
 חידון תנ"ך בית ספרי בתיכון ע"ש ע. דה שליט רחובות

 

 סרטון

חידון התנ"ך בבית ספרנו הוא מסורת של שנים. ואף זכינו לשלוח שניים מתלמידינו לחידון העולמי  

 שהעפילו למקומות הראשונים בחידון.

 למבחני המיון לחידון הבית ספרי.תלמידים מבחני המיון: גיוס  השלב הראשון:

בקרב כל תלמידי התיכון מכתה יוד  ועד צוות תנ"ך מפרסם כחודשיים לפני מועד החידון הבית ספרי 

, מפרסמים את החומר, מעודדים תלמידים לגשת למבחני המיוןהמורים  י"ב  את נושא החידון,

 . ומעלה. 55העוברים את המבחנים בציון נקודות( בציון בתנ"ך לתלמידים  5ומבטיחים בונוס  )

התלמידים יודעים שהזוכים בשלושת המקומות הראשונים בחידון הבית ספרי מקבלים פרסים )מקום 

  ראשון קיבל השנה טבלט(.

 את מבחני המיון אנחנו מקבלים  מרכז החידון של מינהל חברה ונוער. 

המועמדים שיתמודדו בחידון הבית ספרי  בעלי הציון הגבוה  ביותר הם נבחנים  8 – בשלב השני

 והניקוד שצברו במבחנים המוקדמים נזקפים לזכותם בחידון הבית ספרי .

בבית הספר, במהלך יום הלימודים, בפני קהל של תלמידים, ם בחידון הבית ספרי שמתקיים באול

ודדים המתמ 8)באחד החידונים הוזמן ראש העיר שחיבר את שאלת "ראש הממשלה" (, יושבים 

 )תלמיד(. –המוקרנות במצגת ומוקראות ע"י המנחה  ומקבלים שאלות

 בשולחן השופטים ישובים שלושה שופטים )תלמידי תנ"ך מוגבר ומורה שהיא יו"ר השופטים(. 

 שופטים: אחד מכריז על הניקוד, השני מודד זמן תשובה, השלישי רושם את הניקוד. 3 

 המשתתפים והזוכים על תעודות קלף. השופטים כותבים בסוף החידון את שמות

תופסים את מקומותיהם המסומנים עם שמותיהם  ,בפתיחת החידון מוזמנים המתמודדים אחד אחד

 בשולחן החגיגי.

 החידון נפתח  בשיר שמכינה מגמת המוסיקה.

  מצגת: שלב ראשון: 

  שאלה מהמצגת לכל מתמודד.

 רים נכונה זוכים בפרסים צנועים.מופנות שאלות לקהל. הפות –הנקודות  ם בעת סיכו

 קטעי המחזה.  3   –שלב שני 

מתמודדים.  כל זוג מתמודדים מקבל קטע המחזה אותו הכינה מגמת התיאטרון ועליו הוא נשאל   6

 שאלה. בדרך כלל זה השיא של החידון. הקהל נהנה לצפות בקטעים ההומוריסטיים.

 ה והפעלת הקהל בשאלות  נושאות פרסים.שיר נוסף של מגמת המוסיק -בעת סיכום הנקודות

 שלב השאלה הזהה. שלב שלישי:

 מתמודדים. 4 

http://youtu.be/ydHvey2vu0g
http://youtu.be/ydHvey2vu0g


 שלב השאלה הזהה.  

לאחר שהמתמודדים הגישו  בכתב את תשובותיהם לשופטים המנחים פותרים עם הקהל את השאלה 

 הזהה. 

 : הכרזה על הזוכים , הענקת תעודות לכל המשתתפים , והענקת פרסים לשלושת הזוכים. סיום

  ,דברי סיום

 שירת התקווה.

 לימודית. מציעה לנסות ולהנות. וחוויה אמתיתהחידון הוא חגיגה 

 

 

 

 


