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 התאמות והקלות לחוקי מענה בחינוך גופני
 2021בינואר  18מעודכן לתאריך: 

 קיץ תשפ"א 41381מספר שאלון: 

קובץ שאלות מבחינות  שינוי למועד קיץ תשפ"א מבנה המבחן בעת שגרה רשימת נושאי הלימוד
 הבגרות 

 
 
 
 
 

תולדות החינוך 
 הגופני והספורט

 
פסיכולוגיה של 

 הספורט
 

 כושר גופני
 

 פיזיולוגיה של המאמץ

 בנוי כך: 41381הניקוד לשאלון 
 נקודות 12  =40+(14X2): פרק ראשון

 נקודות 18  =60+(14X3): פרק שני
 נקודות 100סך הכול           

משמעותי העיקרון שנקטנו בו הוא הגדלת הבחירה באופן 
 בשאלון זה, בדרך  הבאה:

  
 
 
 
 
 
 
 

קישור לשאלונים 
תשובונים באתר מפמ"ר ו

 חינוך גופני
 

והפסיכולוגיה פרק ראשון )תולדות החינוך הגופני והספורט 
 של הספורט(:

 4סעיפים, חובה לענות על  7בשאלון הקיים יש  :1שאלה 
 נקודות.  3מהם, לכל סעיף משקל של 

 

סעיפים, לשם הגדלת  8הוספנו סעיף אחד, כך יהיו 
 מהסעיפים. 50%הבחירה. כך תהיה חובה לענות על 

 

 שאלות.  5יש לענות על שתי שאלות מתוך : 6 – 2שאלות 

 
 ,אין שינוי 

 פרק שני )כושר גופני ופיזיולוגיה של המאמץ(:
 6סעיפים, חובה לענות על  8בשאלון הקיים יש  :7שאלה 

 נקודות.  3סעיפים לכל סעיף משקל של 

 

סעיפים. כמוכן, הקטנו את  10סעיפים, כך יהיו  2הוספנו 
  6מספר הסעיפים שחובה לענות עליהם מ 

, כל זאת לשם הגדלת הבחירה. כך תהיה חובה 5ל 
 מהסעיפים. הניקוד לכל סעיף ישתנה  50%לענות על 

 .3.6ל 

 
חובה לענות על שאלה אחת  13 – 8בשאלון הקיים בשאלות 

 מכל צמד שאלות באופן הבא:
 יש לענות על שאלה אחת. :9 – 8שאלות 
 יש לענות על שאלה אחת. :11 – 10שאלות 
 יש לענות על שאלה אחת. :13 – 12שאלות 

 3הגדלנו את הבחירה כך שתישמר החובה לענות על 
 .13 – 8שאלות, אך הבחירה תהייה מתוך כלל השאלות 
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