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  שלום, למורי התנ"ך

 .חחורף תשע"מועד לקראת המעודכנים ן מפרטי שאלוני הבגרות ללה

 תוכן
 2 .............................................................................................................................. ל"יח 3

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

 3 ................................................................... יחידות שלוש לתלמידי' ב יחידה –2381 שאלון

 4 ................................................................... יחידות שלוש לתלמידי' ג חידהי – 2371 שאלון

 5 .................................................................................................................... חדשים עולים

 5 .............................. משנה נבחני – חדשים עולים לתלמידים' א יחידה השלמת – 2372 שאלון

 6 ............................................................................. חדשים לעולים' ב יחידה – 2384 שאלון

 7 .............................................................................. חדשים לעולים' ג יחידה – 2374 שאלון

 

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

 פי הטבלה הבאה:

 סמל חדש סמל ישן 

 2382 2104 יח"ל 5או  3יחידה א' 

 2381 2112 יח"ל 3יחידה ב' 

 2371 2103 יח"ל 3יחידה ג' 

 2372 900411 יחידה א' עולים חדשים

 יחידה ב' עולים חדשים
900401 

2384 

 2374 יחידה ג' עולים חדשים

 

 חומר הלימוד למבחן מבוסס על חומר הלימוד המעודכן הנמצא באתר. 

 .בקישור זההמופיעות הזכאים 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-2014-12-1-3-1-49.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 דה א' השלמת יחי – 2382שאלון 

 

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

 המבחן: שעה וחצי משך

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 יש להשיב

 מספר נקודות לכל שאלה

 4X12=48 4 5 עיון בספר במדבר א

עיון בנביאים  ב

 ראשונים 

3 2 2X14=28 

בקיאות בנביאים  ג

 ראשונים 

11 8 3X8=24 

  19 14 100 

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד' למבחןדוגמא 

 

 

http://www.lilmod.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=567435
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מן  70%י"ב בשנה"ל תשע"ח, ל-ונים לתלמידי כיתות י"אמפרט היבחנות ושאל

 התכנים הנלמדים:

 

 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

 

 שאלות מספר הנושא קרפ

 פרקב

 שאלות מספר

 להשיב יש עליהן

 מספר נקודות לכל שאלה

 3X20 =60  3 5 עיון בראשית 'א

 2X14=28 2  4 ישעיהו+  מלכים 'ב

 1X12=12 1 2 תהלים+  יונה 'ג

  11 6 100 

 

 (5שאלות מתוך  3פרק א': בראשית עיון )

 : ותשאלה מבנה

 '(נק 16) רשנותופ הכתובים פשטות' : ב'+א חלק

 '(נק 4) יישום': ג חלק

 

 ( 4שאלות מתוך  2) : מלכים וישעיהוב' פרק

 שתי  שאלות בישעיהו

 שאלה במלכים ב'

ההוראה על מלכים ב' כפי שמופיע ביחידת ) "בטחון והשתדלות" אחת על יחידת הבחירהשאלה 

 באתר( 

 השאלות: מבנה

 '( נק 10)  ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+א חלק

 '( נק 4)  יישום': ג חלק

 

 (2פרק ג': יונה ותהלים )שאלה אחת מתוך 

 ות: שאלה מבנה

 '( נק 12)  ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+ א חלק

 

 למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. ניתן  למבחןדוגמא 

http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M3696I0.pdf
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 יחידה ג' לתלמידי שלוש יחידות  – 2371שאלון 

 

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

 תייםשע הבחינה: משך

 

 שאלות מספר הנושא קפר
 פרקב

 עליהן שאלות מספר
 להשיב יש

מספר נקודות לכל 
 שאלה

 2 5 דברים 'א
 עיין בפירוט להלן 

20x2=40 

, יחזקאל ירמיה 'ב
 מלכיםו

3 2 20x2=40 

 10x2=20 2 3 ונחמיה  עזרא ג'
  11 6 100 

 

 (ע"פ הפרוט להלן 5שאלות מתוך  2) דברים -פרק א': תורה 

 חלוקת השאלות בדברים:

  מתוך סוגיות 'הארץ הטובה', 'הברית' ו'מות משה' )יתכן שילוב בין היחידות  חובהשאלת

 בשאלה(.

  שאלות(.  2ה"כ )סמשאלות הסוגיות  אחתהחובה ועל  שאלתעל התלמיד לענות על 

מתוך ארבע הסוגיות שבנאום המצוות.  תייםללמד שבחירה בהוראת ספר דברים יש לבתי הספר ) 

הם  ןשאות שתי סוגיותת ויש להדריך את התלמידים שקיימבמבחן תהיה שאלה על כל סוגיה, 

 (ות אלובסוגי ותשאלהנות בבחינת הבגרות על לא למדו ועליהם להימנע מלע

  השאלות מבנה

 '( נק 15) ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+א חלק

  '(נק 5) יישום': ג חלק

 

 (3שאלות מתוך  2ירמיהו ויחזקאל ) – ק ב': נביאיםפר

 ת:השאלו מבנה

 '(נק 15) שנלמדה פרשנות, במלכים הנלמד לחומר קישור, הכתובים פשטות': ב'+ א חלק

 '( נק 5) יישום': ג חלק

 

 (3שאלות מתוך  2עזרא ונחמיה ) –פרק ג': כתובים 

 '(נק 10) הכתובים פשטותעיון ב: +ב''א חלק :השאלות מבנה

 

 א באתר 'ללמוד וללמד'.ניתן למצו – למבחןדוגמא 

 

http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M3699I0.pdf
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 עולים חדשים

 

 

 בלבד נבחני משנהל – השלמת יחידה א' לתלמידים עולים חדשים – 2372שאלון 

 

 . 'לכיתה י ת הלימודים החדשה לעולים חדשיםתכני שימו לב: שאלון זה מבוסס על

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

  

 , יענו על שאלון זה(900411)נבחני משנה המשלימים את שאלון 

 המבחן: שעה וחצי משך

 

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 יש להשיב

 מספר נקודות לכל שאלה

עיון בספר שמות  א

 ובספר במדבר

4 3 3X14=42 

עיון בנביאים  ב

 ראשונים 

3 2 2X14=28 

בקיאות בנביאים  ג

 ראשונים 

8 6 6X5=30 

  15 11 100 

 

 באתר 'ללמוד וללמד'ניתן למצוא  למבחןדוגמא 

http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c9c35e87-ffde-4a7a-b74c-682b5777e91c&lang=HEB
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M3707I0.pdf
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י"ב בשנה"ל -כיתות י"אב ם עולים חדשיםמפרט היבחנות ושאלונים לתלמידי

 מן התכנים הנלמדים:  70%ל ח,תשע"

 

 

 יחידה ב' לעולים חדשים  – 2384שאלון 

 

 . אלכיתה י" ת הלימודים החדשה לעולים חדשיםתכני שימו לב: שאלון זה מבוסס על

 חברת הבחינה(המיועדות לתשובות שבמהתלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 

 שעתיים  המבחן: משך

 

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 יש להשיב

 מספר נקודות לכל שאלה

 3X20=60 3 5 בראשית א'

 1X15=15 1 2 ב-מלכים א ב'

 1X15=15 1 2 יונה ותהילים ג'

 2X5=10 2 3 בקיאות ד'

  12 7 100 

 

 ג':-בפרקים א' שאלותה מבנה

  הכתובים פשטותעיון ב: +ג''ב'+א חלק

 

 מבנה השאלות בפרק ד': 

 )שמות וקשרי משפחה )בראשית 

 )התאמת דמות לסיפור )בראשית ומלכים 

 בראשית ישעיהו ומלכים( רועיםיסדרם של א( 

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 

 

http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c9c35e87-ffde-4a7a-b74c-682b5777e91c&lang=HEB
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M3700I0.pdf
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 יחידה ג' לעולים חדשים  – 2374שאלון 

 

 . בלכיתה י" ת הלימודים החדשה לעולים חדשיםתכני שימו לב: שאלון זה מבוסס על

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 

 שעתיים  המבחן: משך

 

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 יש להשיב

 מספר נקודות לכל שאלה

 3X20=60 3 5 ודברים ויקרא א'

 מלכים ב  ב'

 ונחמיה עזרא

3 2 2X14=28 

 1X12=12 1 2 תהילים ג'

  10 6 100 

 

 ג':-בפרקים א' שאלותה מבנה

 הכתובים פשטותעיון ב: +ג''ב'+א חלק

  

 למוד וללמד'.ניתן למצוא באתר 'ל למבחןדוגמא 

 

http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c9c35e87-ffde-4a7a-b74c-682b5777e91c&lang=HEB
http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/7328/113848/Forum113848M3701I0.pdf

