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de 13h30 à 15h30  

 

Epreuve d’admissibilité 

Epreuve de NAKH 

 

Durée de l’épreuve : 2 heures 

            Coefficient : 2 

 

BAREME: 

PREMIERE PARTIE : connaissances  /5 points 

 

DEUXIEME PARTIE didactique   /15 points 

Question A1   /3pts 
Question A2  /4pts 
Question B  /8 pts 

 Total             /20 points 

Les candidats préciseront pour chacune des réponses, la lettre et le numéro de la question.  (Exemple : A2 )  



 

 ב"ה

PREMIERE PARTIE,   BEKIOUT   :        BAREME : 5 points 

Sefer shemouel (Aleph et Beth) en cinq brèves questions 

 

 

1. Compléter le tableau suivant,  

 

 

 

 

 

 

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 ? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Le personnage nommé : Appartient à  la tribu de : Son père se prénomme : 

‘HOFNI LEVI ELI 

SHEMOUEL   

YONATHAN   

DAVID   

 

 

 

     

 



DEUXIEME  PARTIE,   DIDACTIQUE   :        BAREME :  15 points 

 

QUESTION A : Enseigner le personnage David   BAREME :  7 points 

       (A1    3  points          A2    4 points) 

Cette question porte sur le chapitre 24 de Shemouel I  (DOC 1) 

 

Doc 1 

  כד פרק א שמואל
ר וַיְִהי( א) ב ַכֲאשֶׁ אּול שָׁ וִד ִהנֵה ֵלאמֹר לֹו וַיִַגדּו ְפִלְשִתים ֵמַאֲחֵרי שָׁ ר דָׁ בַּ ִמדְּ ִדי ֵעין בְּ אּול וַיִַקח( ב:)גֶּ ת שָׁ  ְשלשֶׁ

ִפים חּור ִאיש ֲאלָׁ ֵאל ִמכָׁל בָׁ ְך יְִשרָׁ ת ְלַבֵקש וַיֵלֶׁ וִד אֶׁ יו דָׁ ל וַיָׁבֹא( ג:)ַהיְֵעִלים צּוֵרי ְפנֵי ַעל וֲַאנָׁשָׁ  ַעל ַהצֹאן ִגְדרֹות אֶׁ
ְך רֶׁ ם ַהדֶׁ ה וְשָׁ רָׁ אּול וַיָׁבֹא ְמעָׁ ֵסְך שָׁ ת ְלהָׁ יו אֶׁ וִד ַרְגלָׁ יו וְדָׁ ה ְביְַרְכֵתי וֲַאנָׁשָׁ רָׁ וִד ַאנְֵשי וַיֹאְמרּו( ד:)יְֹשִבים ַהְמעָׁ  דָׁ

יו ר ַהיֹום ִהנֵה ֵאלָׁ יָך ה' ָאַמר ֲאשֶׁ ת נֵֹתן ָאנִֹכי ִהנֵה ֵאלֶׁ ָך {\אֹיְִבָך}\ אֹיְִביָך אֶׁ ִשיתָׁ  ְביָׁדֶׁ ר ּלֹו וְעָׁ  ְבֵעינֶׁיָך יִַטב ַכֲאשֶׁ
ם וִד וַיָׁקָׁ ת וַיְִכרֹת דָׁ ר ַהְמִעיל ְכנַף אֶׁ אּול ֲאשֶׁ ט ְלשָׁ  :ַבּלָׁ

וִד ֵלב וַּיְַּך ֵכן ַאֲחֵרי וַיְִהי( ה) ר ַעל אֹתֹו דָּ ת כַָׁרת ֲאשֶׁ ר כָׁנָׁף אֶׁ אּול ֲאשֶׁ  :ְלשָׁ
ר( ו) יו וַיֹאמֶׁ ִלי ַלֲאנָׁשָׁ החָׁ ה ֵמה' ִאם ִּלי לָׁ ֱעשֶׁ ת אֶׁ ר אֶׁ בָׁ  :הּוא ה' ְמִשיחַ  ִכי בֹו יִָׁדי ה' ִלְשֹלחַ  ִלְמִשיחַ  ַלאדֹנִי ַהזֶׁה ַהדָׁ
וִד וַיְַשַסע( ז  ת דָׁ יו אֶׁ ִרים ֲאנָׁשָׁ נָׁם וְֹלא ַבְדבָׁ קּום נְתָׁ ל לָׁ אּול אֶׁ אּול שָׁ ם וְשָׁ ה קָׁ רָׁ ְך ֵמַהְמעָׁ ְך וַיֵלֶׁ רֶׁ  ַבדָׁ

ם( ח וִד וַיָׁקָׁ ה ֵמן וַיֵֵצא ֵכן ַאֲחֵרי דָׁ רָׁ ה}\ ַהְמעָׁ רָׁ א{ \ֵמַהְמעָׁ אּול ַאֲחֵרי וַיְִקרָׁ ְך ֲאדֹנִי ֵלאמֹר שָׁ לֶׁ אּול וַַיֵבט ַהמֶׁ  שָׁ
יו וִד וַיִקֹד ַאֲחרָׁ חּו ַאְרצָׁה ַאַפיִם דָׁ  :וַיְִשתָׁ

ר( ט וִד וַיֹאמֶׁ אּול דָׁ ה ְלשָׁ מָׁ ת ִתְשַמע לָׁ ם ִדְבֵרי אֶׁ וִד ִהנֵה אמֹרלֵ  ָאדָׁ ָך ְמַבֵקש דָׁ תֶׁ עָׁ  :רָׁ
אּו ַהזֶׁה ַהיֹום ִהנֵה( י ר ֵאת ֵעינֶׁיָך רָׁ נְָך ֲאשֶׁ ה ְביִָׁדי ַהיֹום ה' נְתָׁ רָׁ ְגָך וְָאַמר ַבְמעָׁ ס ַלֲהרָׁ חָׁ יָך וַתָׁ לֶׁ ְשַלח ֹלא וָׁאַֹמר עָׁ  אֶׁ

אדִֹני יִָׁדי  :הּוא ה' ְמִשיחַ  ִכי בַּ
ת ְרֵאה ַגם ְרֵאה וְָאִבי (יא ְרִתי ִכי ְביִָׁדי ְמִעיְלָך ְכנַף אֶׁ ת ְבכָׁ  ְביִָׁדי ֵאין ִכי ּוְרֵאה ַדע ֲהַרְגִתיָך וְֹלא ְמִעיְלָך ְכנַף אֶׁ

ה עָׁ ַשע רָׁ אִתי וְֹלא וָׁפֶׁ טָׁ ְך חָׁ ה לָׁ ה וְַאתָׁ ת צֹדֶׁ ּה נְַפִשי אֶׁ  :ְלַקְחתָׁ
ַמנִי ּוֵבינֶָׁך ֵבינִי ה' יְִשפֹט( יב ךָׁ  ה' ּונְקָׁ ְך ִתְהיֶׁה ֹלא ִדיוְיָׁ  ִממֶׁ  :בָׁ
ר( יג ִעים ַהַקְדמֹנִי ְמַשל יֹאַמר ַכֲאשֶׁ ַשע יֵֵצא ֵמְרשָׁ ְך ִתְהיֶׁה ֹלא וְיִָׁדי רֶׁ ְך יָׁצָׁא ִמי ַאֲחֵרי( יד:בָׁ לֶׁ ֵאל מֶׁ  ִמי ַאֲחֵרי יְִשרָׁ

ה ב ַאֲחֵרי רֵֹדף ַאתָׁ ד ַפְרעֹש ַאֲחֵרי ֵמת כֶׁלֶׁ חָׁ יָׁה ( טו:אֶׁ ַפט ְלַדיָׁן ה'וְהָׁ א ּוֵבינֶָׁך ֵבינִי וְשָׁ ת וְיֵָׁרב וְיֵרֶׁ  וְיְִשְפֵטנִי ִריִבי אֶׁ
ָך וִד ְכַכּלֹות וַיְִהי( טז:ִמיָׁדֶׁ ת ְלַדֵבר דָׁ ִרים אֶׁ ֵאּלֶׁה ַהְדבָׁ ל הָׁ אּול אֶׁ ר שָׁ אּול וַיֹאמֶׁ וִד ְבנִי זֶׁה ֲהקְֹלָך שָׁ א דָׁ אּול וַיִשָׁ  שָׁ

ר( יז:וַיְֵבךְ  קֹלֹו ל וַיֹאמֶׁ וִד אֶׁ ה יקַצדִ  דָׁ נִי ַאתָׁ ה ִכי ִממֶׁ ה ְגַמְלַתנִי ַאתָׁ ה ְגַמְלִתיָך וֲַאנִי ַהּטֹובָׁ עָׁ רָׁ ה}\ וְַאתָׁ ( יח:הָׁ { \וְַאתָׁ
ר ֵאת ַהיֹום ִהַגְדתָׁ  ה ֲאשֶׁ ִשיתָׁ ר ֵאת טֹובָׁה ִאִתי עָׁ נִי וְֹלא ְביְָׁדָך ה'ִסְגַרנִי  ֲאשֶׁ ת ִאיש יְִמצָׁא וְִכי( יט:ֲהַרְגתָׁ  אֹיְבֹו אֶׁ
ְך וְִשְּלחֹו רֶׁ ְמָך וַה' טֹובָׁה ְבדֶׁ ר ַהזֶׁה ַהיֹום ַתַחת טֹובָׁה יְַשּלֶׁ ה ֲאשֶׁ ִשיתָׁ ה( כ:ִלי עָׁ ֹלְך ִכי יַָׁדְעִתי ִהנֵה וְַעתָׁ  ִתְמלֹוְך מָׁ
ה מָׁ כֶׁת ְביְָׁדָך וְקָׁ ֵאל ַמְמלֶׁ ה( כא:יְִשרָׁ ה וְַעתָׁ ְבעָׁ  ַבה' ִּלי ִהשָׁ

ת ַתְכִרית ִאם  יַאחֲ  ַזְרִעי אֶׁ ת ַתְשִמיד וְִאם רָׁ ַבע( כב:ָאִבי ִמֵבית ְשִמי אֶׁ וִד וַיִשָׁ אּול דָׁ ְך ְלשָׁ אּול וַיֵלֶׁ ל שָׁ  ֵביתֹו אֶׁ
וִד יו וְדָׁ לּו וֲַאנָׁשָׁ ה ַעל עָׁ  :ַהְמצּודָׁ

 

 

 



 

 

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

 

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

 
 

 

 



 

QUESTION  B 

Enseigner les fêtes à l’aide des textes du Nakh        BAREME :  8 points 

 

Le début de א שמואל'    (chapitres 1,1 – 2,10),  est aussi la Haftara de  Votre  . השנה ראש 

programme des נוראים ימים  impose 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  

 ע"ב –ברכות לא ע"א 

מכאן  מדברת על לבה וחנה היא( שמואל א א, יג )תא איכא למשמע מהני קראי דחנהאמר רב המנונא כמה הלכתא גברוו 

מכאן שאסור להגביה קולו  וקולה לא ישמעמכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו  רק שפתיה נעותיכוין לבו למתפלל צריך ש

 בתפלתו 

אמר רבי אלעזר מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו להקב"ה צבאות עד  ותדר נדר ותאמר ה' צבאות

בראת בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן שבאתה חנה וקראתו צבאות אמרה חנה לפני הקב"ה רבש"ע מכל צבאי צבאות ש

 אחד 

 :אמר ריב"ל מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה אני האשה הנצבת עמכה בזה

אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא על עסקי לבה אמרה לפניו רבונו של עולם כל מה  וחנה היא מדברת על לבה

ות ואזנים לשמוע חוטם להריח פה לדבר ידים לעשות בהם מלאכה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה עינים לרא

 :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 

 מלמד שהטיחה דברים כלפי מעלה  ותתפלל על ה'ואמר רבי אלעזר חנה הטיחה דברים כלפי מעלה שנאמר 

 

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%90_%D7%99%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%90_%D7%99%D7%92

