מבדק מיומנויות למידה בתנ"ך -סוף שנה

תאריך____________:

שם______________:

מבדק מיומנויות למידה בתנ"ך– סיכום שנה
קראו היטב את ההוראות:

 .1גימטריה
א.

המירו את המספרים הבאים לאותיות:

__________ = 16
__________ = 88
___________ = 68
ב .המירו את האותיות הבאות למספרים:
ט"ו = ____
ל"ה = ____
ג .סדרו את הצירופי האותיות בגימטרייה לפי סדר עולה -מימין לשמאל:
מ"ז ,י"ח ,ע"ב ,ז' ,ל"ב ,כ"ה
______________ ,_______ ,_______ ,_______ ,
 .2התמצאות בתנ"ך
א .איתור פרק ופסוק
פתחו בספר "שמות" וכתבו את המילה הראשונה של הפסוקים הבאים:
 .1פרק ט"ז פסוק _________ 11
 .2פרק ל"ח פסוק ________ 17
ב .איתור ספר ,פרק ופסוק
כתבו את המילה הראשונה של הפסוקים הבאים:
 .1במדבר י'______________ 99 ,
 .9יהושע ז' 1

_____________

 .8מלכים א' ו' ______________ 98
 .3טעמי המקרא
פתחו בספר "שמות" בפרק ג' פסוק .19
א .העתיקו את המילה שמעל לטעם -אתנח____________ :
ב .העתיקו את המילה שלפני הטעם -סוף פסוק___________ :
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ג .חלקו את הפסוק לשני חלקים בעזרת טעמי המקרא( :סמנו את החלק הראשון של
הפסוק ואת החלק השני של הפסוק)

וַאֲ נִי יָדַ עְ ִתי כִ י ל ֹא-י ִֵּתן ֶא ְתכֶם מֶ לְֶך ִמצְ ַריִם לַהֲ ֹלְך וְ ל ֹא בְ יָד חֲ ז ָָקה
.4הכרת הספרים
מיינו את הספרים הבאים בטבלה לפי שלוש קבוצות :תורה ,נביאים וכתובים .הקפידו
לכתוב את שמות הספרים על פי סדר הופעתם בתנ"ך.

תהלים ,יהושע ,דברים ,במדבר ,שמות ,ויקרא,
שופטים ,בראשית ,שמואל
תורה

כתובים

נביאים

.1

.1

.1

.9

.9

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

.8

.8

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

.4

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

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

.5

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

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

 .5ציר זמן
לפניכם מספר אירועים המוזכרים בתנ"ך .סדרו אותם לפי סדר התרחשותם:
מתן תורה בהר סיני ,עגל הזהב ,מגדל בבל ,הולדת משה ,כיבושי יהושע ,חורבן בית
המקדש ,חיי אברהם ,חטא המרגלים
__________________ .1
__________________ .9
__________________ .8
__________________ .4
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__________________ .5
__________________ .6
__________________ .7
__________________ .8

 .6שליטה בסימני הניקוד
קראו את המשפט והקיפו את המילה בעלת הניקוד הנכון:
א.

ָמ ַשה /

ב.

מלאּו  /מלאּו אֶ ת  /אַ ת
בנות מדין ֹ

ג .פרעה

ֹשה הוציא את בני ישראל ממצרים
מ ֶ

מֹלֵ ך ָ /מלַ ך

ד .הסנה איננו

הרהטים במים.

על ארץ מצרים לפני  8333שנים.

אֺ כָל  /אֹ כל.

 .7הבנת פסוקים :ו"ו ההיפוך ,ה"א המגמה וכינויים חבורים:
כתבו את הפסוקים הבאים בלשונכם:
לדוגמא" :ו ֵַּת ֶרד בַ ת-פַ ְרעֹ ה ִל ְרחֹ ץ עַ ל-הַ יְאֹ ר”-
בת פרעה ירדה להתרחץ ביאור
 " ַויָשָ ב יֹוסֵּ ף ִמצְ ַריְמָ ה הּוא וְ ֶאחָ יו"_______________________________________________

 " ַו ָיבֹאּו מָ ָר ָתה וְ ל ֹא יָכְ לּו ל ְִשתֹת מַ יִם ִמםָ ָרה"_______________________________________________
ֹלהים אֶ תְ -ב ִריתֹו"
ֹלהים אֶ ת-נַאֲ ָק ָתם וַיִ זְ כֹר אֱ ִ
 "וַיִ ְשמַ ע אֱ ִ_______________________________________________
ּולהַ עֲֹלתֹו ִמן-הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא (ההיא)"
 "[ְ ]...להַ צִ ילֹו ִמיַד ִמצְ ַריִם ְ_______________________________________________
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 .8השוואה:
לפניכם ציטוטים מספר במדבר ומספר דברים:
במדבר י"ג -הסיפור כפי שקרה

דברים א' – הסיפור כפי שסופר ע"י משה

א ַויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל-מֹשֶ ה לֵּאמֹר .ב ְשלַח-לְָך אֲ נ ִָשים

ֹאמרּו נ ְִשלְ ָחה
כב ו ִַת ְק ְרבּון ֵּאלַי (למשה) כֺלְ כֶם וַת ְ

וְ יָתֺ רּו ֶאתֶ -א ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ שֶ ר-אֲ נִ י נ ֵֹּתן לִבְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל
ִאיש ֶאחָ ד ִאיש ֶאחָ ד לְמַ טֵּ ה אֲ ב ָֹתיו ִת ְשלָ חּו כֹל

אֲ נ ִָשים ְלפָ נֵּינּו וְ י ְַחפְ רּוָ -לנּו ֶאתָ -ה ָא ֶרץ וְ י ִָשבּו א ָֹתנּו
דָ בָ ר ֶאת-הַ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר ַנעֲלֶ ה-בָ ּה וְ ֵּאת ֶהעָ ִרים אֲ ֶשר

פָארן
נ ִָשיא בָ הֶ ם .ג וַ יִ ְשלַח א ָֹתם מ ֶֹשה ִמ ִם ְדבַ ר ָ

וָא ַקח ִמכֶ ם
יטב בְ עֵּ ינַי ַה ָדבָ ר ֶ
נָב ֹא אֲ לֵּ יהֶ ן .כג וַ ִי ַ

עַ ל-פִ י ה' ֺכלָם אֲ נ ִָשים ָראשֵּ י ְבנֵּי-י ְִש ָר ֵּאל הֵּ ָםה....

ַשבֶ ט.
ְשנֵּים עָ שָ ר אֲ נ ִָשים ִאיש ֶא ָחד ל ָ

א .סמנו את התשובה המציגה את ההשוואה המדויקת ביותר בין שני הפסוקים:


בבמדבר י"ג ובדברים א' מתואר סיפור המרגלים



בבמדבר י"ג ובדברים א' מתואר סיפור המרגלים .בשמות י"ג מתואר כי ה' שולח את
המרגלים ואילו בדברים א' מסופר כי העם ביקש לשלוח מרגלים.



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



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

ב .בחרו בתשובה אחת שאיננה נכונה מבין התשובות המופיעות בסעיף א' והסבירו מדוע זו
איננה השוואה מלאה.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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 .8קריאת מפה:

לפניכם מפה המתארת מסלולים משוערים של בני ישראל במהלך נדודיהם במדבר.
קראו את המפה וענו על השאלות הבאות:
א .איך נקרא חבל הארץ במצרים אשר ממנה יצאו בני ישראל למסעיהם? __________
ב .המפה מציינת שלוש דרכים מוכרות שחצו את מדבר סיני .שלוש הדרכים הללו הולכות מכיוון
_________ לכיוון ___________.
ג .מתוך שלוש הדרכים ,מהי הדרך הקצרה ביותר עבור בני ישראל במסעם ממצרים לכנען? האם
זו הדרך הצפונית ביותר או הדרומית ביותר?
__________________________________________________
ד .כיצד מסבירה התורה מדוע לא הלכו בני ישראל בדרך הקצרה ביותר? בתשובתכם היעזרו
בשמות י"ד.18-17 ,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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