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  פ"אחוקי מענה במדעי החברה תש
 580-049סמל שאלון ראשי   

 
 יש להוסיף פירוט הנקודות לכל סעיף לפי קביעת ועדת הבחינה באותה שנה  -בשאלות עם שני סעיפים 

 
 281-065סמל שאלון   בסוציולוגיהיח"ל   2בחינת הבגרות   

 
 נקודות  12  -חלק א

 .  2,  1מתוך השאלת הבאות:   אחת התלמיד יתבקש לענות על  

 ( סעיףנקודות לכל   11נקודות ) 44   -חלק ב

    6,5,4,3השאלות הבאות:  4מתוך     סעיפים 4 התלמיד יתבקש לבחור   

 שונות ניתן לצרף סעיפים משאלות  

 
 ( סעיףנקודות לכל  11נקודות )  44   -חלק ג

     10,  9, 8, 7השאלות הבאות:  4מתוך     סעיפים 4התלמיד יתבקש לבחור   

 ניתן לצרף סעיפים משאלות שונות 

 

 

 



 281-065סמל שאלון   סוציולוגיהיחידות   2מבחן מותאם  
 

 נקודות  11  -חלק א

 .  2,  1מתוך השאלת הבאות:   אחת התלמיד יתבקש לענות על  

 לכל סעיף(  נקודות 22נקודות ) 44   -חלק ב

    6,5,4,3השאלות הבאות:  4מתוך   סעיפים 2התלמיד יתבקש לבחור   

 ניתן לצרף סעיפים משאלות שונות 

 
 לכל סעיף(.  נקודות 15נקודות )  54   -חלק ג

     10,  9, 8, 7השאלות הבאות:  4מתוך   סעיפים 3התלמיד יתבקש לבחור   

 ניתן לצרף סעיפים משאלות שונות 

 

 

 

)תכנית ישנה לתלמידי י"ב ונבחני משנה    בפסיכולוגיהיח"ל   2בחינת הבגרות   

 281-069סמל שאלון   ואקסטרנים(

 
 סעיפים(   8-המורכבות מ השאלות)  4מתוך  סעיפים 4בחירה של פרק ראשון: 

 נקודות  50נקודות סה"כ  12.5סעיף לכל 
 

 12מתוך שאלות  5בחירה של פרק שני: 
 נקודות  50נקודות. סה"כ   10לכל שאלה  

 
 

 281-069סמל שאלון  בפסיכולוגיהיח"ל    2מבחן מותאם ל 

 
 סעיפים(  8-המורכבות ממתוך ארבע השאלות )סעיפים  2בחירה של  פרק ראשון: 

 נקודות.  32. סה"כ  נקודות  16כל סעיף ל
 

 12שאלות מתוך  4: בחירה של  פרק שני
 נקודות.  68נקודות. סה"כ   17לכל שאלה  

 
 

סמל  )לתלמידי י"א בלבד( תוכנית חדשה   בפסיכולוגיהיח"ל   2בחינת הבגרות   

 271-069שאלון  

 
 סעיפים(  8 -)המורכבות מ שאלות  4מתוך  סעיפים  4בחירה של פרק ראשון: 

 נקודות  50נקודות סה"כ  12.5סעיף לכל 
 

 12מתוך שאלות  5בחירה של פרק שני: 



 נקודות  50נקודות. סה"כ   10לכל שאלה  
 
 
 
 

 271-069תוכנית חדשה סמל שאלון   בפסיכולוגיהיח"ל    2מבחן מותאם ל 

 

 
 פרק ראשון: בחירה של  2 סעיפים מתוך ארבע השאלות )המורכבות מ-8 סעיפים( 

 לכל סעיף  16 נקודות 
 

 פרק שני : בחירה של 4 שאלות מתוך 12  
 לכל שאלה  17  נקודות. סה"כ 68 נקודות. 

 
 

 
 

 281-063 סמל שאלון בכלכלהיח"ל  2בחינת בגרות  

 
 .  4מתוך  השאל  1: בחירה של פרק ראשון

 נקודות   38
 

 2שאלה מתוך   1: בחירה של פרק שני
 נקודות  30
 

 6שאלות מתוך  2: בחירה של פרק שלישי
 נקודות  32. סה"כ נקודות  16לכל שאלה  

 
 

 281-063 סמל שאלון בכלכלהיח"ל    2  בחן מותאם  מ

 

 מתוך ארבע  1: בחירה של שאלה פרק ראשון
 נקודות  38

  
 2מתוך  1בחירה של שאלה    :פרק שני

 נקודות  30
  

 4שאלות מתוך  2: בחירה של פרק שלישי
 נקודות.  32סה"כ . נקודות  16לכל שאלה  

 
 
 

 281-066 סמל שאלון  במדעי המדינהיח"ל   2בחינת הבגרות   

  .לא בהכרח באותה שאלה  4-1מתוך  השאלות   סעיפים 4א: יש לענות על   פרק 
 נקודות .  05סה"כ 

 



  שאלות  21שאלות מתוך  5ב: יש לענות על  פרק 
 נקודות  05סה"כ  . נקודות  10כל שאלה 

 

 
 281-066 סמל שאלון במדעי המדינהיח"ל   2מבחן מותאם  

 

 נקודות   30 השאלות )לא בהכרח מאותה השאלה(. סה"כ  מתוך ארבעסעיפים  2יש לענות על  א:   פרק 
 

 שאלות   12שאלות מתוך   5ב : יש לענות על   פרק 
 נקודות  70סה"כ . נקודות   14כל שאלה   

 
 

 - על פי הרפורמה  בשיטות מחקר )מתודולוגיה( מורחביח"ל   1חינת הבגרות   ב

 182-049סמל שאלון 

 

 שאלות  4מתוך  סעיפים  4: בחירה של פרק א

 נקודות  36סה"כ . סעיףנקודות לכל   9

  .שאלות 6בחירה של שתי שאלות מתוך   פרק ב: 

 נקודות  20סה"כ    נקודות. 10כל שאלה 

 )ניתן מאותו התחום(  שאלות  8   מתוך  שתי שאלותבחירה של  פרק ג: 

  נקודות  11כל שאלה 

 נקודות  44סה"כ 

 : 049182מבחן מותאם מתודולוגיה מורחב סמל שאלון 

 פרק א: בחירה של 4 סעיפים מתוך 4 שאלות 

  9 נקודות לכל סעיף 

 סה"כ 36 נקודות 

 פרק ב: בחירה של שתי שאלות מתוך  6 שאלות.   

 כל שאלה 10 נקודות. 

 סה"כ 20 נקודות 

 פרק ג: בחירה של שתי שאלות  מתוך   8  שאלות  



 כל שאלה 11 נקודות 

 סה"כ 44 נקודות 

 

 

 

 
 


