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 שם:__________________                                                                                                                             ב"ה

 !פרשת וירא  -2ז/מבחן בתורה כיתה 

 נקודות( 06)חלק א'

 נקודות לשאלה( 15) 5מתוך שאלות  4 עני על

  אורחיםהכנסת ה -פרק יח .1

ים .א ה ֲאנָּׂשִּ ֵנה ְשֹלשָּׂ יו, ַוַיְרא, ְוהִּ א ֵעינָּׂ שָּׂ  " מי האנשים שבאים לאברהם? רשמי את שמותיהם ואת השליחות של כל אחד מהם."ַויִּ

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ה ַהְרבֵׂה .ב  אברהם היגד זה בפרקנו?מיישם " איך "ֱאמֹר ְמַעט וֲַעשֵׂ

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 הפיכת סדום -פרק יט .2

 סיפור הפיכת סדום מתרחש ביממה אחת. השלימי את הטבלה

 ?מה קורה הזמן

 את מי רואה לוט? מה הוא משכנע אותם? לפנות ערב

  מה תגובתו? כיצד ה' מונע מהם לקיים את מזימתם?אנשי העיר מלוט?  מה דורשים בלילה

 ובגורל אשת לוט? את מי מוציאים מהבית? מה ההוראה שקיבלו? מה עלה בגורל העיר סדום? בעלות השחר
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 אברהם ושרה בגרר -פרק כ .3

 . הוכיחי תשובתך מהמסופר בפסוקים  האם אבימלך הוא מלך צדיק או רשע? .א

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 ישמש לה ''כסות עיניים''. הסבירי את דבריו. לשרה שהרכוש הרב שנתן לאברהם אומר אבימלך  .ב

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה'' הסבירי פירוש זה בקשר לפרקנו."כל המבקש רחמים  .ג

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 ישמעאלהגר וגירוש  -כאפרק  .4

 ''ותרא שרה את בן הגר המצרית... מצחק''.  מי ''מצחק''? __________________________________________ .א

 העבירות של ''יהרג ובל יעבור"?  3מה הן  .ב

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 מה מבקשת שרה מאברהם? למה?  .ג

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 לאן מגורשים ישמעאל והגר? מה קורה שם? איך מסתיים הסיפור? .ד

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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 עקידת יצחק -כבפרק  .5

נְָך ֶאת-נָא ֶאת-וַיֹאֶמר ַקח"  .א יְדָך ֲאֶשר-בִּ   ''קח את יצחק" ? -יְִּצָחק" מדוע הכתוב מאריך ולא פותח ישר ב-ָאַהְבָת, ֶאת-יְחִּ

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 איך אנו יודעים זאת? אם יצחק יודע שהוא הקורבן?ה .ב

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

הר שתראה עליו אור זורח וענן קשור, שם היא השכינה והוא מקום העבודה'' היכן מתרחשת עקידת יצחק? מה כל כך מיוחד '' .ג

 במקום זה? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 נקודות( 36) חלק ב'

 נקודות לשאלה(16)  5 מתוךשאלות  3 עני על

 ? ________________________________________________________________אש''לתיבות המהן ראשי  .1

 ''הכצעתקה''  .2

 ____________________חלקים שונים _____________________________________ 4פרקי מילה זו ל .א

 _______________________________________________________________ מה מילה זו מסמלת? .ב

 הבנים הנולדים לבנות לוט? _____________________________________________________ 2מה שמות  .3

 ________________________מה קרה בעולם בזכות לידת הצדיק יצחק? ____________________________ .4

 אתם סבורים !משלו שאכלתם למי ברכו :להם אמר ושותים שאוכלים לאחר .העולם לכל אלוקים ה"הקב של שמו נקרא..." .5

 !" אכלתם העולם והיה שאמר מי משל ?אכלתם שמשלי

 מי אמר למי דברים אלו? מדוע? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 נקודות( 16) חלק ג'

 נקודות( 5)כל שאלה  השאלות 2עני על 

 ''תורת חיים''  – שאלת חובה .1

 בשיעורי התורה אנו לומדות גם על ערכים ומסרים חשובים לחיים. 

 כתבי על מסר או עניין מיוחד שלמדנו עליו בשיעור. מהו המסר? מה למדת ממנו? מה הוא תרם לך?

חטאי סדום, ההשתדלות של אברהם להציל את סדום, משמעות מצוות הכנסת אורחים,  :תוכלי להתייחס לנושאים הבאים] 

 [ ועוד... , עמידה בניסיוןכבוד האישה ביהדות, חינוך הילדים, מסירות נפש

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

  .8מתוך  5, בחרי וביטויים מיליםיאורי ב .2

ֲחֹבׁשַו כעת חיה= ֲעֹרְך =ֲחֹמרוֹ -ֶאתַַּיַּ יַּ ים-ֶאת וַּ ֵעצִּ ֵרש  =הָּׂ  =ַהֹזאת ָהָאָמהגָּׂ

ַקח ֶאת עקידה= ֲאֶכֶלת-ַויִּ מַּ ר =הַּ הַּ תַּ ה וַּ רָּׂ ּכּו ב  =ַוֵתֶלד שָּׂ ְנֵוִריםהִּ ַ= ַ ַַּסַּ

 

 ?מה קרה קודם -בונוסשאלת 

 אברהם עושה ברית מילה לעצמו ולאנשי ביתו 

 נח והמבול 

 בריאת העולם 

 עקידת יצחק 

 אדם וחווה אוכלים מעץ הדעת 

 קין הורג את הבל 

 ברית בין הבתרים 

 מגדל בבל 

 ולסיום...

 כמה זמן למדת למבחן?

 עם מי ואיך למדת?

 היטב עם חומר הלימוד?האם מחברתך מאורגנת 

 יש דברים שרצית לומר?

 

 

 

 

 

 

 

 

 


