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מבחן  1#פרשת בראשית
ּומלְּאּו ֶאת-הָ ָא ֶרץ?
 .1למי לא נאמר :פְּ רּו ְּּורבּוִ ,
 .iנח
 .iiשם חם ויפת – בני נח
 .iiiאדם ואישה
 .ivדגים ועופות

 .2מה מהדברים הבאים לא נמצא באיזור גן עדן?
 .iקֹוץ וְּ דַ ְּרדַ ר
 .iiעֵ ץ הַ חַ יִים
 .iiiהַ כְּ רֻ בִ ים.
 .ivלַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ִמ ְּתהַ ֶפכֶת

 .3מי אמר למי ַא ֶיכָה?
 .iנחש לאדם
 .iiקין לה'
 .iiiה' לאדם
 .ivאדם לה'

 .4למי נאמר :וְּ הּוא ,י ְִּמשָ ל-בָ ְך?
 .iנחש
 .iiאישה
 .iiiאיש
 .ivקין
 .5למי נאמר :כְּ י ֶֶרק עֵ שֶ ב ,נ ַָת ִתי ָלכֶם ֶאת-כֹּל?
 .iאדם
 .iiלמך
 .iiiנח
 .ivמתושלח
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 .6למה הורגים אדם שרצח אדם אחר?
ֹלהים ,עָ שָ ה ֶאת-הָ ָאדָ ם
 .iכִ י בְּ צֶ לֶם אֱ ִ
 .iiכִ י יֵצֶ ר לֵב הָ ָאדָ ם ַרע ִמ ְּנע ָֻריו
 .iiiכִ יַ -קּלּו הַ מַ יִם מֵ עַ ל הָ ָא ֶרץ.
ַ .ivויִמַ ח ֶאת-כָל-הַ יְּקּום אֲ שֶ ר עַ ל-פְּ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה

 .7ז ֹּאת אֹות-הַ בְּ ִרית – מהי האות ולמה ה' עשה אותה?
 .iקשת ,וְּ ל ֹּא-י ְִּהיֶה עֹוד הַ מַ יִם לְּמַ בּול ,לְּשַ חֵ ת כָל-בָ שָ ר
 .iiאות לקין ,לְּבִ ל ְִּתי הַ כֹות-אֹּתֹו כָל-מֹּצְּ אֹו
 .iiiוְּ ִהנֵה ֲעלֵהַ -זיִת טָ ָרף בְּ פִ יהָ ; ַויֵדַ ע נֹּחַ  ,כִ יַ -קּלּו הַ מַ ִים מֵ עַ ל הָ ָא ֶרץ
 .ivקרבנות ,וי ֹּאמֶ ר ה ֶאל-לִבֹו ל ֹּא-א ִֹּסף ל ְַּקּלֵל עֹוד ֶאת-הָ אֲ דָ מָ ה בַ עֲבּור הָ ָאדָ ם

 .8בבקשה להתאים:
 .aיָבָ ל
 .bיּובָ ל
 .cתּובַ ל ַקיִן

ּומ ְּקנֶה
אֲ בִ י ,יֹּשֵ ב אֹּהֶ ל ִ
תפֵש כִ נֹור וְּ עּוגָב
אֲ בִ י ,כָלֹּ -
אבי ֹלטֵ ש ,כָל-ח ֵֹּרש ְּנחֹּשֶ ת ּובַ ְּרזֶל

יֹותם בַ שָ דֶ ה – מה קרה בשדה?
ַ .9וי ְִּהי בִ ְּה ָ
 .iו ִַת ַקח ִמפִ ְּריֹו ,וַת ֹּאכַל; ו ִַת ֵתן גַם-ל ְִּאישָ ּה עִ מָ ּה ,וַי ֹּאכַל
ַ .iiוי ְִּתפְּ רּו ֲעלֵה ְּת ֵאנָהַ ,ו ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲ ֹּגרֹּת
 .iiiכִ י ִאיש הָ ַרגְּ ִתי לְּפִ צְּ עִ י ,וְּ ֶילֶד לְּחַ ב ָֻר ִתי
ַ .ivוי ָָקם ַק ִין ֶאל-הֶ בֶ ל ָא ִחיו ַויַהַ ְּרגֵהּו
 .11מי היה אבא של כְּ נָעַ ן?
 .iשם
 .iiחם
 .iiiיפת
 .ivאף אחד מאלה

 .11מיהו ִאיש הָ אֲ דָ מָ ה?
 .iלמך
 .iiהבל
 .iiiנח
 .ivקין
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