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 (נקודות 01) :שאלת חובה -הקדמה

 _______   ________  ________  ________:הפרשות הראשונות בספר בראשית 4כתבי לפי הסדר את 

 ._______נקרא  אחיינוו______ של אברהם היא  אשתו. _______של אברהם הוא  אביו:דמותו של אברהם
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נקודה על מבנה תשובה תקין  בונוס+ נקודות לשאלה 01)  7שאלות מתוך  5עני על   - שאלות פתוחות -'חלק א

 (ותשומת לב לכל הסעיפים

 __________________ ?ממה חושש אברהם כשירד למצרים עם שרה. א -הניסיון השלישי .0

________________________________________________________________ 

 ________________________________________ ?מה הוא עושה בעקבות החשש. ב

 ____________________________ ?איזו שאלה מתעוררת בעקבות מעשיו של אברהם. ג

 __________________________________ ?(שלמדנו ק"לפי רד)מה ניתן ללמוד מכך . ד

________________________________________________________________ 

 

 

פרטי מה טענו רועי לוט ? על מה היה ריב בין רועי לוט לרועי אברהם -רועי לוט ורועי אברהם. א .2

 _________________________________________________.ומה טענו רועי אברהם

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________ ?מה היה הפיתרון של אברהם לריב בין הרועים. ב

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _______________________________ ?מה ידוע לנו על מקום זה ?לאן לוט בחר ללכת. ג

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 __________ ?למה אברהם יוצא למלחמה נגד ארבעת המלכים. א -מלחמת ארבעת המלכים .3

________________________________________________________________

 ______________________________ ?מה מציע מלך סדום לאברהם, בסיום המלחמה. ב

________________________________________________________________ 

 ____________________________________ ?מדוע? מהי תגובתו של אברהם להצעה

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



 ?ממה חושש אברהם. ללאברהם הובטח שזרעו ירש את ארץ ישרא. א -ברית בין הבתרים .4

________________________________________________________________ 

 __________________________ ?מדוע קוראים כך לברית? "לבתור"מה פירוש המילה . ב

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ .

 ____________ (חלקי ההבטחה 1כתבי את )? לאברהם בברית בין הבתרים' מה מבטיח ה. ג

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

מה היה הרעיון של . והובטח לאברהם שיצא ממנו עם גדול, שרי הייתה עקרה. א -שרה והגר .5

 ___________________________________________________________? שרה

 ____________________________.פרטי? מה היה תגובתו של אברהם להצעת שרה . ב

________________________________________________________________ 

 ?מה הבטיח לה המלאך? מה ציווה עליה המלאך לעשות. היא פגשה מלאך, לאחר גירוש הגר. ג

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 __________________________________ ?מה מבשרים שלושת המלאכים לאברהם. א .6

________________________________________________________________ 

 ?מהי בקשתו? של אברהםמהי טענתו . להשמיד את סדוםמשתף את אברהם בכוונתו ' ה. ב

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 _____________________________ '?ם המדוע אין ביקורת על כך שאברהם מתווכח ע. ג

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

  ?לביתו אורחיםכיצד נוהגים אנשי העיר סדום כשהם שומעים שלוט הכניס . א -סדום .7

________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?ומה עושים המלאכים? לאנשי סדום מה מציע לוט. ב

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ___________________? ומשפחתו כשהם בורחים מביתםמה מצווים המלאכים את לוט . ג

________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?ה את הציווי ומה קורה לה/מי מפר. ד

________________________________________________________________  



 .(לשאלה' נק 1) 60שאלות מתוך 10עני על    קצרותשאלות  -'בחלק 

 .______ו_______ הוא בנם של יצחק  .0

 _______________________________________________ יצחק נקרא בשמו כי .1

 .____ו______ הוא בנם של ישמעאל  .3

 _______________________________________________ נקרא כך כיישמעאל  .4

 ________ שמה המקורי של שרה היה .5

 _______ ?"כי אב המון גויים נתתיך"על מי נאמר  .6

 _________ ך "יוון מערב נקרא בתנכ .7

 _________ך "בתנכיוון מזרח נקרא  .8

ומבית אביך אל הארץ אשר , ממולדתך, ______לך לך מ" :בניסיון הראשון נאמר לאברהם .9

 ".אראך

 _________________________?__בניסיון הראשון דוע יש פירוט כל כך גדול בציווימ  .01

    ______________________________________________________________ 

 ____________________________________(פרטי) :הוא של אברהם השניהניסיון  .00

    ______________________________________________________________ 

 .______כשאברהם עושה ברית מילה הוא בן  .01

 _____________________לכל תינוק שנולד עושים ברית בגיל   .03

 האדמה ______ מברך את אברהם שזרעו יהיה רב כמו ' ה .04

 _______________כמו שזרעו יהיה רב , ובהמשך

 ________________כמו שעשה כש ________ ר ששרה היא לגרר ואומאברהם הולך  .05

___________________________________ _____________________________ 

 _______________ .בין סיפור אברהם במצרים לסיפור אברהם בגררהבדל אחד כתבי   .06

________________________________________________________________ 

 

 

 (נקודות 6) שאלת חובה -'גחלק 

מהיכן למדת כל אחד פרטי . ללמוד מדמותו של אברהם אבינו לחייך שאת יכולהדברים  1כתבי 

 (התנהגות של אברהם/ מאיזה סיפור) מהדברים שכתבת

0. _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

1. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 ...ולסיום

 ? ________________________________________איך היה לך המבחן

 ______________________________________ ?למדת למבחן כמה זמן

 ____________________________________: רציתי להגיד לך ש, המורה

_______________________________________________________ 


