
 היסטוריה ממלכתי – גקיץ תשפ" –כללי מענה חורף 

 , יב'לתלמידי כיתות יא'  –  022267,    022261שאלון  

שינוי חוקי המענה: חורף  בשגרה
ג )התאמות  וקיץ תשפ"

 קורונה( 

מספר  הנושא
שאלות  

 בפרק

מספר שאלות  
עליהן יש 

 להשיב

מספר נקודות 
 לכל שאלה 

 

פרק ספר  –השואה 
 פתוח 

חובה לענות על השאלה  25 1 3
 נקודות  33.3מפרק זה: 

  3מתוך  2יש לענות על  25 1 3 לאומיות וציונות 
הפרקים: לאומיות; 
המאבק על הקמת 

המדינה ותולדות מדינת 
 ישראל. 

 נקודות  33.3כל שאלה 

המאבק על הקמת 
 המדינה

  3מתוך  2יש לענות על  25 1 3
הפרקים: לאומיות; 
המאבק על הקמת 

המדינה ותולדות מדינת 
 ישראל. 

 נקודות 33.3כל שאלה 

  3מתוך  2יש לענות על  25 1 3 תולדות מדינת ישראל  
הפרקים: לאומיות; 
המאבק על הקמת 

המדינה ותולדות מדינת 
 ישראל. 

 נקודות 33.3כל שאלה 

 100 100 4 12 סך הכל 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 לתלמידים עולים , כיתות יא  –  22264שאלון  

 שינוי חוקי המענה בשגרה
מספר  הנושא 

שאלות  
 בפרק

מספר שאלות  
שעליהן יש 

 להשיב

מספר נקודות 
 לכל שאלה  

 

  2על התלמיד להשיב על  25 1 3 לאומיות וציונות
 2הפרקים:  3מתוך 

X33.3  ,לאומיות וציונות 
המאבק על הקמת 

המדינה תולדות המדינה 
 וסוגיות 

לענות על שאלה חובה  25 1 4 טוטליטריות ושואה
 33.3מפרק זה  

המאבק על הקמת 
 המדינה

  2להשיב על על התלמיד  25 1 3
 2הפרקים:  3מתוך 

X33.3  ,לאומיות וציונות 
המאבק על הקמת 

המדינה תולדות המדינה 
 וסוגיות

 -תולדות מדינת ישראל
 סוגיות נבחרות

  2על התלמיד להשיב על  25 1 3
 2הפרקים:  3מתוך 

X33.3  ,לאומיות וציונות 
המאבק על הקמת 

המדינה תולדות המדינה 
 וסוגיות

 100 100 4 13 סה"כ
 

 100 100 4 13 סה"כ
 

 לתלמידי כיתה יא'  -, סחל"ב   022271שאלון  

 שינוי חוקי המענה בשגרה
מספר  הנושא 

שאלות  
 בפרק

מספר שאלות  
שעליהן יש 

 להשיב

מספר נקודות 
 לכל שאלה  

 

על הנבחן לענות על שאלה   33 1 2 ראשית הדרך –הציונות 
אחת מהפרק תולדות 

מדינת ישראל, על שאלה  
 אואחת מפרק הציונות 

מפרק המאבק על הקמת 
המדינה, ועל שאלה אחת 

נוספת מאחד משלוש 
 הפרקים. 

שאלות. לכל   3סך הכל 
 33.3שאלה 

המאבק על הקמת 
 המדינה

על הנבחן לענות על שאלה   33 1 2
אחת מפרק תולדות 



על שאלה , ישראלמדינת 
 אואחת מפרק הציונות 

מפרק המאבק על הקמת 
המדינה, ועל שאלה אחת 

 הפרקים   3-נוספת מ
לענות על שאלה חובה  34 1 3 תולדות מדינת ישראל 

 33.3מפרק זה  
 100 100 3 7 סה"כ

 


