
מבחן בקיאות בתנ"ך - יחידת סיום

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

מספר/י את הענינים הבאים על פי סדר הזכרתם בספר מלכים ב':אלישע מסרב לעזוב את אליהו, רשעת אחזיהו, המצור והרעב בשומרון, 
חזאל מלך ארם מכה בישראל, אלישע מרפא  את מי יריחו.

מדוע כינו עבדי מלך ארם את ה' "אלקי הרים",מה הציעו למלך, ומה ארע בעקבות זאת?

מי אמר למי "הציבי לך צינים,שמי לך תמרורים,...עד מתי תתחמקין הבת השובבה",למה התכוון,ומה דרש?

מספר/י את הענינים הבאים על פי סדר הזכרתם בספר מלכים ב' : תושבי יהודה גולים לבבל,אמון מולך על יהודה, השומרונים הכותים 
עובדים את ה' ואף עבודה זרה,הושע בן אלה מולך על ישראל, חזקיהו בן אחז מולך על יהודה.

מי אמר למי "הנכה ראה בעיניך ומשם לא תאכל",ובעקבות מה?

ציין/צייני שלושה דברים שהבטיח ה' לשלמה בהתגלותו השניה אליו, ואת התנאים להבטחות אלו.

לשם מה צווה אליהו לאסוף את כל ישראל להר הכרמל,וכיצד נוכחו שהצדק עמו?

מי אמר על מי "הנני נותן בו רוח ושמע שמועה", מהי השמועה ששמע, כיצד הגיב לכך ומה היתה השפעת תגובתו על יהודה?

 מקרא:
מלכים א’: פרקים א’- ה’, ח’, י”ד, י”ז- כ”ב. מלכים ב’, פרקים א’- י”ג, ט”ו, י”ז- י”ח, עד פס’ ח’, פרקים כ”א- כ”ה. ישעיהו: פרקים א’-ב’, ה’-ז’, י’-י”א, ל”ו-מ”א, נ”ח.

ירמיהו: פרקים א’, ל”א. יחזקאל: פרק ל”ז. עמוס: פרקים א’- ב’. יונה: כל הספר. עזרא א’, ג’. נחמיה: פרקים ח’- י’.
פרשנות:  פירוש מצודת דוד לישעיהו פרקים: א’-ב’, ה’-ז’, י’-י”א, ל”ו-מ”א, נ”ח. הקדמה לעזרא ונחמיה, עמ' 9- 15 משך הבחינה: שעה וחצי.    חומר עזר: ספר ישעיהו עם ביאור מצודת דוד 

ותנ"ך שלם בלבד.

:שנתון:זהות.מספר ת:ית/שם הסטודנט

ב"גרסה תשפ
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מספר/י את הענינים הבאים על פי סדר הזכרתם בספר מלכים א': שלמה מבקש מה' שישמע גם לתפילת הנכרי, שלמה מצווה להרוג את 
שמעי בן גרא, שלמה מגרש את אביתר הכהן, כסא שלמה,קרבנות חנוכת המקדש והחג.

ציין/צייני חמישה דברים שעשה ה' לישראל עד סוף תקופת המדבר,שאודותיהם ברכו הלויים את ה' לאחר חג הסוכות (בימי עזרא 
ונחמיה).

מי הפקד על הנותרים ביהודה לאחר הגלית רוב העם לבבל,כיצד הציע לנותרים עמו לנהוג,ומה  עלה בגורלו?

מה היו הנסיבות שבגללן צוה שלמה להרוג את שמעי בן גרא?

למי אמר ה' "יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב...",מה  עשה אותו אדם לבית אחאב,כיצד נהג 
בעובדי הבעל,ומה הובטח לו?

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

ציין/ צייני שלושה דברים שניבא אחיה הנביא לאשת ירבעם.

כיצד הגיב מלך ישראל לבקשתו של מלך ארם לגבי נעמן-ומדוע,וכיצד הגיב אלישע לבקשה,ומדוע?

לפניך שמונה שאלות.עליך לענות בלשונך על שש מתוכן בלבד.תשובה בלשון מחברו של באור מצודת דוד לא תחשב תשובה 
מלאה.

בימי מי נאמר בשם ה' "ונטיתי על ירושלם את קו שמרון ואת משקלת בית אחאב...כאשר ימחה את הצלחת מחה והפך על פניה",מדוע 
נאמרו הדברים,ומה כוונתם?

תוכנם של אלו פרקים בספר ישעיהו זהה ברובו לפרקים בספר מלכים ב'?ציין/צייני גם את  הפרקים במלכים ב',ואת נושאם העיקרי.
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באור מצודת דוד לישעיהו ז',ד'. למי נצטווה ישעיהו לומר "השמר לך והשקט...משני זנבות האודים העשנים האלה...", ולמה כוונת 
הדברים?

באור מצודת דוד לישעיהו י',א'-ד'.-מי הם ה"מכתבים עמל כתבו",למה הכוונה,ובמה יענשו?

האם הצליח יהויקים במרד בנבוכדנצאר וחייליו? צייני שניים ממעשיו הנוספים של יהויקים.

ציין/צתייני בלשונך את ענשם של ישראל על כפיות הטובה כלפי הקב"ה, על פי דברי עמוס.

ציין/צייני  שלש מהתחיבויותיו הספציפיות של העם באמצעות האמנה -בהקשר למצוות שבין אדם לחברו .

באור מצודת דוד לישעיהו א',י'-ט"ו.ציין/צייני בקצרה שתי סיבות לכך שהקב"ה אינו רוצה בקרבנותיהם ובתפילתם של "עם עמרה"

ב ה צ ל ח ה !


