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 2022נובמבר  בס"ד חשון תשפ"ג

 מבנה שאלונים מותאמים

 תנ"ך חמ"דוחורף בגרות קיץ 

 

 

תכנית הלימודים וכן על  וללמדהמצויה באתר ללמוד  תכנית הלימודיםההבחנות בשאלונים השונים מבוססת על 

 המצויה באתר.  לעולים

  מופיע בנספח לחוזר זה.  2372 2382חומר הלימוד לשאלונים 

  באתרת דוגמאות לשאלונים משנים קודמות מצויו

בכל שאלה בנושא המבחנים, זכאויות, צירופים ואישורים יש לפנות למרכז המקצוע  חנן צוקר 

64@gmail.comzuckerc 

 

 רבה, בהצלחה 

 ד"ר איילת סיידלר

 מפמ"ר תנ"ך בחמ"ד

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/high-school/curriculum-tashpag.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/high-school/curriculum-tashpag.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/high-school/curriculum-tashpag-olim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/high-school/curriculum-tashpag-olim.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/high-school/curriculum-tashpag-olim.pdf
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/high-school/pedagogy/examinations-evaluation/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/bible-hemed/high-school/pedagogy/examinations-evaluation/
mailto:zuckerc64@gmail.com
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י"ב תשפ"ג –לתלמידי י  מבנה הבחנות ומשקל היחידות  

 תלמידי שלוש יחידות

הכתה בה  היחידה
נלמדת 
 היחידה

משקל היחידה  תכנית הערכה
 במערך הסופי

 סמלי שאלון

, *יחידה א' )במדבר, שמ"ב
 מל"א( 

ת הערכה בית ספרי י' 
באמצעות חלופות 

 בהערכה

30% 2383 
)מבחן בכתב לנבחני 

(2382משנה:   
יחידה ב' )בראשית, ישעיהו, 

 מל"ב, יונה, תהלים( 
 2381 35% מבחן חיצוני  י"א

יחידה ג' )דברים, ירמיהו, 
מל"ב, יחזקאל, עזרא 

 ונחמיה( 

 2371 35% מבחן חיצוני י"ב

 
 תלמידי חמש יחידות

הכתה  היחידה
בה 

נלמדת 
 היחידה

משקל היחידה  תכנית הערכה
 במערך הסופי

 סמלי שאלון

, *יחידה א' )במדבר, שמ"ב
 מל"א(

הערכה בית ספרית  י'
באמצעות חלופות 

 בהערכה

20% 2383 
)מבחן בכתב לנבחני 

(2382משנה:   
יחידה ב' )בראשית, ישעיהו, 

, יונה, תהלים( ?מל"ב  
  י"א

 
 בחינה חיצונית 

 

25% 2581 

ברים, ירמיהו, יחידה ג' )ד
, יחזקאל, עזרא ?מל"ב

 ונחמיה( 

 2571 25% י"ב

בחירה  –יחידות נושא  3

6מתוך   

"ב י –י'  הערכה בית ספרית  

באמצעות חלופות 

 בהערכה 

30% 2583 

)מבחן בכתב לנבחני 

(2582משנה:   

 

י משנה והם לנבחנ 2372, 2382החל מתשפ"ג נלמד ספר מלכים בכיתה י'. שינוי זה טרם חל בשאלונים  *
ומר חאת  יםהמפרטבחוזר זה  ב-ים אימשיכו להבחן על תכנית הלימודים הקודמת בשמואל ב. ראו נספח

  הלימוד
 )ללא פירוט תכני הלימוד( משקל השאלונים –חישוב הציון הסופי בתנ"ך חמ"ד 

 ל"יח 5 ל"יח 3 שאלון

 20% 30% 2383 כיתה י הערכה בית ספרית

 25% 35% 2381/2581 כיתה י"א חיצוני

 25% 35% 2571/2371כיתה י"ב חיצוני 

 יחידות הגבר( 3) 30% --------  2583 יחידות הגבר הערכה בית ספרית 2 –דיווח י"ב 
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 כיתה י"א
* 2381 מותאם שאלון  

 

מספר השאלות  ספר פרק בבחינה
 בפרק

מספר 
שאלות 
 למענה

 מבחן רגיל

מספר שאלות 
  למענה

 מבחן מותאם

ן בשאלו ניקוד
 מותאם 

 פרק א 
 

שאלות  5 בראשית 
 בבראשית 

3 2 2X25=50 

שאלות ישעיהו  2  ישעיהו מצומצם פרק ב
  

1 1 1X18=18 

ישעיהו מצומצם/  פרק ג
 תהלים/מלכים?/

 יונה

שאלה )נוספת(  1 
 ישעיהו מצומצם

שאלה בטחון  1
 והשתדלות 

מלכים 1  
תהלים 1  
יונה  1  

2 2 2X16 = 32 

  100 5 6   סה"כ

 
. מבנה השאלון יהיה זהה לשאלון לעיל ותכנו 2361*תלמידים שילמדו על פי תכנית הרוחב ייבחנו בשאלון 
 יהיה זהה למעט הפרק הראשון העוסק בספר בראשית.
 

*2581מותאם שאלון   

מספר פרק בבחינה מספר  מספר השאלות בפרק 
שאלות 
 למענה

מספר שאלות 
 מותאם 

  ניקוד

בבראשית שאלות  5 בראשית פרק א   3 2 2X25=50 
 ישעיהו מצומצם פרק ב

 מלכים
שאלות ישעיהו 2   

מתוכן שאלה אחת 
משולבת עם פרקי 

 מלכים  

1 1 1X18=18 

ישעיהו מורחב/  פרק ג
 תהלים/

 יונה 
 

שאלה בטחון  1
 והשתדלות 

שאלה ישעיהו  1
 מורחב

שאלות יונה +  2
 תהלים 

מאחד הספרים או 
. משולב בין הספרים  

2 2 2X16 = 32 

   6 5 100 
 

. מבנה השאלון יהיה זהה לשאלון 2561*תלמידים שילמדו על פי תכנית הרוחב ייבחנו בשאלון 
 לעיל ותכנו יהיה זהה למעט הפרק הראשון העוסק בספר בראשית. 
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 כיתה י"ב
  2371 מותאם  שאלון

 

מספר  מספר שאלות בפרק הנושא פרק
שאלות 

עליהן יש 
 להשיב

מספר שאלות 
הן יש להשיבעלי  

 מותאם 

מספר נקודות 
 לכל שאלה

 מותאם 

 דברים  א'
פתיחה 
 וסיכום

 2  
)שאלה נפרדת לכל אחד מן 

 הנושאים(

1 1 20x1=20 

דברים   ב'
 מצוות 

 ממוקדות

4  1 1 20x1=20 

 מלכים ב' ג'
ירמיה 

 ויחזקאל

3  
 שאלה נפרדת במלכים

שלוש שאלות  2
ד -מפרקים ג  

20x3=60 
 

עזרא   ד'
יהונחמ  

3 2 

נק' 100  6 11  סה"כ  
 

2571 מותאם  שאלון  
 

מספר שאלות  הנושא פרק
 בפרק

מספר 
שאלות 

עליהן יש 
 להשיב

מספר שאלות 
 מותאם 

מספר נקודות 
 לכל שאלה

 דברים א
 פתיחה וסיכום

2  
תתכן שאלה ) 

פתיחה ממשולבת 
 וסיכום(

1 1 20x1=20 

 דברים ב
 מצוות ממוקדות

4  2 2 20x2=40 

כים ב'מל ג  
 ירמיהו  יחזקאל

3  
 תשאלתתכן 

משולבת  מלכים 
ירמיהשאלת ב  

2 1 20x1=20 

 עזרא ונחמיה וחגי ד
שאלת נושא  –+ סעיף ג 

שיוצאת מן הסעיפים 
הקודמים )ללא 

 מקורות(*

2 
 
 

1 1 20x1=20 
 

 12סעיף א וב 
 נק'

נק' 8 –סעיף ג   
 

סה"
 כ

נק' 100 5 6 11   

 

שאלת הנושא תאוחד עם עזרא ונחמיה. סעיף א ו ב שלה יעסקו בעזרא ונחמיה לסעיפים אלו      
ב. כדוגמת שאלת -נקודות. סעיף ג יעסוק בנושא רוחב הקשור בנושא בו עסקו סעיפי א 12ינתנו 

 הרוחב בעבר.  דוגמאות לשאלה ניתן למצוא באתר 

https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/bible-Hamad/high-school/sheelat-nose-tashpab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/bible-Hamad/high-school/sheelat-nose-tashpab.pdf
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 נבחני משנה

 השלמת יחידה א' לתלמידי שלוש או חמש יח"ל – 2382שאלון 

 )התלמידים עונים בתוך שורות המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה( מחברתשאלון 

לנבחני משנה  2372, 2382לונים החל מתשפ"ג נלמד ספר מלכים בכיתה י'. שינוי זה טרם חל בשא

ה בחוזר ז ב-ים אוהם ימשיכו להבחן על תכנית הלימודים הקודמת בשמואל ב. ראו נספח

  הלימודאת חומר  יםהמפרט

 2382 מותאם  שאלון

מספר  הנושא פרק

שאלות 

 בפרק

מספר שאלות 

עליהן יש 

 להשיב

מספר שאלות 

 במותאם

 מספר נקודות לכל שאלה

 2X20  =40 2 3 5 עיון בספר במדבר א

עיון בנביאים  ב

 ראשונים

 שמואל ב ומלכים

3 2 2 2X18  =36 

בקיאות בנביאים  ג

 ראשונים

 שמואל ב ומלכים

2 1 1 1X4=4 

7 5 4 5X4=20 

  17 11 9 100 
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 יחידות )קיץ בלבד( 5ל 3נבחני משנה המשלימים מ - *2572שאלון 

 *שאלון חדש החל מקיץ תשפ"ב חומר הלימודים לשאלון זה מצוי באתר

 2572 מותאם  שאלון

 שאלות מספר הנושא קפר
 פרקב

 שאלות מספר
 להשיב יש עליהן

מספר שאלות 
 במותאם 

מספר נקודות 
 להלכל שא

 116x=16 1 1 2 בראשית 'א
 116x=16 1 1 2 דברים  ב'
 -יחידת הגבר  ג'

 הגמול 
3 2 1 18x1=18 

 -יחידות הגבר  ד'
 בחירה

6 2 2 18x2=36 

 114x=14 1 1 1 שאלת נושא ה'
  14 7 6 100 

 

 

 . 2583מיועד לנבחני משנה, כחלופה ליחידה הפנימית של  2582שאלון 

 

 תשאלו מספר הנושא פרק

 פרקב

 שאלות מספר

 יש עליהן

 להשיב

מספר 

שאלות 

 במותאם 

מספר נקודות 

 לכל שאלה

 1X25=25 1 2 3 איוב –הגמול  'א

 2 דמויות מופת 'ב

3 

3 

25X3=75 
 2 ארבעה נביאים 'ג

פרשנות רש"י  ד'

 ורמב"ן

2 

  9 5 4 100 

 

 

 

 

 

 

 

https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/bible-Hamad/high-school/chozer-sheelon-2572-tanach-5unit.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/bible-Hamad/high-school/chozer-sheelon-2572-tanach-5unit.pdf
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 עולים חדשים

 
 ים )כיתה י"א(שיחידה ב לעולים חד – 2384מותאם  שאלון 

 
מספר  מספר שאלות בפרק הנושא פרק

שאלות 
 למענה 

מספר 
שאלות 
למענה 

 במותאם 

 ניקוד בשגרה

 2X25=50 2 3 5 בראשית א'
 1X20=20 1 1 2 מלכים ב' וישעיהו ב'
 יונה ג'

 תהלים
2 1 1 1X20=20 

 2X5=10 2 2 3 בקיאות ד'
 100 6 7 12  סה"כ
 

 ב("' לעולים חדשים )כיתה ייחידה ג - 2374 מותאם שאלון
מספר  הנושא פרק

שאלות 
 בפרק

מספר 
שאלות 
 למענה 

מספר 
שאלות 
 מותאם 

 ניקוד 

 3X20=60 3 3 5 דברים א'
 מלכים ב' ב'

 ירמיהו
 יחזקאל 

 

3 2 1 1X20=20 

 עזרא ג'
 נחמיה

2 1 1 1X20=20 

 100 5 6 10  סה"כ
 

 

 2372שאלון 

 לנבחני משנה בלבד –דים עולים חדשים השלמת יחידה א' לתלמי – 2372שאלון 

החל מתשפ"ג נלמד ספר מלכים בכיתה י'. שינוי זה טרם חל בשאלון לנבחני משנה והם ימשיכו 

  להבחן על תכנית הלימודים הקודמת. ראו נספח בחוזר זה

 2372שאלון מותאם 

מספר  הנושא פרק

שאלות 

 בפרק

מספר שאלות 

עליהן יש 

 להשיב

מספר השאלות 

 ש להשיבעליהן י

 בשאלון מותאם

מספר נקודות 

 לכל שאלה

 בשאלון מותאם

 סה"כ

נקודות לכל 

 פרק

עיון בשמות  א'
 ובבמדבר

4 3 2 21 42 

עיון בנביאים  'ב
 ראשונים 

3 2 2 14 28 

בקיאות  'ג
בנביאים 
 ראשונים 

8 6 5 6 30 

  15 11 9  100 
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 נספח א

 2382נים בשאלון לנבחני משנה בתשפ"ג הנבחבנביאים חומר הלימוד 

 

 סוג הלימוד הפרקים הנושא

 שמואל ב 

ו'-ה' דוד מולך בירושלים  עיון 

 בקיאות ז'

י'-ח' דוד כובש הארץ  )מפה( 

י"ב-י"א מעשה דוד ובת שבע  עיון 

 בקיאות י"ג תוצאות המעשה

 מלכים א

העברת המלוכה 

 לשלמה

יחידת הוראה על בסיס פרקים 

ב'-א'  

 בקיאות

מהמלכות של  עיון ג' 

יחידת הוראה על בסיס פרקים 

י'-ד'  

 בקיאות

 עיון י"א

 עיון י"ב פילוג הממלכה

 –סקירה על שתי הממלכות 

 ישראל ויהודה

 )מפה(

י"ח, כ"א –י"ז אליהו הנביא  עיון 

 מלכים ב

טו -, יא  ב' עליית אליהו  עיון 
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 נספח ב

 

 2372בחנים בשאלון חומר הלימוד לעולים נבחני משנה בתשפ"ג הנ

נביאים 

 ראשונים

  הפרקים נושאים

ו'-ה' דוד מולך בירושלים שמואל ב  עיון 

 בקיאות ז'

י'-ח' דוד כובש הארץ  בקיאות 

י"ב-י"א מעשה דוד ובת שבע  עיון 

 בקיאות י"ג תוצאות המעשה

יחידת הוראה  העברת המלוכה לשלמה מלכים א

(ב'-פרקים א')  

 בקיאות

למהמלכות ש  עיון ג' 

יחידת הוראה 

(י'-פרקים ד')  

 בקיאות

 עיון י"א

 עיון י"ב פילוג הממלכה

סקירה על שתי 

ישראל  –הממלכות 

 ויהודה

 בקיאות

, כ"אחי"–י"ז אליהו הנביא  עיון 

ו(ט-)פסוקים יא ב' עליית אליהו  עיון 

 


