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

 מי הוא זה ואיזה הוא? –בכל ארבעה ציטוטים ישנו רק פסוק מקראי אמיתי אחד 

 נבואה

 ַגם ֹלא ָיְדעּו ֱאֹלִהים הּוא ִיְתּבֹוָנן ִמִני ִמְצַרִים ִכֲחׁשּו ִבי ֲאב  ָתם .א

ן ַעל ֱאדֹום ֲאיִֵּליל .ב יָה ַעל כֵּ  ִמִמְדַּבר ְשָבמו  ת ְכַמַשק גִֵּבים ִנְׁשָקִפים ָחׁשּו ַגם ָהְלמּו ְשרּוקֶּ

ם ִמַזַעם ְלׁשֹוָנם זֹו  .ג יהֶּ ב ָשרֵּ רֶּ ת ְרִמָיה ִיְפלּו ַבחֶּ ׁשֶּ ץ ִמְצָרִיםָיׁשּובּו ֹלא ָעל ָהיּו ְכקֶּ רֶּ  ַלְעָגם ְּבאֶּ

ן ָהיּו ִלי .ד ל כֵּ ית ִיְשָראֵּ ה ִפְסִחים ָהיּו ִלי בֵּ ת ָׁשָלל ַמְרּבֶּ ף ּוְנֹחׁשֶּ סֶּ  ְקֻבַצת כֶּ

 

 תפילה\שירה

י ָקדֹוׁש .א ָחָמִתי ַוֲאַסְלָדה ְבִחיָלה ֹלא ַיְחמֹול ִכי ֹלא ִכַחְדִתי ִאְמרֵּ  ּוְתִהי עֹוד נֶּ

ְצְּבעֹ  ָעֹשּו ָיַדי .ב ל ּוִמי ֹכְננּו ָתיעּוָגב אֶּ  ִיְשָמע הּוא ַלאֹדִני יהוה ַיִגיד ָנבֶּ

ב ַיִמים ִׁשְבִריָלַבׁש ְּבָשִרי ִרָמה ְכֹמץ ָעַבר יֹום רּוַח ַהָקִדים  .ג  ְּבלֵּ

ץ ַּבָלהֹות יָׁשְרקּו ָעלָ  ֲחֻקִקים ַּבָשַׁשר .ד ס ִמן ָהָארֶּ ץ ַתמּו ֹרמֵּ ס ַהמֵּ  ִכי ָאפֵּ

 

 היסטוריוגרפיה

ב ֹאֹתו ַוָיָקם .א ד ַּבֲאָלָפיו ַעל ֹכל ַהֹסבֵּ ל ַּביֹום ַההּוא ַוַיְכּבֵּ ָראֵּ  ִיֹשְ

ת ָכל ְיהּוָדה .ב ם ַהְלִוִים ַוִיְקֹּבץ אֶּ י  הַהִמְתַנְדִבים ַליהו ְוִעָמהֶּ  ִמְפַתן ַהַשַערְפנֵּ

ָהמֹון .ג  ְוָרם ְלָבבֹו ְוִהִפיל ִרֹּבאֹות ְוֹלא ָיעֹוז ְוִנָשא הֶּ

ם ִכי ֹלא ָהיְ  .ד ְרָפתוֹ ָתה ָכֹזאת ְלִמן ַהִעִתים ָההֵּ יָטה ְוִהְׁשִּבית ָקִצין חֶּ ין ְפלֵּ  ְואֵּ

 

  חוקים

ש ַליהוה .א ֹש ִלְׁשָלִמים ֹקדֶּ בֶּ ן ָּבָקר ְתִמיִמם ְוַאִיל ָוכֶּ  ּוְביֹום ַהָשָנה ַפר ּבֶּ

ל ְגבּול  .ב ׁש ָקָדִׁשים אֶּ ץ ֹקדֶּ ם ְתרּוִמָיה ִמְתרּוַמת ָהָארֶּ  ַהְלִוִיםְוָהְיָתה ָלהֶּ

ה ְוֻהַבאת ַּבַמִים  .ג לֶּ  ָלּה תקוֹ צָ ּומהַ ִיְהיּו ת חֹ י לַ כִ ְוִכי ִתְטַהר ִמכ  ל אֵּ

ת  ִמְנָחה ַמַתת ָידוֹ ְוִהְקִטירּו ַהכ  ֲהִנים  .ד  ֻחקֹות עֹוָלם ָתִמידְּבכ  ל עֵּ
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