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שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

שים לב: פרק מקרא שלא ייכלל במבחן — גם החומר החוץ–מקראי, הנלווה אליו לפי התכנית, לא ייכלל במבחן.

נושא הגג: "מלכים ונביאים" 

סיפור

א', ג', ח' פסוקים �-30. מלכים א:  

ב' פסוקים �-22, כ"א-כ"ג. מלכים ב:  

חוק

י"ב, פסוקים �-�4. דברים:  

מזמורים

קכ"ב. תהלים:  

נבואה

ב' פסוקים �-�3, י"ב פסוקים �-6, כ' פסוקים �8-7.  ירמיה:  

נושא חובה: "עלילות הראשית" 

בריאה

מ' פסוקים �4-�2, נ"א פסוקים �0-9. ישעיה:  

ק"ד. תהלים:  

גן עדן

ל"א פסוקים �-��. יחזקאל:  

נושא בחירה: "חורבן, גלות וגאולה" 

תגובות על החורבן והגלות

א'. איכה:  

גורל שארית הפליטה בארץ

מ"ב, מ"ג פסוקים �-7. ירמיה:  

התקווה לגאולה בקרב גולי בבל

מ' פסוקים �-�4. ישעיה:  

שיבת ציון

ד' פסוקים �-7, ח' פסוקים �9-4. זכריה:  

               שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.
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נושא בחירה: "אדם וגורלו בספרות החכמה" 

ויכוח עם הרעים

ד' פסוקים �-9, �9-�7. איוב: 

מענה אלוהים ותגובת איוב

כ"ח, ל"ח פסוקים �-�5, ל"ט פסוקים �-8, מ"ב פסוקים �-6. איוב: 

 

נושא בחירה: "חיי הפרט והכלל בראי השירה" 

אני לדודי ודודי לי

ח'. שיר השירים: 

שירו לנו משירי ציון

מ"ח. תהלים: 

הצבי ישראל על במותיך חלל

א' פסוקים, 27-�7. שמואל ב: 

נחלתנו נהפכה לזרים

ה'. איכה: 

לא ינום ולא יישן שומר ישראל

כ"ג, קכ"א. תהלים: 

נושא בחירה: "חוק וחברה במקרא" 

לא יישאלו שאלות על הנושאים האלה:

גר, יתום ואלמנה.  —

שמיטת קרקעות, שמיטת חובות.  —

עבד ואמה עבריים.  —

שים לב: השאלות בנושא הבחירה "חוק וחברה במקרא" יחוברו מהנושאים האלה:  

מקור החוק, מטרתו והיקפו.  —  

לווה.  —  

רצח.  —  

חוקי מלחמה.  —

איסור לקיחת שוחד.  —  

נושא בחירה: "המאבק לחברה מוסרית — ערך מרכזי בנבואה" 

המוסר מכריע את גורל העם

כ"ב פסוקים �-�6. יחזקאל:  

המוסר מכריע את גורל ההנהגה

כ"ב פסוקים 3�-23, ל"ד פסוקים �-�0. יחזקאל:  

מוסר ופולחן

ז' פסוקים �-�5, �28-2. ירמיה:  
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תנ"ך )לבי"ס כללי(, לעולים חדשים, 2 יח"ל, 900161 
 

שים לב!

החומר המפורט להלן לא ייכלל במבחן.

כ"ז-כ"ח. בראשית:   

כ"א פסוקים �7-�2, כ"ב פסוקים 26-24. שמות:   

ט"ז פסוקים �-20. דברים:   

א' פסוקים �-��. יהושע:   

א', י"ז. שמואל א:   

ה' פסוקים �-9. שמואל ב:   

ג'. מלכים א:   

כ"ד פסוקים 20-8. מלכים ב:   

ב' פסוקים �-4, מ' פסוקים �-��. ישעיה:   

ל"ז פסוקים �-�4. יחזקאל:   

א'. יונה:    

מ"ב פסוקים �7-7. איוב:   

ד'. רות:    

קכ"ב, קכ"ו. תהלים:   


