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BMSMיחידה ו- ך "מבחן בקיאות בתנ'

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

שבירת חנניה את עול העץ שעל , נבואת חנניה על החזרת כלי המקדש:י את הענינים הבאים על פי סדר הופעתם בספר ירמיהו/מספר1

.דבריו של ירמיהו על נביאי אמת ומהות נבואתם, נבואת ירמיהו על עול הברזל,  נבואת ירמיהו על חנניה ותוצאותיה, צוואר ירמיהו

הסרת הבגדים הצואים מיהושע הכהן ,הבשורה ליהושע הכהן הגדול: י את הענינים הבאים על פי סדר הופעתם בספר זכריה/מספר 2

.אל זרובבל בקשר לאבן' דבר ה, הגערה בשטן לבל יקטרג על יהושע הכהן, מראה המנורה, הגדול

?ומדוע,על ידי מי,החדש' מי הוא הנביא שנשפט בפתח שער ה3

?על פי דבריו,ומה יארע להם,יגיע'' יום ה'לאנשים מבני ישראל המצפים ש,על פי דברי עמוס,מהו המשל4

?ולשם מה,על פי נבואת מלאכי-מה הוא יעשה,"וישב מצרף ומטהר כסף"על מי נאמר 5

האבות והנשים ,מטרת הבנים,על פי דבריו,ומהי,"הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את האש והנשים לשות בצק"מי אמר על מי 6

?במעשיהם

?ומה דרש מהשומעים,..."וגם אתם תמכרו את אחיכם...אנחנו קנינו את אחינו היהודים הנמכרים לגוים"מי אמר למי 7

?ואיך הגדיר הגנה זו, הגנה (בתחילת דרכו כנביא)לירמיהו ' כנגד מי הבטיח ה      8

', ו-'ד',ב-'נחמיה א. 'י-'ט',ג',עזרא א. 'מלאכי ג. 'ד-'זכריה ג. 'ב-'חגי א. 'ד-'יונה א. 'ה',ב-'ז עמוס א"ל, ו"ל, ח"יחזקאל י.  ב"מ-ח"ל,ה"ל-ד"ל,ב"ל-א"ל,ח"כ,ו"כ',כ,ח"י, ג"י',ט',ז',ב-'ירמיהו א- מקרא

.ג"י',י-'ח

. 12-5' עמ,(דעת מקרא-),חכם.הקדמה לעמוס מאת ע. 12-11, 9-4' עמ,(דעת מקרא-),מושקוביץ.צ.הקדמה ליחזקאל מאת י .  41-27' עמ,(דעת מקרא-),בולה.הקדמה לירמיהו מאת מ

.   15-9' עמ,הקדמתו לעזרא ונחמיה.8-4' עמ,הקדמתו למלאכי,  35-33, 6-5' עמ,הקדמתו לזכריה,6-5'  עמ,(דעת מקרא-),זר כבוד.הקדמה לחגי מאת מ

.ך שלם בלבד"תנ: שעה וחצי    חומר עזר: משך הבחינה

ד"בס
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כליאת ירמיהו , שריפת בית המלך צדקיהו, ירמיהו שוקל כסף במאזנים: י את הענינים הבאים על פי סדר הופעתם בספר ירמיהו/מספר9

.חנמאל מציע  לירמיהו לקנות ממנו את שדהו, השלכת ירמיהו לבור, בחצר המטרה

, לא הפך את נינווה' יונה כועס שה, הדג מקיא את יונה, יצילו' יונה מבקש שה:י את הענינים הבאים על פי סדר הופעתם בספר יונה/מספר 10

.שולח את יונה לנינווה  בראשונה' ה, יונה נוסע לתרשיש

?"נכתם עונך...אם תכבסי בנתר"למה הכוונה בדבריו ,ומדוע" סורי הגפן נכריה"מי מדומה בפי ירמיהו ל11

?ומה משמעותו של כל מושג-,מים טהורים, לב חדש, לב אבן: בהקשר למה נזכר בדברי יחזקאל כל אחד מהמושגים הבאים12

?ומה מסמל מעשה זה-לעשות בבגדים אלו' מה הורה ה? ומה מסמלים בגדיו' בגדים צואים'מי היה לבוש 13

?ומהו השכר,מהי הפעולה,..."מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך"מי אמר למי 14

?שנראו לזכריה בחזון המנורה" שני בני היצהר העמדים על אדון כל הארץ"מי הם 15

?ומהי משמעות הדבר, "אמר למלך ולגבירה השפילו שבו"למי הכוונה בפסוק 16

.וכתובות בלשונך, על התשובות להיות קצרות ועניניות ככל האפשר. ולא יותר,  מתוכן6עליך לענות על . שאלות8לפניך :'חלק ב

?ומדוע, שלא להתפלל בעד העם' למי אמר ה1

.ואת העונש הצפוי לעם שבה,על פי דברי עמוס,צייני את פשעי יהודה/ציין2
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.צייני שתים מתקנותיו של עזרא/ציין3

?מדוע לא נענה נחמיה להזמנתם של סנבלט וגשם להיפגש עמו4

?והאם צדק בעצתו, לשם מה, מה הציע יונה למלחי האניה5

?וכיצד הגיעו דברי יחזקאל ליושבי ירושלים,על יחזקאל לקחת' מה מסמל איחוד שני העצים שצווה ה6

.על פי נבואת זכריה',צייני שלושה דברים שיחולו ביום ה/ציין7

.צייני את שמות ארבעת המלכים שמלכו בפרס בזמנם של עזרא ונחמיה/ציין8
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