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כל החדשות

 חיפה מובילה בממוצע הציונים בבחינה הפסיכומטרית על הממוצע

הארצי
 2009הממוצע לשנת . גאווה חיפאית

לעומת  577בבחינה בשפה העברית הוא 
גם בשפה הערבית . ברחבי הארץ 564

והרוסית מובילה חיפה על פני הממוצע 
במספר הנרשמים  15%עלייה של  .הארצי

בשפה הערבית 
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על ממוצע  לגבור 2009תלמידי חיפה הצליחו בשנת 
הציון . הציונים הארצי בבחינה הפסיכומטרית

העברית עמד על  הממוצע של תושבי חיפה בשפה
גם בשפה הערבית . בכלל הארץ 564לעומת , 577

הציונים הגבוהים ביותר  תושבי חיפה הוציאו את
 . ביחס לשאר אזורי הארץ

האחרונות חל גידול של  נתון מפתיע הוא כי בשנתיים
הפסיכומטרית ומספרם עולה על  בקרב התלמידים דוברי השפה הערבית מחיפה שניגשים לבחינה 15% -כ

 . מספר נבחני השפה העברית
 

מנתוני המרכז הארצי עולה כי : " מקבוצת קידום , לחמן-הפסיכומטרית של קידום מנהל החטיבה, אמוץ סלע
יתר  לעומת, 2009הם בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בשנת , השפה הערבית והרוסית בחיפה נבחני

שהשיגו תלמידים  429-א ו"של תלמידי ת 424לעומת , 475דוברי הערבית השיגו ציון ממוצע של . האזורים
והציון הממוצע במגזר זה עמד על  תלמידים בחרו לגשת לבחינה הפסיכומטרי בשפה הרוסית 210. מירושלים

 " .הגבוה ביותר בקרב דוברי השפה הרוסית בכל הארץ, 512
 

הפעמים שהם ניגשים  עוד הוסיף סלע כי הסיבה למספר הגבוה של מספר הנרשמים בשפה הערבית היא מספר
כשאינם מצליחים הם ניגשים . רוצים לדוברי השפה הערבית יש מוטיבציה גדולה להגיע לציון שהם. "לבחינה

. סיכם סלע."בשנתיים האחרונות אנו רואים עלייה במספר הנרשמים. מספר פעמים 
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