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 6006 -פתרון לשאלון תנ"ך דתי 

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 

 . 2112בקיאות 

 ויהי ערב, ויהי בוקר, יום"... , "  "וירא אלוקים כי טוב",,  "ויאמר אלוקים, יהי,,,ויהי כן". 1.א.0

 "ושים לב"... – 12. ע' 2       

 למעלה. 19. ע' 1ב.    

 "ויכלו" פס' א'. 21. ע' 2      

 אחרון חביב. -. מהעובדה שהאדם נברא בסוף1 ג.    

 ינצל אותו לצרכיו. -. נאמר שם, שהאדם ימשול בבעלי החיים, ו"יכבוש" את העולם2       

 פסקה עליונה. 65. ע' 1.א.6

 ברית בין הבתרים. -. טקס הברית שלהלן2      

 .69 -68. ע' ב    

 שורות אחרונות. 3 – 77. ע' ג    

 "הנער". -. בפי שרה הוא "בן האמה", ביחס לאברהם הוא "בנו", להגר הוא "הילד". ביחס לה'1..א3

 הוא נייטראלי, כי הוא אכן נער.זלזול. אברהם רואה בו בן, אוהב אותו. יחס ה'  -. יחס שרה2      

 דמות שלילית. -92. ע' 1.ב   

 למעלה. 71למטה, וע'  77. ע' 2     

 ליווה. -גרש אותה. לפי ספורנו -. לפי הפשט1 ג.  

 . שאברהם נהג ברגישות עם המגורשים, כי זה מעשה קשה.2     

 למעלה. 45. ע' 1..א4

 פסקה שנייה. 145. ע' 2     

 יוסף מסרב. -146. ע' 1 ב.   

 "בדיוק בזמן". -147. 2      

 . למה הוא לא שחרר את ידה מבגדו, הרי הוא יותר חזק ממנה, ואז היה הבגד אצלו?!1 ג.   
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 אלא הוא נהג בה כבוד, בכך שלא הפעיל אפילו אלימות קלה וצודקת.                 

 ויצא החוצה". או: במילה זו משתמשים כדי לציין המילה "וינס" לכאורה מיותרת, כי כתוב ". 2      

 התרחקות מסכנה, ולכאורה מילה זו לא מתאימה כאן, כי איזו סכנה הייתה צפויה לו?!         

 

 שמא היצר בכל זאת ינצחהו. לכן הוא לא סתם יצא, אלא הכתוב  -הוא כן חש סכנה -עונה ספורנו       

 מדגיש, שעשה זאת מהר, כאילו ברח מאש... .)לכן המילה גם לא מיותרת(.       

 מה התרחש... – 169. ע' 1.א.5 

 פסקה שנייה, ורמב"ן . -172. ע' 2       

 למעלה. 175. ע' 122.ב     

 לכאורה רחבעם מקבל מדעתו את עצת הילדים הרעה, אך פס' ט"ו מגלה לנו, שה' "סובב" לו  ג.     

 את הראש, כדי להגשים את נבואת אחיה הנביא לירבעם.        

 למעלה. 222למטה, ו 221ע'  -122.א.6

  ."מכות מתקנות" -222ע'  -ע"י ענישה, וע"י עשיית צדק. 026.ב   

 בין אדם למקום. -ע"ז -בין אדם לחברו.  רד"ק -עושק חלשים -רש"יג.    

 למעלה. 237פסקה תחתונה,  236. ע' 1..א7

 הפסקאות הראשונות. 2 -237. ע' 2       

 פס' ט"ו. -238ע'  – 122. ב    

   "המבלעדי ה' עליתי על המקום הזה? -. פס' כ"ה1. ג    

 לדבריו, כמו שאלילי העמים לא הצילו את ארצותיהם מידו, כך גם ה' לא יצליח... . -פס' ל"ג .6       

 "שמח במדבר". "ונשאלת"... -246. ע' 1..א8

 למעלה. 248. ע' 2      

 חצי העמוד הראשון. 248ולמטה, 247ע'  -122 .ב   

 , או אירוע כי מוזכרים כאן עוד בע"ח וצמחיה, תיאורי טבע, ואן כאן אזכור של דמות כלשהי, רד"קג.    

 י, אזי מה שייך לכאן מלך בבל?!סטוריה      

 .בו עדיין לא עסקתיאיני בקיא בנושא זה, כי עדיין  -.9
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 .287. -279ע'  -122..א03

 למטה. 274. ע' 1.ב      

 . כי יוה"כ הוא יום בו חוזרים בתשובה, וה' מכפר למי ששב באמת. וספר יונה אכן מוכיח, שה' 2        

  סולח, ומשנה גזרה בזכות תשובה אמיתית.            

 הרי דוד לא בנה את המקדש, אז איך עשה חנוכת בית? .1..א00

 למעלה. 289. ע' 2       

 ד'. -"פס' ב' -297. ע' 122. ב    

 

 


