
  

 

  
  
  
  
  
  
  

  

 מבחן בבקיאות - 2104שאלון 
 המיילדות פחדו מאלוקים (או מהאל שלהן).  א.  .1

 כי הן מסתדרות לבד. לפרעה אמרו: העבריות לא זקוקות למיילדת,    
 לשרים, אמר בלעם, שהוא רוצה ללכת עם משלחת חשובה מהם.  ב.  
 הסיבה האמיתית: אלוקים לא מרשה לו לקלל, כי העם ברוך.    

  

 להלוות לעני. מצוות ה"עשה":  א.  .2
 לא לביישו. ,לא להלוות לו בביזיון לא לבקש את החוב בתקיפות. "לא תעשה":    
(בגד לשימוש ביום): עליו לקחת את המשכון לרשותו רק  אם לקח המלווה משכון  ב.  

 בלילה.
  

מקרים ב מישהו/מישהי נשבעו לשקר, במקרים שבי"ד חייב אותם שבועה,  )1(  א.  .3

 שומרי חינם והכחישו, וכד'. עדים לא היו. כגון שהיו
 ., כגון גרכשאין לנגזל יורשים חוקיים  )2(    
ראשית  בכורי בהמה, ביכורים, תרומת מעשר מהלוי, כהן מקבל תרומה מהיבול,  ב.  

 וחלקים משחיטת חולין. הגז,
  

הם ימותו במדבר,  ה' נענה להם באי חיסולם לגמרי, אך לא סלח להם לגמרי. אלא  א.  .4

 יכנסו לארץ כמתוכנן.  ולא
 הם לא האמינו, והשאירו מן לבוקר הבא.  )1(  ב.  
 הם יצאו ללקוט בשבת.  )2(    

  

 עבדי פרעה למלכם, אחרי מכת ברד.  א.  .5

  , תשע"א בתנ"ך דתיפתרון בחינת הבגרות הצעת 
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 משה התפלל להחלמתה מהצרעת. היא דיברה לשון הרע על משה.  ב.  
 הוא מטהר טמאי מתים.האפר מטמא את העוסקים בשריפת הפרה. איסוף האפר   ג.  
 אם בעלה או אביה ביטלו את הנדר בו ביום ששמעוהו מפיה.  ד.  

  

 על הארון הייתה כפורת, ועליה הכרובים.   )1(  א.  .6
 בתוך הארון היו הלוחות.  )2(    
האדנים היו בסיס להחזקת קרשי המשכן, והטבעות היו אמצעי בו השחילו בדים   ב.  

 וק הקרשים.הכלים, ואת הבריחים לחיז לנשיאת
  

 בפרק א' הוא מבקש מהם לעמוד בהתחייבות לסייע בכיבוש הארץ.  א.  .7
 בפרק כ"ז  הוא משחרר אותם בחזרה לנחלותיהם בגמר הכיבוש וההתנחלות.    
הם היו צריכים לעבור בארץ, לרשום את החלקים שנותרו ולא התנחלו בהם עדיין,   ב.  

 ם לגודל כל שבט.השבטים שנותרו, בהתא 7.5-שטחים אלו ל ולחלק
  

בני אפרים טענו ששטחם צר מלהכיל  כלב הסתמך על מה שהובטח לו ע"י משה.  א.  .8

. יהושע הסכים לתת לכלב את מבוקשו. לבני עוד שטחאת מספרם ולכן ביקשו 

אפרים הציע להרחיב את נחלתם ע"י ביעור יערות או כיבוש שטחים מהגויים 

 שסביבתם.
 מעמד הברית בשכם. מצוות מילה, מצוות פסח,  ב.  

  

כי אבי אשתו נתן אותה לאחר. הוא לכד שועלים, קשר לפיד לזנבות צמד שועלים   א.  .9

 ושילחם לשדות. הפלשתים הצדיקוהו ושרפו את כל משפחת האישה.
אבשלום ביקש פגישה עימו אך יואב התחמק. אחרי השריפה יואב הלך לדוד כדי   ב.  

 לבקשו להשלים עם בנו.
  



  

 

  

 עם ישראל ביקש את בא הארון כדי שיסייע במלחמה נגד פלשתים.ני זק  א.  .10
כנראה כדי שדוד יוכל לשאול בה' בזמן  .צדוק והלווים הביאו את הארון  )1(  ב.  

 בריחתו.
הארון צריך להיות במקומו, ואם ה'  הוא ביקש מהם להחזיר את הארון.  )2(    

 הוא הרי ישוב לירושלים... ירצה בו  כמלך,
  

חרי ששאול הוכיח את עצמו במלחמה נגד עמון. שאול ענה שאינו רוצה חיסולים א  א.  .11

 ביום שמחת הניצחון.
כך אמר אבישי לדוד בזמן ששמעי בן גרא קילל את דוד. דוד ענה: אולי זה מאת   ב.  

ה', כדי שיבזוהו ואולי הוא כבר לא מלך, לכן אין כאן ביזוי מלכות. וכן: ה' אולי 

 ר על עוונו והוא ישוב למלוך.יראה בצערו וזה יכפ
  

 כדי להראות לעם שהם כפויי טובה בבקשם מלך.  )1(  א.  .12
 ירובעל הוא גדעון ובדן הוא שמשון.  )2(    
הסופה שהייתה באמצע הקיץ. הם חשבו שזה עונש על חטאם, שמואל הרגיע   ב.  

 באומרו. שאם הם לא יחטאו לא יקרה כלום והוא יתפלל בעדם.
  

בות הלשנת הזיפים, שאול כמעט תפס את דוד, וכל אחד היה מצד אחר בעק  )1(  א.  .13

של ההר. למזלו של דוד הגיע שליח לשאול שאמר: הפלשתים תוקפים..., 

 ושאול עזב את המרדף.
אנשי קעילה זממו להסגירו לשאול, אך דוד גילה זאת ע"י האורים והתומים,   )2(    

  ועזב את העיר.

 בביתו, אך מיכל הבריחה אותו. שאול שלח לתפוס את דוד  )3(    
אך העם לא  היה מוכן להרגו,ועבר על שבועת אביו. שאול  אכל מהדבש,יהונתן   ב.  

 הסכים ופדאו.
  



  

 

הכביד את עולו. הכתוב מסביר, שהקב"ה גרם לו לשגות, כדי להגשים את נבואת   א.  .14

 אחיה השילוני על פיצול המלוכה.
הם המליכו את ירבעם. הם סקלו את אדונירם גובה המס. הנביא שמעיה מנע זאת   ב.  

 בנבואתו ואמר לרחבעם שהפיצול הוא רצון ה'.
  

שבט יוסף לאיש שיצא ממבוא סודי בלוז. בהקשר לרצונם להיעזר בו לכיבוש   א.  .15

 העיר.
רצו אנשי ישראל זה לזה בעקבות ניצחונם על שבט בנימין שכמעט נכחד. הם   ב.  

 למנוע מצב זה.
 שמואל אמר לשאול בעקבות העלאתו האוב.  ג.  
 מלכת שבא, בביקורה אצל שלמה, אומרת לו את חוות דעתה עליו.  ד.  

  

 חלקי הארץ שלא נכבשו ע"י יהושע.  א.  .16
 כיבוש העיר קריית ספר.  ב.  
 כי מנעה ממנו להרוג את נבל.  ג.  
 וב.כי שאול פגע בהם בזמן שגרם לרצח כוהני נ  ד.  

  

 קדש  )2(    שכם  )3(  ענתות  )1(  א.  .17
 .48 – ערי מקלט, סה"כ  6+ ערים 42  ב.  

  

 מחניים  )3(    רבת בני עמון  )2(    חברון  )4(  א.  .18
 .שם רצח יואב את אבנר – חברון  ב.  
 שם עשה יואב מצור על העיר, ושם גרם למותו של אוריה. – רבת בני עמון    
 בשלום, משם יצא יואב למלחמה נגד אבשלום.שם חנה דוד בזמן מרד א – מחניים    

  



  

 

  

 ,אך העם המשיך להתלונן ולא לנסות את ה', ביקש מהעם לא לריב עימו, משה  א.  .19

לעבור לפניהם  אמר לוה'  תלונן על העם הרוצה לסוקלו.ומ ומשה צועק אל ה',

 ולהוציא להם מים מהסלע. בכוונת העם), כדי שיראה שהוא טועה(בדרכו לסלע, 
ה מציע לו ללכת ולדבר "תגובת משה הייתה בריחה לפתח אוהל מועד. הקב  )1(  ב.  

 אל הסלע, כדי להוציא להם מים.
 משה הכה בסלע במקום לדבר אליו.  )2(    
 שמשון התפלל לה', ונעשה לו נס שיצאו מים מלחי החמור.  ג.  

  

 .שבת למקושש העצים חיל  )1(  א.  .20
 נאף), וגם עבדו שם עבודה זרה.בני ישראל זנו עם בנות מואב (לא ת  )2(    
לא להתחתן איתם, לא  ,ים לא לכרות ברית עם יושבי הארץובנ"י מצו  )1(  ב.  

 להתחבר איתם. 
 בנ"י מצווים להשמיד את הע"ז שבארץ.  )2(    
 עלי ניסה לשכנעם לא לחטוא, אך הם לא שמעו בקולו.  )1(  ג.  
 ת חטאיהם.כי לא הוכיח אותם קשות, כי אולי כך היה מונע א  )2(    
 הוא השתחווה לה, מושיב אותה לימינו, ומבטיח לה לקיים את מה שתבקש.  )1(  ד.  
 כי הוא הבין שבקשת אדוניהו, היא חלק ממזימתו למרוד בשלמה.   )2(    

  

 כדי להראות שבאו מארץ רחוקה. מקולקל, הגבעונים לקחו לחם  א.  .21
נמצא בשליחות חפוזה, ולא כי הוא  ,"חייליו"ללדרך  ,צידהדוד ביקש לחם  )1(  ב.  

או: דוד קיבל מלחם  הספיק לקחת צידה לדרך. הוא קיבל מלחם הפנים.

הפנים,ולכהן לא היה לחם אחר לתת לו. היא ניתנה לדוד,כי הוא אמר שהוא 

 טהור.
 כדי להסביר לשאול למה סייע לדוד, שהרי דברי דוד נשמעו לו הגיוניים.  )2(    
לדוד ואנשיו, ודוד ביקש משלמה גמול למשפחתו,  ברזילאי הגלעדי סיפק מזון  ג.  

 ולשים אותם מאכלי שולחנו.



  

 

  

יצלו את מנוחת נהם  .נכנסו לארמון ךרכב ובענה התחפשו לסוחרי חיטים וכ  )1(  א.  .22

 הצהריים של איש בושת כדי להרוג אותו.
הם רצו לעזור לדוד, כי חשבו שהוא ישמח על חיסול יריבו. הם ודאי ציפו   )2(    

 לגמול הולם מדוד על הנעשה.
הוא תכנן את אונס אחותו, כדי ליצור סיבה עתידית לרצוח את אמנון. אחרי   ב.  

האונס לא דיבר כלום עם אמנון במשך שנתיים, כדי ליצור רושם שהוא סלח ושכח. 

. בשלב )הוא תכנן חגיגה הזמין למשתה את בני המלך (במקום את דוד שסירב לבוא

 להשקות את אמנון ביין.האחרון הוא ציווה 
געל ראה אנשים יורדים מההרים סביב שכם, שאל את זבול לפשר העניין, וזבול   ג.  

ענה לו שהוא רואה את צל ההרים, שיוצרים העננים בתנועתם. הוא עשה זאת כדי 

  שאבימלך יצליח להפתיע את העיר שכם ולכבוש אותה.

  

  




