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 !תשובותעם  –פרק א' שמות  –מבחן בתנך לכיתה ד 

 ענו על השאלות הבאות:

 מדוע ירדו בני ישראל לארץ מצרים?א.  .1

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 כמה מנתה הקבוצה שירדה מצרימה?ב. 

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 מה הקשר בין יוסף ליעקב ובניו?א.  .2

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 ב. מה היה מעמדו של יוסף במצרים?

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 .7קראו בעיון את פסוק  .3

 פסוק: ת כל הפעלים המופיעים ברשמו א .א

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 עלים אלה ומה מטרתם?אל מי מתייחסים פ .ב

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 
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 ?וישרצומדוע משתמש הסופר המקראי בפועל  .4

_________________________________________________________________

_______________________________.__________________________ 

 ממה חשש מלך מצריים? הסבירו ופרטו.  .5

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 

באילו פתרונות משתמש המלך המצרי כדי להחליש ולדכא את בני ישראל? היעזרו  .6

 .16, 14, 13, 11בפסוקים 

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 מה פירוש הביטוי עבודת פרך? .7

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 שתי המיילדות העבריות?א. מה שמן של  .8

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 ב. מה ציווה עליהן פרעה מלך מצריים?

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 
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 .את תשובתכם הסבירוקיימות את צו המלך? האם המיילדות מא.  .9

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 על מעשיהן ? צטטו. תגמול/פרס( )נותן להן אותן תגמל מי מ .ב

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

ת שפרה ופועה למלך את העובדה שנולדים בנים לעם ישראל והם כיצד מסבירוא.  .10

 בחיים? כתבו במילים שלכם וגם צטטו. 

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 הבנים הנולדים לעם בני ישראל? הריגתשימת רת מעוב למי 22על סמך פסוק ב. 

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 

                  'דלכיתה  תנ"ךקישור לחומרי לימוד ב

 
 תשובות בעמוד הבא
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 !תשובות –פרק א' שמות  –מבחן בתנך לכיתה ד 

 ענו על השאלות הבאות:

 מדוע ירדו בני ישראל לארץ מצרים?א.  .1

דו לארץ מצרים כיוון שהייתה בצורת בארץ כנען וכתוצאה מכך רעב בני ישראל יר__

 __________________________._____גדול

 כמה מנתה הקבוצה שירדה מצרימה?ב. 

 ___________________.איש 70נפש =  70ימה מנתה הקבוצה שירדה מצר______

  מה הקשר בין יוסף ליעקב ובניו?א.  .2

 אשתו רחל.יוסף היה בנו של יעקב מ__

______________________________________________________________ 

 ב. מה היה מעמדו של יוסף במצרים?

יוסף היה המצרי.  עמדו של יוסף במצרים היה מעמד בכיר וגבוה בבית המלוכהמ___

 __________________________.___________ממונה על כל כלכלת מצריים

 .7קראו בעיון את פסוק  .3

 פסוק: ת כל הפעלים המופיעים ברשמו א .א

 __________________________._________פרו וישרצו וירבו _____

 עלים אלה ומה מטרתם?אל מי מתייחסים פ .ב

 להראות שהעם מתרבה באופן חריג. הפעלים מתייחסים לבני ישראל והמטרה

___________________________________.__________________________ 
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 ?וישרצומדוע משתמש הסופר המקראי בפועל  .4

 להראות שהעם התרבה כמו דגים.בא  –פיין דגים אמ וישרצועל הפו

_______________________________.__________________________ 

 ממה חשש מלך מצריים? הסבירו ופרטו.  .5

 בני ישראל את, מלך מצריים, חשש מהתרבות של בני ישראל, שבזמן מלחמה ינצלו פרעה

 וילחמו במצרים. בהמצ

______________________________________________________________ 

___________________________________.__________________________ 

 

באילו פתרונות משתמש המלך המצרי כדי להחליש ולדכא את בני ישראל? היעזרו  .6

 .16, 14, 13, 11בפסוקים 

ת לבנים, בעבודות פרך, בהמתת ערים, בהכנבבניית  –המצרים משעבדים את בני ישראל 

 הזכרים.

___________________________________.__________________________ 

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 מה פירוש הביטוי עבודת פרך? .7

רך היא עבודה שמחלישה את הגוף ואת עבודת פ____

 __________________________._________הנפש.

 שתי המיילדות העבריות?א. מה שמן של  .8

 שפרה ופועה.____

______________________________________________________________

_______________________________.__________________________ 

 ב. מה ציווה עליהן פרעה מלך מצריים?

 ה.להרוג אותו בזמן הלידיש  –נולד זכר אם  –כשהן מיילדות את הנשים העבריות 
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 .את תשובתכם הסבירוקיימות את צו המלך? האם המיילדות מא.  .9

ות מאלוהים )פסוק ששרעה, כיוון שהן חוהמיילדות לא מקיימות את צו המלך פ

17.)___________________________________________________________

.__ 

 על מעשיהן ? צטטו.תגמול/פרס( )נותן להן אותן תגמל מי מב.               

 דות.אלוהים מתגמל את המייל

___________________________________.__________________________ 

ת שפרה ופועה למלך את העובדה שנולדים בנים לעם ישראל והם כיצד מסבירוא.  .10

 בחיים? כתבו במילים שלכם וגם צטטו. 

 ים העבריות הן כמו בעלי חיים. הן יולדות ללא מיילדת. פרות שהנששפרה ופועה מס

 .19פסוק 

___________________________________.__________________________ 

______________________________________________________________

___________________________________.__________________________ 

 הבנים הנולדים לעם בני ישראל? הריגתשימת רת מעוב למי 22על סמך פסוק ב. 

 המשימה עוברת לעם המצרי. 22על סמך פסוק 

___________________________________.__________________________ 
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