
קיץ תשע"ג - 1 -

תנ"ך )לחינוך החרדי(
תנ"ך )לבתי"ס עצמאיים(, 3 יח"ל, 900421

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ניסוח הנושאים מתבסס על "תכנית הלימודים לבחינות הבגרות בבתי הספר המוכרים העל־יסודיים )החרדיים(", 

מהדורה מתוקנת, התשנ"ו.

בראשית — עיון:  )1(
פירוש רש"י — פרשת תולדות.        

דברים — עיון:  

  פירוש רש"י — פרשיות: דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי תצא. 

בקיאות בספר בראשית כולו.  )2(

נביאים ראשונים — בקיאות בספרים: שמואל א', שמואל ב'.  )3(

נביאים אחרונים וכתובים — עיון בספרים:  )4(
ישעיה — פרקים: מ"א, נ"ג-נ"ח, ס', ס"ו.  

יחזקאל — פרקים: י"ח, ל"ז, ל"ח.  
תהלים — פרקים: ט"ו, י"ט, כ"ד, כ"ט, ל', ל"ג, ל"ד, מ"ו, מ"ז, ק"ל, קל"א, קל"ג, קל"ד, קל"ז, קמ"ה-קמ"ז.   

        

הערה: יש ללמוד את הפרשנים לפרקי הנביאים והכתובים לפי ההנחיה שפורסמה בחוזר מפמ"ר בתחילת 

שנת הלימודים תשס"ט.



קיץ תשע"ג - 2 -

תנ"ך )לבתי"ס עצמאיים(, שאלון א',
2 יח"ל )רק כהשלמה לרמת 5 יח"ל(, 003201

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ניסוח הנושאים מתבסס על "תכנית הלימודים לבחינות הבגרות בבתי הספר המוכרים העל־יסודיים )החרדיים(", 
מהדורה מתוקנת, התשנ"ו.

בראשית — עיון:  )1(

  פירוש רש"י – פרשיות: לך לך, וירא.

קטעים נבחרים מן המפרשים האלה:        

רמב"ן י"ב, ו' עד "לעבדו בפרהסיא". ו.    

ספורנו ט"ו, ו'. ז.    

רמב"ן ט"ו, י"ג ד"ה "וגם את הגוי" מ"ועל דרך הפשט" עד "ואת עמלנו ואת לחצנו". ח.    

רמב"ן כ"ב, א'. ט.    

רמב"ן כ"ב, ט"ז. י.    

שמות — עיון:

פירוש רש"י — פרשיות: בא, בשלח.

קטעים נבחרים מן המפרשים האלה:

רמב"ן י"ב, ב' החל מ"וטעם החדש הזה לכם ראש חדשים" עד "בספרי נביאי בבל  א.    

          ובמגילת אסתר".

רמב"ן י"ב, מ' עד "היה בן שבעים וחמש שנה". ב.    

ספורנו י"ב, מ"ג. ג.    

ספורנו י"ג, ב'. ד.    

ספורנו י"ג, י"ז. ה.    

ספורנו י"ג, י"ח. ו.    

רשב"ם ט"ו, כ"ו. ז.    

רמב"ן ט"ו, כ"ז. ח.    

רמב"ן ט"ז, ב'. ט.    

רשב"ם ט"ז, כ"ג ד"ה "ויאמר אליהם".  י.     

רמב"ן י"ז, א'. יא.    

התמצאות במקרא וברש"י לספר שמות )כל הספר(.  )2(

נביאים ראשונים — בקיאות בספרים: שמואל א, שמואל ב.  )3(

נושאים לעיון בנביאים ראשונים — מתוך הספרים: שמואל א, שמואל ב.  )4(

נביאים אחרונים וכתובים — עיון בספרים:   )5(

ירמיה  — פרקים: א', ב', ל"א, ל"ב, ל"ד.  

תהלים — פרקים: א', ב', י"ט, כ"ז, ל"ג, קל"א, קל"ב, קל"ז, קמ"ו, קמ"ז.        
 

הערה: יש ללמוד את הפרשנים לפרקי הנביאים והכתובים לפי ההנחיה שפורסמה בחוזר מפמ"ר בתחילת 
שנת הלימודים תשס"ט.
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תנ"ך )לבתי"ס עצמאיים(, שאלון ב',
2 יח"ל )רק כהשלמה לרמת 5 יח"ל(, 003202

שים לב!
השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ניסוח הנושאים מתבסס על "תכנית הלימודים לבחינות הבגרות בבתי הספר המוכרים העל־יסודיים )החרדיים(", 

מהדורה מתוקנת, התשנ"ו.

דברים — עיון:  )1(
פירוש רש"י — פרשיות: עקב, ראה, שופטים, כי תצא )עד שלישי(.   

קטעים נבחרים מן המפרשים האלה:  

ראב"ע י"א, י'. ד. 

רמב"ן י"א, כ"ד. ה. 

ספורנו י"א, כ"ו. ו. 

רמב"ן י"ב, כ'. ז. 

ספורנו י"ד, א'. ח. 

רמב"ן ט"ו, י"א ד"ה "כי לא יחדל אביון". ט. 

ראב"ע ט"ז, י"ח. י. 

רמב"ן ט"ז, כ"ב עד "קודם היות עבודה זרה בעולם". יא. 

רמב"ן י"ז, י"א. יב. 

רמב"ן י"ז, י"ד. יג. 

רשב"ם י"ח, ט"ו. יד. 

ספורנו י"ח, כ"א-כ"ב. טו. 

התמצאות במקרא וברש"י לספר במדבר.  )2(

קטע בתורה שלא נלמד: ספר שמות עם מפרשים.  )3(

נביאים אחרונים וכתובים — עיון בספרים:      )4(

ישעיה — פרקים: א', י"א, מ', מ"א, מ"ג, נ"א, נ"ב, נ"ד, נ"ה, ס"ו.  

יחזקאל — פרקים: ג', ט', י"ח, ל"ו, ל"ז.        

תהלים — פרקים: ג', כ"ב-כ"ד, ל"ד, מ"ו, מ"ח, מ"ט, נ"א, ע"ט, צ', צ"ג, צ"ה, ק"ד, ק"ז, קי"ב-קי"ז.  

הערה: יש ללמוד את הפרשנים לפרקי הנביאים והכתובים לפי ההנחיה שפורסמה בחוזר מפמ"ר בתחילת 
שנת הלימודים תשס"ט.


