
 סלבוס -ארון הספרים  

 ז' בת שכ

 נושא "מסעות" –מחצית א' 

 

 תנ"ך
 

 .במקראובקיאות התמצאות  - הקדמה

 :סיפורי שמואל, המלכת שאול וימי דוד -ספר שמואל א' 

 לו( ;ג';ד'; -א';ב' )יא בית עלי:

 : ה', ח'; ימי שמואל והבקשה למלך

 ט';י';י"א;י"ב;ט"ו; מלכות שאול:

 ט"ז;י"ז. בין שאול לדוד:

 

 ספרות

 : הסיפור הקצר

  "ש"י עגנון. - "מאויב לאוהב 

  "אמנון שמוש –"תמונות מבה"ס העממי 

  "הנרי או ,  סיפור פואנטה. –"מקץ עשרים שנה 

 

 סיפור עממי + חוקי אולריק: 

 "העלמה החכה והמלך 

  = .חיבור למסעות של שאול."מעשה העז" + יש סרטון 

 

 

 מופעי הערכה תשפא

 שכבה ז'

  מחצית ב'  מחצית א'
 15% תלמידאות  10% תלמידאות 

 40% מבחן מחצית 10% מבחן התמצאות 
פרויקט  –הערכה חלופית  20% משימות מקוונות

 סיום משחקים
30% 

הערכה חלופית הנסיכה 
 הקסומה

 15% עבודת בקיאות  20%

עבודה על  –הערכה חלופית 
 או מבחן  \מסעות 

40%   

 

 



 ח' בתשכ

 בנושא "בין אדם לחברו"  –מחצית א' 

 תנ"ך

 מלכות שלמה -מלכים א' 

  ג';ה';-: א'ביסוס מלכות שלמה

 יג(.-י' )פסוקים אמלכת שבא: 

 פרק י"אהידרדרות שלמה וסיום מלכותו: 

  י"ב.התפלגות הממלכה: 

 

 

 ספרות

  "שירה( ט.כרמי –"קשב( 

  שלו(.)להראות עוד יצירות  רוקוולנורמן  –עוברים דירה 

 : סיפורים קצרים

  "אלזה מורנטה. –"החבר 

  "יהושע בר יוסף –"נקמתו של סבל 

  "סופיה עבדאללה. –"שמונה עיניים 

 

 שכבה ח' -מופעי הערכה 

 

  מחצית ב'  מחצית א'
 10% תלמידאות  10% תלמידאות 
 20% מבדק אמצע מקוון 20% מבדק מקוון

 40% מבחן  סוף מחצית 20% משימות מקוונות
 30% הערכה חלופית בנושא אהבה 20% הערכה חלופית 

   30% מבחן סוף מחצית
 

 

 

 

 

 

 

 



 ט' בתשכ

 

 בנושא "חשבון נפש"  –מחצית א' 
 

 תנ"ך

 : א';ב';ג';ד'. ספר יונה •

 גלות ישראל: י"ז. מלכים ב': •

 לז(  -י"ח;י"ט )לה מסע סנחריב והצלת ירושלים: •

 כ"א.  מנשה: •

 כ);כ"ה.-כ"ד (ח גלויות יהודה: •

 

 ספרות

 סביון ליברכט \"תפוחים מן המדבר"  •

 הרב אמיל כהן \"המטריה"  •

 סיפור עממי \"כרית הנוצות"  •

 אפרת דנון \"אחת מאתנו"  •

 מחזה "הקמצן". •

 

 

 

 

 שכבת ט'

  מחצית ב'  מחצית א'
 10% תלמידאות  10% תלמידאות 
 20% מבדק אמצע מקוון 20% מבדק מקוון

 30% מבחן סוף מחצית 20% מקוונותמשימות 
 30% נביאים -הערכה חלופית  50% מבחן 

 10% דוח סיור –סיור נביאים   
 

 

 

 

 

 


