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 'מחצית ב/הנחיות לקראת מבחן בהסטוריה

תקופת התלמיים , יוון, אלכסנדר מוקדון,  שמעון הצדיק:הנושאים

 (7ללא פרק ) 8,9, ,6: פרקים

 !תלמידתי היקרה

בהם , נערכו מבחנים' כבר במחצית א. בשנה זו התחלת לראשונה בלימודי הסטוריה ותולדות עם ישראל

להלן מספר כללים והנחיות שיעזרו לך בלימוד לקראת המבחן . נדרשת לנסח את ידיעותייך ולשלוט בהן

 :ה"הקרוב ואף למבחנים הבאים אי

כדי לאפשר לכל הידע להישמר , מבחן בהסטוריה דורש שני ימי לימוד לפחות, ובכן ?כיצד מתחילים .א

 .דפים וכלי כתיבה (!מושלמת כמובן)המחברת , הכיני לפנייך את הספר. בצורה טובה בזכרון

קראי אותו לאט ובאיטיות סעיף אחר . 6פתחי בפרק . לאחר פרק תהילים ניתן להתחיל, כעת ?מוכנה .ב

 .לאחר כל סעיף עיצרי והסבירי לעצמך מה בעצם סופר בו. סעיף

. בסיום הפרק מופיעות שאלות לחזרה. 6פתחי את המחברת וקראי את הכתוב בה בקשר לפרק  ,כעת .ג

 ? האם את יודעת את התשובות? האם השאלות מובנות לך- בדקי את עצמך

עני על השאלות כשהספר פתוח ". 6תשובות חזרה לפרק "פתחי עמוד חדש שכותרתו  :הבה ונבדוק .ד

לעיין בפרק עצמו : יש לך סיבה טובה לחזור שוב! מצוין? אינך זוכרת בדיוק? שכחת תשובה. למולך

 .ובסיכום שבמחברת

התהליך כולו אורך כשעה . 'חזרי שוב לסעיף א. 7פרק , כמובן? מה עכשיו !6סיימת ללמוד את פרק  .ה

בקשי מאמא לשאול אותך ! בסיום הלימוד יהיה בידך דף חזרה שאת בעצמך כתבת. עד שעתיים

 .חזרי לספר ובדקי מהי התשובה? שם או תאריך? שכחת פרט מסויים. שאלות

, בדקי כמה תשובות ידעת. קחי את דף החזרה המצורף וערכי לך מבחן עצמאי: ורק למחרת .....למחרת .ו

 .בדקי את תשובותייך עם הספר. וכמה שאלות נותרו ללא מענה... 'בערך'כמה תשובות ידעת 

 !!בהצלחה רבה!   זהו..... ?- ו .ז



תקופת התלמיים , יוון, אלכסנדר מוקדון, שמעון הצדיק: חזרה על נושאים

 

: 6שאלות חזרה לפרק 

 ?איזו מלכות החלה לשלוט בעולם בתקופת שמען הצדיק .1

 ?מה היו חמשת הניסים שארעו בימי שמעון הצדיק .2

 .ספרי את הסיפור בלשונך? כיצד ריכך שמעון הצדיק את כעסו של אלכסנדר מוקדון .3

 ?י"להיקרא בעמ" אלכסנדר"מדוע החל השם  .4

 ? מדוע. אין להתענות בו ואין להספיד מתים, ה בטבת נקבע לדורות כיום שמחה" כ .5

 

 (! בלבד5, 4 עלייך ללמוד סעיפים 7בפרק : שימי לב) :7 ,8שאלות חזרה לפרקים 

 ."גלות יוון- חזרה בהיסטוריה"למדי ביסודיות את התשובות בדף המסכם שכותרתו  .1

 ?"פילוסוף"מהו  .2

 ?מהם הפרחים ומהו הפרי"- אשר אין בה פרי כי אם פרחים- אל תשיאך חכמה יוונית" .3

 ?מהי השקפת היהדות על חכמת יוון .4

 ?"אליל"מדוע הכריז אלכסנדר מוקדון על עצמו כאילו הוא  .5

 ?ובאיזה גיל מת, מתי החל אלכסנדר מוקדון למלוך .6

 

 . בלבד11, 4,5,8:  בשאלות החזרה שבסוף הפרק עני על:8הערות לפרק 

 

: 9שאלות לחזרה לפרק 

 .ערכי טבלה ובה מסוכם מה ארע בימיו של כל אחד ממלכי תלמי בארץ ישראל .1

 ?י"מתי ארע ואיזה נס נעשה בו לעמ? מהו תרגום השבעים .2

 (2)? מה היה הקושי הגדול בתרגום התורה ליוונית .3

 (2)? מה היו הסכנות שבתרגום התורה ליוונית .4

 . שינויים שערכו החכמים בתרגום השבעים3למדי  .5

 ?ומה אמרו להם החכמים, מה הייתה דעתם של יהודי מצרים על תרגום השבעים .6

 (חלקי את העם לשתי קבוצות עיקריות)? כיצד השפיעה התרבות ההלניסטית על יהודי ארץ ישראל .7

 ?כיצד נהגו בתחילה וכיצד נהגו בהמשך: המתיונים .8

 ?מי היו צדוק ובייתוס ובמה טעו .9

יוסי בן , יוסי בן יועזר איש צרדה, אנטיגונוס איש סוכו, אלעזר כהן גדול, יוסף בן טוביה, חוניו: מי היו .01

 (פרטי מה היה תפקידם וייחוסם). יוחנן איש ירושלים

 .74' פ את הטבלה שבעמ"יש ללמוד בע .11

 .פרטי את מהלך העניינים? בירושלים ובמצרים- י בימי תלמי הרביעי"אילו נסים ארע לעמ .21

 !!בהצלחה רבה!!בהצלחה רבה                             2,3,4,6,7,10,11:      9עני על שאלות החזרה שבסוף פרק  .31


