
13-15

 13נק'

ענה על אחת מן שאלות -16
18

 13נק'

ענה על אחת מן השאלות
19-20

 13נק'

פרק שלישי –
קטע אנסין
פרק רביעי –
שאלות אירוע קצרות
פרק רביעי –שאלת
עמדה

 98נק'  2+נק' בונוס

סך הכל

• בשאלון 34282
אין שינוי משנים קודמות -על התלמיד לענות על שתי שאלות מתוך שלוש שאלות
• שאלון העולים 34284
חוקי מענה בשיגרה
פרק ראשון:

פרק שני

ענה על שתיים
מן השאלות 1-
( 3לכל שאלה
שלושה
סעיפים)
ענה על שלוש
מן השאלות 4-
8

חוקי מענה בקורונה

 32נק' לכל
שאלה
סה"כ 64 :נק'

ששה סעיפים
מכל השאלות

 12נק' לכל
שאלה
סה"כ36 :
 100נק'

אין שינוי

 10.66לכל
סעיף
סה"כ 64 :נק'

• שאלון עולים )20%( 34272
אין שינוי ממועדים קודמים -על התלמיד לענות על שלוש שאלות מתוך חמש

הפיקוח על הוראת האזרחות ,המזכירות הפדגוגית  ,משרד החינוך
רחוב דבורה הנביאה  2ירושלים  , 91911טלפון  ,02-5603599פקס 02-5603580

עמוד  2מתוך2

