
מבחן בקיאות בתנ"ך - יחידה א'

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

מספר/י את שמות האישים הבאים על פי סדר הדורות: אהרן,קהת,אלעזר,עמרם,פנחס.

ציין/צייני שלושה אירועים מספר בראשית ,הקשורים באישים שונים,-שבהקשר אליהם הוזכרה באר.

מי אמר למי "ורב יעבד צעיר",ובאיזה הקשר?

על מי נאמר ש"הוציא לחם ויין",ולמי הוציא?

כיצד נוכח יהודה בצדקת תמר?

.מה נדר יעקב בקומו משנתו לאחר החלום?

מדוע הציעו האחים ליוסף שהם יהיו עבדיו?

היכן עמדו כל אחד מהכלים הבאים,ולמה שימשו:א.הכיור.ב.מזבח הנחושת.ג.מזבח הזהב.

חומר הלימוד:  מקרא:  בראשית א'-ד', ו'- ל"ה, ל"ז- סוף. שמות כל הספר.
רש”י:  בראשית א’, מ’-נ’, שמות ז’-כ’

משך המבחן: שעה וחצי
חומר עזר מותר בזמן הבחינה: תנ”ך שלם וחומשים בראשית ושמות עם רש”י

:שנתון:זהות.מספר ת:ית/שם הסטודנט

ב"גרסה תשפ



-2-

מספר/י את האירועים הבאים על פי סדר התרחשותם: יוסף בבית פוטיפר,מות ישמעאל,יעקב עובד בבית לבן,הפגישה בין יעקב ויוסף 
במצרים,יעקב פוגש מלאכים במחניים.

ציין/צייני את האירוע שבו הוזכרו "נהר מצרים" ו"נהר פרת" באותו פסוק,והסבר/הסבירי לשם מה הוזכרו.

הברכה "ונברכו בך כל משפחת האדמה" נאמרה לשני אנשים שונים.מי הם,ובאיזו הזדמנות נאמרה הברכה לכל אחד מהם?

השלם/השלימי את הפסוק "אחתנו  __  __  __  __  ויירש זרעך  ___  ___  ___".

כתוב/כתבי בקצרה באיזה הקשר נזכר הכתוב "אהיה אשר אהיה".

מי בספר בראשית כונה "נשיא", ובהקשר לאיזה ענין הוזכר כינויו זה? (שתי תשובות).

מה על האדם לעשות בבכור בהמה,ומה יש לעשות בבכור חמור?

 לשם מה עמד משה בשער המחנה לאחר ירידתו מהר סיני?

לפניך 8 שאלות אודות ביאוריו של רש"י.עליך לענות על 6 מתוכן, ולא יותר. על התשובות להיות קצרות ועניניות ככל האפשר, 
וכתובות בלשונך. (תשובה בלשונו של רש"י לא תחשב כתשובה מלאה!).

רש"י-מהם שני הפירושים לתואר "אל  שדי" שבבראשית מ"ג,י"ד?

."ואת יהודה שלח ...להורות לפניו...",(בראשית מ"ו,כ"ח).הסבירי על פי רש"י בשני אופנים.
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רש"י,(שמות ז',י"ז).-מדוע המכה הראשונה היתה שמימי מצרים "נהפכו לדם"?

רש"י,(שמות י"ד,ו').-כיצד שכנע פרעה את עבדיו לרדוף אחרי בני ישראל?

רש"י-איזה נהר מכונה בבראשית מ"א,א', "יאור",ומדוע?

רש"י,(בראשית מ"ט,י"ג).-איזה הסדר קבעו ביניהם שבטי יששכר וזבולון?

רש"י- שמות י"א, א'-י'. בהקשר למה אומר רש"י שכשהקב"ה נפרע מאומה ,הוא נפרע מאלוהיה?

רש"י-שמות י"ג, י"ח. "וחמשים עלו בני ישראל...".ציין/צייני שני הסברים למילה 'חמשים'.

ב ה צ ל ח ה !


