
 ביה"ס התיכון ע"ש  הנשיא י. בן צבי

 עיריית קרית אונו    

         

 2019במרץ  10

 לתלמידי כיתות י"ב שלום רב,

 ,טלבחינות המתכונת והבגרות בתנ"ך בקיץ תשע"להלן מספר הנחיות הקשורות 

 אנא, קראו את הדברים בתשומת לב.

 א. מועדי הבחינות:

 .07:45, בשעה 1.5.2019'  דתתקיים ביום  70%בחינת המתכונת בתנ"ך 

על שעת הבחינה תבוא  6.6.2019תתקיים ביום ה'    70% בחינת הבגרות בתנ"ך

 שעתיים ארבעים וחמש. –ך שתי הבחינות שמ הודעה נפרדת.

ונקי מכל  ספר תנ"ך מלא ללא פרשנותלהביא לבחינות  ב. זכור ואל תשכח

 בו. רישומים. במהלך הבחינה תידרש להשתמש

 001281יח"ל  שאלון  2תוכנית חדשה  -  טג. מיקוד קיץ תשע"

מתוך רשימת הנושאים  שאלות תשאלנה –טבבחינת המתכונת והבגרות קיץ תשע"
 והפרקים הבאים:

 היסטוריוגרפיה -.1נושא 

 נושאים  הכתובים המקראיים 

 
 מלכים א'  : 

, 23-33, י"ב, ט"ז 26-43, 1-13, י"א 1 -13י' 
 י"ט, כ"א. י"ז, י"ח,

 
 

מלכות שלמה, פילוג הממלכה, סיפורי 
 אליהו.

 

 
 מלכים ב: 

 1 – 31ט"ו 
 י"ז 
 י"ח

  35-37י"ט 

 , 20 – 8, כ"ד  25-30, 1-14כ"א, כ"ב ,כ"ג 
 כ"ה.

, יילמד בזיקה  20-1: ל"ג דברי הימים ב'

 למלכים ב' פרק כ"א.

 

 על מלכי ישראל ויהודה

 חורבן שומרון 

מסע סנחריב מלך אשור על יהודה בימי 

 חזקיהו , נאום רבשקה

חטאי מנשה מלך יהודה , הרפורמה של 

 יאשיהו,

 חורבן יהודה



,  22-21ט"ז  12 – 1פרק: י"ב   דברים: 

לרפורמה של  הפרקים יילמדו בהקשר

 יאשיהו.

 

 

 

 .: נביאים2נושא 

 

 הפרקים יילמדו בזיקה לחורבן ישראל . 21 – 27, ה' 1 – 11, ד' 1- 2: א' עמוס

 

 .  1-4, ב' א' ישעיה:   

 

 פרק א' יילמד בזיקה למסע סנחריב.

 .  1-14, כ"ה 24-1ז' ,  1-3א' ירמיה:   

 

 הפרקים יילמדו בזיקה לחורבן יהודה 

 

 

 

 מקורות חוץ מקראיים

 מסע סנחריב יילמד בזיקה למלכים ב' י"ח.

המזרחי : המסע השלישי של סנחריב ב"מנסרת המכון מסע סנחריב נגד יהודה. 1

  18 – 49בשיקגו, שורות 

אסופת , או: מתוך מ. כוגן, 4, סעיף  157הודפס בעולם התנ"ך, כרך מלכים ב', עמ' 

  כתובות היסטוריות

 .80-792ו לפסה"נ, ירושלים, תשס"ד עמ' -: מאות טמאשור ובבל

המתאר את הקרב על העיר לכיש מן הארמון של תבליט מארמונו של סנחריב . 2

  עולםוך: סנחריב, מת

 .158 – 165, מלכים ב' עמ' התנ"ך

 

 

 

 

 



 נושאי החובה וההרחבה

 : החוק במקרא 3נושא 

 נושאים חובה 

 "קריאת שמע"  14 – 4ו'  דברים

 חוקים סוציאליים  10-22 כ"דדברים 

 שמיטה + פרוזבול 1-11 ט"ודברים 

 דיני מלחמה דברים כ'

 
 

 חוכמה   -4נושא 
 

 חובה

 מ"ב.א', ב',  איוב:

  

 א'. קהלת:.

 

 

 תגובות לחורבן ושיבת ציון -  5נושא 

 בחירה חובה

 1-20י"ח  יחזקאל:
  

 ה'איכה: 
 

 : קל"ז.תהילים  1-6, ד' 1-7א'  עזרא:
 

 1-14ל"ז יחזקאל :  1-11מ'  ישעיה :

  א'חגי : 

 

 נביאי אמת ושקר -  6נושא 

 בחירה חובה

 9-22י"ח  דברים:
  

 1-40כ"ב מלכים א': 
 

 17-7: ז' עמוס , כ"ח 25-32כ', כ"ג  ירמיהו:
 

 כ"וירמיהו  

 

 

 

 

 

                        



 ארבעה פרקים:בבחינה   : מבנה הבחינהד.   

 נקודות 56 –( 3-1)שאלות  - היסטוריוגרפיה ונבואה : פרק  ראשון

 בלבד. שתייםבפרק זה שלש שאלות. על התלמיד לבחור 

 נקודות. 12 – סעיפים :   סעיף א' חובה 4 בכל שאלה יהיו

נקודות  8 –יענה התלמיד על שניים בלבד  הסעיפים ב' ג' וד' הנותרים   3מתוך 

 לכל סעיף.

 (12+8+8נקודות ) 28סה"כ לכל שאלה: 

 

  נקודות 24 –( 7-4)שאלות  -  נושאי החובה -פרק  שני 

 נקודות לכל שאלה.  8 -שלש בלבדבפרק זה ארבע שאלות. על התלמיד לבחור 

 (8+8+8נקודות ) 24סה"כ לכל הפרק: 

 

 נקודות 8 –( 9-8)שאלות  -  נושאי ההרחבה -פרק  שלישי

נקודות  86 -שאלה אחת בלבדבפרק זה שתי שאלות. על התלמיד לבחור 

 לשאלה. 

 נקודות  8סה"כ לכל הפרק: 

 

)מהשאלות שאלה אחת   -קטע שלא נלמד  -אנסין -פרק  רביעי

 נקודות 12 –( 10-13

 . שלש שאלות בלבדבפרק זה ארבע שאלות. על התלמיד לענות על 

 .11-13 מהשאלותשתי שאלות  ועודחובה,  104שאלה 

 (4+4+4נקודות ) 12סה"כ לכל הפרק: 

 

 

 



 . אופי השאלותה

סעיף ראשון בכל שאלה, ידרוש מהתלמיד איסוף פרטי מידע והבנה בסיסית של 

 החומר.

האחרים ידרשו מיומנויות גבוהות יותר, כמו: השוואה והסקת מסקנות, הצגת הסעיפים 

נימוקים המתבססים על ראיות, זיהוי קשר בין סיבה לתופעה, הבנת שלבים בקבלת 

 החלטות ומיומנויות נוספות.

 

 התאמות והקלות : ו. 

 דקות.  40יקבלו תוספת של  הזכאים להארכת זמן( 1)

 :בפרק הראשון -הזכאים לשאלון מותאם( 2)

שאלה ראשונה חובה.  -: פרק לניתוח ולהבנה / קטע שלא נלמד בפרק הרביעי

 5השאלה נוספת  נקודות 7שאלת החובה   בוחרים שאלה אחת נוספת )ולא שתיים(.

 נקודות

 

 עונים בנקודות ומחכים בשקט בכתה למורה בוחן; - לזכאים לבחינה בע"פ( 3)

 

הבחינה נעשית כרגיל, השכתוב נעשה לאחר הבחינה, אסור  – לזכאים לשכתוב( 4)

 לשנות את מה שנכתב בבחינה עצמה;

 

וההקראה תהיה נמצאים בכיתה שבה כולם זכאים להקראה,  -לזכאים להקראה( 5) 

 קבוצתית.

 

 

 

 

 

עונה התלמיד על שתי שאלות. בכל שאלה:  –והיסטוריוגרפיה : נבואה בפרק הראשון
 14סעיף א חובה. והתלמיד בוחר רק סעיף נוסף בכל שאלה )ולא שניים(. סעיף א 

 נקודות. 10נקודות סעיף נוסף 
 

התלמיד עונה כמו במבחן הרגיל על שלוש מתוך  –נושאי חתך חובה : בפרק השני
 נקודות. 10ארבע שאלות כל שאלה 

 
על שאלה אחת  –התלמיד עונה כמו במבחן הרגיל  –נושאי ההרחבה  ק השלישי:בפר

 נקודות לשאלה. 10מתוך שתיים. 
 

  



טבלה  –מבנה הבחינה , הניקוד וחלוקת הזמן הרצויה ז. 

 מסכמת

 נקודות  56  (28×2) -היסטוריוגרפיה ונבואה פרק ראשון

 נקודות  24  (3X  8)  -נושאי החובה             - פרק שני

  נקודות   8  (8×1)  -נושאי ההרחבה - פרק שלישי

 נקודות  12  (4×3)  -שלא נלמד קטע - פרק רביעי

           _________ 

 נקודות 100  סה"כ         

 

  

, על פי הרשימה רשימת תאריכים של אירועים מרכזיים מתקופת המקראעל התלמידים לדעת  ח.
 הבאה. יש להניח שתשאל שאלה המתייחסת לאירועים הנ"ל.

  

 פילוג הממלכה המאוחדת למלכות יהודה ומלכות ישראל. )מלכים א' יב'( –לפנה"ס  928 *

.)מלכים ב' חורבן שומרון וגלות ישראל לאשור בידי סרגון השני מלך אשור –לפנה"ס  721/2 *
 י"ז(

 מצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו. )מלכים ב' יח'( –לפנה"ס  701 *

 הרפורמה של יאשיהו בעקבות מציאת ספר התורה במקדש. )מלכים ב' כג'( –לפנה"ס  622 *

 גלות יהויכין. )מלכים ב' כד'( –לפנה"ס  598/7 *

חורבן ירושלים ובית המקדש בידי הבבלים וגלות בבל חורבן בית ראשון                          –לפנה"ס  586 *
 )מלכים ב' כה'(

                                                                                               הצהרת כורש ושיבת ציון. )עזרא א'(                                                                                              –לפנה"ס  538

 



 

 

 

 

 

 .ם בסיסיים הקשורים ללימוד החומר במקראמבוא למקרא והכרת מונחים ומושגי.  ט

 הנושאים הבאים: נוסח המסורה ופעולת בעלי המסורה. –ב"מבוא למקרא"  .1 
 אמצעים אמנותיים בשירה המקראית ובסיפור המקראי .     

 

 הכרת מונחים ומושגים בסיסיים במקרא )המשולבים בשאלות הבחינה(: .2 

, אטיולוגיה, אוניברסליות, ביקורת המקרא,תורת מונתיאזים, פולתיאזים, סינקריטיזם 

קיבוצי, דורות, "מידה כנגד מידה", שכר ועונש(,ריכוז הפולחן ופיזור  –הגמול ) גמול אישי 
הפולחן, מיתוס, אחרית הימים, יום ה',  נוסחת  פתיחה ונוסחת סיום, אקספוזיציה, סיפור 

 מסגרת, מבנה כיאסטי, מילה מנחה וכו'(.
 

 המורים לתנ"ך מאחל לכל התלמידים הצלחה מלאה בכל הבחינות.צוות  

         

 בברכה,                                                                     

 אורלי אורן

 רכזת המקצוע

 

 

 

 

 

 

 

 

  


