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תלמידים יקרים, 

השאלון הזה עוסק במקצוע ״תורה״.

בשאלון אין תשובות נכונות — סמנו את התשובה הנכונה בעיניכם. 

השאלון הוא בעילום שם )אנונימי(, לכן אין צורך לכתוב את השם שלכם.

לאחר שתסיימו לענות על השאלות שבשאלון, מסרו אותו למורה. 

השאלון מנוסח בלשון זכר, אבל הוא מיועד גם לבנים וגם לבנות. 

לפניך משפטים העוסקים במקצוע ״תורה״. א. 

סמן ב–× באיזו מידה אתה מסכים עם הכתוב בכל משפט.  
אני מסכים אינני מסכים 

 במידה 
מעטה 

אני מסכים 
במידה 
בינונית

אני מסכים 
 במידה 

רבה

אני מסכים 
 במידה 

רבה מאוד

5 4 3 2 1 אני אוהב ללמוד תורה.1.

5 4 3 2 1 שיעור תורה מעניין אותי.2.

5 4 3 2 1 חשוב לי ללמוד תורה.3.

5 4 3 2 1 אני מצליח בשיעור תורה.4.

אני יכול לבקש עזרה מהמורה אם משהו 5.
5 4 3 2 1 בשיעור תורה אינו מובן לי. 

5 4 3 2 1 אני מסוגל ללמוד פסוקים מהתורה בעצמי.6.

אני מסוגל ללמוד בעצמי את פירושי רש“י 7.
5 4 3 2 1 לפסוקים מהתורה.

אני משתדל לקיים את המצוות ואת 8.
5 4 3 2 1 הערכים שאנו לומדים בשיעור תורה.

אני מתעניין בתורה גם בשעות הפנאי 9.
)למשל לומד תורה, קורא סיפורי תורה, 

גולש באינטרנט באתרים העוסקים 
בתורה(.

 1 2 3 4 5

אני משתף את ההורים שלי בנושאים 10.
5 4 3 2 1 הנלמדים בשיעור תורה בבית הספר.

5 4 3 2 1 להורים שלי חשוב שאצליח בשיעור תורה. 11.

המשך לענות על השאלות בעמוד 2.

שאלון לתלמיד   
בס"ד
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מה הם הדברים שאתה אוהב לעשות בשיעור תורה בבית הספר )למשל ללמוד לבד, ללמוד  ב. 
בקבוצות קטנות, להציג סוגיות מהתורה בַמֲחזֶה(?

ֵאילּו עוד דברים היית רוצה לעשות בשיעור תורה בבית הספר? ג. 

האם תרצה לספר עוד משהו בנוגע לשיעור תורה בבית הספר?  ד. 

תודה רבה!
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