
 

 

 

 

 

 

 ___________:כתה___________________  :ה/שם התלמיד

 

 

 ג"י פרקבראשית  –ך "בתנעבודת כתה 
 

  ההוראות והמידע כלקראו בקפידה את. 

  באם לא קראו שוב, שאלה/האם אתם מבינים את ההוראהבדקו. 

 ק לפני המענהחזור לטקסט ולאתר את המידע המדויהקפידו ל. 

 בהירותהציגו תשובות מנוסחות ב. 

  על תשובותיכם בהתאם למחוון המצורף( בדיקה)פעילו בקרה ה העבודהעם סיום. 
 

 (x 03 0=נקודות  03) לפניכם מקבץ של משפטים .א

 .לא נכון/נכון –במעגל את התשובה  הקיפו 1.א

  .את המשפטים השגויים תקנו 2.א

 

 .לא נכון/נכון     .אברהם עלה ממצרים עם רכוש מּוַעט .0

___________________________________________________ 

 .לא נכון/נכון     .הם לוט ואברהם ריבשפתחו בהצדדים  .2

___________________________________________________ 

 .לא נכון/נכון   .הגורם לסכסוך היה מיעּוט במקורות מים ומזון לבעלי החיים  .0

___________________________________________________  

  באמצעות ויתור על זכות הבחירה הראשונית סכסוךר את האברהם פת .4

 לא נכון/נכון        .לטובת לוט

___________________________________________________ 

 .לא נכון/נכון  .כבודעל פני ה הערך הכלכליאת בפתרון הסכסוך העדיף אברהם  .5

 ___________________________________________________   

 .לא נכון/נכון                          .'מפסיד –מפסיד 'היה בדרך של  זה  סכסוךפתרון  .6

 ___________________________________________________  

 .לא נכון/נכון .לםלפיה ארץ כנען תינתן לו ולזרעו לעו', אברהם קיבל את הבטחתו של ה .7



 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

 כיון שאינו מתאים לתפקיד , ִטיל ספק ביכולתו לֶרֶשת את הארץהאברהם  .8

 .לא נכון/נכון         .מנהיג

___________________________________________________ 

עֹו, בשמייםמבקש מאברהם לספור את הכוכבים ' ה .9  .לא נכון/נכון  .כְּסמל לזַרְּ

___________________________________________________ 

 .לא נכון/נכון  .העיר סדום מוצגת בפרק כעיר של אנשים תמימים ואוהבי צדק .03

___________________________________________________ 

 

 (x 5 2=נקודות  03)  פירושי מילים .ב

 : הצירופים הבאים אתבמילים שלכם  הסבירו

ֵבד ְמֹאד .0 ְקֶנה, כָּ מִּ ב, בַּ הָּ זָּ ֶכֶסף ּובַּ  ___________________________________________('ב 'פס) .בַּ

ָאֶרץ-ְוֹלא .2 ם הָּ א ֹאתָּ ו, נָּשָּ ְחדָּ ֶשֶבת יַּ  __________________________________________('ו' פס) לָּ

י  .3 ְשֶקה, ּהֻכלָּ כִּ  __________________________________________________________________('י 'פס)  מַּ

ה .4 ֶנְגבָּ ֹפנָּה וָּ ה, צָּ מָּ יָּ ה וָּ ֵקְדמָּ  _______________________________________________(ד"י 'פס) וָּ

ְרֲעָך-גַּם .5 ֶנהיִּ , זַּ  ______________________________________________________(ז"ט 'פס) מָּ

 

 ענו על השאלות הבאות  .ג

 

 (x 6 0=נקודות  08)סכסוכים והסבירו בקצרה כל פתרון  הציגו את שלוש הדרכים לפתרון .1

 

 

 

 

 משימה לימודית
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____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 



 

 

  

  

 

 (נקודות 03) ?אברהם בחר בפתרון זה לדעתכםמדוע כתבו  .2

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (x 2 5 =נקודות  03)אותן  והסבירו, שתי תכונות של אברהם הקשורות לפתרון בו בחר בחרו. א .3

 .רדיפת שלום, סכסכנות, דאגה לעצמו, כוחנות, פשרנות ,נדיבות :במחסן התכונות המוצג היעזרו 

 : דוגמהל

 .דאגה לבני משפחתו: התכונה

 .את אפשרות הבחירה כדי לשמור על קשרים משפחתיים טובים, אחיינו, אברהם נתן ללוט: הסבר

 

 _______________________: 'תכונה א

 _____________________________________________________________:הסבר

__________________________________________________________________ 

 _______________________: 'תכונה ב

 _____________________________________________________________: הסבר

 __________________________________________________________________ 

 ? ומי דואג לכם? למי מבני המשפחה אתם דואגים -דאגה לבני המשפחה. ב           

  (נקודות 03). פרט והסבר? אותך תתכונה זו של אברהם מלמד אותומה המסר             

________________________________________________________________________                     

________________________________________________________________________ 

            ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ,ואת יעילותו, (מתוך שלוש האפשרויות)תרון בו בחרתם ואת הפ תארו אותו, מעולמכםהציגו סכסוך  .4

  (נקודות 03) .כלומר שביעות רצונכם מהפתרון 



 

 

 

 

 

 _______________________________________________________________  פתיח

  _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ פירוט והרחבה

_______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ משפט מסיים

 משוב אישי

 ________________מכיון ש____________________, החלק שהיה לי קל ביותר הוא/השאלה

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________משום ש? והקשה ביותר

 ___________________________________________________          ___הייתי רוצה לומר לך

 

 

 


