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סמלי השאלונים החדשים החליפו את הישנים, נבחני משנה הרוצים להשלים מבחני עבר יפעלו על 

 פי הטבלה הבאה:

 סמל חדש סמל ישן 

 2382 2104 יח"ל 5או  3יחידה א' 

 2381 (2102) 2112 יח"ל 3יחידה ב' 

 2371 2103 יח"ל 3יחידה ג' 

 יחידה ב' עולים חדשים
900401 

2384 

 2374 יחידה ג' עולים חדשים

 

 חומר הלימוד למבחן מבוסס על חומר הלימוד המעודכן הנמצא באתר. 

 .בקישור זהמופיעות ההזכאים להיבחן במועד חורף של כיתה י"א הם האוכלוסיות המיוחדות 

 

 נושא המבחנים, זכאויות, צירופים ואישורים יש לפנות למדריך הארצי חיים יחיאלכל שאלה בב

chaimye@education.gov.il 

 

 בהצלחה לכולם

 יהודה טרופר

 בחמ"דמפמ"ר תנ"ך 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-3-2-3-1-55.htm
mailto:chaimye@education.gov.il
mailto:chaimye@education.gov.il
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 יח"ל 3

 

 לנבחני משנה בלבד –יח"ל  5או  3לתלמידי השלמת יחידה א'  – 2382שאלון 

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 

 , יענו על שאלון זה(2104משנה המשלימים את שאלון  )נבחני

 המבחן: שעה וחצי משך

מספר  הנושא פרק

שאלות 

 בפרק

מספר שאלות 

עליהן יש 

 להשיב

 מספר השאלות

 עליהן יש להשיב

 מותאם בשאלון

מספר נקודות 

 לכל שאלה

 מותאם שאלוןב

 סה"כ

כל נקודות ל

 חלק

 40 20 2 3 5 עיון בספר במדבר א

ביאים עיון בנ ב

 ראשונים 

3 2 2 18 36 

בקיאות בנביאים  ג

 ראשונים 

2 1 1 4 24 

7 5 4 5 

  17 11 9  100 

 

 

 יחידה ב' לתלמידי שלוש יחידות  –2381שאלון 

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 

 , יענו על שאלון זה(2112)נבחני משנה המשלימים את שאלון 

 : שעתייםמשך הבחינה

מספר  הנושא קפר

שאלות 

 בפרק

מספר שאלות 

עליהן יש 

 להשיב

 מספר השאלות

 עליהן יש להשיב

 מותאם בשאלון

מספר נקודות 

 לכל שאלה

 מותאם בשאלון

 סה"כ

נקודות 

 חלקכל ל

 50 25 2 3 5 עיון בראשית 'א

 מלכים 'ב

 ישעיהוו

4 2 2 18 36 

 14 14 1 1 2 תהליםו יונה 'ג

  11 6 5  100 
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 יחידה ג' לתלמידי שלוש יחידות  – 2371שאלון 

 (הבחינה שבמחברת לתשובות המיועדות שורות בתוך עונים התלמידים) מחברת שאלון

 , יענו על שאלון זה(2103נבחני משנה המשלימים את שאלון )

 תייםשע הבחינה: משך

 

מספר  הנושא קפר

שאלות 

 בפרק

מספר שאלות 

עליהן יש 

 להשיב

עליהן  פר השאלותמס

 בשאלון יש להשיב

 מותאם

מספר נקודות 

 לכל שאלה

 מותאם בשאלון

 סה"כ

נקודות 

 חלקכל ל

 2 5 דברים 'א

לפי הפרוט 

 שבמפרט

2 

אלת חובה, ניתן אין ש

 לבחור מכל חמש השאלות

25 50 

, ירמיה 'ב
יחזקאל 

 מלכיםו

3 2 2 20 40 

  עזרא ג'
 ונחמיה

3 2 1 10 10 

  11 6 5  100 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 מינהל החינוך הדתי
  הפיקוח על הוראת התנ"ך

 

 

 עולים חדשים

 יחידה ב' לעולים חדשים  – 2384שאלון 

 . אלכיתה י" תכנית הלימודים החדשה לעולים חדשים שימו לב: שאלון זה מבוסס על

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(ונים בתוך שורות התלמידים ע) מחברתשאלון 

 שעתיים  המבחן: משך

מספר  הנושא פרק

שאלות 

 בפרק

מספר שאלות 

עליהן יש 

 להשיב

 מספר השאלות

 עליהן יש להשיב

 מותאם בשאלון

מספר נקודות 

 לכל שאלה

 מותאם בשאלון

 סה"כ

נקודות 

 חלקכל ל

 50 25 2 3 5 בראשית א'

 20 20 1 1 2 ב-מלכים א ב'

יונה  ג'
 ותהילים

2 1 1 20 20 

 10 10 1 2 3 בקיאות ד'

  12 7 5  100 

 

 

 יחידה ג' לעולים חדשים  – 2374שאלון 

 . בלכיתה י" לימודים החדשה לעולים חדשיםתכנית ה שימו לב: שאלון זה מבוסס על

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 שעתיים  המבחן: משך

מספר  הנושא פרק

שאלות 

 בפרק

מספר שאלות 

עליהן יש 

 להשיב

 מספר השאלות

 עליהן יש להשיב

 מותאם בשאלון

מספר נקודות 

 לכל שאלה

 מותאם בשאלון

 סה"כ

נקודות 

 חלקכל ל

 ויקרא א'
 ודברים

5 3 2 25 50 

 מלכים ב  ב'
עזרא 
 ונחמיה

3 2 2 18 36 

ישעיהו  ג'
 יחזקאל

2 1 1 14 14 

  10 6 5  100 

 

http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c9c35e87-ffde-4a7a-b74c-682b5777e91c&lang=HEB
http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c9c35e87-ffde-4a7a-b74c-682b5777e91c&lang=HEB

