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תנ"ך דתי 
002581, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר השינוי מבנה השאלון הרגילפרק

יש לענות על 3 מתוך 5 שאלותפרק א בראשית

לכל שאלה 20 נקודות

סך הכל לפרק 60 נקודות 

יש לענות על 4 שאלות מתוך פרקים א, ב

לכל שאלה 21 נקודות

חובה לענות לפחות על שתי שאלות מפרק א 

)בראשית(

חובה לענות לפחות על שאלה אחת מפרק ב 

)מלכים ישעיהו(

סך הכל לפרקים א,ב, 84 נקודות 

פרק ב

מלכים ב’ 

וישעיהו

יש לענות על 2 מתוך 4 שאלות

לכל שאלה 14 נקודות

סך הכל לפרק 28 נקודות 

פרק ג

יונה ותהילים

יש לענות על שאלה 1

 מתוך 2 שאלות

סך הכל לפרק 12 נקודות 

יש לענות על שאלה 1 מתוך 2 

סך הכל לפרק 16 נקודות 

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך דתי 
002581, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בראשית — פרקים א, ב, ג, יב, טו, יח, כא, כב, כה, כז, לז, מב, מג

מלכים ב — פרקים יז, יח, יט

ישעיה — פרקים א, ב, ה, ו, לה, נח

יונה — פרקים א, ג, ד

תהלים — פרקים כג, קכא, קל

יחידת "ביטחון והשתדלות"
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תנ"ך דתי 
002381, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר השינוי מבנה השאלון הרגילפרק 

פרק א 

בראשית 

יש לענות על 3 מתוך 5 שאלות 

לכל שאלה 20 נקודות

סך הכל 60 נקודות 

יש לענות על 4 שאלות מתוך פרקים א,ב

לכל שאלה 21 נקודות 

חובה לענות לפחות על שתי שאלות מפרק א 

)בראשית(

חובה לענות לפחות על שאלה אחת מפרק ב 

)מלכים ישעיהו(

סך הכל לפרקים א,ב — 84 נקודות

פרק ב 

מלכים ב’ וישעיהו

יש לענות על 2 מתוך 4 שאלות 

לכל שאלה 14 נקודות

סך הכל 28 נקודות 

פרק ג 

יונה ותהילים

יש לענות על שאלה 1 מתוך 2

סך הכל 12 נקודות 

יש לענות על שאלה אחת מתוך 2 

סך הכל 16 נקודות

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך דתי 
002381, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בראשית — פרקים א, ב, ג, יא, יב, טו, כא, כב, לז, מב, מג

מלכים ב — פרקים יז, יח, יט

ישעיה — פרקים א, ב, ה, ו, לה

יונה — פרקים א, ג, ד

תהלים — פרקים כג, ל

יחידת "ביטחון והשתדלות"
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תנ"ך דתי 
נבחני משנה

002382, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

במדבר — פרקים ט, י, יב, יג, יד, טו, כ, כה, כז, כח, כט

שמואל ב —  עיון: פרקים ה, ו

    בקיאות: פרקים יא, יב, יג

מלכים א — עיון: פרקים יא, יב, יז, יח, כא

  בקיאות: יחידת ההוראה על בסיס פרקים ד-י

סקירה על ממלכות ישראל ויהודה
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תנ"ך דתי 
נבחני משנה

002582, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

כלול בחומר הנושא

איוב, פרקים א, ב, ה, ח, לח, מ הגמול — איוב

גדעון ואלישע  דמויות מופת

הושע, פרק א 

הושע, פרק יד 

עמוס, פרק ה, פסוקים יח-כז 

עמוס, פרק ו

מיכה, פרק ג  

מיכה, פרק ד, פסוקים א-ה  

מיכה, פרק ו, פסוקים א-ח 

ארבעה נביאים

ארון הספרים של רש"י

בין פשט למדרש

מעשי אבות 

ארץ־ישראל בפירוש הרמב"ן 

סדר ומבנה בתורה לפי פירושיו

פרשנות רש"י ורמב"ן
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תנ"ך דתי 
002384, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר השינוימבנה השאלון הרגילפרק 

יש לענות על 3 מתוך 5 שאלותפרק א בראשית

לכל שאלה 20 נקודות

סך הכל 60 נקודות 

יש לענות על 2 מתוך 5 שאלות

לכל שאלה 20 נקודות

סך הכל 40 נקודות

פרק ב

־ללכים ב’ ויש

עיהו

יש לענות על שאלה 1 

מתוך 2 שאלות

סך הכל 15 נקודות 

יש לענות על שאלה 1 מתוך 2 שאלות

סך הכל 20 נקודות

פרק ג 

יונה ותהילים

יש לענות על שאלה 1 

מתוך 2 שאלות 

סך הכל 15 נקודות

יש לענות על שאלה 1 מתוך 2 שאלות

סך הכל 20 נקודות

יש לענות על 2 מתוך 3 שאלותפרק ד בקיאות

לכל שאלה 5 נקודות 

סך הכל 10 נקודות 

יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות

לכל שאלה 10 נקודות 

סך הכל 20 נקודות

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך דתי 
002384, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרקים א, ב, ג, ד )פסוקים א-טז(, ו )פסוקים ט-כב(, ז, ח, ט )פסוקים א-יז(, יא )פסוקים א-ט(, יב, טו, יז, יח, בראשית: 

כא, כב, כה )פסוקים יט-לד(, כז, כח )פסוקים א-ד(. יש להכיר את שמות בני יעקב המופיעים בפרקים כט-ל.    

פרק יז, יח )פסוקים א-כה(. מלכים ב: 

א )פסוקים א- כ(, ב )פסוקים א-ד( , יא )פסוקים א-י(. ישעיהו: 

פרקים א, ג, ד.  יונה:  

קכא, קכו. תהילים: 
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תנ"ך דתי 
002374, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר השינוימבנה השאלון הרגילפרק 

פרק א 

ויקרא ודברים

יש לענות על 3 מתוך 5 שאלות

לכל שאלה 20 נקודות

סך הכל 60 נקודות

יש לענות על 5 שאלות מתוך פרקים א, ב, ג

כל שאלה 20 נקודות 

חובה לענות לפחות על שאלה אחת מפרק א 

)ויקרא דברים(

ולפחות על שאלה אחת מפרק ב 

)מלכים ירמיהו ויחזקאל(

סף הכל 100 נקודות 

פרק ב 

מלכים ב

ירמיהו ויחזקאל

יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות

לכל שאלה 12 נקודות

סך הכל 24 נקודות

פרק ג 

עזרא ונחמיה

יש לענות על שאלה 1 מתוך 2 

סך הכל 16 נקודות 

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך דתי 
002374, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

פרק יט )פסוקים ט-יט(ויקרא

יחידת הברית: פרשת שמע ישראל ) פרק ו, ד-ט(דברים

פרשת התשובה )פרק ל, א-כ(

יחידת הארץ הטובה )פרק ח, ז-י; פרק יא, י-כא(

יחידת פתוח תפתח 

דיני הלוואה וצדקה )פרק טו, ז-יא(

הלנת שכר )פרק כד, יד-טו(

יחידת דיני מלחמה

“ונשמרת מכל דבר רע" )רמב"ן( 

איסור השחתת עצי מאכל )פרק כ, יט-כ(

פרקים כא, כה, א-יבמלכים ב

נבואת ההקדשה )פרק א(ירמיהו

התפיסה המוטעית של העם )פרק ז, א-טו(

פרק לזיחזקאל

עזרא:  כתובים 

הצהרת כורש )פרק א(

חנוכת המקדש )פרק ו, טז-יח( 

עליית עזרא )פרק ז( 

נחמיה )פרקים א, ב( 
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תנ"ך דתי 
002372, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר השינוימבנה השאלון הרגילפרק 

פרק א 

ספר שמות וספר 

במדבר

יש לענות על 3 מתוך 4 שאלות 

לכל שאלה 14 נקודות

סך הכל 42 נקודות

יש לענות על 4 שאלות מתוך פרקים א, ב, 

לכל שאלה 16 נקודות

סך הכל 64 נקודות 

פרק ב 

עיון בנביאים ראשונים

יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות

לכל שאלה 14 נקודות

סך הכל 28 נקודות

פרק ג 

בקיאות בנביאים 

ראשונים

יש לענות על 6 מתוך 8 שאלות

לכל שאלה 5 נקודות

סך הכל 30 נקודות

יש לענות על 6 מתוך 8 שאלות

לכל שאלה 6 נקודות

סך הכל 36 נקודות

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך דתי 
002372, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

תורה

שמות

שעבוד מצרים והולדת משה: פרקים א, ב, ג )פסוקים א-יב(. 

עשר המכות: ידיעה כללית על סדר המכות, תגובת המצרים ופרעה, פרק  יא )מכת בכורות( 

יציאת מצרים:  פרק יב )יציאת מצרים: פסוקים כט-נא(

קריעת ים סוף ושירת הים: פרקים יד-טו )פסוקים א-כא(

מעמד הר סיני ועשרת הדיברות: פרקים יט-כ )פסוקים א-טז(

במדבר

ברכת כהנים: פרק ו )פסוקים כב-כז(

חטא המרגלים: פרקים יג-יד 

מצוות הפרשת חלה ומצוות ציצית: פרק טו )פסוקים יז-כא; לז-מא(

נביאים

יהושע

מינוי יהושע לאחר מות משה: פרק א

קריעת הירדן: פרקים ג-ד

ברית מילה וחג פסח: פרק ה )פסוקים א-יב(

כיבוש יריחו: פרק ו

טקס הברכה והקללה: פרק ח )פסוקים ל-לה(

המלחמה עם מלכי הדרום: פרק י

ידיעת מפת השבטים

כריתת הברית בשכם: פרק כד )אין צורך להכיר את הרקע לפסוקים ב-י(

שופטים

אהוד בן גרא: פרק ג

דבורה וברק: פרק ד 

שמשון: פרקים יד-טז

סיכום תקופת השופטים: פרק כא )פסוק כה(
שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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שמואל א'

ימי שמואל: פרקים א, ג )פסוקים ד-י(

מלכות שאול: פרק ט, פרק יא

ראשיתו של דוד וירידת שאול:  פרקים טו-יז

שמואל ב'

קינת דוד על מות שאול ויהונתן: פרק א

דוד בירושלים:  פרקים  ה-ו
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תנ"ך דתי 
002571, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר השנוימבנה השאלון הרגילפרק

פרק א 

דברים

יש לענות על 3 מתוך 5 שאלות 

שאלה 1 שאלת חובה

לכל שאלה 15 נקודות

סך הכל לפרק 45 נקודות

יש לענות על 6 מתוך 9 שאלות. 

חובה לענות לפחות על שתי שאלות מפרק א 

)דברים(.

לכל שאלה 15 נקודות

סך הכל לפרקים א, ב, ג — 90 נקודות  פרק ב 

ירמיהו יחזקאל

יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות

לכל שאלה 15 נקודות 

סך הכל לפרק 30 נקודת 

פרק ג

עזרא נחמיה 

וחגי

יש לענות על שאלה 1 מתוך 2 שאלות

סך הכל לפרק 15 נקודות 

פרק ד 

שאלת נושא 

ללא שינוי — 10 נקודות שאלה אחת 10 נקודות 

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך דתי 
002571, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

ספר דברים
הקדמה לספר דברים 

יחידת הברית 

פרק ו – פרשת שמע

פרק ל – פרשת התשובה

יחידת הארץ הטובה

דברים פרק ו

דברים פרק ח

יחידת פתח תפתח 

פרק טו – שמיטת כספים, צדקה והלוואה

פרק טו – הענקה

פרק כג –  איסור ריבית

פרק כד – דיני משכון

יחידת דיני מלחמה

מלחמת מצווה, מלחמת עמלק

פרק כ – לא תירא

פרק כ – קריאה לשלום במלחמה

פרק כ – השחתת עצים בעת מצור

פרק כא – אשת יפת תואר

יחידת מצוות הנהגה

משה איש האלוקים 

פרק יז – בי"ד הגדול וזקן ממרא  

פרק יז – אשת המלך

יחידת לא תוכל להתעלם

פרק טז – מינוי שופטים

פרק יט – ערי מקלט

פרק כב – השבת אבדה וטעינה

מלכים ב: פרקים כא, כד, כה

ירמיהו: א, ז, כו, כח, לא

יחזקאל: פרקים לו, לז

חגי: פרק א

עזרא: א, ב, ג, ד, ה, ו

נחמיה: א, ב, ג, ד, יג
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תנ"ך דתי 
002371, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר השינוימבנה השאלון הרגילפרק 

פרק א 

דברים

יש לענות על 2 מתוך 5 שאלות

שאלה 1 היא שאלת חובה 

לכל שאלה 20 נקודות

סך הכל 40 נקודות

יש לענות על 5 שאלות מתוך פרקים א,ב,ג 

לכל שאלה 20 נקודות 

חובה לענות לפחות על שאלה אחת מפרק א 

)דברים(

חובה לענות לפחות על שאלה אחת מפרק ב 

)מלכים ירמיה ויחזקאל(

אין לענות על יותר מ 2 שאלות בפרק ג )עזרא 

ונחמיה(

סך הכל 100 נקודות 

פרק ב 

מלכים ב

ירמיה ויחזקאל

יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות 

לכל שאלה 20 נקודות

סך הכל 40 נקודות 

פרק ג 

עזרא ונחמיה

יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות

לכל שאלה 10 נקודות

סך הכל 20 נקודות 

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך דתי 
002371, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

ספר דברים
הקדמה לספר דברים 

יחידת הברית 

פרק ו – פרשת שמע

פרק ל – פרשת התשובה 

יחידת הארץ הטובה

דברים פרק ח

יחידת פתח תפתח 

פרק טו – שמיטת כספים, צדקה והלוואה

פרק טו – הענקה

פרק כג –  איסור ריבית

יחידת דיני מלחמה

מלחמת מצווה, מלחמת עמלק

פרק כ – החוזרים מעורכי מלחמה

פרק כ – לא תירא

פרק כג – ונשמרת מכל דבר רע

פרק כ – השחתת עצים בעת מצור

יחידת מצוות הנהגה

משה איש האלוקים 

פרק יז – בי"ד הגדול וזקן ממרא  

פרק יז - פרשת המלך

יחידת לא תוכל להתעלם

פרק טז – מינוי שופטים

פרק כא – עגלה ערופה

פרק כא – בן סורר ומורה

מלכים ב: פרקים כב, כג, כה

ירמיהו: א, ז, כו, כח, לא

יחזקאל: פרקים לו, לז

עזרא: א, ב, ג

נחמיה: פרקים א, ב, ג, ד, ו, יג


