
 

PARTIE   A       CONNAITRE LE TEXTE du HOUMASH :  

Questions de contenus.                                     Barème : 20 points 
 

QUESTION A1        Barème :   8 points 

 

QUESTION A2        Barème :  2 points 

Les trois affirmations suivantes sont-elles  VRAIES ou FAUSSES ? 
 Justifiez en citant un extrait de Passouk pour chaque affirmation 
 

L’affirmation Vraie ou 
fausse 

Preuve du Passouk 

Pour obéir à sa mère, Yaacov fait 
cuire le plat qu’il va offrir à Yitz’hak  

  

Rivka tremble pour la vie de Yaakov, 
mais pour celle d’Essav également 

  

 
 

 

 

 

 

Dites de qui il s’agit dans les citations suivantes 
 
les yeux mentionnés ci-dessous  sont ceux de : 

ְפַקח  -  ֵעיֶניהָ -ֶאת אלקים ַויִּ
ַקְחנ ה  - פ  ֵניֶהם ֵעיֵני ַותִּ  שְׁ

 
les « juges » dont on parle ici sont : 

 

לֲהשֵֹׁפטָ - ָאֶרץ-כָּ טָֹלא ַיֲעֶשה הָּ ְשפ   מִּ
א - ד בָּ ֶאחָּ פוֹׁטָלָּגּור-הָּ ְשפֹׁטָש   ַויִּ
 
Celui qui dis «je » dans ces deux phrases, c’est : 

 

יָאלקים ַתַחתהֲָ  - כִּ ִרי-ֲאֶשר ָאנֹׁ ַנע ִמֵמְך פְׁ ֶטן-מָּ  בָּ
אּו ִכי -ַאל  - יָאלקים ֲהַתַחתִתירָּ  ָאנִּ

 
Le voile mentionné, appartient à : 

 

יףַוִתַקח  - עִּ ס ַהצ  כָּ  ַוִתתְׁ
ַסר - ּהַָותָּ יפ  ֶליהָּ  ְצעִּ  ֵמעָּ



 

 

QUESTION A3        Barème : 8 points 

Entre la Sortie d’Egypte et la Révélation au Sinaï – que dit le Texte du חומש 

Numérotez dans la case de droite les 10 phrases du tableau A,  en suivant  l’ordre dans 

lequel elles apparaissent dans la Tora. 

  

Tableau  A 

 

 

Donnez les racines des 4 verbes en gras, en les inscrivant dans le tableau B 

Tableau  B 

       Barème    2 points 

Ecrivez la racine de chacun des  quatre verbes 
ci-contre dans  la case correspondante. 

 וַיִַּחן ָנָחם וַיְִּראּו וַיִּיְראו
    

 

 

 

ֵבנּו ִאם ִקרְּ  ָאיִן-ֲהיֵׁש ה' בְּ
 

 

ר בָּ ַבר ִסינַי וַיֲַחנּו ַבִמדְּ ִפיִדים וַיָּבֹאּו ִמדְּ עּו ֵמרְּ ר-וַיִַּחן וַיִסְּ הָּ ֵאל נֶֶגד הָּ רָּ ם יִשְּ  ׁשָּ
 

 

נֵי אּו בְּ ִריב וַיִשְּ עֹה ִהקְּ ֵאל ֶאת-ּוַפרְּ רָּ ַריִם נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם-יִשְּ  ֵעינֵיֶהם וְִּהנֵה ִמצְּ
 

 

ִתים ָנָחם-וְֹּלא ִלׁשְּ  ֱאֹלִקים ֶדֶרְך ֶאֶרץ פְּ
 

 

ל ָּ כָּ חֹֹלת-וֵַתֶצאן ֻתִפים ּוִבמְּ  ַהנִָּׁשים ַאֲחֶריהָּ בְּ
 

 

נֵי  וַיְִּראּו רּו ִאיׁש ֶאל-בְּ ֵאל וַיֹאמְּ רָּ ן הּוא-יִשְּ  ָאִחיו מָּ
 

 

ם ֶאתוַיִּיְראו עָּ דֹו-ּ  הָּ מֶֹׁשה ַעבְּ  ה' וַיֲַאִמינּו ַבה' ּובְּ
 

 

ִביִעי יָּצְּאּו ִמן ְִּהי ַביֹום ַהשְּ אּו-וַי צָּ קֹט וְֹּלא מָּ ם ִללְּ עָּ  הָּ
 

 



 

 

PARTIE B     ENSEIGNER  LE TEXTE du HOUMASH :  

Questions de didactique                                               Barème   60 points 

 

QUESTION   B1    : YISHMAEL                    Barème  20 points 

 

Avant la naissance de YISHMAEL, le מלאך  demande à Hagar d’appeler son fils par ce nom. Par la 

suite,  au moment de sa naissance, c’est Avraham lui-même qui lui donne le nom  ישמעאל (DOC 1). 

 

Pourtant, dans le descriptif du renvoi de Hagar et Yishmael (DOC 2), pas une seule fois ce prénom 

n’est employé.  Dans le document 2 on a remplacé toutes les circonlocutions qui remplacent 

« YISHMAEL » par des rectangles : ............. 

 

 

TRAVAIL A FAIRE PAR LE CANDIDAT : 

1. Au verset י"א, on a laissé    נו  inchangé, parce qu’il pourrait désigner   בְּ

YITZ’HAK ou YISHMAEL. 

 
a. rédigez un argument pour prouver que בנו ici peut désigner יצחק 

et un second argument pour prouver que  בנו peut désigner  ישמעאל  

 

b. Puis décrivez brièvement l’activité que vous proposeriez à une classe de CE2 ou 

une classe de 2nde   (précisez laquelle des deux)  pour leur faire découvrir et 

commenter cette ambiguïté voulue par la Tora.  

 

2.Vous rédigerez ensuite une proposition d’exercice d’apprentissage pour une 

classe de CE2  ou une classe de 2nde (précisez), qui utiliserait le Document 2 pour 

atteindre  l’objectif suivant : 

 

Qualifier la relation des personnages cités dans le passage 

(Doc2) avec YISHMAEL,  en fonction de l’expression employée 

dans le  פסוק en remplacement du nom propre ישמעאל  
 
 

 

 

 



(DOC 1)      RAPPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DOC  2)  (CONSULTER SI NECESSAIRE LE TEXTE COMPLET dans un HOUMASH 

כ"א-בראשית פרק כ"א, פסוקים א
 

ה ֶאת ט רָׂ ֶרא שָׂ ק.--.............-ַותֵּ ַצחֵּ ה י מְּ ָאמָׂ ׁש הָׂ רֵּ ם, גָׂ הָׂ רָׂ ַאבְּ אֶמר, לְּ ֶאת ַות   ַהז את, וְּ
יַרׁש ............. י ֹלא יִּ ם.............: כִּ ם-, עִּ י עִּ נִּ ק.-בְּ חָׂ צְּ ם,  יא יִּ הָׂ רָׂ ינֵּי ַאבְּ עֵּ ד, בְּ א  ר מְּ בָׂ ַויֵַּרע ַהדָׂ
ת  ד  נו  ַעל, או  אֶמר ֱאֹל יב .בְּ ם, ַאל-ים ֶאלקַוי  הָׂ רָׂ יֶניָך ַעל-ַאבְּ עֵּ ַעל ............. יֵַּרע בְּ ֶתָך-וְּ --ֲאמָׂ

ל ֲאׁשֶ  ַרע.כ  ָך זָׂ א לְּ רֵּ קָׂ ק, יִּ חָׂ צְּ יִּ י בְּ ּה: כִּ לָׂ ק  ַמע בְּ ה, ׁשְּ רָׂ ֶליָך שָׂ אַמר אֵּ ַגם ֶאת יג ר ת  , ............. וְּ
ֲעָך, הּוא. י ַזרְּ יֶמּנּו: כִּ י ֲאשִּ גו  ַקח יד לְּ ֶקר ַויִּ ם ַבב  הָׂ רָׂ כֵּם ַאבְּ ן ֶאל-ַוַיׁשְּ תֵּ ם ַויִּ ַמת ַמיִּ חֵּ ר -ֶלֶחם וְּ גָׂ הָׂ

ם ַעל ּה-שָׂ מָׂ כְּ ֶאתׁשִּ ַבע.-- ............. , וְּ ר ׁשָׂ אֵּ ַבר בְּ דְּ מִּ ַתע, בְּ ֶלְך ַותֵּ ; ַותֵּ ֶחהָׂ ַׁשלְּ לּו  טו ַויְּ כְּ ַויִּ
ן ם, מִּ לְֵּך ֶאת-ַהַמיִּ ֶמת; ַוַתׁשְּ ם.............. ַהחֵּ יחִּ ֶּנֶגד,  טז , ַתַחת ַאַחד ַהשִּ ּה מִּ ֶׁשב לָׂ ֶלְך ַותֵּ ַותֵּ

י ָא י ֶקֶׁשת, כִּ ַטֲחוֵּ מְּ ק כִּ חֵּ ה, ַאלַהרְּ רָׂ ת -מְּ מו  ֶאה בְּ א ֶאת .............ֶארְּ שָׂ ֶּנֶגד, ַותִּ ֶׁשב מִּ ּה -ַותֵּ לָׂ ק 
. ךְּ בְּ ַמע  יז ַותֵּ ׁשְּ ל -, ֶאתאלקיםַויִּ ַאְך ֱאֹל .............קו  א ַמלְּ רָׂ קְּ ן-ים ֶאלקַויִּ ר מִּ גָׂ ם, -הָׂ ַמיִּ ַהשָׂ

ּה ַמה אֶמר לָׂ ר; ַאל-ַוי  גָׂ ְך הָׂ י-לָׂ י, כִּ אִּ ירְּ ַמע ֱאֹל-תִּ ל -ים ֶאלקׁשָׂ ם.-ַבֲאֶׁשר הּוא .............קו   יח ׁשָׂ
י ֶאת אִּ י שְּ י ֶאת............. קּומִּ יקִּ ַהֲחזִּ י-, וְּ : כִּ ְך בו  דֵּ יֶמּנּו.-יָׂ ל, ֲאשִּ דו  י גָׂ גו  ַקח  יט לְּ פְּ ים ַויִּ ֱאֹלהִּ

ַמלֵּא ֶאת-ֶאת ֶלְך ַותְּ ם; ַותֵּ יִּ ר מָׂ אֵּ ֶרא בְּ , ַותֵּ יֶניהָׂ , ֶאת-עֵּ קְּ ם, ַוַתׁשְּ ֶמת, ַמיִּ י  כ .............. ַהחֵּ הִּ ַויְּ
ת.............. ֶאת אלקים ֶבה ַקשָׂ י, ר  הִּ ר, ַויְּ בָׂ דְּ ל; ַויֵֶּׁשב, ַבמִּ דָׂ גְּ ן;  כא , ַויִּ ארָׂ ַבר פָׂ דְּ מִּ ַויֵֶּׁשב, בְּ

ם. }פ{-ַקחַותִּ  יִּ רָׂ צְּ ֶאֶרץ מִּ ה, מֵּ שָׂ מו  אִּ  לו  אִּ
 

 

 

 

 

 בראשית פרק ט"ז, פסוק י"א
ָ
ַאְך  יא ּה ַמלְּ אֶמר לָׂ אל ה'ַוי  עֵּ מָׂ ׁשְּ מו  יִּ את ׁשְּ רָׂ קָׂ ן וְּ תְּ בֵּ ַלדְּ י  ה וְּ רָׂ ְך הָׂ ּנָׂ  הִּ
 

 כ"א-בראשית פרק כ"א, פסוקים א
ָ
ן ַויִּ  טו ם בֵּ רָׂ ַאבְּ ר לְּ גָׂ ֶלד הָׂ ם ֶׁשםַותֵּ רָׂ א ַאבְּ רָׂ נו  ֲאֶׁשר-קְּ אל-בְּ עֵּ מָׂ ׁשְּ ר יִּ גָׂ ה הָׂ דָׂ לְּ  יָׂ
 



QUESTION   B2    : LA  MISSION DE YOSSEF  -   - פרשנות        Barème  20 points 

 

1. Après lecture des commentaires présentés ci-dessous (Doc 3) en 2 colonnes, vous définirez 
l’idée commune des exégèses de la 1ère colonne  ainsi que de celles de la 2ème colonne.  

D0C 3 

COLONNE 2 COLONNE 1 

 אלא?..בהר חברון והלא( : יד פסוק) "חברון מעמק" :י"רש
 בחברון הקבור צדיק אותו של עמוקה מעצה(  רבה בראשית)

 "זרעך יהיה גר כי" הבתרים בין לאברהם שנאמר מה לקיים

 (יג קפסו) "הנני: "י"רש
 יודע שהיה פי על ואף אביו למצות נזדרז.  וזריזות ענווה לשון

 .אותו ששונאין באחיו
 (:טו פסוק) "תועה והנה איש וימצאהו" :ם"רשב 

 כשלא לאביו לחזור רצה שלא, זה נכתב יוסף של חשיבותו להגיד
 . שמצאם עד בקשם אלא,  בשכם מצאם
 לו שאמר כמו  םובקש הלך בו שמתקנאים יודע שהיה פי על ואף
 ". דבר והשיבני" אביו

 הגזרה כי עוד ולהודיענו(:  טו פסוק)..."  איש וימצאהו" : ן"רמב
.  בידם להביאו מדעתו שלא דרך מורה ה"הקב לו זימן כי...אמת
 חינם על שלא, מלאכים היו האלה האישים כי באמרם נתכוונו ולזה
 .תקום יאה' ה עצת כי להודיענו אלא,  הזה הסיפור כל היה

 ויאריך(....טו פסוק) " בשדה תעה והנה איש וימצאהו":  ן"רמב
, לו לחזור ראוי שהיה אליו באו רבות סיבות כי להגיד בזה הכתוב
 .אביו לכבוד סבל הכל אבל

 בשכם מצאם שלא פי על אף( : יז פסוק) "אחיו אחר": ספורנו 
 .אביו רצון להשיג,  שצווה ממה יותר טרח, אביו כדבר

 

2. Vous dégagerez les 2 aspects de la notion de שליחות telle qu’elle se déploie chez les différents 
commentateurs.  

3. Répondez au choix à l’une des deux questions ci-dessous  

a.  Pour une classe de  3ème,  
Elaborez l’exercice qui permettra aux élèves de dégager la  double  dimension des  
personnages de la Torah telle qu’elle se dégage du document ci-dessus. 
 

b.  Pour une classe de CM1, dans l’une des séances de la séquence « étude du 

personnage Yossef »,   vous n’exploiterez que la première colonne  du DOC 3, 
définissez les objectifs  et le dispositif d’apprentissage qui permettra aux élèves de 
comprendre que les messages implicites de la Torah ont toujours un ancrage dans 
le texte.  

 
 
 

 
 



QUESTION   B3    : APPROCHE THEMATIQUE :  
La naissance d’un chef, Moshé Rabbenou                                 Barème  20 points 
 

Pour l’unité d’apprentissage, « étude du personnage Moshé » vous disposez  à titre indicatif 
de 3 extraits de commentaires ci-dessous.  
Rédigez dans les grandes lignes pour une classe de  6ème   la fiche de préparation (les objectifs, 
les pré-requis, l’activité d’apprentissage et l’activité d’évaluation)  de la séance consacrée à la 
rencontre avec les Mefarshim (vous justifierez le choix du commentaire retenu).  

 
 רש"י

 :א הבית כולו אורהכשנולד נתמל - כי טוב הואב( 
 

 :אותו צדיק ריח רע של זפתזפת מבחוץ וטיט מבפנים, כדי שלא יריח  - בחמר ובזפת
 :שראתה עמו שכינה: ומדרשו . זהו פשוטו, את הילד  ?  את מי ראתה - ו( ותפתח ותראהו

 :קולו כנער - והנה נער בכה
 לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינהמלמד שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק,  - ז( מן העברית

 . שחילתה והוא לשון הוצאה בלשון ארמי, כמשחל ביניתא מחלבא - י( משיתהו 

 

 רמב"ן

  - ב(: ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו

ידוע כי כל הנשים אוהבות את בניהם, יפים ושאינם יפים, וכלנה תצפנינה אותן בכל יכלתן, ואין צורך ראיה .. 

שראתה בו טוב מחודש וחשבה כי יארע בו נס וינצל, ולכן נתנה , אבל פירוש הטובה הזאת. ואלטענה כי טוב ה

וכל זה סיוע לדברי רבותינו שדרשו כי טוב הוא, שנתמלא כל הבית אורה .....אל לבה וחשבה מחשבות בעניינו, 

 :()שם )סוטה יב א(, ולמה שאמרו שהייתה מרים מתנבאת עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל

  - תאמר מילדי העברים זהו(

נתנה אל לבה המעשה כאשר היה, כי אמרה לבעבור הציל אותו או שלא יראו במות הילד שמוהו שם, ואיש מצרי 
 :ואין צורך. למה יעשה כן. ויש אומרים שראתהו נמול )סוטה יב א(. ואם כן הסירה בגדיו ובדקה אותו בו

 

 . רשב"ם

  - הילד ותפתח ותראהו את   פסוק ו

 . המפרש )רש"י( שראתה את הילד טועה הוא

 : אלא כך פירושו !? וכי מי אינו יודע שאם פתחה את התיבה שתראה את הילד

כלומר, זה הילד זכר הוא  - נער הוא פתחה את התיבה והביטה בילד אם זכר אם נקבה וראתה כי

ם היה בת, יש לומר אסופי הוא, ולא נקבה וראתה בזכרותו שהוא מהול ולכך נטמן ואינו אסופי, שא

 . וכן מצינו כתוב מה נעשה לנער היולד, ביום הולדו קרוי נער

  '- והנה נער בוכה ותחמול עליו וגו

 . מילדי העברים זה: ולפי שראתהו נער זכר מהול אמרה - ותחמול עליו לפי שהיה בוכה לכך

 


