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 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי.
 השארת הלוגו והמבחן כפי שהוא. בתי ספר רשאים להשתמש בחומרים עם
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 תשובות!עם  –ג' פרק שמות ספר  –מבחן בתנ"ך לכיתה ד' 

 , מהו תפקידו של משה?1על סמך פסוק א.  .1

_____________________________________________________

.________________________________________ 

 . האם תפקיד זה מכין אותו להיות מנהיג? נמקו.ב

_____________________________________________________

_________.______________________________ 

במדבר מתגלה לעיני משה סנה בוער שאינו אוכל. זו תופעה על טבעית.  .2

 מדוע?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.____________________________ 

 

 סבירו במילים שלכם את הביטוי "של נעליך מעל רגליך".ה .3

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.____________________________ 
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 מיהם אבות האומה המוזכרים בפרק? .4

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.____________________________ 

 

 . 10ה התפקיד שמטיל ה' על משה? היעזרו בפסוק מ .5

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.___________________________ 

 

 נכון/לא נכוןהבאים  מהמשפטים הקיפו בכל אחד .6

 נכון/לא נכון                         משה היה רועה צאן  .א

 נכון/לא נכון        הסנה בער אך לא נשרף .ב

   נכון/לא נכון        רבה הוא הר סיניהר האלוהים ח .ג

 נכון/לא נכון        ה' לא רוצה להציל את בני ישראל מיד פרעה .ד

 נכון/לא נכון           משה היה סקרן לגבי הסנה .ה

 נכון/לא נכון              ה' מדבר אל משה מהסנה הבוער .ו

 נכון/לא נכון               משה מקבל את השליחות ללא היסוס .ז
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 .14ה שמו של אלוהים בפרק? היעזרו בפסוק מ .7

_____________________________________________________

_____________________________________________________

._________________________________ 

 

 .17וק כיצד מכונה ארץ כנען? היעזרו בפס .8

_____________________________________________________

_____________________________________________________

._________________________________ 

 

 הפירוש שלו: את האות המתאימה שלפסוק כתבו ליד כל  .9

 _______ "ויאמר משה אסורה ואראה את המראה" 

 ל נעליך מעל רגליך" ________"ש

 ________ "אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב"

 והיבוסי" _______וי והחהפריזי והאמורי ו והחיתיאל מקום הכנעני "

 _________   "ויאמר משה מי אנוכי כי אלך אל פרעה"

 __________   אהיה אשר אהיה""
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 אבות האומה. .א

 העמים שחיו בכנען .ב

 משה סקרן .ג

 הורד את נעליך .ד

 שמו של אלוהים .ה

 משה ממעיט בערכו ומהסס .ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קישור לחומרי לימוד בתנ"ך לכיתה ד'

 

 תשובות בעמוד הבא

 

 

 

http://www.kanlomdim.co.il/
https://www.kanlomdim.co.il/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%AA%D7%A0-%D7%9A-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%93


  

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי.
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www.kanlomdim.co.il 

 תשובות!–ג' פרק שמות ספר  –מבחן בתנ"ך לכיתה ד' 

 , מהו תפקידו של משה?1על סמך פסוק א.  .1

 משה הוא רועה צאן.______

_______________________________________________ 

 . האם תפקיד זה מכין אותו להיות מנהיג? נמקו.ב

את מוביל ת מנהיג כי כשם שרועה צאן דואג ותפקיד זה מכין את משה להיו_

  הצאן כך גם מנהיג מוביל את עמו.

במדבר מתגלה לעיני משה סנה בוער שאינו אוכל. זו תופעה על טבעית.  .2

 מדוע?

 ,והופך לאפר ובמקרה הזה הסנה בער לפי חוקי הטבע כל מה שבוער נשרף__

 נשרף. אך לא

_____________________________________________________

_________________________________________ 

 

 סבירו במילים שלכם את הביטוי "של נעליך מעל רגליך".ה .3

 מעות הביטוי היא: הורד נעליך.מש_____

_____________________________________________________

_____________________________.___________ 
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 מיהם אבות האומה המוזכרים בפרק? .4

 אבות האומה המוזכרים בפרק הם אברהם, יצחק ויעקב._

_____________________________________________________

.____________ 

 

 . 10ה התפקיד שמטיל ה' על משה? היעזרו בפסוק מ .5

להעביר את מסר  ה' מטיל על משה את התפקיד 10על פי פסוק ______

 האלוהים לפרעה ולהוציא את ישראל ממצרים.

_____________________________________________________

_________________________________________ 

 נכון/לא נכוןהבאים  מהמשפטים יפו בכל אחדהק .6

 לא נכון/נכון                         משה היה רועה צאן  .א

 לא נכון/נכון        הסנה בער אך לא נשרף .ב

   לא נכון/נכון        רבה הוא הר סיניר האלוהים חה .ג

 לא נכוןנכון/       ה' לא רוצה להציל את בני ישראל מיד פרעה .ד

 לא נכון/נכון           משה היה סקרן לגבי הסנה .ה

 לא נכון/נכון              ה' מדבר אל משה מהסנה הבוער .ו

 לא נכוןנכון/               משה מקבל את השליחות ללא היסוס .ז
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 .14מה שמו של אלוהים בפרק? היעזרו בפסוק  .7

 אהיה אשר אהיה._____

_____________________________________________________

_____________________________________________________

.____________ 

 

 .17וק כיצד מכונה ארץ כנען? היעזרו בפס .8

 ארץ זבת חלב ודבש.___

_____________________________________________________

.______ 

 

 הפירוש שלו: את האות המתאימה שלפסוק כתבו ליד כל  .9

 ___ג__ "ויאמר משה אסורה ואראה את המראה" 

 ___דל נעליך מעל רגליך" ___"ש

 ____א___ "אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב"

 ___בוהיבוסי" ___וי והחהפריזי והאמורי ו והחיתיאל מקום הכנעני "

 ____ו____   "ויאמר משה מי אנוכי כי אלך אל פרעה"

 ____ה____   אהיה אשר אהיה""

 

 

 

http://www.kanlomdim.co.il/


  

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי.
 השארת הלוגו והמבחן כפי שהוא. בתי ספר רשאים להשתמש בחומרים עם

 

 אבות האומה. .א

 העמים שחיו בכנען .ב

 שה סקרןמ .ג

 הורד את נעליך .ד

 שמו של אלוהים .ה

 משה ממעיט בערכו ומהסס .ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קישור לחומרי לימוד בתנ"ך לכיתה ד'
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