
דגם תשובות לשאלון בתנ"ך לבתי הספר העיוניים, מס' 002384, חורף תש"ף

חלק א — יש לענות על שלוש מן השאלות 5-1.
חטא אדם הראשון — עץ הדעת  .1

אסר לאכול מעץ הדעת. העונש על האיסור הוא מיתה.  )1( א. 

הנחש אומר שאם יאכלו מעץ הדעת הם לא ימותו בניגוד לדברי ה' שאומר שימותו.  )2(  

ה' אסר כי הוא מפחד שאם האדם יאכל מעץ הדעת הוא יהיה דומה לו. לקבל גם: ידע טוב ורע.  )1( ב. 

שניהם מאשימים מישהו אחר.   )2(

צער ההריון והלידה, האדם ימשול באשה.  )1( ג. 

קושי בפרנסה, קושי להצליח בחקלאות.   )2(

ברית בין הבתרים — פרק ט"ו  .2

אברהם לא שמח, הוא טען שאין לו ילדים ולכן אין משמעות לקבלת השכר.   )1( א. 

שייתן לו צאצאים רבים.   )2(

שזרעו יירש את ארץ־ישראל.  )1( ב. 

אברהם מאמין להבטחת הזרע, ולעומת זאת הוא מבקש מה' אות לקיום הבטחת הארץ.   )2( 

לקבל גם: אברהם מבקש ערבות לקיום ההבטחה / אברהם אינו מאמין להבטחה.

על ידי כריתת הברית ה' מחזק את הבטחתו לאברהם שזרעו יירש את הארץ.  ג. 

עקידת יצחק — פרק כ"ב  .3

להקריב את יצחק / את בנו.  )1( א. 

אברהם עמד בניסיון / גילה נאמנות לה' / הוכיח שהוא ירא שמים / היה מוכן להקריב את בנו ולכן אין טעם   )2(

 שיעשה 

זאת בפועל. 

יזכה לזרע רב, ינצח את אויביו.   )1( ב. 

מכיוון שאברהם היה מוכן להקריב את זרעו לטובת קיום ציווי ה', ה' מברך אותו בזרע רב או אברהם התגבר על   )2(

אהבתו לבנו וכעת יתגבר על אויביו או אברהם ויתר על בנו ובזכות זה ה' ייתן לו זרע רב.

כל אחד מעשרת הניסיונות יתקבלו: למשל לך לך, הירידה למצרים.  )1( ג. 

מכיוון שהעקדה מנוגדת להבטחה לאברהם שיהיה לו זרע משרה / יצחק הוא הבן היחיד שאברהם ושרה חיכו   )2(

זמן רב ללידתו / כי קשה לאדם להקריב את בנו / משום שהעקדה מנוגדת לטבע האדם / למוסר / לתורה. 

כל תשובה מנומקת תתקבל.    

 

פרק כ"ה, פסוקים י"ט-ל"ד  .4

משום שרבקה עקרה.  —  )1( א. 

משום שהיה לה הריון קשה או מוזר.  —  

יש לך הריון עם תאומים )שמסוכסכים זה עם זה, על פי המדרש( ולכן את מרגישה קושי בהריון, מכל אחד מהם   )2(

יצא עם, הם במאבק ביניהם, והצעיר יגבר על הבכור.

יעקב הוא איש תמים שנמצא בבית / לומד תורה, ועשיו הוא צייד שנמצא בשדה.  )1( ב. 

עשיו בז לבכורה או שהוא הולך למות ולכן לא יהנה מהבכורה או שעשיו היה רעב מאוד / עייף מאוד.   )2( 

כל ציטוט מתאים יתקבל.

הוא לקח לו הבכורה והברכה.   )1( ג. 

עשו אינו צודק — הוא מכר את בכורתו מרצונו או עשו צודק משום שיעקב ניצל את עייפותו.   )2(
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פרק מ"ג  .5

לרדת למצרים ולקנות אוכל.  )1( א. 

התנאי שישלח איתם למצרים את בנימין מכיוון שזו הייתה דרישתו המפורשת של יוסף.   )2(

לשלוח את בנימין. כי יהודה אחראי על לבנימין, אם הוא לא ישלח כולם ימותו, ומדובר בשליחות פשוטה   )1( ב. 

ומהירה שלא צפויות בה תקלות.  

מתנות לאיש המצרי, תפילה.   )2( 

)לקבל גם: השבת הכסף(.

דברי הרגעה לאחים, שמעון מצטרף אליהם, הם מגיעים לבית יוסף והם רוחצים את רגליהם, נותנים אוכל   )1( ג. 

לבהמות שלהם, יוסף שואל בשלום אביהם.   

יוסף מברך את בנימין או יוסף בוכה מהתרגשות או יוסף מביא לו מתנה / מנה יותר מאחיו.    )2(

חלק ב — יש לענות על אחת מן השאלות 7-6.
מלכים ב, פרק י"ז  .6

הושע מרד בו או הפסיק לשלם מיסים למלך אשור או קשר קשר עם מלך מצרים.  )1( א. 

עבודה זרה.  )2(

שעם ישראל יחזור בתשובה / יפסיק לחטוא בעבודה זרה.  )1( ב. 

כדי לחזק את התוכחה כנגד עם ישראל שלא חזר בתשובה למרות אזהרת הנביאים. כי ה' חפץ בתשובתם כל   )2(

תשובה הגיונית תתקבל. 

ישעיה, פרק א'  .7

ה' הטיב לכם ואתם חטאת כנגדו או כפיות טובה.  )1( א.   

שור וחמור מכירים את בעליהם ואילו עם ישראל לא מכיר את ה' שהוא בעליו.  )2(

כי עם ישראל נכשל בקיום מצוות של בין אדם לחבירו/איסור רציחה/ משפט של החלשים בחברה. לקבל גם כל    )1( ב. 

תשובות על פי פרשן.   

לעשות טוב, לעשות משפט צדק, לחזק את החלש היתום והאלמנה.  )2(

חלק ג — יש לענות על אחת מן השאלות 9-8.
יונה, פרק ג'    .8

דמיון: דרישה ללכת לנינווה. שוני: הנמקה בפרק א', היעדר הנמקה בפרק ג', ניסוח הקריאה מאת ה' בפרק ג',    )1( א. 

היעדר ניסוח הקריאה מאת ה' בפרק א'.    

מלך נינוה — קם מכסאו, הוריד את בגד המלכות, התכסה בשק, ישב על אפר, קרא לאנשי נינוה לצום.   )2( 

אנשי נינוה — צמו, האמינו בה', לבשו שק, שבו מדרכם הרעה, החזירו גזילה, התפללו.

תקוותו — ה' יסלח לאנשי ניווה. הביסוס — חזרתם בתשובה.   )1( ב. 

ספר יונה מתאר חזרה בתשובה שהיא עיקר עניינו של יום הכיפורים.    )2(

תהלים, פרק קכ"א  .9

)1(  משום שהוא מצפה שמשם תגיע עזרה. לקבל גם: הרים אלו הם האבות והוא מצפה מהם לסעד.   א. 

לקבל גם: משום שהוא חושש מן האויב שמגיע מההרים או מסכנה שתגיע מן ההרים או מיציאה למסע שיש בו    

סכנות בהרים.  

ה' הוא יעזור לי.   )2(

כי ה' מלווה את האדם כמו צל.  )1( ב. 

כי המזמור מדבר על העזרה והשמירה של ה' התמידית.   )2(
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

חלק ד — בקיאות — יש לענות על שתיים מן השאלות 12-10.
ה' לקין. )בראשית, ד', ז'( א   .10

אברהם לה'. )שם, י"ח, כ"ה( ב.  

יהודה לאחים. )שם, ל"ז, כ"ו( ג.  

פרעה ליוסף. )שם, מ"א, ט"ו( ד.  

מאורות השמים  א.    .11

קשת בענן ב.  

מצרים ג.  

כיתת אותו.  ד.  

 

בניית התיבה, מגדל בבל, ציווי על ברית מילה, מכירת הבכורה, חלומות פרעה.    .12


