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מחשבת ישראל
מחשבת ישראל לבתי ספר דתיים

)שאלון חובה( 38181, 38182 קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על ספר הלימוד “אמונה וגאולה" ועל החוברת “הוגי דעות יהדות המזרח".

פרק ראשון – אדם מחפש את עצמו

עמוד בספרשם המקורשם ההוגה

11-10מצווה ולבהרב בר שאול 

14-13על גבול שני עולמותר' הלל צייטלין

18-17פירוש לספר בראשיתרש"ר הירש

20-19הקדמה לפירוש המשנהרמב"ם

22מסילת ישרים פרק א'רמח"ל

23מסילת ישרים פרק י"טרמח"ל

26-24מכתב מאליהוהרב דסלר 

27מוסר אביךהראי"ה קוק 

פרק שני – אני מאמין – נושא חובה

עמוד בספרשם המקורשם ההוגה

35ליקוטי מוהר"ןרבי נחמן מברסלב

38-36אמונות ודעות, הקדמהרס"ג

40-39מסילת ישרים, הקדמהרמח"ל

44-41חובות הלבבות, הקדמהרבנו בחיי

55-52פירוש למשנה – י"ג עיקריםרמב"ם

58תלמוד בבלי, מסכת נידהתלמוד בבלי, מסכת נידה

59מדרש הגדולמדרש הגדול

63אורות הקודשהראי"ה קוק 

67-66ספר הכוזרי, מאמר שלישיריה"ל

68-67קול דודי דופקהרב סולוביצ'יק

77-69ספר הכוזרי, מאמר ראשוןריה"ל

78איגרת תימןרמב"ם
שים לב: ראה המשך בעמוד הבא.  
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פרק שלישי — אמונה ומידות

עמוד בספרשם המקורשם ההוגה

98-97חובת התלמידיםהאדמו"ר מפיאסצנה

103העמק דברהנצי"ב

109-108מסילת ישרים – פרק כ"גרמח"ל

111דרשות הר"ןהר"ן

116גבורות ה'מהר"ל

117אדר היקרהראי"ה קוק

118עין איההראי"ה קוק

127-126הלכות תשובהרמב"ם 

128-127ספר העיקריםרבי יוסף אלבו

פרק רביעי – אמונה בשעת משבר

עמוד בספרשם המקורשם ההוגה

141פירוש לתורה )ספר בראשית(אברבנאל

145פירוש לתורה  )ספר דברים(מלבי"ם 

148-147ספר הכוזרי – מאמר שלישיריה"ל

151-149מורה נבוכיםרמב"ם

158-156פרקים במחשבת ישראלהרב ישראלי

169-167לתורה ולמועדיםהרב זווין

173-170על התשובההרב סולוביצ'יק

הגיוני עוזיאל, תכלית עקדת יצחק הרב עוזיאל

— חוברת הוגי יהדות המזרח

פרק חמישי – אמונה, תרבות ויצירה

כל המקורות שבפרק זה

פרק שישי – גאולה וימות המשיח

עמוד בספרשם המקורשם ההוגה

196-195פירוש למשנה — הקדמה לפרק חלקרמב"ם

197פירוש לתורהרמב"ן 

201-200ממעייני הישועההרב חרל"פ

204-203ההרוגה עליךהאדמו"ר מסלונים

211-208צפית לישועההחפץ חיים

217אורות הקודשהראי"ה קוק

218לנתיבות ישראלהרב צבי יהודה קוק

גאולת משה – חוברת הוגי יהדות המזרחהרב כלפון 

פרק שביעי – החיים והמוות

כל המקורות שבפרק זה
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מחשבת ישראל לבתי ספר דתיים
)שאלון חובה לעולים(

38172 , 38184 קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

המיקוד מבוסס על ספר הלימוד “אמונה וגאולה" ועל החוברת “הוגי המזרח".

פרק שני – אני מאמין – נושא חובה

עמוד בספרשם המקורשם ההוגה

35ליקוטי מוהר"ןרבי נחמן מברסלב

38-36אמונות ודעות, הקדמהרס"ג

40-39מסילת ישרים, הקדמהרמח"ל

44-41חובות הלבבות, הקדמהרבנו בחיי

46-45מאמר הדורהראי"ה קןק

55-52פירוש למשנה – י"ג עיקריםרמב"ם

57-56אמונה וביטחוןחזון איש

58תלמוד בבלי, מסכת נידהתלמוד בבלי, מסכת נידה

59מדרש הגדולמדרש הגדול

63אורות הקודשהראי"ה קוק 

64אורות התורההראי"ה קוק

67-66ספר הכוזרי, מאמר שלישיריה"ל

77-69ספר הכוזרי, מאמר ראשוןריה"ל

78איגרת תימןרמב"ם
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מחשבת ישראל לבתי ספר דתיים
שאלונים 38381 , 38382 )שאלון ֶהגבר(

קיץ תש"ף

שים לב!
השאלות במבחן חוברו מן החומר המפורט להלן.

ציון העמודים מתייחס לחוברות הלימוד בהוצאת מדרשיית נועם. 

סוגיה א — תורה ומצוות 

עמ'שם המקורשם ההוגה

16-7אמונות ודעותרס"ג

26-19חובות הלבבותרבנו בחיי

38-27ספר הכוזרי מאמר ראשון ומאמר שניריה"ל 

69-59שמונה פרקיםרמב"ם 

90-79הלכות דעותרמב"ם 

146-139ספר העיקרים, מאמר שלישי, פרקים כז-כחרבי יוסף אלבו

156-153תפארת ישראל — פרק ב מהר"ל

165-157חזון הצמחונות — אפיקים בנגבהראי"ה קוק

סוגיה ב — עם ישראל עם סגולה

עמ'שם המקורשם ההוגה

37-7ספר הכוזרי, מאמר ראשון ומאמר שניריה"ל 

52-41איגרת תימןרמב"ם

56-53משנה תורה — הלכות עבודת כוכביםרמב"ם

87-84נצח ישראל, פרק יא )באופן חלקי(מהר"ל

113-106הקדמה לשבת הארץ )באופן חלקי(הראי"ה קוק

159-147קול דודי דופק )באופן חלקי(הרב סולוביצ'יק

סוגיה ג — בחירה, השגחה, שכר ועונש

עמ'שם המקורשם ההוגה

16-7אמונות ודעותרס"ג

31-21שמונה פרקיםרמב"ם

47-41פירוש לתורהרמב"ן

62-48דרך ה', חלק ארמח"ל

72-65דרך ה', חלק ב, פרק ג'רמח"ל

86-81אמונה וביטחון, פרק ב חזון איש

95-90מכתב מאליהו )באופן חלקי(הרב דסלר


