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 שם:______________       תאריך:____________

 תחילת שנה -' חמבדק מיומנויות למידה בתנ"ך לכיתה 

 קראו היטב את ההוראות:

 התמצאות בתנ"ך  .1

 איתור פרק ופסוק  .א

 הפסוקיםוכתבו את המילה הראשונה של  "יהושע"פתחו בספר 

 הבאים: 

 _________ 1פסוק  ו'פרק  .1

 ________ 15פסוק  ט'פרק  .2

 _______ 23י"א פסוק  פרק .3

 _______ 33פרק כ"ד פסוק  .4

 

 איתור ספר, פרק ופסוק. ב

 של הפסוקים הבאים:  האחרונהכתבו את המילה 

 ______________ 6שופטים ב', . 1

 ____________  16שמואל א ט"ו, . 2

 ______________ 36מלכים ב ד', . 3

 

                      סדר את הצירופי האותיות בגימטרייה לפי סדר עולה:  .ג

 

 מ"ג, ס"ב, ל"ט 

 

_________ ,_________ ,_______ ,_____ 
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 טעמי המקרא. 2

 .2' פסוק א" בפרק יהושעפתחו בספר "

 אתנח: ____________ -העתיקו את המילה שמעל לטעם .א

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

 החלק את סמנו: )המקרא טעמי בעזרת חלקים לשני הפסוק את חלקו .ג

 (הפסוק של השני החלק ואת הפסוק של הראשון

 

ת ה קּום ֲעֹבר אֶׁ י ֵמת ְוַעתָּ ה ַעְבדִּ ל-ֹמשֶׁ ה ְוכָּ ה ַאתָּ ה -ַהַיְרֵדן ַהזֶׁ ם ַהזֶׁ עָּ הָּ

ל ֵאל-אֶׁ ְשרָּ ְבֵני יִּ ם לִּ הֶׁ י ֹנֵתן לָּ ֹנכִּ ר אָּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ  הָּ

 

 הכרת הספרים.3

, נביאים קבוצות: תורהלוש ה לפי שאת הספרים הבאים בטבל מיינו

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

 

 , במדבר יהושע, דברים, שמות,

 , שמואלתהליםשופטים, 

 

 כתובים נביאים תורה

1. 1. 1. 

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

3.  3. ---------------------- 
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 ציר זמן .4

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

  התרחשותם: 

 , המבול מלכות דוד,, עשר המכות, לידת משה

 ע"י משה שליחת המרגלים, תקופת האבות מתן תורה,, שי יהושעכיבו  

 

1__________________ . 

2__________________ . 

3__________________ . 

4__________________ . 

5__________________ . 

6__________________ . 

7__________________ . 

8__________________ . 

 

 

 וכינויים חבורים:   ההיפוך וו"הבנת פסוקים: . 5

 בלשונכם: הבאים הפסוקים את כתבו

 לדוגמא: 

ל ר ה'ַוְיַדבֵ " ה ֵלאֹמר-אֶׁ   -"ֹמשֶׁ

 ה' דיבר אל משה ואמר...

 

יִּ " - ר הָּ םַכֲאשֶׁ י עִּ ךָּ -יתִּ ְזבֶׁ עֶׁ ְך לֹא ַאְרְפָך ְולֹא אֶׁ מָּ ְהיֶׁה עִּ ה אֶׁ   "ֹמשֶׁ

 

_______________________________________________ 

י" - א ֹאתֹו כִּ ד ֵבן ַוֵתרֶׁ ה ַוֵתלֶׁ שָּ אִּ ים".-ַוַתַהר הָּ חִּ ה ְירָּ ְצְפֵנהּו ְשֹלשָּ   טֹוב הּוא ַותִּ

 

_______________________________________________ 

 

 

 



 תחילת שנה -מבדק מיומנויות כיתה ח'

 

 4 

   הניקוד בסימני שליטה .6

 :הנכון הניקוד בעלת המילה את והקיפו המשפט את קראו

ֵבַע /  לכהן מדין היו .א ַבעש ָֹ  בנות  שֶׁ

םבנות מדין נתנו למשה לאכול  .ב חֶׁ ַחם / לֶׁ  לָֹ

ש / ִנֵחש  משה נס בגלל .ג חָֹ  נָֹ

ןתבן לא ה .ד ַתן / ִנתָֹ  לאנשים  נָֹ

 

 :מפה קריאת. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תחילת שנה -מבדק מיומנויות כיתה ח'

 

 5 

  השבטים בארץ כנען.  תאת היאחזולפניכם מפה המתארת 

 : והשלימוקראו את המפה 

 ים __________ לים ___________. בין הירדן זורם הר נא. 

בצדה המערבי גובלת ארץ ישראל בים ___________ ובימי המקרא שמו ב. 

 היה ____________. 

לים  מזרחית, בות מואבג. לפני כניסת בני ישראל לארץ כנען הם שוהים בער

  . בכדי לעבור לארץ כנען הם צריכים לחצות את נהר __________. המלח

 ד. מהו שם השבט ששוכן בנחלה הדרומית ביותר? _____________

 

 השוואה:. 8

  מספר שמות ומספר תהלים:פניכם ציטוטים ל

 סיפור  כפי שסופרה –תהלים קי"ד הסיפור כפי שקרה -דשמות י"

תוַ  כא   ה אֶׁ  ַהיָּם -יָּדֹו ַעל-ֵיט ֹמשֶׁ

ת  ְך ה' אֶׁ ה -ַויֹולֶׁ ים ַעזָּ דִּ ַהיָּם ְברּוַח קָּ

ל ת-כָּ ם אֶׁ ה ַויָּשֶׁ ה -ַהַלְילָּ בָּ רָּ חָּ ַהיָּם לֶׁ

ם.  יִּ ְקעּו ַהמָּ בָּ  ַויִּ

ם  א יִּ ְצרָּ מִּ ֵאל מִּ ְשרָּ ֵבית   ְבֵצאת יִּ

ה   ג ]...[ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז  אָּ ַהיָּם רָּ

ֹנס  ]...[  ַויָּ

 

 : אה המדויקת ביותרא. סמנו את הסעיף המציג את ההשוו

 סיפור קריעת ים סוף. מתואר בשמות י"ד ובתהלים קי"ד 

 בשמות י"דמתואר סיפור קריעת ים סוף בשמות י"ד ובתהלים קי"ד . 

תהלים קי"ד מתאר  ואילו מסופר כי ה' קרע את הים באמצעות רוח קדים 

 י ישראל ביציאתם ממצרים. לאחר שראה את בנמעצמו "ברח" הים כי 

 מסופר כי ה' קרע את ים סוף באמצעות רוח ואילו בתהלים  בשמות י"ד

ר כי הים נקרע לאחר ש"ברח" מפני בני ישראל היוצאים מסופקי"ד 

 ממצרים. 

 הסיפור קצר  תהלים קי"דמתואר סיפור קריעת הים ומשה  בשמות י"ד

 בהרבה.
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שובות המופיעות בסעיף מבין הת שאיננה נכונהבחרו בתשובה אחת   .ב

 א' והסבירו מדוע זו איננה השוואה מלאה. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 ב ה צ ל ח ה !


