
דגם תשובות לשאלון בתנ"ך לבתי הספר העיוניים, מס' 002384, חורף תשע"ט

חלק א — יש לענות על שלוש מן השאלות 5-1.
בראשית, פרק ב', פרק ג'  .1

הרשה לאכול מכל עץ הגן. אסר לאכול מפרי עץ הדעת.  )1( א. 

הנחש הוסיף איסור לאכול מכל עצי הגן וביטל את עונש המוות על האכילה מעץ הדעת.  )2(

אדם וחוה תפרו עלי תאנה לחגורות כדי לכסות את מערומיהם.   )1( ב. 

אדם וחוה התחבאו כי חששו מעונש מה' על חטאם או משום שהתביישו שהיו עירומים.   )2(

ה' שואל על מקום הימצאם של בני אדם או — ה' שואל שאלה שהוא יודע את התשובה עליה.   )1( ג. 

אדם עונה לה': שמעתי את קולך בגן ופחדתי משום שאני עירום.  )2(

קין עונה לה': איני יודע איפה הבל, האם אני שומר שלו שאני אמור לדעת היכן הוא?    

בראשית, פרק י"א  .2

)1(  התאספו בבקעה אחת ובה בנו עיר ומגדל. חששו ממבול נוסף או חששו שיתפזרו בעולם. א. 

מרדו בה' או התרכזו במקום אחד במקום להתפזר על פני הארץ.   )2(

אחד, אחת, אחדים, שפה אחת.  )1( ב. 

שם העיר הוא בבל, כי שם בלל ה' את השפה של בני האדם.  )2(

בני הדור הפלגה בנו עיר כדי לא להתפזר בכל הארץ, וה' גמל להם ופיזר אותם בכל הארץ.  ג. 

דור הפלגה ביקשו לבנות עיר ומגדל וה' גרם להם שיפסיקו לבנות את העיר.   

משום שדיברו שפה אחת הם התחילו בבנייה ועל כן בלל ה' את שפתם. לקבל גם:   

ציון לתקבולת בין הפסוקים המופיעה באתר. למשל "הבה נלבנה" מול "הבה נרדה".          

הם רוצים לבנות מגדל ש"ראשו בשמים", אך ה' "יורד" כדי לראות את המגדל.          

בראשית, פרק י"ז  .3

שרי, אברם.  )1( א. 

אברהם יהיה אב להרבה אומות/עמים.   )2(

הארץ, הזרע )יצאו ממנו מלכים ועמים(, כריתת ברית בין ה' לאברהם וזרעו.  )1( ב. 

הבטחות לזרע רב ולארץ.  )2(

נפל על פניו, צחק ואמר בליבו שהדבר לא ייתכן, או: שמח על הבשורה ששרה תלד.  )1( ג. 

כי הוא ושרה זקנים ולא ייתכן שייוולד להם ילד.   )2(

 

בראשית, פרק י"ח, פסוקים כ"ג-ל"ב  .4

להציל את כל העיר בעבור )חמישים( הצדיקים שבתוכה.  )1( א. 

להציל את הצדיקים של העיר.  )2(

מידת החסד באה לידי ביטוי בבקשתו להציל גם את הרשעים בגלל הצדיקים: בגלל רחמיו של ה' גם הרשעים  )1( ב. 

ניצולים בזכות הצדיקים שלידם אף על פי שלא מגיע להם להינצל.    

מידת הדין באה לידי ביטוי בבקשתו להציל רק את הצדיקים: להעניש את הצדיקים שלא מגיע להם עונש בגלל   )2(

הרשעים שלידם סותר את הדין.

למדים על מידת החסד, הרחמים, האכפתיות )או כל מילה אחרת שמתאימה( של אברהם, שמבקש מה' לחמול על  ג. 

הצדיקים ועל הרשעים.
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בראשית, פרקים מ"ד-מ"ה  .5

כל האחים יהיו ליוסף לעבדים ולא רק מי שהגביע נמצא אצלו.  )1( א. 

רק בנימין יהיה לעבד והשאר ילכו לשלום.  )2(

יהודה הציע שהוא יישאר בידי יוסף במקום בנימין.  )1( ב. 

יהודה ערב לבנימין, יעקב ימות או יצטער מאוד אם בנימין לא ישוב אליו.   )2(

האחים נבהלו מיוסף ולא יכלו לענות לו.   )1( ג. 

יוסף אומר לאחים שלא יכעסו וייעצבו על שמכרו אותו לעבד, משום שזה חלק מן התכנון של ה' — שיוסף יגיע   )2(

למצרים ויעזור למשפחת יעקב להתמודד עם הרעב בארץ. 

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

ֹעבדיהו חושש שעד שאחאב יבוא, אליהו ייעלם ואחאב יהרוג אותו.  )1( א. 

אליהו משיב שאחאב ומשפחתו הם עוכרי ישראל ובגלל החטאים שלהם באה הבצורת.  )2(

כמה זמן תמשיכו גם לעבוד עבודה זרה )את הבעל( וגם לעבוד את ה'.   )1( ב. 

הורדת אש ניסית על המזבח.  )2(

מלכים ב, פרק י"ז  .7

הושע פנה לעזרת מצרים והפסיק להעלות מנחה למלך אשור.  )1( א.   

מלך אשור צר על שומרון שלוש שנים, כבש אותה והגלה את העם )לקבל כובש ומגלה בלבד(.  )2(

האריות הרגו את העמים היושבים בשומרון, משום שלא יראו את ה'.  )1( ב. 

מלך אשור העמיד כוהן מישראל, והוא לימד את העמים שהתיישבו בשומרון כיצד לירא את ה'.  )2(

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

יונה התבקש ללכת לנינוה ולהגיד להם שאם לא ישובו מדרכם הרעה ה' יחריב את נינוה.   )1( א. 

יונה לא היה מעוניין ששליחותו תצליח ואנשי נינוה יחזרו בתשובה משום שכך יהיה קטרוג על עם ישראל שלא   )2(

חוזר בתשובה, או משום שידע שנינוה תפגע בעתיד בעם ישראל או משום שקשה ליונה לקבל את הרעיון של 

תשובה ואת הרחמים של האל כלפי חוטאים שהתחרטו ושבו בתשובה. 

יונה כעס והיה לו רע, "וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו".   )1( ב. 

תמיד יש מקום לשוב בתשובה — מאנשי נינוה או תמיד יש לרחם על החוטאים ולא לחפוץ במותם — מדברי   )2(

ה"קל וחומר" של ה' ליונה או אדם לא יכול לחמוק מציווי ה' — מהניסיונות הכושלים של יונה לחמוק 

משליחותו. )כל תשובה מנומקת המתבססת על הסיפור של יונה תתקבל(. 

תהלים, פרק קכ"א  .9

מי יעזור לי?  )1( א. 

ה' עושה השמים והארץ הוא יעזור לי.   )2(

המילה המנחה שבפרק היא 'שמר', או שורש ש-מ-ר או לקבל את כל הנטיות של הפועל: ׂשמרך, שֹומר,   )1(  ב. 

ישמור, ישָמרי.   

משום שהפרק מבטא את הבקשה שה' ישמור את המתפלל.   )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' לנח ובניו )בראשית, ט', י"ג(. א   .10

יצחק ליעקב )בראשית, כ"ז, כ"ב(. ב. 

יוסף לאחיו )בראשית, מ"ב, ט'(. ג. 

יהודה ליעקב )בראשית, מ"ג, ט'(. ד. 

נבות א.    .11

איזבל ב. 

חזקיה ג. 

רבשקה ד. 

 

המבול, ירידת אברהם למצרים, הבטחה על לידת יצחק, בריחת יעקב לחרן, מכירת יוסף.   .12


