לקראת בחינות הבגרות במועד חורף תשע"ו
עולם חדש  4-5יח"ל

א .הגדרות :
.1נבחני "עולם חדש" * -נערים שפותחים תיק בגרויות אקסטרני החל מ, 1/9/15 -
*נערים שיש להם תיק בגרויות פתוח כנבחנים אינטרנים או

אקסטרנים ולא ניגשו לבחינת בגרות,
* נבחן אינטרני או אקסטרני שניגש לבחינת בגרות וקיבל ציון
של פחות מ 4 -נק' .
ב .מבנה ההיבחנות:
באנגלית אין שינוי במבנה היבחנות  .הבחינות ימשיכו להתקיים במבנה של שאלוני בחינה.
פירוט התכנים בהמשך

נבחני "עולם חדש " יוכלו להיבחן במתכונת ההיבחנות כדלקמן 4 :יחידות לימוד  5+יחידות לימוד
מבנה הבחינה מורכב ממודל הצבירה של בחינות הבגרות :כל מודל מהווה יחידה אחת וביחד  3יחידות.
הבחינה ברמה של  4יחידות לימוד מורכבת משאלון . C+D+E
הבחינה ברמה של  5יחידות לימוד מורכבת משאלון . E+F+G

שאלון ג' ( – )016382 ( )Cאורך הבחינה שעה וחצי ומהווה  33%מהציון.
מבנה הבחינה:
קטע אחד של הבנת הנקרא .אורך הקטע הוא עד  300מילים ( 70נקודות).
אפשרויות של סוגי הטקסטים בהבנת הנשמע:
article
descriptive
informative
report






מטלת כתיבה באורך של  70-90מילים ( 30נקודות).

שאלון ד' ( – )016484 ( )Dאורך הבחינה שעה ו ו 45דקות ומהווה  33%מהציון.
מבנה הבחינה:
שאלון ספרות (ראו פירוט בנספח)
הבחינה מורכבת מ  2חלקים :חלק א' משקל של 85%
 7שאלות תוכן והבנה בסיסית
 3שאלות של ניתוח ופרשנות
חלק שני משקלו  :15%שאלת  bridgingהתלמידים נדרשים לענות תשובה באורך  60-80מילים.

*קריטריון ההערכה של כל שאלה  :משקל של תוכן התשובה ,90%
משקל השפה הכוללת :דיוק ,כתיב ודקדוק .10%

שאלון ה' ( – )016481 ( )Eאורך הבחינה שעה ורבע ומהווה  34%מהציון/
 33%מהציון של  5יחידות לימוד.
מבנה הבחינה:
קטע אחד של הבנת הנשמע .אורך הקטע הוא כ  4דקות ( 30נקודות).
אפשרויות של סוגי הטקסטים בהבנת הנשמע:
interview
report
קטע אחד של הבנת הנקרא .אורך הקטע הוא  300-340מילים (  70נקודות).




אפשרויות של סוגי הטקסטים בהבנת הנקרא:
article
descriptive, such as personal account/human interest article
informative
interviews
report
review of books, films








שאלון ו' ( – )016584 ( )Fאורך הבחינה שעה ו ו 45דקות ומהווה  33%מהציון.
מבנה הבחינה:
שאלון ספרות (ראו פירוט בנספח)
הבחינה מורכבת מ  2חלקים :חלק א' משקל של 80%
 4שאלות תוכן והבנה בסיסית
 5שאלות של ניתוח ופרשנות
חלק שני משקלו  :20%שאלת  , Bridgingהתלמידים נדרשים לענות תשובה באורך  80-100מילים.

*קריטריון ההערכה של כל שאלה  :משקל של תוכן התשובה ,80%
משקל השפה הכוללת :דיוק ,כתיב ודקדוק .20%

שאלון ז' ( – )016582 ( )Gאורך הבחינה שעה ו 45דקות ומהווה  34%מהציון.
מבנה הבחינה:
קטע אחד של הבנת הנקרא .אורך הקטע הוא  500-450מילים (  60נקודות).
אפשרויות של סוגי הטקסטים בהבנת הנקרא:
article
descriptive, such as personal account/human interest article
informative
interviews
report
review of books, films
מטלת כתיבה באורך של  120-140מילים ( 40נקודות).








:אפשרויות של מטלת הכתיבה




composition
letter: formal, semiformal such as letter to the editor
opinion on a given subject such as for and against

