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תנ"ך כללי 
שאלונים 1261, 1267, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר שינוימבנה השאלון הרגילפרקים

יש לבחור 2 שאלות מתוך 3פרק א — בראשית

משקל כל שאלה: 20 נקודות

סה”כ לפרק: 40 נקודות

ללא שינוי

יש לבחור שאלה אחת מתוך 2פרק ב — שמות

משקל כל שאלה: 20 נקודות

סה”כ לפרק: 20 נקודות

ללא שינוי

פרק ג — נושאי 

בחירה

יש לבחור 2 שאלות מתוך 5

משקל כל שאלה: 14 נקודות

סה”כ לפרק: 28 נקודות

יש לבחור שאלה אחת מתוך 5

משקל כל שאלה: 28 נקודות

סה”כ לפרק: 28 נקודות

פרק ד — קטע 

להבנה ולניתוח

שאלה אחת — חובה 

משקל שאלה 12 נקודות

סה”כ לפרק: 12 נקודות

ללא שינוי

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך כללי 
שאלונים 1261, 1267, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בראשית א. 

סיפורי האבות  .1

בראשית, פרק י"ב; פרק י"ג; פרק ט"ו; פרק ט"ז; פרק כ"ג; פרק כ"ד; פרק כ"ה, פסוקים י"ט-ל"ד; פרק כ"ז.  

סיפורי יוסף  .2

בראשית, פרק ל"ז; פרק ל"ח; פרק ל"ט; פרק מ"ה; פרק מ"ח; פרק נ'.

סיפור התהוות האומה ב. 

שמות, פרק א'; פרק ב'; פרק י"ג, פסוקים י"ז-כ"ב; פרק י"ד; פרק י"ט; פרק כ', פסוקים א'-י"ח; פרק ל"ד, פסוקים   

א'-ט"ז ופסוקים כ"ז-ל"ה.

נושאי הבחירה ג. 

שיבת ציון  .1

עזרא, פרק א'; פרק ג'.

תהלים, פרק קכ"ו.

חגי, פרק א'.

נחמיה, פרק א'; פרק ח'.

נביא ונבואה  .2

ירמיה, פרק א'; פרק ב', פסוקים א'-כ"ח; פרק כ'; פרק ל"א; פרק ל"ח.

חוק וחברה  .3

ויקרא, פרק י"ט, פסוקים א'-ד' ופסוקים ט'-י"ח.

דברים, פרק ט"ו, פסוקים א'-י"א; פרק ט"ז.

דברים, פרק כ'; פרק כ"א, פסוקים י'-י"ד; פרק כ"ג, פסוקים י'-ט"ו.

מזמורי תהלים  .4

תהלים, פרק א'; פרק ח'; פרק כ"ג; פרק ק"ד; פרק ק"ל.

ספרות החוכמה  .5

איוב, פרק א'; פרק ב'; פרק ג'; פרק י"ג.

קהלת, פרק א', פרק ב'.
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תנ"ך כללי 
עולים חדשים 

שאלון 1264, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר שינוימבנה השאלון הרגילפרקים

יש לבחור 2 שאלות מתוך 3פרק א — בראשית

משקל כל שאלה: 24 נקודות

סה”כ לפרק: 48 נקודות

ללא שינוי

יש לבחור שאלה אחת מתוך 2פרק ב — שמות

משקל כל שאלה: 24 נקודות

סה”כ לפרק: 24 נקודות

ללא שינוי

פרק ג — נושאי 

הבחירה

ש לבחור 2 שאלות מתוך 5

משקל כל שאלה: 14 נקודות

סה”כ לפרק: 28 נקודות

יש לבחור שאלה אחת מתוך 5

כל שאלה 28 נקודות

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך כללי 
עולים חדשים 

שאלון 1264, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בראשית א. 

סיפורי האבות  .1

בראשית, פרק י"ב; פרק י"ג; פרק ט"ז; פרק כ"ג; פרק כ"ד; פרק כ"ז; פרק כ"ח.  

סיפורי יוסף  .2

בראשית, פרק ל"ז; פרק ל"ח; פרק מ"א; פרק מ"ב; פרק מ"ח; פרק נ'.

סיפור התהוות האומה ב. 

שמות, פרק א'; פרק ב'; פרק ג'; פרק י"ג, פסוקים י"ז-כ"ב; פרק י"ד; פרק י"ט; פרק כ', פסוקים א'-י"ח; פרק ל"ד, פסוקים 

א'-ט"ז ופסוקים כ"ז-ל"ה.

נושאי הבחירה ג. 

שיבת ציון  .1

עזרא, פרק א'; פרק ג'.

תהלים, פרק קכ"ו.

חגי, פרק א'.

נחמיה, פרק א'; פרק ח'.

נביא ונבואה  .2

ירמיה, פרק א'; פרק ב', פסוקים א'-כ"ח; פרק כ'; פרק ל"א; פרק ל"ח.

חוק וחברה  .3

ויקרא, פרק י"ט, פסוקים א'-ד' ופסוקים ט'-י"ח.

דברים, פרק ט"ו, פסוקים א'-י"א.

דברים, פרק כ'; פרק כ"א, פסוקים י'-י"ד; פרק כ"ג, פסוקים י'-ט"ו.

מזמורי תהלים  .4

תהלים, פרק א'; פרק ח'; פרק כ"ג; פרק ק"ד; פרק ק"ל.

ספרות החוכמה  .5

איוב, פרק א'; פרק ב'; פרק ג'; פרק מ"ב.

קהלת, פרק א', פרק ב'.
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תנ"ך כללי 
שאלון 1272, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

המסגרת החוקית של העם א. 

ויקרא, י"ט, 4-1, 18-9, 37-32.

דברים, י"ז, 20-8.

רות — הגיורת הראשונה ב. 

רות, א'; ב'. 
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תנ"ך כללי 
שאלונים 1281, 1287, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר שינוימבנה השאלון הרגילפרק

פרק א — 

היסטוריוגרפיה 

ונבואה

יש לבחור 2 שאלות מתוך 3

משקל כל שאלה: 28 נקודות

סה”כ לפרק: 56 נקודות

ללא שינוי

פרק ב — נושאי 

חובה

יש לבחור 3 שאלות מתוך 4

משקל כל שאלה: 8 נקודות

סה”כ לפרק: 24 נקודות

יש לבחור 3 שאלות מתוך 4

משקל כל שאלה: 9.33 נקודות

סה”כ לפרק: 27 נקודות

פרק ג — נושאי 

הרחבה

יש לבחור שאלה אחת מתוך 2

משקל כל שאלה: 8 נקודות

סה”כ לפרק: 8 נקודות

פרק מבוטל

פרק ד — קטע 

להבנה ולניתוח

שאלה אחת — חובה )4 נקודות(

יש לבחור 2 שאלות מ־3

משקל כל שאלה: 4 נקודות

סה”כ לפרק: 8 נקודות

שאלה אחת — חובה )6 נקודות(

לבחור 2 שאלות מ־3

משקל כל שאלה: 5 נקודות

סה”כ לפרק: 16 נקודות

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך כללי 
שאלונים 1281, 1287, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

היסטוריוגרפיה ונבואה א. 

היסטוריוגרפיה

מלכים א, י"א, 13-1, 43-26; י"ב; ט"ז, 33-23; י"ז; י"ח; י"ט.

מלכים ב, י"ט, 37-35; כ"א; כ"ד, 20-8; כ"ה.

דברי הימים ב, ל"ג, 20-1.

נבואה

עמוס, ד', 11-1.

ישעיה, א'; ב', 4-1.

ירמיה, ז', 24-1; כ"ה, 14-1.

נושאי החובה ב. 

חוק

קריאת שמע — דברים, ו', 15-4.

חוקים סוציאליים — דברים, כ"ד, 22-10.

חוקי המלחמה — דברים, כ'.

חוכמה

איוב, א'; מ"ב.

קהלת, א'.

נביאי אמת ונביאי שקר

דברים, י"ח, 22-9.

ירמיה, כ"ג, 32-25; כ"ח.

תגובות על החורבן ושיבת ציון

יחזקאל, י"ח, 20-1.

חגי, א'.

עזרא, א', 7-1.
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תנ"ך כללי 
שאלון 1282, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בראשית א. 

סיפורי ראשית האנושות:  .1

בראשית, א'; ב'; ד'; י"א, 9-1.

סיפורי האבות  .2

בראשית, י"ב; י"ח; כ"ב, 19-1; כ"ה, 34-19; כ"ז; כ"ט; ל"ב, 32-22.

נושאי ההרחבה ב. 

חוק וחברה 

עבד ואמה — עבדּות: דברים, ט"ו, 18-12.

קדושים תהיו: ויקרא, י"ט, 18-1, 37-35.

סדרי שלטון: דברים, ט"ז, 20-18; י"ז, 13-8.

חוכמה

איוב, ח'; ל"ח; מ', 5-1.

קהלת, י"א, 10-7; י"ב.
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תנ"ך כללי 
שאלון 1284, תש"ף )2020(

להלן ההנחיות החדשות למענה על שאלות הבחינה.

מבנה השאלון לאחר שינוימבנה השאלון הרגילפרקים

יש לבחור 2 שאלות מתוך 3פרק א — בראשית

משקל כל שאלה: 20 נקודות

סה”כ לפרק: 40 נקודות

ללא שינוי

יש לבחור 3 שאלות מתוך 4פרק ב — עם וארצו

משקל כל שאלה: 20 נקודות

סה”כ לפרק: 60 נקודות

יש לבחור 2 שאלות מתוך 3

משקל כל שאלה: 30 נקודות

שאלה 4 — מבוטלת

סה”כ לפרק: 60 נקודות

המיקוד לשאלון מופיע בעמוד הבא.
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תנ"ך כללי 
שאלון 1284, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בראשית א. 

בריאת העולם:  .1

בראשית, ב'; ג'; ט', 17-1; י"א, 9-1. 

אבות האומה:  .2

בראשית, י"ז; כ"א, 21-1; כ"ב, 19-1; כ"ג; ל"ז; מ"ד, 34-18; מ"ה, 16-1.

עבדות וחירות:  .3

שמות, א'; ב'; ג', 14-1.

עם וארצו ב. 

עם אחד שתי ממלכות:  .1

מלכים א, ג'; י"א, 13-1, 43-26; י"ב.

מלכים ב, כ"ד, 20-8; כ"ה.

ירמיה, כ"ח.

גאולה ותקומה:  .2

עזרא, א', 7-1.

תהלים, קל"ז.


