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 "וישן מפני חדש תוציאו" -סמלי שאלונים 

סמלי השאלונים החדשים החליפו את הישנים, נבחני משנה הרוצים להשלים מבחני עבר יפעלו על 

 פי הטבלה הבאה:

 סמל חדש סמל ישן יחידה  להיקף יח"

 2382 2104 )נבחני משנה(יחידה א'   5-ו 3

 2381 (2102) 2112 יחידה ב'  3

 2371 2103 יחידה ג' 

 2581 (2105) 2115 יחידה ב' 5

 2571 2212 יחידה ג' 

 2582 (2106) 2116 יחידה ד' )נבחני משנה(

 2372 900411 )נבחני משנה( יחידה א' עולים חדשים

 יחידה ב' 
900401 

2384 

 2374 יחידה ג' 

 

 

 :הערות

  ייבחנו 2212נבחני משנה שנבחנו לפני הרפורמה וברצונם לשפר את ציונם בשאלון ,

 , למרות פערי החומר שבין השאלונים. 2571בשאלון 

  ייבחנו2116נבחני משנה שנבחנו לפני הרפורמה וברצונם לשפר את ציונם בשאלון , 

 למרות פערי החומר שבין השאלונים.  ,2582בשאלון 

  נבחנו לפני הרפורמה וברצונם לשפר את ציונם שהם עולים חדשים, והם נבחני משנה

 . 2374וגם  2384 , גםבשני שאלוניםייבחנו , 900401בשאלון 
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 לתלמידי שלוש או חמש יח"להשלמת יחידה א'  – 2382שאלון 

 

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה( התלמידים עונים בתוך שורות) מחברתשאלון 

 , יענו על שאלון זה(2104)נבחני משנה המשלימים את שאלון 

 

 המבחן: שעה וחצי משך

 

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 יש להשיב

 מספר נקודות לכל שאלה

 3X16=48 3 5 עיון בספר במדבר א

 ב

עיון בנביאים 

 ראשונים

 שמואל ב ומלכים

3 2 2X14=28 

 ג

בקיאות בנביאים 

 ראשונים

 שמואל ב ומלכים

2 1 1X4=4 

7 5 5X4=20 

  17 11 100 

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 

 ף תשע"ט יש פחות שאלות בשאלון זה.שימו לב שהחל מחור

 

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
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 יח"ל 3

 

 יחידה ב' לתלמידי שלוש יחידות  –2381שאלון 

 , יענו על שאלון זה.2112נבחני משנה המשלימים את שאלון 

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 : שעתייםמשך הבחינה

 

 שאלות מספר הנושא קפר

 פרקב

 שאלות מספר

 להשיב יש עליהן

 מספר נקודות לכל שאלה

 3X20=60  3 5 עיון בראשית 'א

 2X14=28 2  4 ישעיהוו ב' מלכים 'ב

 1X12=12 1 2 תהליםו יונה 'ג

  11 6 100 

 

 (5שאלות מתוך  3) בראשית עיון :א' פרק

 : ותשאלה מבנה

 '(נק 16) ופרשנות הכתובים פשטות' : ב'+א חלק

 '(נק 4) ישוםי': ג חלק

 

 ( 4שאלות מתוך  2) מלכים וישעיהו :ב' פרק

 במלכים:חלוקת השאלות בישעיהו ו

 'שאלה במלכים ב 

 שתי  שאלות בישעיהו  

  בטחון והשתדלות" אחת על יחידת הבחירהשאלה"  

 

 השאלות: מבנה

 '( נק 10)  ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+א חלק

 '( נק 4)  יישום': ג חלק

 

 (2מתוך  1 ה ותהלים )שאלהיונ :ג' פרק

  :ותשאלה מבנה

 '( נק 12)  ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+ א חלק

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
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 לתלמידי שלוש יחידות  יחידה ג' – 2371שאלון 

 , יענו על שאלון זה.2103נבחני משנה המשלימים את שאלון 

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 תייםשע הבחינה: משך

 

 שאלות מספר הנושא קפר
 פרקב

 עליהן שאלות מספר
 להשיב יש

מספר נקודות לכל 
 שאלה

 2 5 דברים 'א
 יין בפירוט להלןע 

20x2=40 

 מלכים ב'  'ב
 ויחזקאל  ירמיה

3 2 20x2=40 

 10x2=20 2 3 ונחמיה  עזרא ג'
  11 6 100 

 

 (ע"פ הפרוט להלן 5שאלות מתוך  2) דברים -פרק א': תורה 

 חלוקת השאלות בדברים:

  ידות מתוך סוגיות 'הארץ הטובה', 'הברית' ו'מות משה' )יתכן שילוב בין היח חובהשאלת

 בשאלה(.

  שאלות(.  2ה"כ )סמשאלות הסוגיות  אחתהחובה ועל  שאלתעל התלמיד לענות על 

מתוך ארבע הסוגיות שבנאום המצוות.  תייםללמד שבחירה בהוראת ספר דברים יש לבתי הספר ) 

הם  ןשאות שתי סוגיותת ויש להדריך את התלמידים שקיימבמבחן תהיה שאלה על כל סוגיה, 

 (ות אלובסוגי ותשאלההם להימנע מלענות בבחינת הבגרות על לא למדו ועלי

  השאלות מבנה

 '( נק 15) ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+א חלק

  '(נק 5) יישום': ג חלק

 

 (3שאלות מתוך  2מלכים ב' ירמיהו ויחזקאל ) – ק ב': נביאיםפר

 ת:השאלו מבנה

 '(נק 15) שנלמדה פרשנות, במלכים הנלמד לחומר קישור, הכתובים פשטות': ב'+ א חלק

 '( נק 5) יישום': ג חלק

שאלה אחת על מלכים, ושתי שאלות על ירמיהו ויחזקאל. לא בכל המבחנים תהיה שאלה נפרדת 

 על ספר יחזקאל, לעיתים תהיה שאלה המשלבת את פרקי ירמיהו ויחזקאל יחדיו. 

 

 (3שאלות מתוך  2עזרא ונחמיה ) –פרק ג': כתובים 

 '(נק 10) הכתובים פשטותעיון ב: +ב''א חלק :השאלות מבנה

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
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 יח"ל 5

 יחידה ב' לתלמידי חמש יחידות  –2581שאלון 

 , יענו על שאלון זה.2115ימים את שאלון נבחני משנה המשל

 : שעתייםמשך הבחינה

 

 שאלות מספר הנושא קפר

 פרקב

 שאלות מספר

 להשיב יש עליהן

מספר נקודות לכל 

 שאלה

 3X20=60 3 5 עיון בראשית 'א

 2X14=28 2  4 ישעיהוו ב' מלכים 'ב

 1X12=12 1 2 תהליםו יונה 'ג

  11 6 100 

 

 (5תוך מ שאלות 3) פרק א': בראשית עיון

 :מבנה השאלות

 '(נק 16) ופרשנות הכתובים פשטות' : ב'+א חלק

 '(נק 4) יישום': ג חלק

 

 (4מתוך  שאלות 2) ישעיהוו פרק ב': מלכים

 מלכים:בחלוקת השאלות בישעיהו ו

  ובמלכיםשלוש שאלות בישעיהו  

  והשתדלות בטחון" הבחירה יחידתשאלה אחת על"  

 

 מבנה השאלות:

 '( נק 10)  ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+א חלק

 '( נק 4)  יישום': ג חלק

 

 (2מתוך  1)שאלה  :תהליםו יונהפרק ג': 

 מבנה השאלות:

 '( נק 12)  ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+ א חלק

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 

 

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
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 לתלמידי חמש יחידות יחידה ג' – 2571שאלון 

התמודדות אמונית, ומוערך  –שאלון זה אינו כולל שאלות על איוב, הנלמד כחלק מיחידת הגמול 

 בהערכה בית ספרית.

, 2571, ייבחנו בשאלון 2212ן נבחני משנה שנבחנו לפני הרפורמה וברצונם לשפר את ציונם בשאלו

 למרות פערי החומר שבין השאלונים. 

 

 שעתיים  הבחינה: משך

 

 שאלות מספר הנושא קפר

 פרקב

 עליהן שאלות מספר

 להשיב יש

 מספר נקודות לכל שאלה

 5 דברים 'א

 

3 

 עיין בפירוט להלן

15x3=45 

 מלכים ב' 'ב

 יחזקאל    ירמיהו

3 2 15x2=30 

 ונחמיה עזרא 'ג

 יחג

2 1 15X1=15 

 10x1=10 1 1 נושא שאלת ד'

  11 7 100  

  

 

 (5שאלות מתוך  3דברים ) –פרק א': תורה 

 :חלוקת השאלות בדברים

  על אחת מן הסוגיות 'הארץ הטובה' או 'הברית' או 'מות משה' )תיתכן  חובהיש שאלת

 שאלה המשלבת בין היחידות(

  .יש ארבע שאלות על הסוגיות מנאום המצוות 

  שאלות(  3)סה"כ משאלות הסוגיות  שתייםהחובה ועל  שאלתעל התלמיד לענות על 

בחירה ללמד שלוש מתוך ארבע הסוגיות שבנאום המצוות.  בהוראת ספר דברים יש לבתי הספר)

שקיימת סוגיה אחת שאותה הם לא יש להדריך את התלמידים במבחן תהיה שאלה על כל סוגיה, 

 (בבחינת הבגרות על שאלה בסוגיה זו למדו ועליהם להימנע מלענות

 מבנה השאלות:

 '( נק 11) ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+א חלק

 '(נק 4) יישום': ג חלק

 

 

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 מינהל החינוך הדתי
  הפיקוח על הוראת התנ"ך

 

8 

 

 (3מתוך  2ויחזקאל ) ירמיהומלכים ב'  –פרק ב': נביאים 

 :ותשאלה מבנה

 '(נק 11) שנלמדה פרשנות, במלכים הנלמד לחומר קישור ,ופרשנות הכתובים פשטות': ב'+א חלק

 '(נק 4) יישום': ג חלק

לא בכל המבחנים תהיה שאלה נפרדת על ספר מלכים ושאלה נפרדת על ספר יחזקאל, לעיתים 

 תהיה שאלה המשלבת את פרקי ירמיהו עם מלכים או עם יחזקאל. 

 

 

 (2מתוך  1עזרא )כולל חגי( ונחמיה ) –פרק ג': כתובים 

 מבנה השאלות:

 '(נק 15) ביםהכתו פשטותעיון ב: +ב''א חלק

 

 

 :נושא שאלת מבנה

 נק'(. 10) יישום ודורשת השונים הלימוד נושאי בין המחברת שאלה

 . באתרהסברים על שאלה זו ניתן למצוא 

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 

 

http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=faa1fd65-11f0-400d-897f-d3399b12fc61&lang=HEB
http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=faa1fd65-11f0-400d-897f-d3399b12fc61&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
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 לחמש יחידותנבחני משנה השלמה ל – 2582שאלון 

 

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

 שלא קיים יותר.  2116ה ממיר את שאלון כמו כן, שאלון ז

 

 שעתיים: המבחן משך

 

 שאלות מספר הנושא פרק

 פרקב

 שאלות מספר

 להשיב יש עליהן

מספר נקודות 

 לכל שאלה

 20X2=40 2 3 איוב –הגמול  'א

 2 דמויות מופת 'ב

3 20X3=60 2 ארבעה נביאים 'ג 

 2 פרשנות רש"י ורמב"ן ד'

  9 5 100 

 

 שאלות. 3מתוך  2איוב", ובו יש לענות על  -"הגמול  –יש נושא חובה בשאלון זה  :לוןמבנה השא

 .6שאלות מתוך  3יש לענות על נוספים, מומלץ ללמוד שניים מהם, ושלושה נושאים יש 
 

 : כל נושאב ותשאלה מבנה

 '(נק 15) ופרשנות הכתובים פשטות' : ב'+א חלק

 '(נק 5) יישום': ג חלק

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 

 

 

בנושאים 'קום והתהלך' או 'ארץ ישראל במחשבת  2582: לא ניתן לגשת למבחן בשאלון הערה

 המקרא'.

https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
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 עולים חדשים

 

 חידה ב' לעולים חדשים י – 2384שאלון 

 לכיתה יא הלימודים החדשה לתלמידים עולים תכנית שאלון זה מבוסס על

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 

 שעתיים  המבחן: משך

 

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 שיביש לה

 מספר נקודות לכל שאלה

 3X20=60 3 5 בראשית א'

 1X15=15 1 2 ' וישעיהומלכים ב ב'

 1X15=15 1 2 יונה ותהילים ג'

 2X5=10 2 3 בקיאות ד'

  12 7 100 

 

 בפרק א': שאלותה מבנה

 '(נק 20) ופרשנות הכתובים פשטות: +ג''ב'+א חלק

 

 ג':-בפרקים ב' שאלותמבנה ה

 '(נק 15) ופרשנות הכתובים פשטות' : ב'+א חלק

 

 השאלות בפרק ד':  סוג

 )שמות וקשרי משפחה )בראשית 

 )התאמת דמות לסיפור )בראשית ומלכים 

 בראשית ומלכים( רועיםיסדרם של א( 

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. חןלמבדוגמא 

https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/202009/f3065a1c23d2485fbfe3bd905bb337b9/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90%20-%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F2.pdf
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
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 יחידה ג' לעולים חדשים  – 2374שאלון 

 . בלכיתה י" הלימודים החדשה לתלמידים עולים תכנית שאלון זה מבוסס על

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 

 יים שעת המבחן: משך

 

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 יש להשיב

 מספר נקודות לכל שאלה

 3X20=60 3 5 דברים א'

  'מלכים ב ב'

 ירמיהו ויחזקאל

3 2 2X12=24 

 1X16=16 1 2 עזרא ונחמיה ג'

  10 6 100 

 

 .ים השוניםפרקי המבחן, תיתכנה שאלות המשלבות בין הספרשלושת בכל 

 

 :בפרק א' ותשאלה מבנה

 '(נק 20) ופרשנות הכתובים פשטות: +ג''ב'+א חלק

 

 ':בבפרק  שאלותמבנה ה

 '(נק 12) ופרשנות הכתובים פשטות' : ב'+א חלק

 

 ג':בפרק  שאלותמבנה ה

 '(נק 16) ופרשנות הכתובים פשטות' : ב'+א חלק

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 

https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/202009/f3065a1c23d2485fbfe3bd905bb337b9/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90%20-%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F2.pdf
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ab094ec8-621a-4087-b228-52b0b69c932c&lang=HEB
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 השלמת יחידה א' לתלמידים עולים חדשים – 2372שאלון 

 

 . לכיתה י' הלימודים החדשה לתלמידים עולים תכנית שאלון זה מבוסס על

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(ם בתוך שורות התלמידים עוני) מחברתשאלון 

  

 , יענו על שאלון זה(900411)נבחני משנה המשלימים את שאלון 

 המבחן: שעה וחצי משך

 

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 יש להשיב

 מספר נקודות לכל שאלה

 3X14=42 3 4 עיון בספר במדבר א

עיון בנביאים  ב

 ראשונים 

3 2 2X14=28 

בקיאות בנביאים  ג

 ראשונים 

8 6 6X5=30 

  15 11 100 

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 
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