חברת הנוער "אילת השחר" יונתן
תנ"ך לעולים – עיון 900401
שאלות מבחינות בגרות תשנ"ה – תשס"ה  -בראשית
שאלה ) 1קיץ תשס"ב(
עיין בבראשית ,פרק א' ,פסוקים כ"ט-ל'.
א.

) (1לפי פסוקים אלה ,מה היו המאכלים של האדם?
) (2אחרי איזה מאורע שינה ה' את מה שהרשה לאדם לאכול ,ומה היה השינוי?

ב.

עיין בישעיה ,פרק י"א ,פסוקים ו'-ח'.
לפי פרשנים אחדים ,ישעיהו קובע כי בזמן הגאולה יהיה מצב העולם דומה
לזה שהיה בבריאת העולם.
במה המצב דומה מבחינת האוכל )=המאכלים( של בעלי החיים?
להוכחת דבריך ,צטט מישעיה את הביטוי המתאים.

שאלה ) 2קיץ תשס"ג(
עיין בבראשית ,פרק א'.
א.

עיין בפסוקים כ"ד-ל"א.
בקטע זה יש הבדלים בין הסיפור על בריאת האדם ובין הסיפור על בריאת בעלי החיים.
ציין שני דברים שבהם נבדל האדם מבעלי החיים .צטט מהתורה את הביטויים המתאימים.

ב.

תיאור כל אחד מימי הבריאה בפרק א' מסתיים במילים דומות.
) (1במה שונה הסיום של תיאור היום השני מהסיום של תיאור שאר הימים,
ואיך אפשר להסביר את הסיום של היום השני?
) (2במה שונה הסיום של תיאור היום השישי מהסיום של תיאור שאר הימים,
ואיך אפשר להסביר את הסיום של היום השישי?

שאלה ) 3קיץ תשס"ה(
עיין בבראשית ,פרק ב' ,פסוקים י"ח-כ"ה.
א.

) (1במה שונה דרך הבריאה של האדם ואשתו מדרך הבריאה של שאר בעלי החיים?
)היעזר בפרק א' ,פסוקים כ'-כ"ה(.
) (2במה עוד מתבטא ייחודו של האדם ,לפי הכתוב בבראשית ,פרק א' ,פסוק כ"ח?

ב.

עיין בפסוק כ"ד.
הסבר את הקביעה שבפסוק זה ,וכתוב כיצד דרך הבריאה המיוחדת של האדם ואשתו
מסבירה קביעה זו.

שאלה ) 4קיץ תש"ס  /שאלה (1
עיין בבראשית ,פרק ג' ,פסוקים א'-ח'.
א.

בפסוקים אלה הנחש מדבר עם האישה .הנחש משנה בדבריו פרטים אחדים מהדברים
שאמר ה' על האכילה מעצי הגן.
ציין פרט אחד מדברי ה' שינה הנחש ,והסבר מה רצה הנחש להשיג על-ידי שינוי זה.

ב.

ציין שתי מעלות )דברים טובים( של עץ הדעת ,שבגללן האישה אכלה מהפרי שלו.
מה היה השינוי אצל אדם וחווה אחרי שאכלו מעץ הדעת ,לפי פסוקים א'-ח'?

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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חברת הנוער "אילת השחר" יונתן
תנ"ך לעולים – עיון 900401
שאלות מבחינות בגרות תשנ"ה – תשס"ה  -בראשית

שאלה ) 5קיץ תשס"ד(
עיין בבראשית ,פרק ד' ,פסוקים א'-י"ב.
א.

מה גרם לקנאה של קין בהבל אחיו? בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

בפסוקים ו'-י"ב ה' פונה אל קין כמה פעמים.
מהי המטרה של פניית ה' אל קין בפסוק ו' ,ומהי המטרה של הפנייה אליו בפסוק י'?

שאלה ) 6קיץ תשס"א(
עיין בבראשית ,פרק ד' ,פסוקים ט'-ט"ו.
א.

לפי קטע זה ,נראה שקין שינה את היחס שלו למעשה שעשה להבל.
מה הייתה התגובה של קין כשה' פנה אליו בפעם הראשונה?
מה היה השינוי בתגובה של קין ,אחרי שה' פנה אליו בפעם השנייה?

ב.

באילו שני עונשים העניש ה' את קין על המעשה שעשה?
הסבר מדוע דברי ה' בפסוק ט"ו מפחיתים את הפחד של קין מפני העונש.

שאלה ) 7קיץ תשנ"ח (1 /
עיין בבראשית ,פרק ד' ,ט'-ט"ו.
א.

מדברי קין בקטע ,אפשר לראות ,שקין שינה את יחסו למעשה שעשה להבל.
מה היתה תגובתו של קין כשה' פנה אליו לראשונה?
איזה שינוי היה ביחסו של קין למעשה שעשה ,לאחר שה' פנה אליו בפעם השניה?

ב.

מה הם שני העונשים ,שנתן ה' לקין על המעשה שעשה?
במה דברי ה' ,שבפסוק ט"ו ,מרגיעים את קין מפני העונשים האלה?

שאלה ) 8תשנ"ח (7 /
על פי התיאור בבראשית פרק ז' ,המבול התחזק בהדרגה.
עיין בפסוקים י"א-כ"ד.
א.

ציין שלושה מהשלבים שהיו בהתחזקות המבול.

ב.

למה גרמה התחזקות המבול בכל שלב?

שאלה ) 9תשס"ו (7 /
עיין בבראשית ,פרק ט' ,פסוקים א'-ז'.
א.

איזה דבר ,שהיה אסור באכילה לפני המבול ,הרשה ה' לנוח ולבניו לאכול לאחר המבול?
צטט מן הקטע את המילים המתאימות.

ב.

ציין שני איסורים שמוטלים על נוח ובניו בקטע זה.

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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חברת הנוער "אילת השחר" יונתן
תנ"ך לעולים – עיון 900401
שאלות מבחינות בגרות תשנ"ה – תשס"ה  -בראשית

שאלה ) 10תשס"ב (10 /
עיין בבראשית ,פרק ט' ,פסוקים ח'-כ"ז.
א.

עיין בפסוקים ח'-י"ז.
כם ]) "[...פסוק ט'(.
ּת ֶ
אְ
תי ִ
רי ִ
ּב ִ
את ְ
קים ֶ
מִ
ִי ]ֵ [...
אנ
"וַ ֲ
לפי קטע זה ,מהי הברית שה' מקים ,ומהו האות שנתן ה' כסימן לקיום ברית זו?

ב.

עיין בפסוקים כ'-כ"ז.
פת ]) "[...פסוקים כ"ו-כ"ז(.
ליֶֶ
קים ְ
אל ִ
ּת ֱ
פְ
ׁשם ] [...יְַ
קי ֵ
אלֹו ֵ
ך ה' ֱ
ּברּו ְ
מר ָ
"וַיֹא ֶ
) (1מדוע בירך נח את שם ויפת?
) (2מהי הברכה שבירך נח את שם?

שאלה ) 11תשנ"ה (1 /
מאֹוד" )בראשית א' ,ל"א(.
הֵנה טֹוב ְ
ׂשה וְ ִ
עָ
ׁשר ָ
אֶ
ּכל ֲ
את ָ
קים ֶ
אלֹו ִ
רא ֱ
וַיְַ
א.

הסבר ,מדוע בכל-זאת החליט ה' ,מאוחר יותר ,למחות את האדם מעל פני האדמה .בסס את
תשובתך על לשון הכתוב.

ב.

ציין שני צוויים )=חוקים( אשר ניתנו לנוח ולבניו לאחר המבול .ענה לאחר עיון בפרק ט'.

שאלה ) 12קיץ תשנ"ט(1/
הבטחות רבות הבטיח ה' לאברהם.
א.

עיין בבראשית ,פרק י"ב ,פסוקים ב'-ג' ,ובפרק כ"ב ,פסוקים י"ז-י"ח.
ציין שני דברים שה' מבטיח לאברהם בפרק י"ב וגם בפרק כ"ב ,ודבר אחד
שה' מבטיח לו רק בפרק כ"ב.

ב.

מה מבטיח ה' לאברהם בפרק י"ב ,ז' ,ומה מוסיפה ההבטחה בעניין זה בפרק ט"ו ,י"ח-כ"א?

שאלה ) 13קיץ תשס"ב(
עיין בבראשית ,פרק ט' ,פסוקים א'-ז'.
א.

עיין בבראשית ,פרק י"ב ,פסוקים א'-ט'.
בפסוקים ז'-ח' נזכר פעמיים שאברהם בנה מזבח.
מה הביא את אברהם לבנות את המזבח בכל אחד מהמקומות?

ב.

עיין בפסוקים א'-ד'.
) (1הסבר מה הן ההבטחות של ה' לאברהם בפסוק ג'.
) (2בעקבות מה הבטיח ה' לאברהם הבטחות אלה?

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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חברת הנוער "אילת השחר" יונתן
תנ"ך לעולים – עיון 900401
שאלות מבחינות בגרות תשנ"ה – תשס"ה  -בראשית
שאלה ) 14תשנ"ה (2 /
פעמים רבות מבטיח ה' לאברהם את הארץ.
א.

עיין בפסוקים הבאים מספר בראשית :פרק י"ב ,ז' :פרק ט"ו ,י"ח-כ"א.
מה מוסיפה ההבטחה בפרק ט"ו על ההבטחה הנזכרת בפרק י"ב.

ב.

ציין מקום נוסף שבו מבטיח ה' את הארץ לאברהם.
מה מוסיף ה' בהבטחה זו?

שאלה ) 15קיץ תשס"ה(
עיין בבראשית ,פרק ט"ו ,פסוקים א'-ו'.
א.

רם" )פסוק א'(.
בָ
רא ; ְ
ּתי ָ
";ל ִ
) (1הסבר את הסיבה ליראתו של אברהם.
) (2עיין בפסוק ג'.
הסבר את הטענה של אברהם בפסוק זה.
כנגד איזו הבטחה של ה' לאברהם )בפסוק א'( ,אברהם אומר את דבריו?

ב.

קה" )פסוק ו'(.
דָ
צָ
ה לֹו ְ
בָ
ׁש ֶ
חְ
"וַיַ ְ
מי חשב למי "צדקה"? באר מהי אותה "צדקה".

שאלה ) 16קיץ תשס"א(
עיין בבראשית ,פרק ט"ו.
א.

עיין בפסוקים ב'-ח'.
ציין שני דברים שה' מבטיח לאברהם בפסוקים אלה.
על איזה מהדברים אברהם מבקש מה' אות )=סימן( לכך שההבטחה תתקיים?

ב.

עיין בפסוקים י"ב-ט"ז.
איזה אירוע שיקרה בעתיד נרמז לאברהם בפסוקים אלה?
ציין שני דברים טובים שמובטחים לאברהם בפסוקים אלה.

שאלה ) 17קיץ תשס"ג(
עיין בבראשית ,פרק ט"ו ,פסוקים י"ב-כ"א.
א.

עיין בפסוקים י"ב-ט"ז ובפסוקים י"ז-כ"א.
מה מוסיף התיאור בפסוק י"ז על התיאור שבפסוק י"ב?

ב.

מה הן ההבטחות הניתנות לאברהם בפסוקים "ב-ט"ז ,ומה הן ההבטחות
הניתנות לו בפסוקים י"ז-כ"א?

שאלה ) 18תשנ"ה (8
"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו".
א.

ציין שלשה נסיונות שבהם נתנסה אברהם.

ב.

הסבר שניים מהנסיונות שהזכרת.

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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חברת הנוער "אילת השחר" יונתן
תנ"ך לעולים – עיון 900401
שאלות מבחינות בגרות תשנ"ה – תשס"ה  -בראשית
שאלה ) 19קיץ תשס"ה(
עיין בבראשית ,פרק י"ח ,פסוקים א'-י"ד.
א.

עיין בפסוקים א'-ח'.
) (1כתוב אל מי פונה אברהם בפסוק ג' ,והסבר את בקשתו.
) (2על אברהם נאמר ש"אמר מעט ועשה הרבה".
כיצד באה לידי ביטוי קביעה זו בפסוקים אלה?

ב.

עיין בפסוקים י"ב-י"ד.
בפסוקים אלה דברי שרה מוזכרים פעמיים.
מהו השינוי בין דבריה הנזכרים בפעם השנייה ובין דבריה הנזכרים בפעם הראשונה?
כיצד אפשר להסביר שינוי זה?

שאלה ) 20קיץ תשס"א(
א.

עיין בבראשית ,פרק י"ח ,פסוקים י"ז-י"ח ,ובבראשית ,פרק כ"ח ,פסוקים י"ג-ט"ו.
רץ" )פרק י"ח(.
ה> ֶ
כל גֹויֵי ָ
רכּו ּבֹו ָ
בְ
ְִ
ּגדֹול ...וְנ
לגֹוי ָ
היֶה ְ
היֹו יִ ְ
הם ָ
רָ
בָ
לאברהם נאמר" :וְ; ְ
וליעקב נאמר" :והיה זרעך כעפר הארץ ...ונברכו בך כל משפחות האדמהP "...פרק כ"ח(.
לשם מה נאמרים הדברים לאברהם ,ולשם מה נאמרים הדברים ליעקב?

ב.

עיין בפרק י"ח ,פסוקים י"ח-י"ט.
מהו ההסבר שנותנת התורה לכך שמובטחים לאברהם דברים טובים?

שאלה ) 21תשנ"ה(9/
עיין בבראשית ,פרקים י"ח-י"ט.
א.

הוכח מן המסופר בפרקים אלה שהשפעתו הטובה של אברהם על לוט,
נמשכה גם לאחר שנפרדו.

ב.

האם הצליח לוט להשפיע לטובה על כל בני משפחתו?
נמק את תשובתך.

שאלה ) 22תש"ס(7/
בבראשית ,פרקים י"ח-י"ט מסופר על הכנסת האורחים של אברהם ושל לוט.
א.

כתוב שני דברים שבהם הכנסת האורחים של לוט דומה להכנסת האורחים של אברהם.

ב.

מה ההסבר שהתורה נותנת לכך שה' הציל את לוט מסדום?
בסס את דבריך על הכתוב.

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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שאלה ) 23קיץ תשס"ד(
עיין בבראשית ,פרק כ"א ,פסוקים ט'-י"ג.
א.

מה הייתה עמדתה )= דעתה( של שרה בעניין הגר ,וכיצד היא מנמקת את עמדתה?

ב.

עיין בפסוקים י"ב-יג".
רע' – כי מה שאמרתי 'לך ולזרעך' )לעיל פרק י"ז,
ך זַָ
לָ
רא ְ
ּק ֵ
חק יִָ
צָ
ּביְִ
ּכי ְ
המפרשים כותביםִ ' " :
פסוק ח'( .לא אמרתי אלא על יצחק .כי הוא הזרע המיוחד לך".
לפי המפרשים ,כיצד הבין אברהם את המילים "לך ולזרעך" בהבטחה שהובטחה לו קודם,
וכיצד ה' מסביר אלו עכשיו את כוונתו?

שאלה ) 24תשנ"ח(8/
עיין בבראשית ,פרק כ"א ,פסוקים ח'-י"ג.
א.

מדוע ביקשה שרה מאברהם לגרש את הגר ואת ישמעאל?

ב.

מה היה יחסו של אברהם לישמעאל? הבא הוכחה אחת מהקטע שלנו והוכחה אחת
מהמסופר בפרק י"ז.

שאלה ) 25קיץ תשס"ג(
עיין בבראשית ,פרק כ"ב ,פסוקים א'-י"ט.
א.

בפרשת העקדה מלאך ה' קורא אל אברהם פעמיים.
מה הייתה המטרה של המלאך בקריאה הראשונה ומה הייתה המטרה שלו בקריאה השנייה?

ב.

ּתה" )פסוק י"ב(.
קים ; ָ
אלֹ ִ
רא ֱ
ּכי יְֵ
ּתי ִ
דע ִ
ּתה יַָ
עָ
ּכי ַ
"ִ
הסבר מה מיוחד בניסיון העקדה ,שדווקא אחריו נאמר לאברהם" :כי עתה ידעתי."...

שאלה ) 26קיץ תשנ"ט(
עיין בבראשית ,פרק כ"ה ,פסוקים כ"ט-ל"ד.
א.

מה היה היחס של עשו לבכורה ,וכיצד הוא מסביר את ההסכמה שלו למכור אותה?
בסס את דבריך על הפסוקים.

ב.

מה היה היחס של יעקב לעשו? בסס את דבריך על הכתוב.

שאלה ) 27קיץ תשס"ד(
עיין בבראשית ,פרק כ"ז ,פסוקים כ"ח-מ'.
א.

עיין בפסוקים ל"ו-ל"ח.
) (1כיצד יצחק מסביר לעשו שאינו יכול לברך אותו?
) (2באיזו טענה עשו משכנע את אביו לברך אותו בכל זאת? צטט את לשון הכתוב.

ב.

במה דומה הברכה שבירך יצחק את עשו )פסוקים ל"ט-מ'( לברכה שהתכוון לברך
אותו בתחילה )פסוקים כ"ח-כ"ט(?
במה היא שונה ממנה? )ציין שני הבדלים(.

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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חברת הנוער "אילת השחר" יונתן
תנ"ך לעולים – עיון 900401
שאלות מבחינות בגרות תשנ"ה – תשס"ה  -בראשית
שאלה ) 28קיץ תשס"ג(
עיין בבראשית ,פרק כ"ח ,פסוקים י"ב-כ"א.
א.

מר) "...פסוקים ט"ז-י"ז(.
הזֶה ...וַיִירא וַיֹא ַ
מקֹום ַ
ּב ָ
כן יֵׁש ה' ַ
יאמר > ֵ
"וַ ֶ
הזֶה ",
מקֹום ַ
ּב ָ
כן יֵׁש ה' ַ
יאמר > ֵ
מה הביא את יעקב לקבוע כי " וַ ֶ
ומה הייתה הסיבה ליראתו?

ב.

מה נדר יעקב לעשות ,ומה היו התנאים שקבע לקיום הנדר?

שאלה ) 29קיץ תשס"א(
עיין בבראשית ,פרק ל"א ,פסוקים כ"ו-ל"ה.
בקטע זה לבן טוען נגד יעקב שתי טענות עיקריות.
א.

עׂשֹו" )פסוק כ"ח( ,ומהי הטענה
ּת ֲ
לָ
ּכ ְ
סַ
הְ
ּתה ִ
עָ
על איזו התנהגות של יעקב לבן טועןַ " :
הנוספת של לבן נגד יעקב בהמשך דבריו?

ב.

מהי תשובת יעקב על כל אחת מהטענות של לבן?

שאלה ) 30תשנ"ח(9/
עיין בבראשית ,פרק ל"א.
א.

רב" )פסוק כ"ו(.
חֶ
ׁשבּויֹות ָ
ּכ ְ
תי ִ
ּבנֹו ַ
את ְ
הג ֶ
תַנ ֵ
לבן מאשים את יעקב "וַ ְ
הסבר את משמעות האשמה זו והוכח מתוך הפרק ,שדברי לבן אינם נכונים.

ב.

במה מאשימות רחל ולאה את אביהן?

שאלה ) 31תשנ"ה(10/
עיין בבראשית ,פרק ל"ב.
א.

ַי" )פסוק כ'(.
פנ
ּׂשא ָ
לי יִ ָ
ָיו ...אּו ַ
פנ
רה ָ
ּפ ָ
כְ
אַ
מר ֲ
ּכי > ַ
"ִ
על מה מרגיש יעקב צורך ל"כפר"?

ב.

מה הן שלש ההכנות שעשה יעקב לקראת הפגישה שלו עם עשו?

שאלה ) 32קיץ תשס"ב(
עיין בבראשית ,פרק ל"ב) ,תחילת פרשת "וישלח"( ,פסוקים ג'-כ"א )במהדורות אחדות :פסוקים
ד'-כ"ב(.
א.

עיין בפסוקים ג'-י"ב )במהדורות אחדות :ד'-י"ג(.
מה היו ההכנות של יעקב לקראת הפגישה עם עשו לאחר דברי המלאכים ,ואיך יעקב מסביר
את ההכנות האלה?

ב.

עיין בפסוקים י"ג-כ"א )במהדורות אחדות :י"ד-כ"ב(.
צטט מהכתוב את דברי יעקב שבהם הוא מסביר מדוע הוא שולח מלאכים פעם נוספת.

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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חברת הנוער "אילת השחר" יונתן
תנ"ך לעולים – עיון 900401
שאלות מבחינות בגרות תשנ"ה – תשס"ה  -בראשית

שאלה ) 33תש"ס(8/
עיין בבראשית ,פרק ל"ז ,פסוקים א'-כ"ד.
א.

ציין שתי סיבות שבגללן שנאו האחים את יוסף.

ב.

עיין בפסוקים י"ז-כ"ד.
מה רצו האחים לעשות עם יוסף ,ומה הציע להם ראובן?

שאלה ) 34תשנ"ה(7/
עיין בבראשית ,פרק ל"ז.
א.

ציין שתי סיבות לשנאה של האחים כלפי יוסף.

ב.

מה ההבדל בין הצעת ראובן )פסוק כ"ב( לבית הצעתו של יהודה )פסוק כ"ו( בקשר ליוסף.

שאלה ) 35קיץ תשס"ד(
עיין בבראשית ,פרק ל"ז ,פסוקים י"ח'-כ"ט.
בקטע זה נזכרות שלוש הצעות מה לעשות עם יוסף :הצעת האחים ,הצעת ראובן ,הצעת יהודה.
א.

) (1מה קיבלו האחים מההצעה של ראובן?
) (2הכתוב אומר שהכוונה של ראובן בהצעתו הייתה
ביו".
אל > ִ
ׁשיבֹו ֶ
הִ
לֲ
דם ַ
מיָָ
ּציל אֹותֹו ]את יוסף[ ִ
הִ
ען ַ
מַ
לַ
"ְ
הבא הוכחה אחת שמראה שבאמת זו הייתה הכוונה של ראובן.

ב.

בפסוקים כ"ו-כ"ז יהודה מעלה את הצעתו.
במה הצעתו של יהודה משפרת )=משנה לטובה( את ההצעה של ראובן?

שאלה ) 36קיץ תשס"ה(
בכמה מקומות בספר בראשית התורה מספרת על מכירת יוסף.
א.

עיין בפרק ל"ז ,פסוקים י'-כ"ח.
לפי המסופר בקטע זה ,מהי הסיבה לרצון של האחים לפגוע ביוסף? בסס את דבריך על
לשון הכתוב.

ב.

) (1עיין בבראשית ,פרק מ"ה ,פסוקים ד'-ט'.
כיצד יוסף מסביר לאחיו את הסיבה למה שקרה לו?
) (2האם האחים קיבלו את ההסבר של יוסף ,לפי המסופר בפרק נ' ,פסוקים ט"ו-כ"א? הוכח
את תשובתך.

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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חברת הנוער "אילת השחר" יונתן
תנ"ך לעולים – עיון 900401
שאלות מבחינות בגרות תשנ"ה – תשס"ה  -בראשית
שאלה ) 37קיץ תשס"ה(
עיין בבראשית ,פרק ל"ט.
א.

עיין בפסוקים י"א-י"ב ובפסוקים ט"ז-י"ח.
האם אשת פוטיפר סיפרה לבעלה את האמת בנוגע למה שקרה עם יוסף?
הוכח את תשובתך מהכתוב.

ב.

עיין בפסוקים כ'-כ"ג.
מה בהתנהגות של שר בית הסוהר מלמד על יחסו ליוסף ,וכיצד התורה מסבירה
את הסיבה ליחס זה?

שאלה ) 38תש"ס(2/
עיין בבראשית ,פרק ל"ט.
א.

בפרק זה מתואר היחס של פוטיפר והיחס של שר בית הסוהר אל יוסף.
)ב( מה משותף ליחס של םוטיפר וליחס של שר בית הסוהר אל יוסף?
מה בהתנהגות של כל אחד מהם מראה על יחס זה?
) (2כיצד מסבירה התורה את הסיבה ליחס הזה?

ב.

כיצד אפשר להוכיח מדברי יוסף לאשת פוטיפר שיוסף היה מאמין גדול בה'?

שאלה ) 39קיץ תשס"ה(
א.

עיין בבראשית ,פרק מ"ב ,פסוקים כ"ה-כ"ח.
לנּו" )פסוק כ"ח(.
קי ם ָ
אלֹ ִ
ׂשה ֱ
עָ
מה-זאת ָ
לאמֹר ַ
חיו ֵ
אלִ >-
איׁש ֶ
רדּו ִ
חְ
"וַיֶ ֶ
ממה פחדו האחים? היעזר במסופר בפרק מ"ג ,פסוק י"ח.

ב.

עיין בבראשית ,פרק מ"ג ,פסוקים י"ט-כ"ב.
בדברי האחים לאיש הממונה על בית יוסף ,הם משמיטים )=אינם מזכירים( פרטים רבים ממה
שקרה בפגישה הראשונה שלהם עם יוסף )פרק מ"ב ,פסוקים ו'-כ'(.
ציין שני פרטים שהאחים משמיטים ,והסבר מדוע האחים משמיטים אותם.

שאלה ) 40קיץ תשס"ג(
עיין בבראשית ,פרק מ"ב ,פסוקים ג'-כ"ג.
א.

עיין בפסוקים ג'-כ'.
)ב( הבא שלש דוגמאות להתנהגות הקשה של יוסף אל אחיו.
) (2לפי פסוקים אלה ,כיצד יוסף מסביר לאחיו את השינוי לטובה בהתנהגותו אליהם?
בתשובתך צטט את לשון התורה.

ב.

כיצד האחים של יוסף מסבירים לעצמם את ההתנהגות הקשה של יוסף אליהם?
בסס את תשובתך על לשון התורה.

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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חברת הנוער "אילת השחר" יונתן
תנ"ך לעולים – עיון 900401
שאלות מבחינות בגרות תשנ"ה – תשס"ה  -בראשית
שאלה ) 41קיץ תשס"א(
א.

חכמינו מלמדים שכאשר אדם נמצא בצרה ,כדאי לו לחשוב על המעשים הרעים
שלו ולחזור בתשובה.
ציין שני מקרים בסיפורי יוסף ואחיו ,שבהם התנהגו האחים לפי דברים אלה של חז"ל.

ב.

עיין בבראשית ,פרק מ"ד ,פסוקים ו'-י'.
בפסוקים אלה מסופר על הצעות שונות בנוגע למה שיקרה לאחים ,אם הגביע של יוסף
יימצא אצלם .מה הציעו האחים של יוסף ,ומה הציע השליח של יוסף?

שאלה ) 42קיץ תשס"ד(
עיין בבראשית ,פרק מ"ד ,פסוקים ט"ז-ל"א.
א.

עׂשֹות זאת" )פסוק י"ז(.
מֲ
לי ֵ
לה ִ
לי ָ
חִ
"וַיֹאמר ֲ
על איזו הצעה של יהודה יוסף מדבר בפסוק זה ,ומדוע לא הסכים יוסף להצעה זאת?

ב.

לפי דברי יהודה בפסוקים אלה ,מדוע הוא לא הסכים לדרישה של יוסף?

שאלה ) 43קיץ תשנ"ט(
עיין בבראשית ,פרק מ"ד ,פסוקים י"ד-ל"ד.
בקטע זה יהודה מדבר עם יוסף פעמיים.
א.

מה מציע יהודה ליוסף בפעם הראשונה )פסוקים י"ד-י"ז( ,ומה הוא מציע לו
בפעם השנייה )פסוקים ל'-ל"ד(?

ב.

מה הייתה תשובת יוסף להצעה הראשונה של יהודה ,וכיצד יהודה מסביר שאינו יכול
להסכים עם תשובה זאת?

שאלה ) 44קיץ תשס"א(
א.

חכמינו מלמדים שכאשר אדם נמצא בצרה ,כדאי לו לחשוב על המעשים הרעים
שלו ולחזור בתשובה .ציין שני מקרים בסיפורי יוסף ואחיו ,שבהם התנהגו האחים
לפי דברים אלה של חז"ל.

ב.

עיין בבראשית ,פרק מ"ד ,פסוקים ו'-י'.
בפסוקים אלה מסופר על הצעות שונות בנוגע למה שיקרה לאחים ,אם הגביע
של יוסף יימצא אצלם.
מה הציעו האחים של יוסף ,ומה הציע השליח של יוסף?

שאלה ) 45תשנ"ח(2/
עיין בבראשית ,פרק נ' ,פסוקים ט"ו-כ"א.
א.

ממה חששו )=פחדו( האחים לאחר מות יעקב?
ציין שתי דרכים שבהן השתמשו האחים כדי לבטל את החשש הזה?

ב.

עיין בפסוק כ'.
הסבר כיצד דברי יוסף בפסוק זה יכולים להרגיע את החשש של האחים?

עריכה :עמוס שקד ,שפרה בירנבויים
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