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 שם:______________       תאריך:____________

 שנה סיכום –מיומנויות למידה בתנ"ך מבדק

 קראו היטב את ההוראות:

 גימטריה .1

 המירו את המספרים הבאים לאותיות: .א

16 =  __________ 

88 =   __________ 

68 = ___________ 

 המירו את האותיות הבאות למספרים: .ב

 ____= ט"ו 

 ____ =ל"ה 

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

 

 ז', ל"ב, כ"הע"ב, מ"ז, י"ח, 

 

_______ ,_______ ,_______ ,_______ ,_______ 

 התמצאות בתנ"ך  .2

 איתור פרק ופסוק  .א

 של הפסוקים הבאים:  הראשונהוכתבו את המילה  "שמות"פתחו בספר 

 _________ 11פרק ט"ז פסוק  .1

 ________ 17פרק ל"ח פסוק  .2

 איתור ספר, פרק ופסוק. ב

 של הפסוקים הבאים:  הראשונהכתבו את המילה 

 ______________ 99. במדבר י', 1

 _____________      1. יהושע ז' 9

 ______________ 98. מלכים א' ו'  8

 טעמי המקרא. 3

 .19פתחו בספר "שמות" בפרק ג' פסוק 

 אתנח: ____________ -שמעל לטעםהעתיקו את המילה  .א

 סוף פסוק: ___________ -העתיקו את המילה שלפני הטעם .ב
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)סמנו את החלק הראשון של חלקו את הפסוק לשני חלקים בעזרת טעמי המקרא:  .ג

 הפסוק ואת החלק השני של הפסוק(

 

ן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהֹלְך-ַוֲאִני ָיַדְעִתי ִכי לֹא  ָיד ֲחָזָקהְולֹא בְ   ִיתֵּ

 

 הכרת הספרים.4

 והקפידאת הספרים הבאים בטבלה לפי שלוש קבוצות: תורה, נביאים וכתובים.  מיינו

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

 

 , שמות, ויקרא, במדברתהלים, יהושע, דברים, 

 , שמואלבראשיתשופטים, 

 

 כתובים נביאים תורה

1. 1. 1. 

9. 9. ------------------- 

8 . 8. ------------------- 

4 .  ------------------- ------------------- 

5 . ------------------- ------------------- 

 

 

 ציר זמן .5

 לפניכם מספר אירועים המוזכרים בתנ"ך. סדרו אותם לפי סדר התרחשותם:  

כיבושי יהושע, חורבן בית הולדת משה, , עגל הזהב, מגדל בבל, מתן תורה בהר סיני

 המקדש, חיי אברהם, חטא המרגלים

1__________________ . 

9__________________ . 

8__________________ . 

4__________________ . 
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5__________________ . 

6__________________ . 

7__________________ . 

8 .__________________ 

 

 שליטה בסימני הניקוד  . 6

 

 קראו את המשפט והקיפו את המילה בעלת הניקוד הנכון:

 הוציא את בני ישראל ממצרים ָמַשה  /  ֹמֶשה .א

 הרהטים במים.  ֶאת /  ַאת  לאּו/ מ   לאּומֹ בנות מדין  .ב

 שנים.  8333על ארץ מצרים לפני   ֹמֵלך  /  ָמַלךפרעה   .ג

 . לכ  ֺאָכל /  אֹ הסנה איננו    .ד

 

 הבנת פסוקים: ו"ו ההיפוך, ה"א המגמה וכינויים חבורים: . 7

 בלשונכם: הבאים הפסוקים את כתבו

ֶרד ַבת           -”ַהְיֹאר-ַפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל-לדוגמא: "ַותֵּ

 בת פרעה ירדה להתרחץ ביאור        

 

ף ַוָיָשב" - " ְוֶאָחיו הּוא ִמְצַרְיָמה יֹוסֵּ

_______________________________________________ 

 "ִמָםָרה ַמִים ִלְשֹתת ָיְכלּו ְולֹא ָמָרָתה ַוָיֹבאּו" -

_______________________________________________ 

 " ְבִריתֹו-ַנֲאָקָתם ַוִיְזֹכר ֱאֹלִהים ֶאת-"ַוִיְשַמע ֱאֹלִהים ֶאת -

_______________________________________________ 

 ")ההיא( ָהָאֶרץ ַהִהוא-"]...[ ְלַהִצילֹו ִמַיד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן -

      _______________________________________________ 
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 :        השוואה .8

  ספר דברים:מספר במדבר ומלפניכם ציטוטים 

 ע"י משה סיפור  כפי שסופרה – 'דברים א סיפור כפי שקרהה -ג"במדבר י

ר  א  אֹמרֹמֶשה -ֶאל 'הַוְיַדבֵּ ְלָך ֲאָנִשים -ְשַלח ב. לֵּ

ל -ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר-ְוָיֺתרּו ֶאת י ִיְשָראֵּ ן ִלְבנֵּ ֲאִני ֹנתֵּ

ה  ִתְשָלחּו ֹכל  ֲאֹבָתיוִאיש ֶאָחד ִאיש ֶאָחד ְלַמטֵּ

ַוִיְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ִמִםְדַבר ָפאָרן  גָנִשיא ָבֶהם. 

י 'הִפי -ַעל י ְבנֵּ ָםה.-ֺכָלם ֲאָנִשים ָראשֵּ ל הֵּ  ...ִיְשָראֵּ

 

ַלי  כב ַותֹאְמרּו ִנְשְלָחה  ֺכְלֶכם)למשה( ַוִתְקְרבּון אֵּ

ינּו ְוַיְחְפרּו ָהָאֶרץ ְוָיִשבּו ֹאָתנּו -ָלנּו ֶאת-ֲאָנִשים ְלָפנֵּ

ת ֶהָעִרים ֲאֶשר -ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ַנֲעֶלה-ָדָבר ֶאת ָבּה ְואֵּ

יֶהן.  יַני ַהָדָבר ָוֶאַקח ִמֶכם  כגָנבֹא ֲאלֵּ ַוִייַטב ְבעֵּ

ים ָעָשר ֲאָנִשים ִאיש ֶא   .ָחד ַלָשֶבטְשנֵּ

 

 את ההשוואה המדויקת ביותר בין שני הפסוקים:  ההמציג התשובהסמנו את א. 

 י"ג ובדברים א' מתואר סיפור המרגלים בבמדבר 

 י"ג ובדברים א' מתואר סיפור המרגלים. בשמות י"ג מתואר כי ה' שולח את  בבמדבר

 המרגלים ואילו בדברים א' מסופר כי העם ביקש לשלוח מרגלים. 

 י"ג מתואר כי ה' ציווה על שליחת המרגלים ואילו בדברים א' מסופר כי האנשים  בבמדבר

 ביקשו לשלוח מרגלים. 

 מרגלים.  19י"ג משה שולח את המרגלים לראות מה הארץ ובדברים א' נבחרים  בבמדבר 

 

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

 איננה השוואה מלאה. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



 שנהסוף  -מבדק מיומנויות למידה בתנ"ך
 

 5 

 

 : מפה קריאת .8

 

 

 לפניכם מפה המתארת מסלולים משוערים  של בני ישראל במהלך נדודיהם במדבר. 

 קראו את המפה וענו על השאלות הבאות: 

 הארץ במצרים אשר ממנה יצאו בני ישראל למסעיהם? __________ חבל . איך נקראא

מכיוון שלוש הדרכים הללו הולכות ם מוכרות שחצו את מדבר סיני. . המפה מציינת שלוש דרכיב

 ._________ לכיוון ___________

האם  ישראל במסעם ממצרים לכנען?ביותר עבור בני  מתוך שלוש הדרכים, מהי הדרך הקצרה. ג

זו הדרך הצפונית ביותר או הדרומית ביותר? 

__________________________________________________ 

ך הקצרה ביותר? בתשובתכם היעזרו . כיצד מסבירה התורה מדוע לא הלכו בני ישראל בדרד

. 18-17בשמות י"ד, 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


