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IFIFיחידה ג- ך "מבחן בקיאות בתנ'
.ד ומגילת רות"כ-ב"כ, א"י-'ספר יהושע א, ספר דברים: מקרא

ו"כ-א"דברים י: י"רש

.33-31, 12-9' עמ, (דעת מקרא), קיל. הקדמה ליהושע מאת י

.י"ך שלם וחומש עם רש"תנ: שעה וחצי   חומר עזר: משך המבחן 

.ככל האפשר-עניניות  וכתובות בלשונך,על התשובות להיות קצרות .(ולא יותר), מתוכן 14עליך לענות על . שאלות 16לפניך :'חלק א

.(ללא רישומים נוספים)י "רש+ חומש , ך שלם"תנ: חומר עזר מותר

דיני טהרת המחנה , קבלת דור שלישי של עמוני ומואבי לעם ישראל,דיני גירושין: י את הענינים הבאים על פי סדר הזכרתם בספר דברים/מספר1

.איסור ריבית ונשך,איסור כלאיים,וקדושתו

?והיכן ,מתי יש לקימה',הקהל'מהי מצות 2

?על פי הכתוב בפרק בו מופיע פסוק זה,מה עלול לגרום לשכחה זו...".אלקיך' השמר לך פן תשכח את ה3

?ובעקבות מה זכה לכך, "מלא רוח חכמה"על מי נאמר 4

?ובעקבות מה,"וקרא שם בבית לחם,ועשה חיל באפרתה"...מי אמר למי 5

?מהו התנאי לכך שלא יהיו אביונים בארץ6

?ועד מתי יש לקים זאת,"ואספתו אל ביתך"לגבי איזה מקרה נאמר ',ג-'א,ב"באיזו מצווה מדובר בדברים כ7

?ועל מה התבססו בדבריהם,מה היה המסר שהביאו מרגלי יריחו משליחותם8

מלחמת ממלכות הדרום , מלחמת ממלכות הצפון בישראל,מלחמת העי: י את האירועים הבאים על פי סדר הזכרתם בספר יהושע/מספר9

מלחמת יריחו,מלחמת גבעון,בישראל

?והאם נענה מלכתחילה לציווי,מדוע,"המדברה דרך ים סוף"למי נאמר לנסוע 10

 ד"בס

 :יחידה :שנה :זהות.מספר ת :שם הסטודנטית

 גרסה חדשה
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.(שתי תשובות)? לאיזה דבר הכוונה".הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו...כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך11

?ובקשר למי,"מהם...לא תערצון "מי אמר למי 12

?ומה דרש ממנו האיש,את מי ראה,מי נשא את עיניו". ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו...וישא עיניו וירא והנה איש עמד לנגדו וחרבו שלופה בידו13

?באילו ארצות יש לקים את דין עגלה ערופה14

.ליהושע עם כניסתו לתפקידו כמנהיג העם' כתבי בלשונך שתי הבטחות שהבטיח ה/כתוב15

?את מי נצטווה יהושע למול16

. וכתובות בלשונך, על התשובות להיות קצרות ועניניות ככל האפשר. ולא יותר,  מתוכן6עליך לענות על .י" שאלות אודות ביאוריו של רש8לפניך :'חלק ב

.(!י לא תחשב כתשובה מלאה"תשובה בלשונו של רש)

י את הניגוד לכאורה שבין "כיצד מתרץ רש...".כי לא יחדל אביון מקרב הארץ"כתוב ,א"י' פס,ושם,..."אפס כי לא יהיה בך אביון"כתוב ' ד,ו"בדברים ט1

?שני הפסוקים

.י תשובתך/נמק? האם התורה התירה לשאת גויה-,א"י,א"י לדברים כ"רש2

?ומה ההבדל בין פחד למורא,על מי.-(ה"כ,א"דברים י),..."אלקיכם' פחדכם ומוראכם יתן ה-"...י"רש3

'?לעשות'י בקשר למילה "מה מדיק רש.-('ט,ח"דברים י),..."לא תלמד לעשות-"...י"רש4

?ומתי אין מתחשבים בה,באיזה מקרה מתחשבים בעדות של עד אחד.-(ו"ט,ט"דברים י)...".לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת-"י"רש5

אך ,ומה הדין עם נולד לאותו אב? מדוע? האם אחיו של הנפטר מצד האם יכול ליבם. ('ה,ה"דברים כ),..."כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם-"י"רש6

?לאחר מות אחיו

?ומה ענשו',סרה'מהי ,מי דיבר.('ו,ג"דברים י),"אלקיכם' דבר סרה על ה-"...י"רש7

?ומה דינו במקרה שתכנן להוציא לאדם אחר איבר',לו'מי הוא .(ט"י,ט"דברים י),..."ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו-"י"רש8

!ב ה צ ל ח ה 


