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 20202תש"ף יולי תמוז  ד "בס

 2020, יולי ,

 תנ"ך חמ"ד מפרט היבחנות

 פ"אבגרות חורף תש

  שלום, למורי התנ"ך

 .פ"אחורף תשלהלן מפרטי שאלוני הבגרות המעודכנים לקראת מועד 

 תוכן
 2 .............................................................................................................................. ל"יח 3

 2 ......................... בלבד משנה לנבחני – ל"יח 5 או 3 לתלמידי' א יחידה השלמת – 2382 שאלון

 3 ................................................................... יחידות שלוש לתלמידי' ב יחידה –2381 שאלון

 4 ................................................................... יחידות שלוש לתלמידי' ג יחידה – 2371 שאלון

 5 .................................................................................................................... חדשים עולים

 5 ............................................................................. חדשים לעולים' ב יחידה – 2384 שאלון

 6 .............................................................................. חדשים לעולים' ג יחידה – 2374 שאלון

 

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

 פי הטבלה הבאה:

 סמל חדש סמל ישן 

 2382 2104 יח"ל 5או  3יחידה א' 

 2381 (2102) 2112 יח"ל 3יחידה ב' 

 2371 2103 יח"ל 3יחידה ג' 

 יחידה ב' עולים חדשים
900401 

2384 

 2374 יחידה ג' עולים חדשים

 

)השלמת יחידה א' לעולים חדשים, נבחני משנה( לא מתקיים במועד חורף  2372שימו לב: שאלון 

  אלא רק במועד קיץ.

 

 מר הלימוד המעודכן הנמצא באתר. חומר הלימוד למבחן מבוסס על חו

 .בקישור זההמופיעות הזכאים להיבחן במועד חורף של כיתה י"א הם האוכלוסיות המיוחדות 

חנן צוקר  למרכז המקצועלה בנושא המבחנים, זכאויות, צירופים ואישורים יש לפנות בכל שא

zuckerc64@gmail.com 

 

 ,בהצלחה לכולם

 איילת סיידלרד"ר 

 בחמ"דמפמ"ר תנ"ך 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-12-1-3-1-49.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-12-1-3-1-49.htm
mailto:zuckerc64@gmail.com
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 יח"ל 3

 בלבד לנבחני משנה –יח"ל  5או  3לתלמידי השלמת 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

3 2 2X14=28 

 ג
בקיאות בנביאים 

 ראשונים

2 1 1X4=4 

7 5 5X4=20 

  17 11 100 

 

 .ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד' למבחןדוגמא 

 .יש פחות שאלות בשאלון זה החל מחורף תשע"טשלב  שימו

 

 

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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 מן התכנים הנלמדים: 70%י"ב, ל-מפרט היבחנות ושאלונים לתלמידי כיתות י"א

 

 יחידה ב' לתלמידי שלוש יחידות  –2381שאלון 

 

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 

 , יענו על שאלון זה(2112את שאלון )נבחני משנה המשלימים 

 : 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 

 

 (5לות מתוך שא 3פרק א': בראשית עיון )

 : ותשאלה מבנה

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

 '(נק 4) יישום': ג חלק

 

 ( 4שאלות מתוך  2) : מלכים וישעיהוב' פרק

 '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  1פרק ג': יונה ותהלים )שאלה 

 ות: שאלה מבנה

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

 

 וא באתר 'ללמוד וללמד'.ניתן למצ 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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 יחידה ג' לתלמידי שלוש יחידות  – 2371שאלון 

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 , יענו על שאלון זה(2103)נבחני משנה המשלימים את שאלון 

 תייםשע הבחינה: משך

 שאלות מספר הנושא קפר
 פרקב

 עליהן שאלות מספר
 להשיב יש

מספר נקודות לכל 
 שאלה

 2 5 דברים 'א
 עיין בפירוט להלן 

20x2=40 

, ירמיהב',  מלכים 'ב
 יחזקאל 

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:

  ובה', 'הברית' ו'מות משה' )יתכן שילוב בין היחידות 'הארץ הט מתוך סוגיות 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 ודים שקיימיש להדריך את התלמיבמבחן תהיה שאלה על כל סוגיה, 

 (ות אלובסוגי ותשאלהלא למדו ועליהם להימנע מלענות בבחינת הבגרות על 

  השאלות מבנה

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

  '(נק 5) יישום': ג חלק

 

 (3שאלות מתוך  2ירמיהו ויחזקאל )מלכים ב'  – 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 ) –ם פרק ג': כתובי

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

 

 החל מקיץ תש"ף, ההיבחנות תהיה גם על יחידת 'הקדמה לספר דברים' וירמיהו פרק ל"א. 

 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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 עולים חדשים

מן  70%-ל ,י"ב-כיתות י"אב ם עולים חדשיםמפרט היבחנות ושאלונים לתלמידי

 התכנים הנלמדים: 

)השלמת יחידה א' לעולים חדשים, נבחני משנה( לא מתקיים במועד חורף  2372שימו לב: שאלון 

  אלא רק במועד קיץ.

 

 יחידה ב' לעולים חדשים  – 2384שאלון 

 

 . אלכיתה י" תכנית הלימודים לעולים חדשים שאלון זה מבוסס על

 לתשובות שבמחברת הבחינה(המיועדות התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 

 שעתיים  המבחן: משך

 

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 יש להשיב

 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 

 

 א':בפרק  שאלותה מבנה

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

 

 ג':-בפרקים ב' שאלותמבנה ה

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

 

 מבנה השאלות בפרק ד': 

 )שמות וקשרי משפחה )בראשית 

 )התאמת דמות לסיפור )בראשית ומלכים 

 בראשית ישעיהו ומלכים( רועיםיסדרם של א( 

 

 ניתן למצוא באתר 'ללמוד וללמד'. למבחןדוגמא 

http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c9c35e87-ffde-4a7a-b74c-682b5777e91c&lang=HEB
http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c9c35e87-ffde-4a7a-b74c-682b5777e91c&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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 יחידה ג' לעולים חדשים  – 2374שאלון 

 . בלכיתה י" לעולים חדשים םתכנית הלימודי שאלון זה מבוסס על

 המיועדות לתשובות שבמחברת הבחינה(התלמידים עונים בתוך שורות ) מחברתשאלון 

 

 שעתיים  המבחן: משך

 

מספר שאלות  הנושא פרק

 בפרק

מספר שאלות עליהן 

 יש להשיב

 מספר נקודות לכל שאלה

 3X20=60 3 5 בריםד א'

  'מלכים ב ב'

 ירמיהו יחזקאל

3 2 2X12=24 

 1X16=16 1 2  עזרא ונחמיה ג'

  10 6 100 

 

 .ים השוניםבכל שלושת פרקי המבחן, תיתכנה שאלות המשלבות בין הספר

 

 :בפרק א' שאלותה 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 

 

http://www.lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c9c35e87-ffde-4a7a-b74c-682b5777e91c&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

