
קיץ תש"ע - � -

תנ"ך )לבי"ס דתי(
תנ"ך )לבי"ס דתי(, 1 יח"ל, 002104 

 
שים לב!

השאלות במבחן לא יחוברו מהחומר המפורט להלן.

א'-ב', ה', י"א, ט"ו, י"ז-י"ח, כ"ד, ל"א, ל"ג. שמות: 

א'-ו', ח', י', ט"ו, י"ט, ל', ל"ב-ל"ד. במדבר: 

א'-ג', ה', י"ב-י"ג, ט"ו-כ"א. יהושע: 

ב'-ג', ה', י', י"ב, ט"ז-י"ז.  שופטים: 

א'-ג', ה', י"ז-כ', כ"ו-כ"ז, כ"ט-ל'. שמואל א: 

ב', ז', י'-ט"ו, כ"ב. שמואל ב: 

א', ד'-ה', ט'. מלכים א: 



קיץ תש"ע - � -

תנ"ך )לבי"ס דתי(, השלמה ל–5 יח"ל, שאלונים: 002105, 

 002212 ,002106
 

שים לב!

השאלות במבחן לא יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ג', ה'-י"א, י"ד-ט"ז, י"ט-כ"ו, ל"ג-ל"ד, נ'. בראשית: 

י"ב-י"ד, כ"ה, כ"ז-ל"א, ל"ד. דברים: 

א', י"ג-ט"ו, כ"ב. יהושע: 

א'-ב', י"ג.  שופטים: 

ג'-ד', י"ג. שמואל א: 

א', ה', ז', י'-י"ב. שמואל ב: 

י"ג-י"ז. מלכים א: 

א'-ט"ז. מלכים ב: 

ב', ז', י"א-י"ב, י"ד, כ"ב, ל"ה-ל"ז, מ"ד, מ"ט, נ"ד. ישעיה: 

א'-ג', י', י"ב-י"ג, י"ט, כ"ב, כ"ד, ל"ה-ל"ו, ל"ח-ל"ט.  יחזקאל: 

א'-ד', ט'. עמוס: 

ג'-ז'. מיכה: 

א', י"ט, כ"ג, כ"ז, מ"ג, ע"ב, ע"ד, ק"ד, קי"ד, קכ"ב, קכ"ו, קמ"ה, ק"נ. תהלים: 

א'-ב', ד', כ"ח-ל', ל"ח-מ"א. איוב: 

א', י"א. קהלת: 



קיץ תש"ע - � -

תנ"ך )לבי"ס דתי(, 1 יח"ל, השלמה ל–3 יח"ל, שאלונים: 

 002103 ,002102
 

שים לב!

השאלות במבחן לא יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ג', ה'-י"א, י"ד-ט"ז, י"ט-כ"ו, ל"ג-ל"ד, נ'. בראשית: 

י"ב-י"ג, כ"ג, כ"ה, כ"ז-ל"א, ל"ד. דברים: 

א', ה', ז', י'-י"ב, ט"ו, י"ט, כ"ד. שמואל ב: 

י"ג-י"ז. מלכים א: 

א'-ט"ז. מלכים ב: 

ב', ז', י"א-י"ב, י"ד, כ"ב, ל"ז-ל"ט, מ"ד, מ"ט, נ"ד-נ"ה. ישעיה: 

א', י"ט, כ"ג, כ"ז, מ"ג. תהלים: 



קיץ תש"ע - � -

תנ"ך )לבי"ס דתי(, לעולים חדשים, 2 יח"ל, 900401
 

שים לב!

השאלות במבחן לא יחוברו מהחומר המפורט להלן.

ו'-ח', י"ט, כ"א, כ"ה, כ"ט, ל"א-ל"ב, מ"א, מ"ה-מ"ו, נ'. בראשית: 

ה', כ"א, כ"ז. דברים: 

ב'-ג', י"ז-י"ח. מלכים א: 

י"ט, כ"א-כ"ב.  מלכים ב: 

ה', י"ב. ישעיה: 

ט"ו, י"ט, כ"ג, קכ"ו.  תהלים: 

 



קיץ תש"ע - � -

תנ"ך )לבי"ס דתי(, לעולים חדשים, 1 יח"ל, 900411
 

שים לב!

השאלות במבחן לא יחוברו מהחומר המפורט להלן.

א'-ב', ד', ז', ט', י"א, י"ג, ט"ז. שמות: 

ט', ט"ו. במדבר: 

ב'-ד', ו', ח', י'-י"א. יהושע: 

א', ג', י"ג, ט"ו. שופטים: 

י'-י"ב. שמואל א: 

ב'. שמואל ב: 


