
בקיאות בספרי שמואל ודברי הימים א הנחיות למבחן    

 .  כ"ט בדברי הימים א –המבחן כולל את כל ספר שמואל ואת פרקים י' . 1

הו  .2 )מבחן אמרא  המבחן  ברירתי  וירב   ב בשימוש בתוכנת תומקס נעשה באמצעות המחשקאי( 

 . קמפוס אלון שבות ובקמפוס מגדל עז( בתאריכים הקבועים בלוח המבחנים)ב

מראש למבחן עפ"י ההוראות הבאות   שבועיש להירשם לפחות    בכדי שתוכלו להיכנס למבחן.  3

 ה מראש, לא יוכל לעשות את המבחן(. )תלמיד שלא יבצע את ההרשמהמופיעות בסוף הדף. 

ות על  שאלות המתבסס  –חלקים: החלק הראשון כולל 'שאלות כלליות'    . המבחן כולל ארבעה4

יש לשים לב הן לתמונה הכוללת העולה מהסיפורים והן  .  ת של הספריםית ובקיאותיקריאה פשטנ

חלק זה כולל שאלות מבוא המבוססות על  לפרטי הסיפור, אך ללא כניסה לפרשנות ולדיוני עומק.  

;  49-48;  3מבואות לפירוש דעת מקרא. לפני הלימוד הספרים קראו את המבוא לספר שמואל עמ'  

דה"י עמ'    164-163;  154-152;  66-61;  57-55 ]מומלץ,    172  -170;  156-140;  21-18ואת המבוא לספר 

 כמובן, לקרוא גם את יתר חלקי המבוא[.  

ו'על 'היסטוריה'  בין  היחס  כגון:  לנקודות  לב  סתירות  -שימו  ודה"י;  שמואל  בספר  היסטוריה' 

ויישובן; יחסו של ספר דה"י לשאול תורה  ולדוד; היחס למוסד המלוכה ב  פנימיות בספר שמואל 

 הוספות בספר דה"י ביחס לספר שמואל ומטרותיהן. ובספר שמואל; חסרונות ו

מבוסס על שאלת מפה בו תדרשו להתאים בין שמות מקומות בולטים . חלקו השני של המבחן  5

 בספר שמואל ובין מיקומם על המפה. 

 ר ובאיזה הקשר".. חלק שלישי של המבחן כולל שאלות בסגנון "מי אמ6

 כולל שאלות בסגנון "באיזה הקשר נזכרו המקומות הבאים". י של המבחן . חלק רביע7

 . אין להשתמש בתנ"ך או בכל חומר עזר אחר בשעת המבחן. 8

 mail.comseffy2@gניתן לפנות בשאלות ובירורים בקשר למבחן ליוסף מרקוס בכתובת מייל . 9

שידי הנביאים האנו מאמינים,  ובפרט עת ספרי  בן תורה,  היא הכרחית לכל  בוריים  על  ראשונים 

ספרים  של  רציני  ללימוד  תמריץ  להוות  הבקיאות  מבחני  מטרת  בהוראה.  לעסוק  שמתעתד  למי 

 אלו, והקניית הידע בתכנים ובמסרים שלהם. 

 בהצלחה!
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 מספר שאלות לדוגמא:  

 שאלות כלליות 

ן לאחר תבוסת ישראלהיכן הוליכו הפלשתים את הארול  א. ?

 :יש לבחור תשובה אחת

 לבית שמש ומשם לקרית יערים   1.

  השאירו אותו בשדה למשך שבעה חודשים מחשש שיפגעו  2.

 ל גליתלקחו אותו לביתו ש  3.

 לאשדוד, גת ועקרון   4.

 

 מדוע, על פי המסופר בספר דברי הימים, מת שאול?ב. 

 :יש לבחור תשובה אחת

 א. על אשר נתן את מיכל לפלטיאל. ב. על אשר לא שמר את דבר ה'. .  1

 . על אשר הרג את אנשי נוב2א. על שהרג את הגבעונים.   .2.

 א. על אשר לא שמר את דבר ה'. ב. על אשר שאל באוב.  3

 נכונות  2+3תשובות  .  4

 

 ?'ל היסטורימהי ההגדרה, על פי י' קיל, למושג 'עג. 

 :יש לבחור תשובה אחת

 .המישור שבו פועלים בני האדם בתנ"ך.  1

 .כוון את המאורעותלוהי בו ה' צופה ומ-המישור הא.  2

 .אין להם קשר לאירוע היסטורי ספציפיהכוונה היא לסיפורים ש .  3

 שום תשובה אינה נכונה  4.

 

 מי אמר ובאיזה הקשר 

 " ה ַלֵעי ְראֶׁ י ָהָאָדם יִּ ה ָהָאָדם כִּ ְראֶׁ ר יִּ י ֹלא ֲאשֶׁ ה ַלֵלָבבכִּ ְראֶׁ ם ַוה' יִּ ַניִּ " 

 :יש לבחור תשובה אחת

  שמואל לעם כאשר המליכו את שאול.  1

  איש האלהים כאשר הוכיח את עלי 2 .

  גרא קילל אותו דוד לאבישי כאשר שמעי בן 3 .

  וח את דודה' לשמואל כאשר הגיע למש.  4

 

 



 באיזה הקשר נזכרו המקומות הבאים 

 בית שמש 

 :יש לבחור תשובה אחת

 לשם הביאו הפלשתים את הארון תחילה .  1

  לשם החזירו הפלשתים את הארון.  2

  שם הסתתר דוד מפני שאול . 3

 נכונות  2+3תשובות  .  4

 

 

 הוראות הרשמה למבחן:  

 דפנה כלף ל ונשים להודיע  לשרי בן שיטרית  גברים שרוצים להבחן מבחן חוזר צריכים להודיע 

 . יש להיכנס למידע האישי בעזרת מס. זהות וסיסמה.א

 . בתפריט העליון יש ללחוץ על ב

 בקיאות' 'בחינות. בצד העליון הימיני של המסך לחצו על ג

 

 'מבחן בקיאות שמואל ודבה"י איופיע לכם ובתחתית העמוד בצד ימין, 

 

מופיע בחלק המרכזי של   מבחן הבקיאותאת  תראו ואז  ...''מבחן בקיאות שמואלצו על לחד. 
 העמוד למטה.
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ותקבלו אישור   לחצו על כפתור 'רישום לקורס'  'מבחן בקיאות..'. מעל ה
 .נרשם לכם בתוכנית הלימודים שמבחן הבקיאותעל כך 

 ות להרשמה דרך האינטרנט, ניתן לפנלמבחן במקרה שלא הצלחתם להירשם  

    minhal1@herzog.ac.il    9937315-02 שרי בן שטרית  גברים: 

  dafnach@herzog.ac.il        2179940-073דפנה כלף    נשים:
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