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לימודי ארץ–ישראל וארכאולוגיה
לימודי ארץ–ישראל, 2 יח"ל, שאלונים 012113, 012114, 012115

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים ועל ספרי הלימוד זאת הארץ וזאת ירושלים )בהוצאת יד יצחק בן–צבי(.

לא יישאלו שאלות על אתרים בירושלים הקשורים לאחת התקופות שאינן נכללות במיקוד.

מיקוד לבתי ספר שאינם משתתפים בתכנית הניסוי

שאלון 012113 — פרקי מבוא וירושלים מאז המאה התשע–עשרה
בשאלון ייכללו הנושאים האלה:

פרקי מבוא

זאת הארץ )זאת הארץ, עמ' �-22(.  —

הצומח והחי )זאת הארץ, עמ' 66-60(.  —

מקורות ללימודי ארץ–ישראל: הארכיאולוגיה כמקור לימוד )זאת הארץ, עמ' �02-94. ללא כתובות, שימור   —

עתיקות בארץ(.

מהפרק לאורך הדורות יחוברו שאלות על התקופות האלה:  —

התקופות ההיסטוריות: התקופה העות'מאנית )זאת הארץ, עמ' �27-�24(.  

זיקת העם היהודי לארץ–ישראל )זאת הארץ, עמ' �56-�33(.  —

ירושלים מאז המאה התשע–עשרה

ירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית )זאת ירושלים, חלק שני, עמ' �76-99(.  —

ירושלים בתקופת המנדט )זאת ירושלים, חלק שני, עמ' 2�0-�77(.  —

ירושלים המאוחדת )זאת ירושלים, חלק שני, עמ' �278-25(, פרקים אלה בלבד: ירושלים במלחמת ששת   —

הימים, ירושלים השלמה, מעמדה של ירושלים, משימות ואתגרים באיחוד העיר.

שאלון 012114 ושאלון 012115 — ירושלים מראשיתה ועד המאה התשע–עשרה
בשאלון ייכללו הנושאים האלה:

ירושלים בראשיתה ובימי בית ראשון )זאת ירושלים, חלק ראשון, עמ' �-82(.  —

ירושלים בשלהי ימי בית שני )זאת ירושלים, חלק ראשון, עמ' �92-�38(.  —

ירושלים בתקופה הביזנטית )זאת ירושלים, חלק ראשון, עמ' 248-2�2(.  —

ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה )זאת ירושלים, חלק ראשון, עמ' 30�-249(.  —

חידושים בחקר בית ראשון ושני )זאת ירושלים, חלק ראשון, עמ' 3�0-303(.  —

שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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מיקוד לבתי ספר המשתתפים בתכנית הניסוי

בתי ספר המשתתפים בתכנית הניסוי ייבחנו בשאלון 012113 לפי הפירוט הבא:

היחידה השנייה

המאה ה–�9 — עידן המפנה: התקופה בשלמותה — 30 ש'

תקופת המנדט — ראשית המודרנה: התקופה בשלמותה — �5 ש'

ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו:

מלחמת ששת הימים — 4 ש' א.   

שינוי פני העיר — 3 ש' ג.   

בתי ספר המשתתפים בתכנית הניסוי ייבחנו בשאלון 012115 במקום בשאלון 0�2��4 לפי הפירוט הבא:

היחידה הראשונה

מיבוס ועד חורבן בית ראשון:

מיקומה ואיתורה של ירושלים בעת העתיקה — 6 ש' ב.   

ארץ–ישראל וירושלים בתקופת הברונזה — 8 ש' ג.   

ארץ–ישראל וירושלים בתקופת הברזל — ימי בית ראשון: הממלכה המאוחדת — 8 ש' ד.   

בירת ממלכת יהודה — ימי בית ראשון — הממלכה המפולגת — �0 ש' ה.   

ירושלים בתפארתה )שלהי ימי בית שני(:

ירושלים — תהליכי שינוי והתפתחות — 8 ש' א.   

הר הבית, המקדש, קדושת העיר וחיי היום–יום — 8 ש' ב.   

הנקרופוליס — עיר המתים — 4 ש' ד.   

המרד הגדול וחורבן הבית — 6 ש' ה.   


