
חינוך
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

822201יישומי פעילויות בחינוך חינוכית סביבה ארגון

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

הרך25.70 בגיל עשייה חינוכית על — תשס"וי', י"א, י"בחינוך

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה25.70 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

י"ב י"א, י', כיתות  

א' חלק ההומניסטימתוך החינוך את המנחים ועקרונות ערכים 1.5.2

ההומניסטי — דרכי החינוך החינוכי המעשה 1.5.4

הומניסטיות חינוכיות גישות 1.6

ב' חלק להבנת מתוך כבסיס אוניברסליים התפתחותיים מאפיינים  1.2

הילד צורכי

גיל 8 עד מלידה התפתחות  1.3

שונות בתקופות גיל ללמידה מאפיינים ייחודיים 1.4.4

ילדים בין חברתיים–תרבותיים הבדלים 1.5.5

משחק 1.7.5

ג' חלק לימודיםמתוך כתכנית המשחק 2.2

הלימודים מתכנית כחלק היום סדר מהלך 2.3

איכותית חינוכית סביבה היוצרים תנאים 3.2

והמשחק הפעילות אזורי בארגון דעת שיקולי 3.3

החינוכית במסגרת מהסביבה כחלק החצר 3.5

הסביבה  הילד בחומרי למהלך פעילות דוגמאות  4.2 

א'—ה' סעיפים השונים,

בנייה פעילות 4.2.1

מים 4.2.3

ופאזלים דידקטי משחק 4.2.4

הסוציודרמטי המשחק 4.2.9

יצירתית) (פעילות אמנות 4.2.10

ילדים אצל עצמי ויסות לפיתוח מנחים קווים 6.1.3

שגרתיים ושאינם  מצבים עם התמודדות המחנכת  6.1.5

ו–ג' ב' א', הסעיפים רק שגרתיים,
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

861101ספרות ב' ילדים ספרות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

 25.02 (בגרות)  ילדים תשס"ג/2002י', י"א, י"בספרות

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה25.02 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

ראשון ילדיםפרק בספרות (סוגות) ז'אנרים

ייחודית1 כדיסציפלינה ילדים ספרות הגדרת

בשירה ז'אנרים משחק2. שירי 2.1

ערש שירי 2.2

לילדים הלירי השיר 2.3

הסיפורי השיר 2.5

הנונסנס שירי 2.6

בפולקלור ז'אנרים המשל3. 3.1

לילדים בסיפורת ז'אנרים הדידקטי 4. הסיפור  4.1

ההומוריסטי הסיפור 4.7

מבין: ואחד

האטימולוגי הסיפור 4.3  

הסיפור ההיסטורי 4.4  

המוסרי הסיפור 4.5  

פנטזיה סיפורי 4.6  

ספרות הילדיםפרק שני של היבטים אסתטיים

הנמען?   מיהו הדובר? דמות מהי 1

האירוני,  המטונימי, הפשוט, (האמירה): הדיבר דרכי  6 

והסמלי הפיגורטיבי

וכו') אירונית, קטועה סמנטית, השיר (מסמנת, כותרת 8

לסוגיו בית חרוז, השיר: מבנה 10
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

861101ספרות (ערבית) ילדים ב' ספרות

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

(בגרות) ערבית ילדים י', י"א, י"בספרות

בבחינה שייכללו הנושאים פירוט

WOF�«Ë WB� .1

WOKOKFð W¹UJŠ .2

wzUMž dFý .3

wH�Ë dFý .4

wBB� dFý .5

WOM¹œ WB� .6

q¦*« WB� .7

131’ ≠ 132’ ¨WO�HM�« V½«u'« .8

121’ ≠ 117’ ¨W¹uÐd²�« V½«u'« .9

86’ ≠ 79’ ¨dO³F²�« Ÿ«u½√ ¨rKJ²*« Ÿ«u½√ ≠ WO�UL'« V½«u'« .10

74’ ≠ 71’ ¨WO�UO��« WBI�« .11
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

התפתחותית 870106פסיכולוגיה ג' התפתחותית פסיכולוגיה

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

25.03 התפתחותית  תש"ס/2000י'פסיכולוגיה

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה25.03 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

א' בסביבתו החברתיתחלק התפתחות הפרט

ראשון הפרקפרק כל — שביניהן ומה התפתחות פסיכולוגיה,

— השני הפרק  מתוך

הפרט

הפרט בעיצוב הסביבה וחלקה של התורשה של חלקה 2

של  הצרכים הפרט — תאוריית מדרג פנימיים של מניעים  4

מאסלו

השלישי —  הפרק  מתוך

החברתית הסביבה

הקבוצה נורמות 1.4

מנהיגות 1.7

 — חמישי  פרק

הפסיכו–חברתית  התאוריה

אריקסון של

הפרק כל

ראשונים שלבים חמישה רק — 3 בסעיף

ב' וטבעהחלק ההתפתחות מהלך

 — הראשון הפרק  מתוך

ההתפתחות של טבעה

ההתפתחות מושג 1

אישית התפתחות לעומת נורמטיבית התפתחות 2

בהתפתחות וסביבתיים ביולוגיים גורמים 4.1

 — השלישי הפרק  מתוך

גיל תקופות על–פי התפתחות

ההתבגרות: גיל — 6 סעיף  מתוך

6.5 (עמודים 109—112 בספר),  6.2 (עמוד 104 בספר), 6.4.2, ,6.1

בספר) 6.6 (עמוד 113
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

התפתחותית 870201פסיכולוגיה א' התפתחותית פסיכולוגיה

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

25.03 תשס"א/2000י"בפסיכולוגיה התפתחותית 

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה25.03 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

וטבעהחלק שני  ההתפתחות מהלך

 פרק שני — 

בהתפתחות תאוריות

3.3

שלישי והתפתחותחלק למידה

ראשון —   פרק

מהי למידה

3.3 ,2.2 ,2.1 ,1.1

שלישי —   פרק

אינטליגנציה

8.2 ,8.1 ,6.3 ,6.1 ,3.2 ,3.1

רביעי —   פרק

הקשורים הנעתיים גורמים

בלמידה

כל הסעיף — 1

כל הסעיף — 3

חמישי —   פרק

בולמים או המעודדים אמצעים

למידה

4.3.4 ל– 4.2.5, פרט הסעיף, כל — 4

שביעי —   פרק

על ומשבר לחץ מצבי השפעת

הלמידה

הפרק כל
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מקצוע השאלוןשם סמל השאלון  שם

התפתחותית 870202פסיכולוגיה ד' התפתחותית פסיכולוגיה

מקצוע סמל

לימודים) (תכנית

תכנית הלימודים מהדורהכיתהשם

תש"ס/2000י"אפסיכולוגיה התפתחותית25.03

הלימודים בתכנית הפרקים

בבחינה בבחינה25.03 שייכללו שייכללו הנושאים פירוט

ב' וטבעהחלק ההתפתחות מהלך

— ראשון פרק

של התפתחות טבעה

טבלאות התפתחות סולמות או 3

ברצף התפתחות בשלבים או התפתחות 4.2

בהווה התנסויות לעומת מוקדמות התנסויות 4.3

ההתפתחות לחקר שיטות 5

ולהוראה לחינוך יישומים 6

— שני  פרק

בהתפתחות תאוריות

— ומבקריו פיאז'ה התפתחות קוגניטיבית — תאוריית : 3.1 מתוך

בספר) 26 (עמ' (בספר) ויישומים ב', ג' הסעיפים רק

 — פרויד הפסיכואנליטית, התאוריה : 3.2  מתוך

בספר) 33—32 (עמ' (בספר) ויישומים ב', ג' הסעיפים רק

— שלישי  פרק

גיל תקופות על–פי התפתחות

חודשים 24-0 — ינקות  2

הילדות  גיל  5 הגן או  מוקדמת — גיל ילדות  4 

היסודי) (בית–הספר

הקוגניטיבית ההתפתחות 6.3

ולהוראה לחינוך יישומים 6.4.3


