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 שם:______________       תאריך:____________

 תחילת השנה -למידה בתנ"ך מיומנויות מבדק 

 קראו היטב את ההוראות:

 גימטרייה .1

 

 את המספרים הבאים לאותיות: וריהמ .א

13-  __________ 

15-   __________ 

35-   __________ 

42- ___________ 

 

 את האותיות הבאות למספרים: וריהמ .ב

 __________ - י"א

 __________- ט"ז

 __________ -כ"ז

 __________ -ב"ל

 __________ -מ"ה

 

 מימין לשמאל:  -את הצירופי האותיות בגימטרייה לפי סדר עולה וסדר .ג

 

 מ"ה, כ"ג, ד', י"ז, ל"א, ט"ז

 

_______ ,_______ ,_______ ,_______ ,_______ ,______ 
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 התמצאות בתנ"ך  .2

 איתור פסוק .א

את המילה הראשונה של בו וכת ”שמות"את פרק א' בספר  ופתח

 הבאים: הפסוקים

 _____________ 5פסוק  .1

 ____________  17פסוק  .2

 _____________ 20פסוק  .3

 

 איתור פרק .ב

 פרקיםהאת המילה הראשונה של  בווכת "שמות"בספר  ופתח

 הבאים:

 _________ - פרק ב' .1

 ________ - פרק י"ב' .2

 _________ -פרק ל"ב .3

 

 איתור פרק ופסוק  .ג

 הפסוקיםאת המילה הראשונה של  בווכת "שמות"בספר  ופתח

 הבאים: 

 _________ 3ו פסוק "פרק כ .1

 ________ 12' פסוק פרק מ .2

 ________ 20פסוק  'פרק ה .3

 , פרק ופסוקאיתור ספרד. 

 הבאים: הפסוקים את המילה הראשונה של  בוכת

 ______________  55ז',  . במדבר1

 _____________8א י"ד, . מלכים 2

 ______________ 23ז',  . יהושע3
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 טעמי המקרא. 3

 .3' פסוק גבפרק  "שמות"בספר  ופתח

 אתנח: ____________ -את המילה שמעל לטעם וקיהעת .א

 סוף פסוק: ___________ -את המילה שלפני הטעם וקיהעת .ב

את החלק  )סמנו: סוק לשני חלקים בעזרת טעמי המקראאת הפ וחלק .ג

 הראשון של הפסוק ואת החלק השני של הפסוק(

-לֹא ַמּדּועַ   ַהֶזה ַהָגֹדל ַהַמְרֶאה-ֶאת ְוֶאְרֶאה ָנא-ָאֺסָרה ֹמֶשה ַויֹאֶמר

 ַהְסֶנה ִיְבַער

 

 הכרת הספרים.4

 :המילה תנ"ך מהן שלוש המילים מהן מורכבת .א

_______________ ,______________ ,_____________ 

לפי שתי קבוצות: תורה ונביאים. את הספרים הבאים בטבלה  נומיי .ב

 לכתוב את שמות הספרים על פי סדר הופעתם בתנ"ך. ודיהקפ

 

 בראשית, יהושע, דברים, מלכים, שמות,ויקרא, 

 שופטים, במדבר, שמואל

 

 נביאים תורה

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5.  
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 ציר זמן.5

 סדר לפי אותם וסדר. בתנ"ך המוזכרים אירועים מספר כםלפני

 : התרחשותם

 , העולם בריאת, השופטים תקופת, מצרים יציאת, מלכות שלמה

 מתן תורה, האבות תקופת, המקדש בית חורבן, כנען ארץ כיבוש

 

1__________________ . 

2__________________ . 

3__________________ . 

4__________________ . 

5__________________ . 

6__________________ . 

7__________________ . 

8__________________ . 

 

 .שליטה בסימני הניקוד6

 :את המילה בעלת הניקוד הנכון יפוקאת המשפט וה וקרא

לבניית הערים, בני ישראל היו  ְלָבָנה  /  ְלֵבָנהכדי לייצר  .א

 צריכים ללקט תבן. 

 על יציאת מצרים. ְמַסֵפר /  ִמְסָפר ספר שמות    .ב

 מרגלים לארץ כנען.  ָשְלחֹו  /  ָשְלחּובני ישראל    .ג

 בידי הייתי הורג אותך. ֹחֵרב /  ֶחֶרב אם הייתה    -בלעם אמר .ד

 

 הבנת פסוקים. 7

 לדוגמא:    :כםבלשונ הבאים הפסוקים את בוכת

  -"ֹחֵרָבה ָהֱאֹלִהים ַהר-ֶאל ַוָיבֹא ַהִמְדָבר ַאַחר ַהצֹאן-ֶאת ַוִיְנַהג"

 הוא הנהיג את הצאן במדבר והוא בא להר האלהים לחורב" 
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 ”ַהְיֹאר-ַעל ִלְרֹחץ ַפְרֹעה-ַבת ַוֵתֶרד" -

_______________________________________________ 

 ”ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך ה' ָאֹנִכי" -

_______________________________________________ 

 "ַפְרֹעה-ְלַבת ַוְתִבֵאהּו ַהֶיֶלד ַוִיְגַדל" -

_______________________________________________ 

 ”ְלַתִנין ְיִהיו ַפְרֹעה-ִלְפֵני ְוַהְשֵלְך ַמְטָך-ֶאת ַקח" -

_______________________________________________ 

 "ַהִמְדָבָרה ֹמֶשה ִלְקַראת ֵלְך" -

 

 

 . השוואה8

איזו סמנו .  א. השוו בין התנ"ך לבין סרט המתאר את בריאת העולם

 ? ביותר תשובה מבין הבאות מציגה השוואה נכונה

  התנ"ך מורכב ממילים כתובות ואילו סרט הטבע מורכב מצילומים

 וקולות. 

  משתמש בשחקניםהתנ"ך מתאר את עם ישראל וסרט הטבע 

 בע מתארים את בריאת העולםטה טגם התנ"ך וגם סר 

 ההבדל טבע מתארים את בריאת העולםגם התנ"ך וגם סרט ה .

בינהם הוא שהתנ"ך מורכב ממילים כתובות ואילו הסרט מורכב 

 מצילומים וקולות. 

מבין התשובות המופיעות בסעיף א'  שאיננה נכונהב.  בחרו בתשובה אחת  

 . סבירו מדוע זו איננה השוואה מלאהוה

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 


