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 6005 - לשאלון תנ"ך דתיפתרון 

פתרון זה אינו מחייב, והינו על דעתנו בלבד. יתכנו תשובות נוספות שיתקבלו בעת  :הערה

בדיקת המבחן. בחלק מהשאלות אנו מפנים אתכם לנוסחת ההצלחה בתנ"ך ממ"ד, שאלון 

 . 2115בקיאות 

 .17עיין בע'  -2. וכן סעיף 1.א.0

 למטה. 16. עיין ע' 1ב.   

 . בצלם אלוקים, נפח בו נשמה ממרום.2     

 ביום השישי אחרי החיות.. מהעובדה שהאדם נברא 1ג.  

 . שבזכות האדם, העולם שנברא הוא טוב יותר, מושלם. הבסיס: שעל כל הבריאה נאמר 2    

 אחרי בריאת האדם: "טוב מאוד".        

 ה'?! הרי זה כבר הובטח בעבר! -ד'. השאלה: מדוע שוב חוזר ה' על הבטחת הזרע בפס' 1א..6

 רמב"ן למטה.– 71. עיין ע' 2      

 .74. ראה ע' 122ב.  

 יש זמן. -77ע'  -למה מגיע עונש..., פס' ט"ז– 76ע' -י"ד -. פס' י"ג1ג.  

  -י"ג: דרישת שרה עקב התנהגות ישמעאל. תפקיד חלק א' -ח': הולדת יצחק. ט' -פס' א'. 1א..3

 רקע לבקשת שרה בחלק ב'. בחלק א' מראים על מיוחדותו של יצחק, ולכן אינו יכול להיות           

 חשוף להשפעה שלילית         

 למעלה. 104ראה עמ'  -"כי לא יירש" -2מתנהג בצורה שלילית )ראה רש"י(.  -"מצחק" -1. 2     

 הוא "בנו", כי הוא יקר לו, אוהב  -לשון זלזול. ביחס לאברהם -"בן האמה" -. בפי שרה1ב.   

 (.109, ע' 1יחס נייטראלי. )ראה שאלה  -"הנער" -אותו. בפי ה'          

 רש"י. 107. ע' 2     

 אין ברירה, וצריך לסלק השפעה  -הירשבשביל ישמעאל, שתהיה לו לעזר.  -ןרמב". לפי 1ג. 

  שלילית מכל גורם אפשרי, כולל הגר.       

 בולט לטובה כמשרת בפני עצמו. אח"כ הוא מתמנה לאחראי  -בתחילה הוא "איש מצליח" .1א..4

 "ויפקידהו על ביתו". -כללי על כל עובדי הבית וניהולו          

 . כי הוא ראה, שהוא מצליח בכל מעשיו.2     
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 אותו תמיד. " את ה' איתו, הוא מזכירנושא"הוא  -לפי הפשט, ה' עוזר לו. רש"י -. "ה' אתו"1ב.  

 בגידה באמון מעסיקו. -חטא לאל. נימוק מוסרי -. נימוק דתי2    

 . למה יוסף לא הוריד את יד האישה מהבגד?! אלא הוא לא רצה לפגוע בכבודה, ע"י 1ג.  

 התנהגות אלימה כלפיה.         

  . היא הראתה את הבגד כהוכחה ל"תקיפתה" ע"י יוסף.2    

 שיוסף בן יחיד מאימו, אביו אהבו, נפשו קשורה בנפשו, וקרהו אסון, ביגון שאולה, וכד'. . 1א..5

 פסקה ראשונה. 195. ע' 2      

 "השמועה מתפשטת". 197. ע' 1ב.   

 למעלה. 198למטה,  197. ע' 2      

 למעלה. 196הסיבתיות הכפולה, ראה ע' . 1ג.   

 יותר מכאלה שהכין לשאר בניו. זה גרר קנאה, שגררה . יעקב תפר ליוסף כתונת משובחת 2      

 את המכירה, שהייתה מהלך בהגשמת "ברית בין הבתרים".          

 לא עושים משפט  -"יתום לא ישפטו" -משפטלמעלה.  244ע' -"שרייך שוררים" -סדרי שלטוןא. .6

  243ע'  -היה לסיגים""כספך  -למטה.  מסחר 243ע'  -צדק לחלשים בחברה. וכן "מרצחים"       

 למטה.       

 מכות מתכנות. – 244. ע' 1ב.  

 .244פס' כ"ז. הסבר ראה ע'  -פס' כ"ה, ודרך שנייה -ענישה -דרך אחת. 2     

 סוף מר.  -245ראה ע'  -מה יהיה?.  בפרק א'– 264ראה ע'  -. בפרק ו'1ג. 

 שנראה כמת, עתיד לצמוח שוב.עץ  -מצב זמני -כליון מוחלט, ובפרק ו' -. בפרק א'2   

 למעלה. 266. ע' 1.א.7

 . המלך אחז הפוחד מאוד.2      

 למטה. 269. ע' 1ב.   

 למעלה. 270. ע' 2      

 הנביא כועס. -269. ע' 1ג.   

 . המלך שולח לבקש עזרה מאשור, ולא בוטח בה', וכן כל מעשיו שם נוגדים את דרך הישר. 2     

 .225ראה ע'          
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 למעלה. 276. ע' 1א..8

 י"א: מלך אשור. -ז': הנביא בשם ה'.  ח' -. ה'2      

 .277ע'  -למטה.  פס' ט"ו 276ע'  -. פס' י"ב1ב.   

"אדמה לעליון", ומלך  -געון גדלות. מלך בבל רוצה להיות אליג. הדמיון הוא גאווה, הנובעת מש  

 ח ידי...ובחכמתי".ו"בכ -אשור מתגאה בכוחו וחכמתו 

 .איני בקי עדיין בנושא זה. 9

 הרב  321ראה ע'-למה לא התפלל עד כה? למה לא הודה לה' על שריווח לו מקום.... 1. א.03

 ועוד: לא ברור על מה הודה. בכרך.            

 .322 -321. ראה ע' 2        

 . למה יונה לא ביקש הצלה ממצוקתו בבטן הדג?1ב.    

 הודיה על הצלתו בהווה, בדג. -היא על הצלה עתידית, ורש"ר הירש הההודיה -. ראב"ע2       

  -"מדרש תהלים".. קורות ישראל 335)מלבי"ם(, וכן ע'  למטה 334ראה ע'  -חייו האישייםא. .00

  "עפ"י חז"ל". 332ראה ע'          

 פס' ד'. – 333. ע' 1ב.     

 מצ"ד. – 334פס' ד', וכן "ונשאלת השאלה". ע'  333. ע' 2        

 


