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ב"ה

מתווה תכנית לימודים כיתה ו

תורה - ספר דברים 

שיעורים פרקים נושא
 

7 א פתיחה; אירועי השנה השניה )מינוי השופטים ומעשה המרגלים(

המוסר 
והתוכחה )30(

4 ב-ג המעבר בעה”י המזרחי )שנה ארבעים;( בקשת משה להיכנס לא”י

2 ד הדבקות בה’ וגדולת ישראל

4 ד )ט( - ה מעמד הר סיני ועשרת הדברות

2 ו )ד-ט( פרשת שמע

3 ו )י( - ז נסיונות בירושת עמי הארץ

3 ח המסע במדבר המלמד על השגחת ה'; האתגרים הרוחני שבנחלת 
טוב הארץ ובהכרעת יושביה

2 ט- י )יא( ירושת הארץ בזכות האבות ; חטא העגל ועליות משה להר סיני

1 י )יב-כא( מצוות יראת ה’

3 יא השגחת ה’ בארץ ישראל; פרשת “והיה אם שמוע” )השכר והעונש(

2 יא, )כו-לב( הבחירה החופשית ומעמד הברכה והקללה

1 יב “המקום אשר יבחר ה”’

2המצוות )40( יג העמידה כנגד הדחה לעבודה ע”ז: נביא שקר, מסית ועיר הנידחת

3 יד “עם קדוש אתה” חוקות הגוי ומאכלות אסורים ; מעשר שני

3 טו מצוות ממוניות )שמיטת כספים, צדקה והלוואה, מצוות הענקה(
2 טז שלושת הרגלים
4 טז )יח( - יז משפט הצדק, סמכות הסנהדרין ומצוות המלך
2 יח איסורי הקסמים ודרישת העתידות; השמיעה בקול הנביא
2 יט ערי מקלט; הסגת גבול ; עדים זוממים
3 כ דיני מלחמה; מצוות עגלה ערופה
4 כא אשת יפת תאר; דין ירושת בכור; בן סורר ומורה; איסור הלנת מת
4 כב השבת אבדה; טעינה; לא ילבש; שילוח הקן; מעקה; כלאיים; ציצית
5 כג-כד איסור ריבית ; נדרים ; זכויות הפועל; הלוואה ומשכון; מתנות עניים
2 כה מצוות ייבום ; איסור הונאה במשקולות; מחיית עמלק
2 כו ביכורים ומעשרות ; סיום חלק המצוות
4 כז-כח הברכה והקללה

 הברית )20(
3 כט-ל מעמד הברית ; פרשת התשובה
3 לא צוואת משה, מצוות הקהל
3 לב שירת האזינו, עליית משה להר נבו
5 לג-לד ברכות משה, מות משה; פסוקי הסיום

סה”כ: 90 + שיעורי חזרה וסיכום = 100
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נביא- שמואל ב’ 
 
 

 שמואל בספר הצעה לתכנית לימודים 
 

 מס' שיעורים נושא ופרק 
 

 המלכת דוד
 ו(-)א

 שיעורים 10

 2 )א( מספד שאול 

 4 (ג-ב)מלכות דוד בחברון 

 2 )ד( סוף מלכות שאול

 1 )ו(               המלכת דוד בירושלים

 
 ביסוס המלוכה

 י(-)ז
 שיעורים 5

 1 הברית לבית דוד

 1                ח(-)זכיבושי דוד 

 2 )ט( החסד למפיבשת

 1 )י( וארםמלחמת עמון 

מעשה דוד ובת 
 שבע

 שיעורים 3

 1-2 א()יהחטא 

 1-2 (יב) התוכחה והעונש

 אמנון ותמר 
 שיעורים 3

 1-2 ()יגמעשה אמנון ותמר 

 1 יד()אבשלום שב לבית המלך 

 
 

 מרד אבשלום
 שיעורים 9-10

 2 )טו( פרוץ המרד

 2 )טז( יציאת דוד מירושלים

 2 יז()  לופעצת אחית

 2 יח()מות אבשלום,  ,המערכה בעבר הירדן

 2 )יט( שיבת המלךהבשורה, האבל, 

מרד שבע בן 
 (2) בכרי

 2 )כ(מרד שבע בן בכרי 

 
 

דברי דוד 
 (5)האחרונים 

 1 )כא(מעשה הגבעונים 

 1 כב()שירת דוד 

 1 )כג(דברי דוד האחרונים 

 1 כד()המפקד, גורן ארונה 

  סיום

 שיעורים 37                                                                         סה"כ:
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