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תנ"ך כללי 
שאלונים 1261, 1267, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בראשית א. 

סיפורי האבות  .1

בראשית, פרק י"ב; פרק י"ג; פרק ט"ו; פרק ט"ז; פרק י"ח; פרק י"ט; פרק כ"ג; פרק כ"ד; פרק כ"ה, פסוקים   

י"ט-ל"ד; פרק כ"ז; פרק ל"ב, פסוקים כ"ד-ל"ב.

סיפורי יוסף  .2

בראשית, פרק ל"ז; פרק ל"ח; פרק ל"ט; פרק מ"ה; פרק מ"ח; פרק נ'.

סיפור התהוות האומה ב. 

שמות, פרק א'; פרק ב'; פרק י"ג, פסוקים י"ז-כ"ב; פרק י"ד; פרק י"ט; פרק כ', פסוקים א'-י"ח; פרק ל"ד, פסוקים   

א'-ט"ז ופסוקים כ"ז-ל"ה.

נושאי הבחירה ג. 

שיבת ציון  .1

עזרא, פרק א'; פרק ג'.

תהלים, פרק קכ"ו.

חגי, פרק א'.

נחמיה, פרק א'; פרק ח'.

נביא ונבואה  .2

ירמיה, פרק א'; פרק ב', פסוקים א'-כ"ח; פרק כ'; פרק ל"א; פרק ל"ח.

חוק וחברה  .3

ויקרא, פרק י"ט, פסוקים א'-ד' ופסוקים ט'-י"ח.

דברים, פרק ט"ו, פסוקים א'-י"א; פרק ט"ז.

דברים, פרק כ'; פרק כ"א, פסוקים י'-י"ד; פרק כ"ג, פסוקים י'-ט"ו.

מזמורי תהלים  .4

תהלים, פרק א'; פרק ח'; פרק כ"ג; פרק ק"ד; פרק ק"ל.

ספרות החוכמה  .5

איוב, פרק א'; פרק ב'; פרק ג'; פרק י"ג.

קהלת, פרק א', פרק ב'.
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תנ"ך כללי 
עולים חדשים 

שאלון 1264, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בראשית א. 

סיפורי האבות  .1

בראשית, פרק י"ב; פרק י"ג; פרק ט"ז; פרק י"ח; פרק י"ט; פרק כ"ג; פרק כ"ד; פרק כ"ז; פרק כ"ח; פרק ל"ב,   

פסוקים כ"ד-ל"ב.

סיפורי יוסף  .2

בראשית, פרק ל"ז; פרק ל"ח; פרק מ"א; פרק מ"ב; פרק מ"ח; פרק נ'.

סיפור התהוות האומה ב. 

שמות, פרק א'; פרק ב'; פרק ג'; פרק י"ג, פסוקים י"ז-כ"ב; פרק י"ד; פרק י"ט; פרק כ', פסוקים א'-י"ח; פרק ל"ד, פסוקים 

א'-ט"ז ופסוקים כ"ז-ל"ה.

נושאי הבחירה ג. 

שיבת ציון  .1

עזרא, פרק א'; פרק ג'.

תהלים, פרק קכ"ו.

חגי, פרק א'.

נחמיה, פרק א'; פרק ח'.

נביא ונבואה  .2

ירמיה, פרק א'; פרק ב', פסוקים א'-כ"ח; פרק כ'; פרק ל"א; פרק ל"ח.

חוק וחברה  .3

ויקרא, פרק י"ט, פסוקים א'-ד' ופסוקים ט'-י"ח.

דברים, פרק ט"ו, פסוקים א'-י"א.

דברים, פרק כ'; פרק כ"א, פסוקים י'-י"ד; פרק כ"ג, פסוקים י'-ט"ו.

מזמורי תהלים  .4

תהלים, פרק א'; פרק ח'; פרק כ"ג; פרק ק"ד; פרק ק"ל.

ספרות החוכמה  .5

איוב, פרק א'; פרק ב'; פרק ג'; פרק מ"ב.

קהלת, פרק א', פרק ב'.
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תנ"ך כללי 
שאלון 1272, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

המסגרת החוקית של העם א. 

ויקרא, י"ט, 4-1, 18-9, 37-32.

דברים, י"ז, 20-8.

רות — הגיורת הראשונה ב. 

רות, א'; ב'. 
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תנ"ך כללי 
שאלונים 1281, 1287, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

היסטוריוגרפיה ונבואה א. 

היסטוריוגרפיה

מלכים א, י"א, 13-1, 43-26; י"ב; ט"ז, 33-23; י"ז; י"ח; י"ט.

מלכים ב, י"ז; י"ח; י"ט, 37-35; כ"א; כ"ד, 20-8; כ"ה.

דברי הימים ב, ל"ג, 20-1.

מסע סנחריב נגד יהודה 

המסע השלישי של סנחריב ב"מנסרת המכון המזרחי בשיקגו", שורות 49-18, הודפס בעולם התנ"ך, כרך מלכים ב,   

עמ' 157, סעיף 4, או מתוך: מ' כוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט-ו לפסה"נ, ירושלים, תשס"ד, 

עמ' 80-79.

תבליט מארמונו של סנחריב המתאר את הקרב על העיר לכיש מן הארמון של סנחריב, מתוך: עולם התנ"ך, מלכים ב,   

עמ' 165-158.

נבואה

עמוס, ד', 11-1; ה', 27-21.

ישעיה, א'; ב', 4-1.

ירמיה, ז', 24-1; כ"ה, 14-1.

נושאי החובה ב. 

חוק

קריאת שמע — דברים, ו', 15-4.

חוקים סוציאליים — דברים, כ"ד, 22-10.

חוקי המלחמה — דברים, כ'.

חוכמה

איוב, א'; מ"ב.

קהלת, א'.

נביאי אמת ונביאי שקר

דברים, י"ח, 22-9.

ירמיה, כ"ג, 32-25; כ"ח.

תגובות על החורבן ושיבת ציון

יחזקאל, י"ח, 20-1.

חגי, א'.

עזרא, א', 7-1.
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נושאי ההרחבה ג. 

נביאי אמת ונביאי שקר

עמוס, ז', 17-7.

ירמיה, כ"ו.

תגובות על החורבן ושיבת ציון

יחזקאל, ל"ז, 14-1.

איכה, ה'.
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תנ"ך כללי 
שאלון 1282, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

בראשית א. 

סיפורי ראשית האנושות:  .1

בראשית, א'; ב'; ד'; י"א, 9-1.

סיפורי האבות  .2

בראשית, י"ב; י"ח; כ"ב, 19-1; כ"ה, 34-19; כ"ז; כ"ט; ל"ב, 32-22.

נושאי ההרחבה ב. 

חוק וחברה 

עבד ואמה — עבדּות: דברים, ט"ו, 18-12.

קדושים תהיו: ויקרא, י"ט, 18-1, 37-35.

סדרי שלטון: דברים, ט"ז, 20-18; י"ז, 13-8.

חוכמה

איוב, ח'; ל"ח; מ', 5-1.

קהלת, י"א, 10-7; י"ב.
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תנ"ך כללי 
שאלון 1284, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

ראשית א. 

בריאת העולם:  .1

בראשית, ב'; ג'; ט', 17-1; י"א, 9-1. 

אבות האומה:  .2

בראשית, י"ז; כ"א, 21-1; כ"ב, 19-1; כ"ג; ל"ז; מ"ד, 34-18; מ"ה, 16-1.

עבדות וחירות:  .3

שמות, א'; ב'; ג', 14-1.

עם וארצו ב. 

מן ההתנחלות לשופטים ולמלוכה:  .1

יהושע, א', 11-1; ב'.

שמואל א, א'; ט"ז; כ"ח.

שמואל ב, ז', 17-1.

עם אחד שתי ממלכות:  .2

מלכים א, ג'; י"א, 13-1, 43-26; י"ב.

מלכים ב, כ"ד, 20-8; כ"ה.

ירמיה, כ"ח.

גאולה ותקומה:  .3

עזרא, א', 7-1.

תהלים, קל"ז.
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תנ"ך כללי 
שאלון 1361, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

"הולך נגד הרוח" )שחייה נגד הזרם, ערעור על סמכות, מחאה, התנגדות לנורמות חברתיות(

תמר 

בראשית, פרק ל"ח.

ע' רמון, "לב הארי של תמר", בתוך ר' רביצקי )עורכת(, קוראות מבראשית, תל אביב, 1999, עמ' 300-293.

המיילדות

שמות, פרק א', פסוקים ח'-כ"ב.

בת פרעה

שמות, פרק ב', פסוקים א'-י'.

מרים

במדבר, פרק י"ב. 

פרשת המרגלים

במדבר, פרק י"ג. 

בלק ובלעם

במדבר, פרק כ"ב.

בנות צלפחד

במדבר, פרק כ"ז, פסוקים א'- י"א.

רחב

יהושע, פרק ב'.

רצפה בת איה

שמואל ב, פרק כ"א.

ר' מגידוב, "שמואל ב כ"א: רצפה בת איה", מאמרים דידקטיים על פי תוכנית הלימודים במקרא, אגף מורשת, משרד 

החינוך, 2012 )באתר מקראנט(.

אליהו

מלכים א, פרק כ"א.

מיכיהו בן ימלה

מלכים א, פרק כ"ב.

חוזה לך ברח

עמוס, פרק ז', פסוקים י'-י"ז.

שיר השירים

פרק ג', פסוקים א'-ה'; פרק ה', פסוקים ב'-ח'.



קיץ תש"ף - 9 -

תנ"ך כללי 
שאלון 1381, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

מקורות מקראיים א. 

שיר השירים, א'; ג'; ח'.

רות, א'; ב'; ג'; ד'.

דברים, כ"ג, 7-4.

קהלת, ב'; ג'; י"א.

אסתר, ב'; ד'; ה'; ו'; ז'.

קריאת חובה ב. 

רות: "מגמת המגילה", עולם התנ"ך, כרך מגילות, עמ' 74-73.

קהלת: ש' יפת, "חירות הרוח — משנת קהלת לדורות", בתוך: ספר מיכאל, בין הזמן הזה לימים ההם, א' שגיא   

)עורך(, הוצאת רכס, 2007, עמ' 107-97.
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תנ"ך כללי 
שאלון 1382, קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

מנהיגות משה ודוד א. 

משה  .1

מנהיג נולד: מדוע משה זוכה למנהיגות?

שמות, ב'; ג'.

כיצד מנהיג מתמודד עם מצוקות העם?

שמות, ט"ו, 27-22.

מנהיג מתווך ומגן

שמות, ל"ב.

התמודדות משה עם תלונות לאחר שנה במדבר

במדבר, י"א, 22-1.

ערעור על מנהיגות

במדבר, י"ב.

מדוע לא זכה משה להיכנס לארץ?

במדבר, כ', 13-1.

דברים, ג', 29-23.

אובדן מנהיגות וצמיחת קנאות — מה קורה כשהמנהיגות נחלשת?

במדבר, כ"ה.

מות משה — כיצד התורה סוגרת את סיפור חייו של משה?

דברים, ל"ד. 

דוד  .2

הופעת מנהיג חדש

שמואל א, ט"ז.

דוד מול מנהיג מכהן

שמואל א, כ"ד.

כיצד מתואר דוד כראש גדוד

שמואל א, כ"ג, 17-15; ל'.

עליית דוד למלוכה

שמואל ב, א', 27-17; ב', 11-1.

דוד מול בית שאול; דוד מול בת שאול

שמואל א, י"ח, 30-6; י"ט, 18-8.

שמואל ב, ג', 20-12; ו'. 

דוד בחולשתו ובכניעתו במרד אבשלום

שמואל ב, ט"ו; י"ט, 9-1.

המלך בזקנתו

מלכים א, א'.
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נשים במקרא ב. 

אונס

בראשית, ל"ד.

נשים חכמות

שמואל א, כ"ה.

שמואל ב, י"ד, 21-1.

נשים מצילות חיים

יהושע, ב'.

אישה מול הממסד

שמואל ב, כ"א, 14-1.

נשים בעת מלחמה

שופטים, ד'; ה'.

י' זקוביץ וא' שנאן, "מה אירע באוהלה של יעל", לא כך כתוב בתנ"ך, תל אביב 2004, עמ' 229-223.

עקרות ומאבק על אימהות

בראשית, ל"ח.

שופטים, י"ג.


