
  

  

 

 ב"ה
  חיים תניא– 1מבחן                                                            

 

 למורים ולמורות שלום,

 '.1להלן המבחן הראשון לתכנית 'חיים תניא

 התאריך המומלץ למבחן הוא היום הבהיר, כ"ד בטבת.

 )9הדרגות (עד יחידה –נושאי המבחן: הנפשות

 

המבחן נועד לבדוק את מידת ההצלחה בהשגת המטרות שהצבנו בתכנית זו – מטרות בתחומי הידע, 

 ההבנה, ההפנמה והיישום. בהתאם לכך המבחן כולל ארבעה סוגי שאלות: 

 - ידע חסידי: היכרות עם נושאים, מושגים, הגדרות ותהליכים נפשיים כפי שנלמדו בתכנית התניא.

 - הבנה: הבנת לשון התניא וביאור כוונת המחבר.

 - שאלות יישום: הצגת בעיה, פתרון דילמות, העלאת נקודות מבט וכדומה.

 - שאלות רפלקטיביות על אודות הלמידה, התהליך והחוויה במפגשי התניא (ה'אני' בלימוד התניא).

 

 )1 (התשובות למבחן בנספח מס' מחוון ציונים

  נק' 40חלק א': 

  נק'30חלק ב': 

  נק'30חלק ג': 

 חלק ד': ללא ציון

 

_ _ _ שובר לשליחה לגב' חנה פלדמן עד לתאריך ח' בשבט___ _ _ 

_ _ _ _______________________________ 

 שם ביה"ס:_______ כיתה:_________מס' תלמידים: __________ 

 )0-30 ממוצע כיתתי: _____ (–חלק א' 

 )0-40 ממוצע כיתתי: _____ (–חלק ב' 

) 0-30חלק ג' – ממוצע כיתתי: _____ (

 בכלל לא) – 0    ;מאוד – 10התניא משמעותי לתלמידייך? ____   (לימוד מה כ– עד  חלק ד'

הוסיפו ציטוטים מדברי התלמידים/ות: 

 _ _  _  _ _  _ _ _ _ _ __ _________________________________________ 

 



  

  

 

 
 
 

 נספח למורה - מחוון תשובות
 חלק א

 . א. אדמו"ר הזקן.1

 ב. ספר של בינונים.

  בספר לתלמיד.7ג. מחזק את האמונה, סגולה לרפואה, או כל תשובה נכונה אחרת עפ"י עמ' 

 . עפ"י ההגדרות באלפון המושגים המצורף למדריך למורה.2

 . א. נפש אלוקית, נפש בהמית.3

 ב. נאבקות זו בזו.

 . א. בהמית, אלוקית, אלוקית, בהמית.4

 ב. רשע.

 . א. צדיק, אתה יכול לעזור לי.5

 ב. עפ"י ההגדרה באלפון המושגים.

 

 חלק ב'

 . א. האמונה1

 ב. לכל יהודי

 ג. ב

 . א. הוא מתמודד עם הרע ומצליח תמיד לגבור עליו2

 קשה. כי כל הזמן צריך להיות במאבק ולהתמודד

 ב. הגוף

 ג. הבינוני

 . א. הראש- הצדיקים/ נשיאי ישראל/ הרבי3

 העקביים: האנשים הפשוטים

ב. הראש נותן את החיות לעקביים ודואג לתפקוד של כל הגוף. הרבי דואג לכולם ומרגיש את כולם, ע"י 

 הרבי ובעזרת הרבי יהודי מתקשר יותר לקב"ה

 
 


