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ב"ה

מתווה תכנית לימודים כיתה ה

תורה- ספר במדבר 

שיעורים פרקים נושא

 
12 א-ד המפקדים ותפקידי משפחות הלויים  

סידור המחנות 
וההכנות למסע 

לא”י )28(

 

 

 

שנה
שניה

5 ה-ו פרשות הלכתיות )שילוח טמאים, נזיר, סוטה, ברכת 
כהנים(

2 ז קרבנות הנשיאים

2 ח הקדשת הלויים

2 ט, א-יד פסח שני

4 ט, טו - י סדר מסע המחנות

4 יא תלונות – המתאוננים, קברות התאווה  

המסעות 
והתלונות )22(

3 יב מעלת נבואת משה וחטא מרים

6 יג-יד המרגלים

3 טו פרשות הלכתיות )נסכים, חלה, מקושש, ציצית(

6 טז-יז קרח

2 יח מתנות כהונה

2 יט פרה אדומה                       פרק מעבר )2(
5 כ - כא, יט מעקף ארצות אדום ומואב  

המסע בעה”י 
המזרחי )18(

 

 

שנה
ארבעים

2 כא, כ -לה כיבוש הגלעד והבשן מידי סיחון ועוג

7 כב-כד בלק ובלעם

2 כה חטא בעל פעור ומעשה פנחס

2 כו מפקד השנה הארבעים  

  

לקראת הכיבוש 
והנחלה )25(

1 כז א-יא בנות צלפחד

2 כז יב - כג מינוי יהושע

2 כח-כט המוספים

2 ל נדרים

2 לא נקמת מדין

3 לב בקשת בני גד ובני ראובן

2 לג מסעי בני ישראל

2 לד גבולות הארץ

3 לה ערי מקלט

2 לו בקשת ראשי משפחת גלעד

 סה”כ: 92 +שיעורי חזרה וסיכום = 102



מתווה תכנית הלימודים בתנ"ך בבתי הספר של רשת אהלי יוסף יצחק

נביא- ספר שמואל א’  בס"ד
 שמואל אספר הצעה לתכנית לימודים 

 

 מס' שיעורים נושא ופרק 
 
 
 

 פרקי שמואל
 ז(-)א

 שיעורים 12

 2-3 )א( לידת שמואלהקדמה, 

 2 )ב(בית עלי 

 2 )ג( הקדשת שמואל לנביא

 2 )ה( מלחמת אבן העזר

 2 ו(-)הנדודי הארון 

 2 )ז(מעמד התשובה במצפה 

 
 המלכת שאול

 יב(-)ח
 שיעורים 9

 2 (              ח) משפט המלך

 3-4                (י-ט) משיחת שאול

 2 (יא) וחידוש המלוכה מלחמת עמון

 1-2   (ב)ינאום שמואל 

 מלחמות שאול
 (טו-)יג

 שיעורים 5

 3-4 (די-)יג קרב מכמש

 1-2 (טו) מלחמת עמלק

 
 דוד בבית שאול

 כ(-)טז
 שיעורים 7 

 1 (טז)משיחת דוד 

 2 (יז)מלחמת דוד וגלית 

 3 (יט-יח)דוד שר הצבא וחתן המלך 

 1 )כ( דוד ויהונתןברית 

 
 
 

 נדודי דוד
 (זכ-א)כ
 שיעורים 10

 3-4 (כב-כא) נוב, ארץ גת כהני

 1 (ג)כ ההסגרות

 1 )כד(  מעשה הבגד בעין גדי

 2 (ה)כ  מעשה נבל הכרמלי

 1-2 (ו)כ  והצפחתמעשה החנית 

 1 (ז)כ  בשדה פלשתים

 המלחמה בגלבוע
 לא(-)כח

7 

 1 (ח)כמעשה בעלת האוב  

 2 (ל-ט)כדוד וצקלג  

 1-2 (לא)מות שאול  

 1-2 סיום

 שיעורים 50                                                                           סה"כ:

 


	_heading=h.gjdgxs
	Bookmark 2
	Bookmark 3

