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ב"ה

PREMIERE PARTIE, BEKIOUT :

BAREME : 5 points

Sefer shemouel (Aleph et Beth) en cinq brèves questions

1. Compléter le tableau suivant,
Le personnage nommé :
‘HOFNI
SHEMOUEL
YONATHAN
DAVID

Appartient à la tribu de :
LEVI

Son père se prénomme :
ELI

2. DOEG HAEDOMI. Un personnage qui écoute et observe sans mot dire. Mais quand il parlera, il
déclenchera une véritable catastrophe dans notre histoire. De quelle catastrophe s’agit-il ? (Résumer en
une phrase)

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Dans sa célèbre élégie, David répète en refrain
איך נפלו גבורים
(Comment sont tombés les vaillants ?!) Qui sont les hommes désignés par cette expression ?
____________________________________________________________________________

4. Mikhal critique le comportement de David, qu’elle trouve ridicule. Qu’avait-il fait ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. A la suite de quel événement qu’il avait initié, David haMelekh doit-il choisir une sanction parmi trois
qui lui sont proposées par Hashem par la bouche du Prophète Gad ? Laquelle a-t-il choisie ?
_________________________________________________________________________________

DEUXIEME PARTIE, DIDACTIQUE :

BAREME : 15 points

BAREME : 7 points
)A2 4 points

QUESTION A : Enseigner le personnage David
(A1 3 points
)Cette question porte sur le chapitre 24 de Shemouel I (DOC 1

Doc 1

שמואל א פרק כד
(א) וַי ְהִ י כַאֲשֶׁ ר שָׁ ב שָׁ אּול מֵ ַאחֲ ֵרי פְ לִשְ תִ ים וַיַגִדּו לֹו לֵאמ ֹר הִ נ ֵה דָׁ ו ִד בְּמִ ְּדבַּר עֵ ין ג ִֶּדי(:ב) וַיִקַ ח שָׁ אּול שְ לשֶׁ ת
אֲ לָׁפִים אִיש בָׁחּור מִ כָׁל י ִשְ ָׁראֵ ל וַיֵלְֶׁך ְלבַקֵ ש אֶׁ ת דָׁ ו ִד ו ַאֲ נָׁשָׁ יו עַ ל פְ נ ֵי ֵ
צּורי הַ יְעֵ לִים(:ג) וַיָׁב ֹא אֶׁ ל גִדְ רֹות הַ צ ֹאן עַ ל
הַ דֶׁ ֶׁרְך ו ְשָׁ ם מְ עָׁ ָׁרה וַיָׁב ֹא שָׁ אּול לְהָׁ סֵ ְך אֶׁ ת ַר ְגלָׁיו ו ְדָׁ ו ִד ו ַאֲ נָׁשָׁ יו ְבי ְַרכ ְֵתי הַ מְ עָׁ ָׁרה י ֹשְ בִים(:ד) ו ַי ֹאמְ רּו ַאנ ְשֵ י ָׁדו ִד
ית ּלֹו כַאֲשֶׁ ר י ִטַ ב בְעֵ ינֶׁיָך
אֵ לָׁיו הִ נ ֵה הַ יֹום אֲשֶׁ ר ָאמַ ר ה' אֵ לֶׁיָך הִ נ ֵה ָאנֹכִי נ ֹתֵ ן אֶׁ ת אֹיִבְיָך \{אֹיִבְָך\} ְביָׁדֶׁ ָך ו ְעָׁ שִ ָׁ
וַיָׁקָׁ ם דָׁ ו ִד וַיִכְר ֹת אֶׁ ת ְכנַף הַ מְ עִיל אֲ שֶׁ ר לְשָׁ אּול ַבּלָׁט:
(ה) וַי ְהִ י ַאחֲ ֵרי כֵן וַּיְַּך לֵ ב ָּדוִד א ֹתֹו עַ ל אֲ שֶׁ ר כ ַָׁרת אֶׁ ת ָׁכנָׁף אֲשֶׁ ר לְשָׁ אּול:
(ו) ו ַי ֹאמֶׁ ר לַאֲ נָׁשָׁ יו חָׁ לִילָׁה ּלִי מֵ ה' אִ ם אֶׁ עֱ שֶׁ ה אֶׁ ת הַ דָׁ בָׁר הַ זֶׁה לַאדֹנ ִי לִמְ שִ יחַ ה' לִשְ ֹלחַ י ָׁדִ י בֹו כִי מְ שִ יחַ ה' הּוא:
ז) וַי ְשַ סַ ע דָׁ ו ִד אֶׁ ת אֲ נָׁשָׁ יו בַדְ ב ִָׁרים ו ְֹלא נ ְָׁתנָׁם לָׁקּום אֶׁ ל שָׁ אּול ו ְשָׁ אּול קָׁ ם מֵ הַ מְ עָׁ ָׁרה וַיֵלְֶׁך בַדָׁ ֶׁרְך
ח) וַיָׁקָׁ ם ָׁדו ִד ַאחֲ ֵרי כֵן וַיֵצֵא מֵ ן הַ מְ עָׁ ָׁרה \{מֵ הַ מְ עָׁ ָׁרה\} וַיִקְ ָׁרא ַאחֲ ֵרי שָׁ אּול לֵאמ ֹר אֲ דֹנִי הַ מֶׁ ֶׁלְך ו ַ ַיבֵט שָׁ אּול
ַארצָׁה וַיִשְ ָׁתחּו:
ַאחֲ ָׁריו וַיִק ֹד דָׁ ו ִד אַ פַ י ִם ְ
ט) ו ַי ֹאמֶׁ ר דָׁ ו ִד לְשָׁ אּול לָׁמָׁ ה ִתשְ מַ ע אֶׁ ת דִ ב ְֵרי ָאדָׁ ם ֵלאמ ֹר הִ נ ֵה דָׁ ו ִד מְ בַ קֵ ש ָׁרעָׁ ֶׁתָך:
י) הִ נ ֵה הַ יֹום הַ זֶׁה ָׁראּו עֵינֶׁיָך אֵת אֲ שֶׁ ר נ ְָׁתנ ְָך ה' הַ יֹום ְבי ָׁדִ י בַמְ עָׁ ָׁרה ו ְָאמַ ר לַהֲ ָׁרגְָך ו ַָׁתחָׁ ס עָׁ לֶׁיָך ו ָׁא ֹמַ ר ֹלא אֶׁ שְ לַח
י ָׁדִ י בַּ אדֹנִי כִי מְ שִ יחַ ה' הּוא:
ּוראֵ ה כִי אֵין ְבי ָׁדִ י
יא) ו ְָאבִי ְראֵ ה גַם ְראֵ ה אֶׁ ת ְכנַף מְ עִילְָך ְבי ָׁדִ י כִי ְבכ ְָׁרתִ י אֶׁ ת ְכנַף מְ עִילְָך ו ְֹלא הֲ ַרג ְִתיָך דַ ע ְ
ָׁרעָׁ ה ו ָׁפֶׁ שַ ע ו ְֹלא חָׁ טָׁ אתִ י לְָׁך ו ְאַ ָׁתה צ ֹדֶׁ ה אֶׁ ת נַפְ שִ י לְקַ חְ ָׁתּה:
יב) י ִשְ פ ֹט ה' בֵינִי ּובֵינֶָׁך ּונ ְקָׁ מַ נ ִי ה' מִ מֶׁ ָׁך וְי ָׁדִ י ֹלא ִתהְ י ֶׁה ָׁבְך:
יג) כַאֲשֶׁ ר י ֹאמַ ר מְ שַ ל הַ קַ דְ מֹנ ִי מֵ ְרשָׁ עִים יֵצֵא ֶׁרשַ ע וְי ָׁדִ י ֹלא תִ הְ י ֶׁה ָׁבְך:יד) ַאחֲ ֵרי מִ י יָׁצָׁא מֶׁ לְֶׁך י ִשְ ָׁראֵ ל ַאחֲ ֵרי מִ י
אַ ָׁתה ר ֹדֵ ף ַאחֲ ֵרי כֶׁלֶׁב מֵ ת ַאחֲ ֵרי פַ ְרע ֹש אֶׁ חָׁ ד:טו) ו ְהָׁ י ָׁה ה' לְדַ יָׁן ו ְשָׁ פַ ט בֵינ ִי ּובֵינֶָׁך וְי ֵֶׁרא וְי ֵָׁרב אֶׁ ת ִריבִי וְי ִשְ פְ טֵ נ ִי
מִ יָׁדֶׁ ָך:טז) וַי ְהִ י ְככַּלֹות דָׁ ו ִד ל ְַדבֵר אֶׁ ת הַ דְ ָׁב ִרים הָׁ אֵ ּלֶׁה אֶׁ ל שָׁ אּול ו ַי ֹאמֶׁ ר שָׁ אּול הֲ קֹלְָך זֶׁה ְבנ ִי דָׁ ו ִד וַיִשָׁ א שָׁ אּול
ק ֹלֹו וַיֵ ְב ְך:יז) ו ַי ֹאמֶׁ ר אֶׁ ל ָׁדו ִד צַדִ יק אַ ָׁתה מִ מֶׁ נִי כִי אַ ָׁתה גְמַ ל ַ
ְתנִי הַ ּטֹובָׁ ה ו ַאֲ נ ִי גְמַ לְתִ יָך הָׁ ָׁרעָׁ ה:יח) ו ְאַ ָׁת \{ו ְאַ ָׁתה\}
יתה אִ ִתי טֹובָׁה אֵת אֲ שֶׁ ר סִ ג ְַרנִי ה' ְבי ָׁדְ ָך ו ְֹלא הֲ ַרג ְָׁתנִי:יט) וְכִי י ִמְ צָׁא אִ יש אֶׁ ת אֹי ְבֹו
הִ גַדְ ָׁת הַ יֹום אֵת אֲשֶׁ ר עָׁ שִ ָׁ
יתה לִי:כ) ו ְעַ ָׁתה הִ נ ֵה יָׁדַ עְ ִתי כִי מָׁ ֹלְך תִ מְ לֹוְך
ו ְשִ ּלְחֹו בְדֶׁ ֶׁרְך טֹובָׁה ו ַה' י ְשַ ּלֶׁמְ ָך טֹובָׁה ַתחַ ת הַ יֹום הַ זֶׁה אֲשֶׁ ר עָׁ שִ ָׁ
ו ְקָׁ מָׁ ה ְבי ָׁדְ ָך מַ מְ ֶׁלכֶׁת י ִשְ ָׁראֵ ל:כא) ו ְעַ ָׁתה הִ שָׁ בְעָׁ ה ּלִי בַה'
אִ ם ַתכ ְִרית אֶׁ ת ז ְַרעִי ַאחֲ ָׁרי ו ְאִ ם ַתשְ מִ יד אֶׁ ת שְ מִ י מִ בֵית ָאבִי:כב) וַיִשָׁ בַע דָׁ ו ִד לְשָׁ אּול וַיֵלְֶׁך שָׁ אּול אֶׁ ל בֵיתֹו
ו ְדָׁ ו ִד ו ַאֲ נָׁשָׁ יו עָׁ לּו עַ ל הַ מְ צּודָׁ ה:

QUESTION A 1 : lecture du texte

a.
Les personnages au centre de notre chapitre s’appellent David et Shaoul.
Un moment dramatique de l’histoire de Shaoul, dans sa détermination à
attenter à la vie de David, y est relaté.
Quelles caractéristiques du personnage David transparaissent dans l’étude de
ce chapitre ?
b. Dans ce passage, David et ses hommes désignent Shaoul d’une façon
différente, vous préciserez quel est selon vous le sentiment exprimé par
chacune des appellations.
c.
Quel a été selon vous l’élément qui a déclenché le revirement de la
situation produit chez Shaoul à partir du verset 17 ?

QUESTION A2 : transposition didactique

L’étude de ce chapitre est une séance de l’unité « le personnage David » en
classe de quatrième.
Avec l’aide du commentaire de Malbim )DOC. 2( vous concevrez l’exercice
d’évaluation qui vérifiera la capacité des élèves à déduire une qualité d’un
personnage à partir de ce que le texte dit de lui.

DOC 2.
 חלק באור הענין- מלבי"ם על שמואל א פרק כד פסוק כ

 וא"כ-  ילמד מוסר ממך ושלחו בדרך טובה- (כ) וכי ימצא איש את אויבו
למדת צדק לדור דורים וממילא בכל עת אשר ימצא איש את אויבו ושלחו
 שעל כל-  וה' ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי,בדרך טובה
פעם שיעשה איש מעשה טובה הזאת תקבל אתה שכר מחדש על היום
:הזה שהיית המתחיל והמלמד טוב לרבים

QUESTION B
Enseigner les fêtes à l’aide des textes du Nakh

BAREME : 8 points

Le début de '( שמואל אchapitres 1,1 – 2,10), est aussi la Haftara de  ראש השנה. Votre
programme des  ימים נוראיםimpose l’étude de ce passage en classe de 4ème Vous souhaitez
rendre les élèves capables de dégager les raisons qui ont poussé les sages à choisir ce passage
comme Haftara pour Rosh Hashana. ( 2 raisons une historique et une liée à la notion de Tefila)
Vous disposez de 2 séances de 50 minutes pour ce travail .

B1.Quelle forme aura la première activité que vous donneriez aux élèves et quelle
en sera la consigne ?
B2. Si vous deviez soumettre l’étude du Midrash suivant, (doc 3) , à quelle étape de
l’apprentissage le feriez-vous ? Justifiez votre réponse.
B3. Donnez, dans les grandes lignes, des modalités d’exploitation de ce Midrash et
formulez les objectifs spécifiques (en termes de connaissances, aptitudes et attitudes)
Doc 3

Les postures morales et physiques pour qu’une Tefila soit exaucée

ברכות לא ע"א –ע"ב
 יג )וחנה היא מדברת על לבה מכאן,אמר רב המנונא כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה( שמואל א א
למתפלל צריך שיכוין לבו רק שפתיה נעות מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו וקולה לא ישמע מכאן שאסור להגביה קולו
בתפלתו
ותדר נדר ותאמר ה' צבאות אמר רבי אלעזר מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו להקב"ה צבאות עד
שבאתה חנה וקראתו צבאות אמרה חנה לפני הקב"ה רבש"ע מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן
אחד
:אני האשה הנצבת עמכה בזה אמר ריב"ל מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה
וחנה היא מדברת על לבה אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא על עסקי לבה אמרה לפניו רבונו של עולם כל מה
שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה עינים לרא ות ואזנים לשמוע חוטם להריח פה לדבר ידים לעשות בהם מלאכה
:רגלים להלך בהן דדים להניק בהן דדים הללו שנתת על לבי למה לא להניק בהן תן לי בן ואניק בהן
ברכות ל"א ע"ב
ואמר רבי אלעזר חנה הטיחה דברים כלפי מעלה שנאמר ותתפלל על ה' מלמד שהטיחה דברים כלפי מעלה

