
 מבנה בחינות הבגרות תכ"ל חדשה 
 

. ( נשארו כמו היום35381זמני הבחינות )להוציא שאלון   
 

 ( 35381יחל )   3שאלון ראשון   – מבנה בחינת הבגרות 
נקודות.   25  כל שאלה ערך    

שאלות, אשכול התמצאות במישור  2שאלות, אשכול כלכלי פיננסי  2אשכול מדעים וחברה 
 שאלות. 2ובמרחב 

 לפחות אחת מכל פרק.  ,)ללא צבירה( השאלות  6מתוך  4יש לענות על 
 משך הבחינה שעתיים. 

 
 

 מבנה הבחינה מאושר לתשפ"א בלבד  (35382יחל )   3שאלון שני    –  מבנה בחינת הבגרות 
נקודות.   33.3ערך כל שאלה    

 גופים במרחב, ראייה מרחבית.   –אשכול גיאומטריה 
בתכ"ל הרגילה(,  35382)כמו בשאלון  ללא מעגל גיאומטריה אנליטית –אשכול פיננסי כלכלי 

 נארי.  יתכנון ל
 התפלגות נורמלית.  –אשכול חברתי 

 ייתכנו שאלות שיש בהם יותר מנושא אחד.  שאלות מכל האשכולות.  5מתוך  3יש לענות על 
 
 

 ( 35481יחל )   4 שאלון ראשון )כיתה י"א(   –  מבנה בחינת הבגרות 
. נקודות  20ערך כל שאלה    

 וסדרות.  ,הסתברות ,סטטיסטיקה – פרק ראשון 
 שאלות.   3מתוך  2יש לענות על 

 גיאומטריה.  – פרק שני
 שאלות.  2 יש לענות על שאלה אחת מתוך

 חדו"א.   – פרק שלישי
 שאלות.   3מתוך  2יש לענות על 

 
 

 ( 35482יחל )   4 שאלון שני )כיתה י"ב(   –  מבנה בחינת הבגרות 
נקודות.   33.3ערך כל שאלה    

 גיאומטריה במרחב, סטטיסטיקה.   – פרק ראשון 
 .  שאלות 2מתוך  אחתיש לענות על שאלה 

 ולוגריתמיות, בעיות גדילה ודעיכה.  מעריכיות ציותחדו"א של פונק –  פרק שני
 שאלות.   3מתוך  2יש לענות על 

 
 
 
 



 ( 35581יחל )   5)כיתה י"א(    שאלון ראשון  – מבנה בחינת הבגרות 
  

  שאלות קצרות מכל הנושאים. 4 -  פרק ראשון  

 .ודותנק 24כל הפרק  ערך -ודות נק 8כל שאלה  ערך שאלות. 3לענות על  יש

 

   גיאומטריה, טריגונומטריה במישור, הסתברות וסטטיסטיקה. - פרק שני 

 ת. נקודו 19כל שאלה  ערךשאלות.   3מתוך  2יש לענות על 

 

 וחדו"א.  סדרות, אינדוקציה - פרק שלישי 

  נקודות 19כל שאלה ערך שאלות.   3מתוך  2יש לענות על 
  

 

 ( 35582) יחל    5שאלון שני )כיתה י"ב(   – מבנה בחינת הבגרות 

נקודות.   33.3ערך כל שאלה    
 

 .מספרים מרוכביםבמרחב(,  נומטריהוקטורים )כולל טריגוהנדסה אנליטית,  – פרק ראשון  
 שאלות.    3מתוך  2ל יש לענות ע

 חדו"א של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות.  – שני פרק  
 .  2יש לענות על שאלה אחת מתוך 

 


