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שינויים הנחיות והמלצות למקצוע היסטוריה במסלול 

 2019-2020 –תש"ף  שנות 10

 

 עברה שינוי  שנות 10סלול מבתוכנית הלימודים היסטוריה התחדשנו 

 –שני חלקים  תשנות לימוד כולל 10תוכנית הלימודים במסלול 

  -  120ראשית הדרך עד המאה ה –בישראל ובעמים  לאומיות - ראשוןחלק 

 נקודות  80בחינה מהווה הציון  יבחנו.על חלק זה התלמידים 

 נקודות  20פנימי הניתן על ידי המורה ומהווה ציון  –חלופית הערכה  –חלק השני 

 הערכה חלופיתמשימות ביצוע להלן שתי אפשרויות ל

  המנדט הבריטי ותרומתו לפיתוח מדינת ישראל .1
 היסטוריה ותרבות אתיופית .2

 הנושאיםמ אחדהמורה/תלמיד יוכלו לבחור נקודות לציון פנימי  20המהווה חלק הזה ב

תוכנית  באתר היסטוריה םהרלוונטייהשני מפורטות בחומרים הדרישות לחלק 

 תוצרי למידה במסגרת הערכה חלופיתהכין התלמידים ידרשו ל –  היל"ה/מתנ"סים 

 השינוייםפירוט  –מו לב יש

  ראשוןחלק 

ריענון על מנת להתאים עצמו לשינויים  עבר 1920ראשית הדרך עד  -הלאומיות בישראל ובעמים 

 מבוא להוראת הלאומיות. –העיקרי הוא בפרק הראשון שחלו באשנב היסטוריה. השינוי 

 נקודות  80המהווה התלמידים ידרשו להיבחן במבחן  –הדרישות לחלק הראשון 

 שני  חלק 

פרקי הלימוד  -שינוי עבר שנות לימוד בהיסטוריה  10במסלול של תוכנית הלימודים חלק שני 

המנדט הבריטי ותרומתו לפיתוח מדינת  -1 –בנושאי  בפרקי הלימוד  הוחלפובית שני  של 

 אתיופיתהיסטוריה ותרבות  -2  ישראל

תוצרי למידה במסגרת הערכה מיני  הכיןהתלמידים ידרשו ל –השני הדרישות לחלק 

 חלופית

 הערכה חלופית 'אפשרות א

 המנדט הבריטי ותרומתו לפיתוח מדינת ישראל  -פירוט לסוגי תוצרים תמצאו בחוברת 

  –הוספנו שני פרקי מבוא  על מנת להבין את תרומות של המנדט הבריטי
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אירועים מרכזים  -בריטי להקמת מדינה המנדט המ -מהצהרת בלפור -א'פרק  – 1

 (. 1920-1948)פתחות הבית הלאומי היהודי בא"י בתקופת השלטון הבריטי בהת

 1917-1945גישור ומבוא לנושא בונים מדינה במזרח התיכון  -2

  

 –הערכה חלופית  'אפשרות ב

היסטוריה לתוצרים בסוגיות הקשורות   להכיןוכלו במסגרת הערכה החלופית התלמידים י

 תחת הכותרת היסטוריה ותרבות אתיופית. חומרים באתר  ותרבות אתיופית

 

 

 שנ"ל בהיסטוריה 10 מבחןמבנה 

 

 בשאלון שני פרקים 

 נקודות 20 -פרק ראשון

 שאלות מקור בנושא לאומיות: יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

 

 נקודות 60 -פרק שני

 יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.שאלות פתוחות בנושא לאומיות: 

 

 

  

   באחד משני נושאי בחירה.עבודה מיני תוצר  +משימות נקודות נוספות ניתנות על  20* 

 

  10 –היסטוריה  –סים "מתנ/ה"ר לאתר הילקישולהלן 

-http://www.hila

matnasim.org.il/page.php?type=page&ht=%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7

=344210%20&id-A8%D7%99%D7%94%209% 

 לשירותכם בכל ענין ועניין          בהצלחה!!!

 תוכנית היל"הרכזת היסטוריה  –חוה רונן 

                                    havaronen88@gmail.com    Hava Ronen          0544890018סלולרי: 

http://www.hila-matnasim.org.il/page.php?type=page&ht=%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%209-10%20&id=3442
http://www.hila-matnasim.org.il/page.php?type=page&ht=%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%209-10%20&id=3442
http://www.hila-matnasim.org.il/page.php?type=page&ht=%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94%209-10%20&id=3442
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