
דגם תשובות לשאלון בתנ"ך לעולים חדשים, לבתי הספר דתיים  מס' 002384, קיץ תשע"ט

פרק א: בראשית 
בפרק זה יש לענות על שלוש מן השאלות 5-1. 

פרקים א'-ב'   .1
פרו ורבו או למלא את הארץ או לכבוש את הארץ או לשלוט בבעלי החיים.  )1( א. 

האדם קורא שמות לבעלי החיים. האדם אחראי על בעלי החיים, ולכן הוא שקורא אותם בשמות )מחליט   )2( 

על שמותיהם(.

בפרק א' האיש והאישה נבראו יחד ובפרק ב' האיש נברא לפני האישה.  )1( ב. 

האיש והאישה נבראו מחוברים בגוף אחד ואז נפרדו או התיאור בפרק א' הוא כללי ובפרק ב' הוא מפורט   )2( 

)כל תשובה על פי פרשן תתקבל(.

"לא טוב היות האדם לבדו" — לא טוב לאדם להיות ללא אישה. "עזר כנגדו" — האישה עוזרת לבן זוגה.   ג. 

"ודבק באשתו" — בני הזוג צריכים להיות מאוחדים / קרובים זה לזה.

פרקי המבול  .2

כדי להציל את נח, את משפחתו ואת החיות מן המבול.  )1( א.   

כדי לעורר את אנשי דורו של נח לחזור בתשובה בעקבות השאלות שישאלו את נח על מטרת בניית התיבה.  )2(

גזל או מעשי רשע או חטאים בין אדם לחברו.  )1( ב. 

כי נח היה צדיק.  )2(

ה' הפיץ אותם ובלבל את שפתם.  )1( ג. 

בני דורו של נח חטאו בחטאים שבין אדם לחברו לעומת בני דור הפלגה, שחטאו בחטא שבין אדם למקום,   )2( 

וה' מעניש יותר על חטאים שבין אדם לחברו. לקבל גם: אנשי דור המבול חטאו בחטאים חמורים יותר מאנשי 

דור הפלגה.

פרק כ"א, פסוקים ט'-כ"א  .3

שאברהם יגרש את ישמעאל.   )1( א. 

אברהם לא רצה לקיים את הדרישה של שרה, או אברהם הצטער לשמע על מעשיו הרעים של ישמעאל.  )2(

כי יצחק הוא הבן הנבחר )שני הבנים לא יכולים להיות ביחד(.  )1( ב. 

גם מישמעאל יצא עם גדול.  )2(

לאברהם אכפת מישמעאל והוא דואג לו. / לאברהם יש יחס חיובי לישמעאל.  )1( ג. 

ה' מבטיח לאברהם שהברית איתו תתקיים ביצחק, ומבטיח שגם מישמעאל יצא עם רב.   )2(

פרק ל"ט  .4

כי ה' עם יוסף או כי הוא מצליח או כי יוסף מצא חן בעיניו.  )1( א. 

ברכת ה' על בית פוטיפר או הצלחה של בית פוטיפר.  )2(

שתיים מנקודות הדמיון האלה: יוסף מצליח או ה' עם יוסף או יוסף מקבל אחריות לנהל את בית פוטיפר ואת בית  ב. 

הסוהר או יוסף מוצא חן בעיני שר בית הסוהר ופוטיפר.

פרעה חושב שליוסף יש יכולת לפתור חלומות, ויוסף מייחס יכולת זו לה'.  )1( ג. 

ביטחון בה'/אמונה בה'/אמונה בהצלה של ה' מפני שיוסף ניצל/עלה לגדולה בזכות צדיקותו / ששם שמים שגור   )2(

בפיו / שעמד בניסיון — כל תשובה מבוססת תתקבל.  
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פרק מ"ב  .5

הם באו לקנות אוכל.   )1( א. 

שהם מרגלים במצרים.  )2(

כל האחים יהיו במאסר ואחד מהם יצא להביא את האח הקטן. הבאתו תוכיח שהם דוברי אמת.  )1( ב. 

בפסוק ט"ז יוסף אמר שכל האחים יהיו במאסר ואחד מהם יצא להביא את האח הקטן. ואילו בפסוקים י"ט-כ   )2(

יוסף הציע שרק אח אחד יישאר במאסר ויתר האחים ישוחררו ויביאו את האח הקטן. 

ראובן מנסה להציל את יוסף מהאחים.  )1( ג. 

בפרק ל"ז האחים שומעים להצעת ראובן ומשליכים את יוסף לבור ובפרק מ"ב ראובן טוען שהאחים לא הקשיבו    )2(

לו. לקבל גם: בפרק ל"ז מוזכרת הצעת ראובן או הבור ובפרק מ"ב הבור אינו מוזכר. רק בפרק ל"ז מוזכרת 

התוכנית הנסתרת של ראובן להציל את יוסף. 

חלק ב — מלכים ב, ישעיה

יש לענות על אחת מן השאלות 7-6.

מלכים ב, פרק י"ח     .6

הסיר את הבמות, שבר מצבות, כרת את האשרה, כיתת נחש נחושת, שמר מצוות.  )1( א 

מרד במלך אשור, הכה את פלשתים.  )2(

הרי חזקיהו שבר את במות ה', אז איך אתם בוטחים בה' שיעזור לכם נגד אשור. הציטוט: "הסיר את הבמות"   )1(  ב. 

)פסוק ד'(.  

הבמות )לעבודת האל( שהרס חזקיהו אסורות מן התורה )המצווה היא להקריב קורבנות בבית המקדש בלבד(   )2(

ולכן אין פגיעה בה' במעשה של חזקיהו.

ישעיה  .7

הגויים.  )1( א. 

שיהיה שלום ולא יהיה צורך בכלי מלחמה.  )2(

המלך המשיח או חזקיהו.  )1( ב. 

בפרק י"א פסוק ד' הוא שופט בצדק את העניים ומציל אותם מעוולות, ובפרק ב' פסוק ד' הוא שופט את הגויים   )2(

ומשכין שלום ביניהם. 
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

חלק ג — יונה ותהלים   

יש לענות על אחת מן השאלות 9-8. 

ספר יונה     .8

לזרוק אותו לים; ניסו להגיע אל החוף והתפללו  לה'.  )1( א. 

התפללו לה' וניסו להגיע לחוף.  )2(  

בתחילה פנו לאלוהים אחרים ולבסוף יראו את ה'.  )1( ב. 

יונה מספר למלחים שהוא בורח מה' ובגללו הסערה, וכאשר המלחים זורקים אותו לים הסערה פוסקת.   )2( 

לקבל גם: בעקבות דברי יונה למלחים על גדולת ה'. 

תהלים, קכ"ו   .9 

פליאה או הכרה במעמד המיוחד של עם ישראל או הכרה בגדלות ה'.  )1( א. 

שמחה או הודיה או תחושת חלום.  )2(

נחלי מים שזורמים במקום יבש )מדבר(.  )1( ב. 

מבקשים שהגאולה תהיה חזקה/מהירה/פתאומית/משמעותית כמו מים הזורמים במקום יבש.     )2(

חלק ד — בקיאות בתורה ובנביאים  

יש לענות על שתיים מן השאלות 12-10.

אברהם לשרה. בראשית פרק, י"ב, י"ג.  א.   .10

ה' לנחש. בראשית ג' י"ד.  ב.  

יוסף. בראשית, ל"ז, ט"ז. ג.  

לרבקה. בראשית כ"ה כ"ג. ד. 

הושע א.   .11

במערת המכפלה. ב.  

לחרן. ג.  

אבימלך או מלכי צדק. ד.  

ברית בן הבתרים, גירוש ישמעאל, עקידת יצחק, לידת יעקב ועׂשו, מכירת הבכורה.   .12

 


