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                                                מציון הבגרות הסופי: %30  –בית ספרית פנים א. יחידת הערכה 

  –סיפורי ראשית האנושות .1

 .9-1, י"א 22-5א', ב', ג', ד', ו'  בראשית:

 

  –סיפורי האבות . 2

 .32 – 22, ל"ב 26 – 25, כ"ז, כ"ט, ל' 34 - 19, כ"ה 19-1, י"ב, ט"ו, ט"ז, י"ח, כ"ב 32 – 26י"א  בראשית:

 

  –חוק . 3

 46 – 39כ"ה  ויקרא,  18-12ט"ו  דבריםעבדות:  -עבד ואמה 

 37 - 32, 18 – 1י"ט  ויקראקדושים תהיו: 

 23 - 8כ"ה  ויקראחוקי יובל: 

 13 - 8, י"ז 20 – 18ט"ז  דבריםסדרי שלטון: 

 

   –הרכב הציון הסופי 

  70% – ומטלות מבחנים

 20% –בחנים 

 10% –הערכת מורה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 גרות הסופי:מציון הב %70 –ב. יחידת הערכה חיצונית 

 

  –חוק  .1

 15 - 4ו'  דבריםקריאת שמע: 

 22 – 10כ"ד  דבריםחוקים סוציאליים:             

 + פרוזבול. 11 – 1ט"ו  דבריםשמיטה:             

 כ' דבריםמלחמה: 

 

  –. היסטוריוגרפיה ונבואה  .2

 :היסטוריוגרפיה

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

 , כ"ה.20-8, כ"ד 30 – 25, 14- 1, כ"א, כ"ב, כ"ג 37 – 35, י"ז, י"ח, י"ט 31 - 1ט"ו מלכים ב': 

  )בזיקה למלכים ב' פרק כ"א(, 20-1ל"ג דברי הימים ב': 

 ו(. )בהקשר לרפורמה של יאשיה 22-21, ט"ז 12-1י"ב דברים: 

 נבואה:

 27-21, ה' 11-1, ד' 2-1: א' עמוס

 4-1: א', ב' ישעיה

14-1, כ"ה 24-1, ז' 3-1: א' ירמיה  

 התגובות לחורבן ושיבת ציון

  –פרקי חובה 

 20 - 1י"ח  יחזקאל

 6 – 1, ד' 7 – 1א  עזרא

 11 – 1 מ'ישעיה 

 א' חגי

  – פרקי הרחבה

 ה' איכה

 קל"ז תהילים

 14 – 1ל"ז  יחזקאל

 

  – אמת ושקר נביאי .1

 22 - 9י"ח  דברים

 , כ"ח32 – 25כ', כ"ג  ירמיהו

 

  –חכמה  .2

 

 א', ב', מ"באיוב: 

 א' קהלת:

 



  הרכב הציון בתעודה: 

 שיעורי בית והשתתפות.  10%בחנים ועבודות,  20%מבחנים,  70%

   
 : תנ"ך מלא ללא פירושים )הוצאת קורן(.ספר חובה

 פלורה ויניצקי. -ת רכסהוצא -תנ"ך לקראת בגרות ספרי עזר:

 גליה סמו. -הוצאת יואל גבע -תנ"ך לבגרות               

 אנציקלופדיית עולם התנ"ך.               

                         

 

           בהצלחה!                                 

 


