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 שם:______________       תאריך:____________

 שנה סיכום –' חמבדק מיומנויות למידה בתנ"ך לכיתה 

 קראו היטב את ההוראות:

 הגימטריי .1

 :לאותיות הבאים המספרים את המירו .א

47-  

61-  

 :למספרים הבאות האותיות את המירו .ב

  -ו"ל

  -ג"מ

  -קי"ד

 

 ך "התמצאות בתנ .2

 איתור פרק ופסוק  .א

 הפסוקים של הראשונה המילה את וכתבו "שופטים" רבספ פתחו

 : הבאים

 _________ 30פסוק  'גפרק  .1

 ________ 27ח פסוק "יפרק  .2

 איתור ספר, פרק ופסוק. ב

 כתבו את המילה הראשונה של הפסוקים הבאים: 

 ______________ 17שמואל א ט"ז, . 1

 _____________      19' ב. יהושע 2

 ______________ 14דברים י"ז, . 3
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 הכרת הספרים.3

, נביאים קבוצות: תורהלוש את הספרים הבאים בטבלה לפי ש נומיי

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

 

 יהושע, שופטים, דברים, שמואל, משלי

 

 כתובים נביאים תורה

1. 1. 1. 

---------------------- 2. ---------------------- 

--------------------- 3. ---------------------- 

--------------------- ---------------------- ---------------------- 

 

 

 ציר זמן .4

 סדר לפי אותם וסדרבתנ"ך.  המוזכרים מנהיגים מספר כםלפני

  : נהגתם את עם ישראלה

 יוסף, יהושע, משה, דוד, שמואל, שאול

 

1. __________________ 

2__________________ . 

3__________________ . 

4__________________ . 

5__________________ . 
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 וכינויים חבורים:   ההיפוך וו"הבנת פסוקים: טעמי המקרא ו. 5

וחלקו את הפסוק לשני חלקים עיקריים לפי  4א. קראו את שופטים י"ז, 

 אתנח(:  -ומו של הטעםטעמי המקרא )היעזרו במיק

 

ת ב אֶׁ ף ַוִתְתֵנהּו ַלּצֹוֵרף ַוַיֲעֵשהּו -ַויָּשֶׁ סֶׁ אַתִים כֶׁ ף ְלִאּמֹו ַוִתַקח ִאּמֹו מָּ סֶׁ ַהכֶׁ

ְיהּו ה ַוְיִהי ְבֵבית ִמיכָּ ל ּוַמֵסכָּ סֶׁ    פֶׁ

 

 :כםבלשונ הפסוק את כתבוב.    

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 :        השוואה .6

 ספר בראשית פרק ל' ספר שמואל פרק א'

ָהָרָמַתִים צֹוִפים ֵמַהר -ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן א

ְולֹו ְׁשֵתי  ב  .ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ]...[

ָנה ָנִׁשים ֵׁשם ַאַחת ַחָנה ְוֵׁשם ַהֵשִנית ְפנִ 

ַוְיִהי ִלְפִנָנה ְיָלִדים ּוְלַחָנה ֵאין ְיָלִדים ַוִתְבֶכה 

ַויֹאֶמר ָלּה ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה   ח  .ְולֹא תֹאַכל

ַחָנה ָלֶמה ִתְבִכי ְוָלֶמה לֹא תֹאְכִלי ְוָלֶמה 

ֲהלֹוא ָאֹנִכי טֹוב ָלְך ֵמֲעָשָרה   ֵיַרע ְלָבֵבְך

 .ָבִנים

לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְתַקֵנא  ַוֵתֶרא ָרֵחל ִכי א

ִלי -ַיֲעֹקב ָהָבה-ָרֵחל ַבֲאֹחָתּה ַותֹאֶמר ֶאל

ַאף -ַוִיַחר ב  .ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי-ָבִנים ְוִאם

ַיֲעֹקב ְבָרֵחל ַויֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאֹנִכי 

 ..ָבֶטן-ָמַנע ִמֵמְך ְפִרי-ֲאֶׁשר

 

 ני הסיפורים: א. ציינו נקודת דמיון אחת בין ש

 

____________________________________________________ 

 . ציינו נקודת שוני אחת בין שני הסיפורים. התייחסו לתגובת הבעל: ב

 

____________________________________________________ 



 סיום כיתה ח' -מבדק מיומנויות למידה

 

 4 

 קריאת מפה:  .7

מות שבהם ועבר הירדן. במפה ניתן לראות את המקו ת ערי כנעןלפניכם מפ

  ישבו העמים הכנענים לפני התנחלותם של בני ישראל. 
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 : והשלימוה קראו את המפ

  יושב לאורך ים המלח: ___________הציינו את שם העם . א

העמים היושבים לאורך הים התיכון: __________,  ציינו את שמות שלושת. ב

_________ __________ , 

 ימת הכנרת: __________ ציינו את שם העם היושב לאורךג. 

 ____________________ מיהו העם היושב בדרום ארץ כנען? .ד

הסבירו ? קשהמשימה  היתה משימת כיבוש הארץ. האם לפי המפה ה

__________________________________________________ 

 

 מילה מנחה ומשמעותה. 8

  :16-12ם של דוד ושאול בשמואל א ט"ז, קראו את סיפור

  ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב ֹרִאי-ַוִיְשַלח ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם יב 

ר   ֵחהּו ִכי 'הַויֹאמֶׁ ה הּוא-קּום ְמשָּ ת יג  .זֶׁ ן ַוִיְמַשח -ַוִיַקח ְשמּוֵאל אֶׁ מֶׁ ן ַהשֶׁ רֶׁ קֶׁ
יו ַוִתְצַלח רּוחַ  חָּ ב אֶׁ רֶׁ ל 'ה-ֹאתֹו ְבקֶׁ מָּ -אֶׁ ִוד ֵמַהיֹום ַההּוא וָּ ם ְשמּוֵאל דָּ ה ַויָּקָּ ְעלָּ

ה תָּ מָּ רָּ ְך הָּ אּול ּוִבֲעַתתּו רּוחַ  'הְורּוַח  יד  .ַוֵילֶׁ ה ֵמִעם שָּ רָּ ה ֵמֵאת -סָּ עָּ רָּ

יו-ַויֹאְמרּו ַעְבֵדי טו  .'ה אּול ֵאלָּ א רּוחַ -ִהֵנה  שָּ ה -נָּ עָּ  ֱאֹלִהים רָּ

ָך יָּה -יֹאַמר טז .ְמַבִעתֶׁ יָך ְיַבְקשּו ִאיש ֹיֵדַע ְמַנֵגן ַבִכנֹור ְוהָּ נֶׁ יָך ְלפָּ דֶׁ א ֲאֹדֵננּו ֲעבָּ נָּ

יָך רּוחַ  לֶׁ ְך-ִבְהיֹות עָּ ה ְוִנֵגן ְביָּדֹו ְוטֹוב לָּ עָּ   .ֱאֹלִהים רָּ

 

 ___כמה פעמים מופיעה מילה זו? _. מהי המילה המנחה בכתוב? ____א. 

 הבאים:  הבאים מילה זו בפסוקיםב. מה מתארת 

 ________________________________________: _13בפסוק  -

 ______________________________________: ___14בפסוק  -

 ________________________________________: _16 בפסוק -

 ג. מה ביקש המספר למסור בחזרה על מילה זו בהתייחסו לשאול ולדוד?

______________________________________________ 
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  נוסחא חוזרת בכתוב:. 9

 קראו את הפסוקים הבאים: 

 :1י"ח, שופטים 

ש א ִני ְמַבקֶׁ ט ַהדָּ ֵהם ֵשבֶׁ ֵאל ּוַביִָּמים הָּ ְך ְבִיְשרָּ לֶׁ ֵהם ֵאין מֶׁ ת -ַביִָּמים הָּ בֶׁ שֶׁ ה לָּ לֹו ַנֲחלָּ

ה ּלֹו ַעד-ִכי לֹא ְפלָּ ה-ֹום ַההּוא ְבתֹוְךַהי-נָּ ֵאל ְבַנֲחלָּ  .ִשְבֵטי ִיְשרָּ

 :1י"ט, שופטים 

ר ְבַיְרְכֵתי ַהר א ֵאל ַוְיִהי ִאיש ֵלִוי גָּ ְך ֵאין ְבִיְשרָּ לֶׁ ֵהם ּומֶׁ ְפַרִים -ַוְיִהי ַביִָּמים הָּ אֶׁ

ה-ַוִיַקח ם ְיהּודָּ חֶׁ ש ִמֵבית לֶׁ גֶׁ ה ִפילֶׁ   לֹו ִאשָּ

 : 25שופטים כ"א, 

ֵאלַביָּ  כה ְך ְבִיְשרָּ לֶׁ ֵהם ֵאין מֶׁ ה  ִמים הָּ יו ַיֲעשֶׁ ר ְבֵעינָּ  .ִאיש ַהיָּשָּ

 הפסוק החוזר מציג עובדה. מהי העובדה?א. 

_____________________________________________________ 

. האם העובדה שאין מלך בישראל בימים ההם 25. קראו את שופטים כ"א, ב

פן חיובי או שלילי? הסבירו. )ימי השופטים( מוצגת באו

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 : עמדות שונות בכתוב. 10

תם הראשונה של שאול לפגישמוצגות שתי עמדות שונות ביחס  שמואלבספר 

  ו השניים לראשונה?מתי נפגש. ודוד

 :22-23שמואל א ט"ז קראו 

אּול ל  ַוִיְשַלח שָּ ד-אֶׁ ַני-ִיַשי ֵלאֹמר: ַיֲעמָּ ִוד ְלפָּ א דָּ י-ִכי  נָּ א ֵחן ְבֵעינָּ צָּ יָּה  מָּ ִבְהיֹות   ְוהָּ
ל-רּוחַ  אּול-ֱאֹלִהים אֶׁ ת  שָּ ִוד אֶׁ ַקח דָּ אּול ְוטֹוב לֹו  ְביָּדֹוְוִנֵגן   ַהִכנֹור-ְולָּ ַוח ְלשָּ   ְורָּ

ה עָּ רָּ יו רּוַח הָּ לָּ ה ֵמעָּ רָּ   ְוסָּ

 : 55שמואל א י"ז, קראו 

ת אּול אֶׁ ִוד-ְוִכְראֹות שָּ ל  ֹיֵצא ִלְקַראת ַהְפִלְשִתי  דָּ ַמר אֶׁ א-אָּ בָּ ן  ַאְבֵנר ַשר ַהּצָּ -ִמי-בֶׁ
ה ַהַנַער ַאְבֵנר ר ַאְבֵנר  זֶׁ ְך ִאםַנְפְשָך הַ -ֵחי  ַויֹאמֶׁ לֶׁ ְעִתי-ּמֶׁ דָּ  יָּ
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 כיצד נפגשו שאול ודוד לראשונה על פי פרק ט"ז? א. 

__________________________________________________ 

כיצד נפגשו שאול ודוד לראשונה על פי פרק י"ז? ב. 

__________________________________________________ 

  :קורותסכמו מהי הסתירה העומדת בין שני המג. 

___________________________________________________ 

 

 :םהכרת חספוסים בכתוב ודרכי יישוב. 11

 : 19וגם שמואל ב' כ"א,  50. קראו שמואל א י"ז, א

ִוד - ֱחַזק דָּ ן-ִמן ַויֶׁ בֶׁ אֶׁ ַלע ּובָּ ת  ַהְפִלְשִתי ַבקֶׁ ב  ַוְיִמֵתהּו ַהְפִלְשִתי-ַוַיְך אֶׁ רֶׁ ִוד-ין ְבַידֵא   ְוחֶׁ  דָּ

ן - ן בֶׁ נָּ ְלחָּ ְליָּת ַהִגִתי ֹאְרִגים ֵבית ַהַּלְחִמי ַיְעֵרי-ַוַיְך אֶׁ  ֵאת גָּ

הכתובים?  העולה משני הסתירה מהי

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 : 5ים א כ', . קראו גם דברי הימב

ן ן בֶׁ נָּ ְלחָּ ִעיר-ַוַיְך אֶׁ ת ( יעור )יָּ ְליָּת ֲאִחיַלְחִמי -אֶׁ  ַהִגִתי גָּ

שהצגת בסעיף ב?  הסתירהכיצד פותר ספר דברי הימים את 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ! ה ח ל צ ה ב


