מרכז למידה בנושא

הכרות והתמצאות
בספר התנ"ך

כתיבה עריכה ועיצוב :תמר מישאל
מיועד לכיתות ד' -ו'
(חלק מהפעילויות לוקטו ברשת ,ולא ידוע מקורם)

הברכה שנעלמה

 -משימת התמצאות בתנ"ך

לפניכם מקורות מהתנ"ך.
מצאו את מיקום הפסוקים ,והעתיקו את האות הראשונה של כל
פסוק לפי הסדר.

צאו אל הדרך...
 .1בראשית ,ה' ,ה' מילה תשיעית _____________________
 .2שמואל א' ,כ"ד ,י"ח ,מילה שביעית ___________________
 .3קהלת ,ה' ,ד' ,מילה ראשונה ________________________
 .4רות א' ,כ"א ,מילה שנייה ______________________
 .5יהושע א ,ז' ,מילה עשרים ______________________
 .6דברים א' ,ט ,מילה עשירית _____________________
 .7שירי השירים ,א' ,ב ,מילה חמישית ___________________

מה קיבלתם בסוף הדרך?
-

תמר מישאל
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הברכה שנעלמה

 -משימת התמצאות בתנ"ך

לפניכם מקורות מהתנ"ך.
מצאו את מיקום הפסוקים ,והעתיקו את המילה הכתובה בפסוק
לפי ההוראה.

צאו אל הדרך...
 .1בראשית ,ה' ,ה' מילה תשיעית _____________________
 .2שמואל א' ,כ"ד ,י"ח ,מילה שביעית ___________________
 .3קהלת ,ה' ,ד' ,מילה ראשונה ________________________
 .4רות א' ,כ"א ,מילה שנייה ______________________
 .5יהושע א ,ז' ,מילה עשרים ______________________
 .6דברים א' ,ט ,מילה עשירית _____________________
 .7שירי השירים ,א' ,ב ,מילה חמישית ___________________

מה קיבלתם בסוף הדרך?
-

תמר מישאל
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הברכה שהסתתרה

 -משימת התמצאות בתנ"ך

לפניכם מקורות בספר מלכים.
מצאו את מיקום הפסוקים ,והעתיקו את האות הראשונה של כל
פסוק לפי הסדר.

צאו אל הדרך...
 .1מלכים ,א' ,א' ,י' מילה ______ 7:
 .2מלכים א ,ד' ,ה' מילה ______:3
 .3מלכים א' ,ט' ,א' ,מילה _______ :10
 .4מלכים א' ,ז' ,ד' ,מילה ________:3
 .5מלכים א' ,ח' ,ב ,מילה _______:1
 .6מלכים א' ,ט"ז ,א' ,מילה ________ :6
 .7מלכים א' ,י"ז ,א' ,מילה ________:3
 .8מלכים א' ,י"ט ,א' ,מילה ______: 1
 .9מלכים א' ,כ"א ,א' ,מילה _______:14
 .10מלכים א' ,כ"א ,ב' ,מילה ______ :1
 .11מלכים א' ,כ"ב ,י"א ,מילה _________ :3
 .12מלכים א' ,י"ט ,ח' ,מילה _________:15
 .13מלכים א' ,כ"ב ,ט"ז מילה __________:11

מה קיבלתם בסוף הדרך?
-

תמר מישאל
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המקום שלי

בתנ"ך -משימת מיון והכללה:

שבצו בטבלה את קובצי המקרא במקום המתאים:

תורה

נביאים

כתובים

מאגר:

יחזקאל ,שיר השירים ,רות ,שמות ,משלי ,מלכים ,דברי הימים,
במדבר ,בראשית ,תרי עשר ,תהילים ,שמואל ,ויקרא ,יהושע,
ירמיה ,ישעיה ,שופטים ,איוב , ,קהלת ,אסתר ,דניאל עזרא
ונחמיה ,דברים ,איכה.

תמר מישאל
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המקום שלי בתנ"ך -משימת התמצאות בתנ"ך
לפניכם מקורות מהתנ"ך.
מצאו את מיקום הפסוקים ,וכתבו את האות הראשונה של הפסוק במשבצת
המתאימה לפי הסדר.
צאו אל הדרך..
 .1ספר יחזקאל ,פרק מה ,פסוק א.
 .2ספר בראשית ,פרק לא ,פסוק מ.
 .3ספר דברים ,פרק כח ,פסוק נ.
 .4ספר איוב ,פרק לז ,פסוק ה.
 .5ספר מיכה ,פרק ז ,פסוק כ.
 .6ספר יחזקאל ,פרק לד ,פסוק א.
 .7ספר שופטים ,פרק יג ,פסוק ב.
 .8ספר ישעיה ,פרק לה ,פסוק א.
 .9ספר זכריה ,פרק יד ,פסוק יב.
 .10ספר דברים ,פרק כח ,פסוק נה.
 .11ספר שופטים ,פרק א ,פסוק ב.
 .12ספר יהושוע פרק כב ,פסוק ז.
 .13ספר שמות ,פרק י ,פסוק יא.
 .14ספר תהילים ,פרק עד ,פסוק ד.
 .15ספר אסתר ,פרק ד ,פסוק טז.
 .16ספר שמואל א ,פרק ט ,פסוק ה.

מה גיליתם?

__ __ __ __ __

תמר מישאל

__ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __.
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המקום שלי בתנ"ך

 -משימת התמצאות בתנ"ך

כעת שאנחנו מתחילים ללמוד מספר התנ"ך  ,הבה נכיר אותו.
התנ"ך מחולק לפרקים .כל פרק מחולק לפסוקים.
לדוגמא :שמות ,ל"ח ,ג' – הכוונה היא לספר שמות ,פרק ל"ח ,פסוק ג' .פסוק זה
מתחיל
במילה "ויעש".
עיינו בספר תנ"ך מלא והשלימו לפי ההוראות:
ויקרא ,כ"ד ,א' .באיזו מילה מתחיל פסוק זה?

______________

בראשית ל"ג ,ב' .באיזו מילה מסתיים פסוק זה?

______________

למה מתכוונים כשמציינים :במדבר ,ט"ז ,ג'?

______________

עיינו בדברים ט"ז ,י"ג .באיזה חג מדובר?

______________

שמות י"ג ,ג' .באיזה חג מדובר?

______________

למה מתכוונים כשמציינים :שמואל א' ,א' ,י"ג?

______________

תמר מישאל
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המקום שלי בתנ"ך

 -מי אני? ומה אני?

המקום שלי בתנ"ך -הלכתי לאיבוד -היכן מקומי?
כתבו ,היכן המקום של כל דמות בסיפורי התנ"ך.

תמר מישאל
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המקום שלי בתנ"ך

 -תשבץ מקראי

תמר מישאל
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מי מגיע ראשון ליעד ?!
________________________________________________________________

.2סדר את צירופי האותיות בגימטרייה לפי סדר עולה -מימין לשמאל:
ע"ו ,ג' ,ט"ו ,מ"ח ,ל"א ,ח __' ____ ,__ _____,__ _____,__ _____,__ _____,
_______.

.3מתח קו בין האותיות לבין המספרים השווים להן בערכם:

ד

185

צה

416

58

תטז

67

נח

4

קפה

95

סז

 .4כמה זה?
ט  +כ"ב? במספר? _____ בגימטרייה_______ ?
ט"ז  +ל"א? במספר? _____ בגימטרייה______ ?
ב  +ו? במספר? _____ בגימטרייה ______ ?

תמר מישאל
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מי מגיע ראשון ליעד ?!
מצאו בתפזורת את קובצי התנ"ך

תמר מישאל
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כמה כסף מוזכר בפסוקים הבאים?

בראשית כ' ___________________ 16
בראשית כ"ג __________________ 15
בראשית מ"ה _________________ 22
שופטים ט' ___________________ 4
מלכים ב' ו' __________________ 25
מלכים ב' ט"ו ________________20
אם תעקבו מן המספרים אל האותיות ותסדרו את הביטוי במשבצות
תקבלו שם נוסף לתנ"ך:

תמר מישאל
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מספרים בתנ"ך
מהו המספר החוזר בפסוקים הבאים?
בראשית כ"ט _________________ 18
יחזקאל מ"א _________________ 3
מלכים ב' י"ג _________________ 10
שמות ל"ח __________________ 24

אם תעקבו מן המספרים אל האותיות ותסדרו את הביטוי במשבצות
תקבלו שם נוסף לתנ"ך:

תמר מישאל
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מאכלים בתנ"ך
מהם המאכלים המוזכרים בפסוקים הבאים?
ירמיה ח' ____________________ 13
בראשית י"ח ,ו' ___________________
שופטים ,י"ג ד' ____________________
שמואל ב' ט"ז _________________ 1
מלכים א' י"ז _________________ 13
שופטים י"ד ,ח ___________________
במדבר כ"א ,ה' _____________________
ויקרא כ"ד ____________________ 5
דברים ח' _____________________ 3

תמר מישאל
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בעלי חיים בתנ"ך
מהם בעלי החיים המוזכרים בפסוקים הבאים?
שופטים ז' ______________________ 5
שמות כ"ג ______________________ 18
שופטים ט"ו _____________________ 4
ישעיה י"א ______________________ 7
בראשית כ"ד ____________________ 64
מלכים ב' ,ד' ,כ"א ____________________
בראשית ל"ד ,ב' ______________________
ויקרא ,י"א ,ט"ו _______________________

תמר מישאל
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צבעים בתנ"ך
מהם הצבעים המוזכרים בפסוקים הבאים?
במדבר ד' ,י"ג ______________________
תצווה ,כ"ח ו' ______________________
בראשית ל' ,מ' ___________________
שמואל א' ,ט"ז ,י"ב ________________
מלכים א' ,י"ד ,י_____________________
תהילים ס"ח ,י"ד _____________________
ישעיהו מ' ,י"ט _______________________
בראשית מ"ט ,י"א______________________
עזרא ח' ,כ"ד ____________________
עזרא ח' ,כ"ז ____________________

תמר מישאל
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המקום שלי

בתנ"ך -משימת התמצאות בתנ"ך

 .1פתחו בראשית כ"ז ,כ"ב
השלימו...." :ויאמר :הקול קול _______________ ,והידיים ידי
___________________"
 .2פתחו שמות ג' י"ד
השלימו" :ויאמר אלוהים אל משה,_________________ :
אשר__________________"
 .3פתחו שמות ל"ד ז
מהי המילה שיש לה אות גדולה?
___________________________________________
 .4פתחו ויקרא א' א' מה המילה שיש לה אות קטנה?
___________________________________________
 .5פתחו יהושע ה' י"ג.
השלימו :ויאמר לו" :הלנו אתה,
_______________________________________?
 .6פתחו שמואל ב' י"ג א'
מה שמה של אחותו של אבשלום? ________________?
 .7פתחו מלכים ב' ב' י"ב
ציינו מה צועק אלישע? "אבי,
____________________________________________
 .8פתחו יחזקאל א' ד'
איזו מילה הופתעתם למצוא בפסוק?
____________________________________________
 .9פתחו נחום א' א' מה שמו המלא של הנביא? נחום ה-
______________________________
 .10פתחו תהילים ק"ד י"ז י"ח
רשמו את שמות העוף והחיות בפסוקים אלו:
__________________________________________________________
______________________________________________________

תמר מישאל

17

