
 :ניבים ביטויים וקטעים לבקיאות
 

 פרקי החובה: -חוק
 דברים

ֶניָך 7דברים ו'  ם ְלבָּ נְַּנתָּ  ְושִׁ

ְקֹפץ ֶאת 7דברים ט"ו   יְָּדָך-ְולֹא תִׁ

ל 3דברים כ'  ְבֶכם-אַּ ְך ְלבַּ  ֵירַּ

י  19דברים כ'  ֶדהכִׁ שָּ ם ֵעץ הַּ דָּ אָּ  הָּ

 פרקי ההרחבה: -חוק
 דברים

ְקֶשה ְבֵעיֶנָך-לֹא 18דברים ט"ו   יִׁ

ים-לֹא 19דברים ט"ז  נִׁ יר פָּ כִׁ ט לֹא תַּ ְשפָּ ֶטה מִׁ  תַּ

ְרֹדף 20דברים ט"ז   ֶצֶדק ֶצֶדק תִׁ

 ויקרא

ְכֹשל 14ויקרא י"ט  ֵתן מִׁ ֵור לֹא תִׁ ְפֵני עִׁ  ְולִׁ

ְשנָּא ֶאת-לֹא 17ויקרא י"ט  ֶבָך-תִׁ ְלבָּ יָך בִׁ חִׁ  אָּ

ְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּמֹוָך  18ויקרא י"ט  הַּ  ְואָּ

ֵקן 32ויקרא י"ט  ְרתָּ ְפֵני זָּ דַּ קום ְוהָּ ה תָּ ְפֵני ֵשיבָּ  מִׁ

י 23ויקרא כ"ה  י-כִׁ ֶרץ כִׁ אָּ י הָּ י-לִׁ דִׁ מָּ ֶתם עִׁ ים אַּ בִׁ ים ְותֹושָּ  ֵגרִׁ

י 42כ"ה ויקרא  י ֵהם ֲאֶשר-כִׁ דַּ ם-ֲעבָּ יִׁ ְצרָּ ם ֵמֶאֶרץ מִׁ י ֹאתָּ  הֹוֵצאתִׁ

 
 פרקי החובה: -חכמה
 איוב

א 16איוב א'  ֵבר ְוֶזה בָּ  עֹוד ֶזה ְמדַּ

ְך 21איוב א'  י ֵשם ה' ְמֹברָּ ח ְיהִׁ קָּ ן וַּה' לָּ  ה' נָּתַּ

ם  10איוב ב'  ע לֹא גַּ רָּ ים ְוֶאת הָּ ֱאֹלהִׁ ֵבל ֵמֵאת הָּ טֹוב ְנקַּ ֶאת הַּ
ֵבל  ְנקַּ

ר וֵָּאֶפר 6איוב מ'ב  פָּ  עָּ

 קהלת

ֶדת 4קהלת א'  ם ֹעמָּ ֶרץ ְלעֹולָּ אָּ א ְוהָּ  דֹור ֹהֵלְך ְודֹור בָּ

ה 9קהלת א'  ל-מַּ ְהֶיה ... ְוֵאין כָּ יָּה הוא ֶשיִׁ ת -ֶשהָּ חַּ ש תַּ דָּ חָּ
ֶמש שָּ  הַּ

ְראֹות-לֹא 8קהלת א'  ן לִׁ יִׁ ע עַּ ְשבַּ  תִׁ

ם 16קבלת א'  י עִׁ י ֲאנִׁ ְרתִׁ בַּ י-דִׁ בִׁ  לִׁ

ְכאֹוב 18קהלת א'  יף מַּ ת יֹוסִׁ עַּ יף דַּ  ְויֹוסִׁ

  

  

 
 :פרקי ההרחבה -חכמה
 איוב

ְשֶגה ְמֹאד 7איוב ח'  יְתָך יִׁ ֲחרִׁ ר ְואַּ ְצעָּ יְתָך מִׁ יָּה ֵראשִׁ  ְוהָּ

בֹו 12ח' איוב   ֹעֶדנו ְבאִׁ

י 18איוב ט'  ֵשב רוחִׁ  הָּ

ים 18איוב ט'  ְמֹררִׁ י מַּ נִׁ עַּ י יְַּשבִׁ  כִׁ

ֶציָך-ֱאזָּר 3איוב ל"ח   נָּא ְכֶגֶבר ֲחלָּ

י 36איוב ל"ח  ינָּה-מִׁ י בִׁ ֶשְכוִׁ ן לַּ  נָּתַּ

 קהלת

ֹכל  1קהלת ג'  ללַּ ן ְוֵעת ְלכָּ ם-ְזמָּ יִׁ מָּ שָּ ת הַּ חַּ  ֵחֶפץ תַּ

ן 19קהלת ג'  ם מִׁ דָּ אָּ ר הָּ ן-ומֹותַּ יִׁ ה אָּ ְבֵהמָּ  הַּ

ֶבָך 10קהלת י"א  לִׁ ס מִׁ עַּ ֵסר כַּ  ְוהָּ



ם ֶאל 5קהלת י"ב  דָּ אָּ מֹו-ֹהֵלְך הָּ  ֵבית עֹולָּ

ְרֹבנֹות 11קהלת י"ב  דָּ ים כַּ מִׁ ְבֵרי ֲחכָּ  דִׁ

 

 
 דברים 

ם ה' ֱאֹלֶהיָך.  13דברים י"ח  ְהֶיה עִׁ ים תִׁ מִׁ  תָּ

 ירמיהו 

ס 8ירמיה כ'  מָּ ק חָּ  ֶאְזעָּ

י 9ירמיה כ'  ְצֹמתָּ ֻצר ְבעַּ י ְכֵאש ֹבֶעֶרת עָּ בִׁ יָּה ְבלִׁ  ְוהָּ

יֹות וֵָּלב 12ירמיה כ'  יק ֹרֶאה ְכלָּ דִׁ אֹות ֹבֵחן צַּ  וַּה' ְצבָּ

ה 28ירמיה כ"ג  ֶתֶבן -מַּ ר-ֶאתלַּ בָּ  הַּ

ע. 29ירמיה כ"ג  לַּ יש ְיֹפֵצץ סָּ טִׁ  וְכפַּ

  
  פרקי ההרחבה –נביאי אמת ושקר: 
 מל"א כ"ב 

ֶמָך 4מל"א כ"ב  י ְכעַּ מִׁ י כָּמֹוָך ְכעַּ  כָּמֹונִׁ

ד-ֶפה 13מל"א כ"ב   ֶאחָּ

ח 15מל"א כ"ב  ְצלַּ  ֲעֵלה ְוהַּ

צֹאן  17מל"א כ"ב  ֶהם ֹרֶעה-ֲאֶשר ֵאיןכַּ  לָּ

ץ 26מל"א כ"ב  חַּ ם לַּ יִׁ ץ ומַּ חַּ  ֶלֶחם לַּ

 'עמוס ז 

ח 12עמוס ז'   ֹחֶזה ֵלְך ְברַּ

  

 

 ירמיה כ"ו

י   15ירמיהו כ"ו  ם נָּקִׁ  דָּ

ט 16ירמיה כ"ו  ְשפַּ ֶות-מִׁ  מָּ

ֵרש 17ירמיה כ"ו  ֶדה ֵתחָּ יֹון שָּ  צִׁ

 
 לחורבן ושיבת ציוןתגובות 

 פרקי החובה:
 יחזקאל 

ְקֶהינָּה  2יחזקאל י"ח  ים תִׁ נִׁ בָּ ֵני הַּ בֹות יֹאְכלו ֹבֶסר ְושִׁ  אָּ

מות   20יחזקאל י"ח  יא תָּ ֹחֵטאת הִׁ ֶנֶפש הַּ  הַּ

 עזרא א'

יר ה' ֶאת 1עזרא א'   רוחַּ ֹכֶרש-ֵהעִׁ

י 3עזרא א'  ֶכם -מִׁ כָּלבָּ ל -מִׁ מֹו ְויַּעַּ יו עִׁ י ֱאֹלהָּ מֹו ְיהִׁ עַּ
ִׁם לַּ ירושָּ  לִׁ

 ישעיה

ה  3ישעיה מ'  בָּ ֲערָּ נו ֶדֶרְך ה' יְַּשרו בָּ ר פַּ ְדבָּ מִׁ קֹול קֹוֵרא בַּ
ה ֵלאֹלֵהינו. לָּ  ְמסִׁ



ישֹור   4ישעיה מ'  ֹקב ְלמִׁ יָּה ֶהעָּ  ְוהָּ

ם  7ישעיה מ'  עָּ יר הָּ צִׁ ֵכן חָּ  אָּ

 עזרא ד'

ם 4עזרא ד'  י עַּ ם-וְַּיהִׁ ים ְיֵדי עַּ פִׁ ֶרץ ְמרַּ אָּ ה-הָּ  ְיהודָּ

ם 5עזרא ד'  תָּ ֵפר ֲעצָּ  ְלהָּ

 חגי

ים 4חגי א'  ֵתיֶכם ְספונִׁ ֶשֶבת ְבבָּ  לָּ

ֵכר ֶאל 6חגי א'  ְשתַּ ֵכר מִׁ ְשתַּ מִׁ  ְצרֹור נָּקוב-ְוהַּ

 
 תגובות לחורבן ושיבת ציון 

 :ההרחבהפרקי 
 איכה 

ְטאו אינם )ְוֵאינָּם( אנחנו )וֲַּאנְַּחנו(  7איכה ה'  ֲאֹבֵתינו חָּ
ְלנוֲעֹו בָּ  ֹנֵתיֶהם סָּ

ה ֲעֶטֶרת רֹאֵשנו 16איכה ה'   נְָּפלָּ

ְשכו ֵעיֵנינו 17איכה ה'   חָּ

ֵדש יֵָּמינו ְכֶקֶדם 21איכה ה'   חַּ

 תהילים 

ְבנו גַּם 1תהילים קל"ז  ם יָּשַּ ֶבל שָּ ל נֲַּהרֹות בָּ ינו-עַּ כִׁ  בָּ

ם 6 - 5תהילים קל"ז  ק-אִׁ ְדבַּ י תִׁ ינִׁ ְשכַּח ְימִׁ ִׁם תִׁ לָּ ֵחְך ְירושָּ -ֶאְשכָּ
ם י אִׁ כִׁ י ְלחִׁ י-ְלשֹונִׁ  לֹא ֶאְזְכֵרכִׁ

 יחזקאל

ְיֵבשֹות  4יחזקאל ל"ז  מֹות הַּ ֲעצָּ  הָּ

ם  8יחזקאל ל"ז  ְקרַּ ֶהם. )קרם וַּיִׁ ֲעֵליֶהם עֹור ....ְורוחַּ ֵאין בָּ
 עור וגידים(

נו. 11יחזקאל ל"ז  ְרנו לָּ ְגזַּ ְקוֵָּתנו נִׁ ה תִׁ ְבדָּ  ְואָּ

 


