מבחן ההבנה המקראי (מתוך ענן וערפל סביביו  -על טקסטים יהודיים מעורפלים)

בכל ארבעה ציטוטים ישנו רק פסוק מקראי אמיתי אחד – מי הוא זה ואיזה הוא?
נבואה
ֹלהים הּוא י ְִתּב ֹונָן
אִ .מנִ י ִמ ְצ ַריִם כִ חֲ ׁשּו בִ י אֲ ב ָתם גַם ֹלא י ְָדעּו אֱ ִ
רּוקיהָ עַ ל כֵּן עַ ל אֱ דוֹם אֲ יֵּלִ יל כְ מַ ַשק גֵּבִ ים נִ ְׁש ָקפִ ים ִמ ִמ ְדּבַ ר ְשבָ מות
ב .חָ ׁשּו גַם הָ לְ מּו ְש ֶּ
ג.

יָׁשּובּו ֹלא עָ ל הָ יּו כְ ֶּק ֶּׁשת ְר ִמיָה יִפְ לּו בַ חֶּ ֶּרב ָש ֵּריהֶּ ם ִמזַעַ ם לְ ׁש ֹונָם ז ֹו ל ְַעגָם ּבְ אֶּ ֶּרץ ִמצְ ָריִם

ֹׁשת ָׁשלָל מַ ְרּבֶּ ה פִ ְס ִחים הָ יּו לִ י בֵּ ית י ְִש ָראֵּ ל כֵּן הָ יּו לִ י
דְ .קבֻצַ ת כֶּסֶּ ף ּו ְנח ֶּ

שירה\תפילה
ּות ִהי עוֹד נֶּחָ מָ ִתי וַ אֲ סַ לְ ָדה בְ ִחילָה ֹלא י ְַחמוֹל כִ י ֹלא כִ חַ ְד ִתי ִא ְמ ֵּרי ָקדוֹׁש
ְ
א.
ּומי ַיגִיד לַאדֹנִ י יהוה הּוא י ְִשמָ ע
ב .י ַָדי עָ שֹּו עּוגָב אֶּ ְצּבְ ֹע ָתי כֹנְ נּו נָבֶּ ל ִ
ג.

לָבַ ׁש ּבְ ָש ִרי ִרמָ ה כְ מֹ ץ עָ בַ ר יוֹם רּוחַ הַ ָק ִדים ִׁשבְ ִרי ּבְ לֵּב י ִַמים

ָארץ
ד .חֲ קֻ ִקים ּבַ ָש ַׁשר ָׁש ְרקּו עָ ָלי ּבַ לָהוֹת כִ י ָאפֵּ ס הַ מֵּ ץ ַתמּו רֹמֵּ ס ִמן הָ ֶּ

היסטוריוגרפיה
ש ָראֵּ ל ּבַ יוֹם הַ הּוא וַ יַכְ ּבֵּ ד ּבַ אֲ לָפָ יו עַ ל כֹל הַ סֹבֵּ ב אֹ תֹו
א .וַ י ָָקם ִי ְ ֹ
ְהּודה וְ ִעמָ הֶּ ם הַ לְ וִ יִם הַ ִמ ְתנ ְַדבִ ים לַיהוה פְ נֵּי ִמפְ ַתן הַ ַשעַ ר
ב .וַ י ְִקּבֹץ אֶּ ת כָל י ָ
ג.

וְ נִ ָשא הֶּ הָ מוֹן וְ ָרם לְ בָ ב ֹו וְ ִהפִ יל ִרּבֹאוֹת וְ ֹלא יָעוֹז

ד .כִ י ֹלא הָ ְי ָתה ָכזֹאת לְ ִמן הַ ִע ִתים הָ הֵּ ם וְ ִה ְׁשּבִ ית ָק ִצין חֶּ ְרפָ ת ֹו וְ אֵּ ין פְ לֵּיטָ ה

חוקים
ש לִ ְׁשל ִָמים קֹ דֶּ ש לַיהוה
ימם וְ ַאיִל וָ כֶּבֶּ ֹ
אּ .ובְ יוֹם הַ ָשנָה פַ ר ּבֶּ ן ּבָ ָקר ְת ִמ ִ
ָארץ קֹ דֶּ ׁש ָק ָד ִׁשים אֶּ ל גְבּול הַ לְ וִ יִם
רּומיָה ִמ ְתרּומַ ת הָ ֶּ
ב .וְ הָ י ְָתה לָהֶּ ם ְת ִ
ג.

וְ כִ י ִת ְטהַ ר ִמכל אֵּ לֶּה וְ הֻ בַ את ּבַ מַ יִם כִ י ַל ֹחת י ְִהיּו הַ מּוצָ ק ֹות לָּה

ד .וְ ִה ְק ִטירּו הַ כהֲ נִ ים ִמנְ חָ ה מַ ַתת יָד ֹו ּבְ כל עֵּ ת חֻ קוֹת ע ֹולָם ָת ִמיד

תשובות
נבואה – ג (הושע ז ,טז)
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