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 .1281פרקי ספר בראשית ופרקי הבחירה בנושאי החוק והחכמה לא יהיו חלק מפרקי משאלון 

בפרקים הראשון, השני והשלישי בבחינה יישאלו שאלות משאר שבעים האחוזים של תכנית 

 הלימודים.

לחילופין קטע שלא נלמד )קש"ן(, או מתוך רצון לעודד את הקריאה מתוך הבנה, יופיעו בפרק הרביעי 

קטע לניתוח ולהבנה )קל"ן( שיילקח מכלל פרקי תכנית הלימודים. במקרה זה יישאלו על הפרק 

הנלמד שאלות ברמת הבנת הנקרא, תוך יישום כלים ומיומנויות בסיסיות הנדרשות להבנת הנושאים 

 המרכזיים והמהותיים של הפרק.

מנושאי הבחירה שחלקם נלמדים וחלקם לא, על פי בחירת בית לא יישאלו בפרק הרביעי שאלות 

 הספר.

  

 שאלון לדוגמה

  

 מבנה הבחינה:

 נקודות 56נקודות. סה"כ   28פרק ראשון: היסטוריוגרפיה ונבואה: שתי שאלות. כל שאלה 

 3 – 1ענה על שתיים מן השאלות 

 ד. -ם ב בכל אחת מהשאלות שבחרת ענה על סעיף א חובה ובחר שניים מהסעיפי

 ד. –ענה על סעיף א חובה ועל שניים מהסעיפים ב 

 נקודות( 12א. חובה )

 נקודות( 8ב. )

 נקודות( 8ג. )

 נקודות(  8ד. )

 ד. –ענה על סעיף א חובה ועל שניים מהסעיפים ב 

 נקודות( 12א. חובה )

 נקודות( 8ב. )

 נקודות( 8ג. )

 נקודות( 8ד. )

 ד. –עיפים ב ענה על סעיף א חובה ועל שניים מהס

 נקודות( 12א. חובה )

 נקודות( 8ב. )

 נקודות( 8ג. )

 נקודות( 8ד. )

 



 נקודות 24נקודות סה"כ   8פרק שני: נושאי החובה: לכל שאלה 

 

 7 - 4ענה על שלוש מהשאלות  

 נקודות( 8. )4   

 נקודות( 8. )5   

 נקודות( 8. )6   

 נקודות( 8. )7   

  

 נקודות 8נקודות. סה"כ  8לכל שאלה פרק שלישי: נושאי ההרחבה: 

 :9- 8ענה על אחת מהשאלות 

 נקודות( 8. )8  

 נקודות( 8. )9  

 

  

 נקודות. 12נקודות. סה"כ  4פרק רביעי: פרק להבנה ולניתוח/קטע שלא נלמד: לכל שאלה 

 13 - 11חובה ועל שתיים מן השאלות  10ענה על שאלה 

 נקודות( 4. חובה )10  

 (נקודות 4. )11  

 נקודות( 4. )12  

 נקודות( 4. )13  
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