תנ"ך
תכנית דתית
כללי
 .1הבחינה בתנ"ך נמנית עם בחינות החובה.
 .2בחינת החובה בתנ"ך לנבחנים המעוניינים להיבחן בתכנית הדתית היא בהיקף של  3יחידות לימוד –
שאלונים מספר  102 ,102ו.102-
 .3משקלו היחסי של כל שאלון הוא:
יחידה א' :שאלון מספר ( 102מקביל לשאלון מספר  1202לכיתה י') – 33%
יחידה ב' :שאלון מספר ( 102מקביל לשאלון מספר  1221לכיתה י"א) – 33%
יחידה ג' :שאלון מספר ( 102מקביל לשאלון מספר  1203לכיתה י"ב) – 32%
 .4מומלץ להיכנס לאתר ללמוד וללמד ,למדור לקראת בגרות .במדור זה מופיע כל המידע על הבחינות ,על
השאלונים ועל ההתאמות לנבחנים לקויי למידה.
כמו-כן ,מומלץ להיכנס לאתר ללמוד וללמד ,למדור חומרי הוראה .במדור זה מופיעים חומרי הלימוד
והדרישות הלימודיות המחייבות .מומלץ להיעזר בחומרים אלה בהכנה לקראת הבחינות.
 .5נושאי הלימוד לכל שאלון מופיעים גם במסמכים האלה:
הנחיות למורי כיתות י' לקראת שנת הלימודים תשע"ד – נושאי הלימוד לשאלון מספר 102
הנחיות למורי כיתות י"א לקראת שנת הלימודים תשע"ד – נושאי הלימוד לשאלון מספר 102
הנחיות למורי כיתות י"ב לקראת שנת הלימודים תשע"ד – נושאי הלימוד לשאלון מספר 102

נושאי הלימוד לבחינה בתנ"ך
תכנית דתית
יחידת לימוד א'
שאלון מספר 201
שאלון מספר  201מקביל לשאלון מספר  2104לכיתה י'.
בשאלון זה מוצגים שני סוגים של דרישות לימודיות:
*

עיון – הדרישות הלימודיות מפורטות ביחידות ההוראה באתר ללמוד וללמד.

*

בקיאות – הדרישות הלימודיות כוללות היכרות עם האנשים ,עם המקומות ,עם האירועים ועם סדר
התרחשותם .לא נדרש ידע פרשני.

כל חומרי הלימוד והדרישות הלימודיות המחייבות מופיעים במדור חומרי הוראה שבאתר ללמוד וללמד.

מומלץ להיעזר בחומרים אלה בהכנה לקראת הבחינות.
חומרי הלימוד
*

עיון בפרקים נבחרים מחומש במדבר

*

בקיאות ועיון בספרי נביאים ראשונים (שמואל ומלכים)

רשימת הנושאים ופרקי הלימוד

חומש במדבר – עיון
הנושאים

פרקי הלימוד

פסח שני

ט'

מסע בני ישראל לכיוון ארץ ישראל

ט'–י'

תלונות בני ישראל ומינוי הזקנים

י"א

דברי מרים ואהרן על משה

י"ב

חטא המרגלים

י"ג–י"ד

תנ"ך (תכנית דתית)  /יחידת לימוד א'
הנושאים

פרקי הלימוד

מצוות הפרשת חלה וציצית

ט"ו (פסוקים נבחרים)

קרח ועדתו

ט"ז–י"ז

פרה אדומה

י"ט

מי מריבה ומות אהרון

כ'

נחש הנחושת ומלחמת סיחון

כ"א

פנחס

כ"ה

המפקד השני

כ"ו

בנות צלפחד ומינוי יהושע

כ"ז ,ל"ו

קרבנות ומוספים

כ"ח–כ"ט

שניים וחצי השבטים

ל"ב

נביאים ראשונים – בקיאות ועיון
שימו לב!
בחלק מהספרים נדרש עיון ובחלקם בקיאות ,כמפורט בטבלה שלהלן.
הנושאים

פרקי הלימוד

הדרישות הלימודיות

שמואל ב'
דוד מולך על ישראל

ה'–ו'

עיון

מלוכת דוד ומעשה דוד ובת שבע

ז' -י"ד

בקיאות

מרד אבשלום

ט"ו–כ'

עיון

מפקד העם

כ"ד

עיון

מלכים א'
ימי דוד האחרונים

א'–ב'

בקיאות

מלוכת שלמה

ג'

עיון

מלכות שלמה בשיאה

ד'–י'

בקיאות

תנ"ך (תכנית דתית)  /יחידת לימוד א'

הנושאים

פרקי הלימוד

הדרישות הלימודיות

פילוג הממלכה

י"א–י"ב

עיון

אליהו הנביא

י"ז–י"ט ,כ"א

עיון

מלכים ב'
עליית אליהו

א'–ב'

עיון

נושאי הלימוד לבחינה בתנ"ך
תכנית דתית
יחידת לימוד ב'
שאלון מספר 206
שאלון מספר  206מקביל לשאלון מספר  2112לכיתה י"א.
בשאלון זה מוצגים שני סוגים של דרישות לימודיות:
*

עיון – הדרישות הלימודיות מפורטות ביחידות ההוראה באתר ללמוד וללמד.

*

בקיאות – הדרישות הלימודיות כוללות היכרות עם האנשים ,עם המקומות ,עם האירועים ועם סדר
התרחשותם .לא נדרש ידע פרשני.

כל חומרי הלימוד והדרישות הלימודיות המחייבות מופיעים במדור חומרי הוראה שבאתר ללמוד וללמד.

מומלץ להיעזר בחומרים אלה בהכנה לקראת הבחינות.
חומרי הלימוד
*

עיון בפרקים נבחרים מחומש בראשית

*

בקיאות בפרקים נבחרים ממלכים ב'

*

עיון בפרקים נבחרים מישעיהו

*

עיון בספר יונה

*

עיון במזמורים נבחרים מתהלים

רשימת הנושאים ופרקי הלימוד

חומש בראשית – עיון
הנושאים

פרקי הלימוד

בריאת העולם

א'–ב'

חטא אדם הראשון

ג'

קין והבל

ד'

תנ"ך (תכנית דתית)  /יחידת לימוד ב'
הנושאים

פרקי הלימוד

מגדל בבל

י"א (א'–ט')

לך לך

י"ב

ברית בין הבתרים

ט"ו

ברית מילה ושינוי השם

י"ז

אברהם והמלאכים ,משפט סדום

י"ח

הולדת יצחק וגירוש ישמעאל

כ"א

עקידת יצחק

כ"ב

הולדת הבנים ,הבכורה והברכה

כ"ה (י"ט–ל"ד) ,כ"ז ,כ"ח (א'–ד')

חלומות יוסף ומכירתו

ל"ז

יהודה ותמר

ל"ח

יוסף במצרים

ל"ט

יוסף ואחיו

מ"ב–מ"ג

נאום יהודה

מ"ד

התגלות יוסף לאחיו

מ"ה

מלכים ב' – בקיאות
הנושאים

פרקי הלימוד

מעוזיה ועד חזקיהו

ט"ו–כ'

נביאים וכתובים – עיון
הנושאים

פרקי הלימוד
ישעיהו

חזון ישעיהו

א'

חזון הר בית ה'

ב' (א'–ד')

תנ"ך (תכנית דתית)  /יחידת לימוד ב'
הנושאים

פרקי הלימוד

משל הכרם

ה' (א'–י')

הקדשת ישעיהו

ו'

ישעיהו ואחז

ז'

מסע סנחריב

י' (ה'–י"ט)

חזון האחרית

י"א

מסע הגאולה

ל"ה

השגת קרבת ה'

נ"ח
יונה – כל הספר
תהלים

מזמורים

כ"ג ,ל' ,קכ"א ,קכ"ו ,ק"ל

נושאי הלימוד לבחינה בתנ"ך
תכנית דתית
יחידת לימוד ג'
שאלון מספר 202
שאלון מספר  202מקביל לשאלון מספר  2103לכיתה י"ב.
בשאלון זה מוצגים שני סוגים של דרישות לימודיות:
*

עיון – הדרישות הלימודיות מפורטות ביחידות ההוראה באתר ללמוד וללמד.

*

בקיאות – הדרישות הלימודיות כוללות היכרות עם האנשים ,עם המקומות ,עם האירועים ועם סדר
התרחשותם .לא נדרש ידע פרשני.

כל חומרי הלימוד והדרישות הלימודיות המחייבות מופיעים במדור חומרי הוראה שבאתר ללמוד וללמד.

מומלץ להיעזר בחומרים אלה בהכנה לקראת הבחינות.
חומרי הלימוד
*

עיון בסוגיות נבחרות ובפרק נבחר מספר דברים

*

בקיאות בפרקים נבחרים ממלכים ב'

*

עיון בפרקים נבחרים מירמיהו

*

בקיאות בפרקים נבחרים מעזרא ונחמיה

רשימת הנושאים ופרקי הלימוד

חומש דברים – עיון
פרק חובה :מותו של משה – פרק ל"ד
סוגיית חובה :שבחה של ארץ-ישראל
סוגיות בחירה :יש לבחור שלוש סוגיות מתוך ארבע הסוגיות האלה:
א .פתוח תפתח – דיני צדקה
ב .דיני צבא ומלחמה
ג.

לא תוכל להתעלם – אחריות ציבורית

ד .הנהגה – מלך ,שופט ,כהן ונביא

תנ"ך (תכנית דתית)  /יחידת לימוד ג'
כל הפרקים והפסוקים הנלמדים במסגרת כל סוגיה מפורטים במדור חומרי הוראה באתר ללמוד וללמד.

מלכים ב' – בקיאות
הנושאים

פרקי הלימוד

ממנשה ועד החרבן

כ"א–כ"ה

ירמיהו – עיון
הנושאים

פרקי הלימוד

הקדשת ירמיהו

א'

נבואת היכל ה' ומשפט ירמיהו

ז' ,כ"ו

היחס לקרבנות

ז'

על השעבוד לבבל

כ"ז

נביאי השקר

כ"ח

המגילה וקריעתה על-ידי יהויקים

ל"ו

קניית השדה מחנמאל על-ידי ירמיהו

ל"ב

עזרא ונחמיה – בקיאות
ספרי הלימוד

פרקי הלימוד

עזרא

א'–ג' ,ד'; ו'–ז'

נחמיה

א'-ה'; ח'; י'; י"ב ; י"ג

שימו לב!
בשאלון זה התקיימה בחינת מתכונת ארצית בחודש פברואר .השאלון והמחוון נמצאים באתר
ללמוד וללמד במדור לקראת בגרות.

