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 7.12.21  ב"תשפטבת  'גבס"ד 

 
 נבחני משנה – יח"ל תנ"ך חמ"ד 5ל  מבחן השלמה

 

 להרחיביח"ל בתנ"ך חמ"ד, מבקשים  3 נבחנו בהיקף שלמקרים לא מעטים תלמידים שלנוכח העובדה כי ב

 יש צורך לבצע את השינויים הבאים:מצאנו כי "ל, יח 5 -ל ,בהיותם בוגרים

עד נדרשו  יח"ל 5מעוניינים להשלים ל , וחמ"ד נ"ךתביח"ל  3 רמתבונבחנו תלמידים שסיימו את לימודיהם 

(, שאלון ההבחנות של כיתה י"ב 2581יח"ל ) 5שאלון ההבחנות של כיתה י"א  בשלושה שאלונים: להיבחןכה 

 (.2582(, ושאלון יחידות ההגבר )2571)

לנבחני משנה יח"ל. השאלון מיועד  5החלטנו ליצור שאלון אחד שישמש להשלמה ל  בשיתוף עם אגף הבחינות

קלל ושייח"ל לימוד ו 5מהציון כהשלמה ל  40%יהווה  ההשלמה.  שאלון יח"ל 3 חמ"ד שיש בידם ציון בתנ"ך

 יחידות. 5-מתוך ה 60%ווה הייח"ל ש 3עם ה 

 

 . להלן פירוט חומר הלימוד1

ב, טו, יז, יח, כב ופרקי יצחק י -פרקי אברהם  רקים בעיון על בסיס השיעורים באתר: פ 10 - בראשיתא. 

 כז כח לב לג   -ויעקב   

 פתוח תפתח.  לספר דברים ויחידת המצוות  פתיחהיחידת ה  -דברים ב. 

 חידות מתוך השלוש: יחידת דמויות, פרשנות, ארבעה נביאים. חובה. שתי י -: יחידת הגמול  יחידות ההגברג. 

 

 . להלן מבנה הבחינה :2

 

 .(2022, תכולת חוזר זה תחל מקיץ תשפ"ב )קיץ 2572סמל השאלון החדש יהיה . 3

 

 ובהצלחה רבה, בברכה

 ד"ר איילת סיידלר, מפמ"ר תנ"ך

  העתקים:
 יו"ר המזכירות הפדגוגית –ד"ר מירי שליסל 

 בחינות מנהל אגף בכיר  –דוד גל 
 מנהל תחום על יסודי חמ"ד –בעז קולומבוס 
 לדאסמכון  - נזאר מחאג׳נה

 ניקוד מספר שאלות למענה שאלות בפרקמספר  פרקי הבחינה
 נק' 12 1 2 בראשית -פרק א  
 נק' 12 1 2 דברים  -פרק ב

 נק' X2 – 32נק'  16 2 3 גמול –יחידות הגבר  –פרק ג 

 נק' X2 – 32נק'  16 2 6 חירהב -יחידות הגבר  –פרק ד 

 נק' 12 1 1 שאלת נושא –פרק ה 

 נק' 100 7  


