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 ת!תשובועם  –סיכום ספר יונה  -תה ט' לכי מבחן בתנ"ך

 

 היכן נמצאת נינווה? .1

 נווה ים .א

 ירושלים .ב

 אשור )בימנו עיראק( .ג

 תרשיש .ד

 

 מהי השליחות שהטיל ה' על יונה? .2

 לברוח לתרשיש. .א

 להצטרף למלחים לשייט. .ב

 להזהיר את תושבי העיר נינווה, שהעיר עומדת להיחרב. .ג

 לומר לאנשי נינווה לחזור בתשובה. .ד

 

 

המילה  פירושמה כתוב: "וימן ה' דג גדול לבלוע את יונה...".  1ב' פסוק בפרק  .3

 וימן?

 דג שמן. .א

 זימן למקום, מינה. .ב

 עבר ממקום גבוה למקום נמוך. .ג

 הגיע מצד ימין. .ד

 

ֶכת"כתוב: "  4בפרק ג' פסוק  .4 ִעים יֹום, ְוִניְנֵוה ֶנְהפָּ מה פירוש  .עֹוד ַאְרבָּ

 ? "נהפכת"

 נחרבת  .א

 נסגרת .ב

 נשמרת .ג

 צוהלת .ד
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 כיצד נהגו המלחים בזמן הסערה? .5

 השתמשו בסירות הצלה וחתרו אל חוף המבטחים. .א

 קפצו אל הים, מחשש שהאוניה תטבע. .ב

 מאוד, התפללו לאלוהים והטילו חפצים כבדים מהאוניה.פחדו  .ג

 השתמשו בחגורות הצלה והתפללו לאלוהים. .ד

 

 

 מטרתו של סיפור הקיקיון ללמד את יונה לקח. מהו הלקח? .6

 

 והם ראויים לרחמיו. נבראו בידי האלכל בני האדם והיצורים בעולם  .א

 גם בתוך חברה שחוטאת יש אנשים חפים מפשע הראויים לרחמי האל. .ב

 אסור לאדם לדרוש דין אחד לאחרים ודיר אחר לעצמו. .ג

 כל התשובות נכונות. .ד

 

 וענו: 10 -5קראו פרק ג' פסוקים  .7

 :שלבים. ציינו מהו כל שלבניתן להבחין בארבעה אנשי נינווה בחזרתם בתשובה של 

 

__________________________________________________________ .א

_______________________________________________________. 

__________________________________________________________ .ב

_______________________________________________________. 

__________________________________________________________ .ג

_______________________________________________________. 

__________________________________________________________ .ד

_______________________________________________________. 
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 האם יונה מרוצה מכך שה' סלח לאנשי נינווה? נמקו והביאו הוכחה מין הכתוב. .8

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

 ה' הוא אל אוניברסאלי. הסברו את הביטוי, נמקו והביאו הוכחה מן הכתוב. .9

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

 ספר יונה ביום הכיפורים?את מדוע קוראים  .10

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 

 

 

��בהצלחה   

תשובות בעמוד הבא   
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 ת!תשובו–סיכום ספר יונה  -תה ט' לכי מבחן בתנ"ך

 

 היכן נמצאת נינווה? .1

 נווה ים .א

 ירושלים .ב

 אשור )בימנו עיראק( .ג

 תרשיש .ד

 

 מהי השליחות שהטיל ה' על יונה? .2

 לברוח לתרשיש. .א

 להצטרף למלחים לשייט. .ב

 להזהיר את תושבי העיר נינווה, שהעיר עומדת להיחרב. .ג

 לומר לאנשי נינווה לחזור בתשובה. .ד

 

 

המילה  פירושמה כתוב: "וימן ה' דג גדול לבלוע את יונה...".  1ב' פסוק בפרק  .3

 ?וימן

 דג שמן. .א

 זימן למקום, מינה. .ב

 עבר ממקום גבוה למקום נמוך. .ג

 הגיע מצד ימין. .ד

 

ֶכת"כתוב: "  4בפרק ג' פסוק  .4 ִעים יֹום, ְוִניְנֵוה ֶנְהפָּ  ? "נהפכת"מה פירוש  .עֹוד ַאְרבָּ

 נחרבת  .א

 נסגרת .ב

 נשמרת .ג

 צוהלת .ד

http://www.kanlomdim.co.il/
http://www.kanlomdim.co.il/


 

 www.kanlomdim.co.ilכל הזכויות שמורות ל"כאן לומדים" 
 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בחומרים באופן מסחרי שאינו לשימוש אישי

 

 

 כיצד נהגו המלחים בזמן הסערה? .5

 השתמשו בסירות הצלה וחתרו אל חוף המבטחים. .א

 קפצו אל הים, מחשש שהאוניה תטבע. .ב

 מאוד, התפללו לאלוהים והטילו חפצים כבדים מהאוניה.פחדו  .ג

 השתמשו בחגורות הצלה והתפללו לאלוהים. .ד

 

 

 מטרתו של סיפור הקיקיון ללמד את יונה לקח. מהו הלקח? .6

 

 והם ראויים לרחמיו. נבראו בידי האלכל בני האדם והיצורים בעולם  .א

 גם בתוך חברה שחוטאת יש אנשים חפים מפשע הראויים לרחמי האל. .ב

 אסור לאדם לדרוש דין אחד לאחרים ודיר אחר לעצמו. .ג

 כל התשובות נכונות. .ד

 

 וענו: 10 -5קראו פרק ג' פסוקים  .7

 :שלבים. ציינו מהו כל שלבניתן להבחין בארבעה אנשי נינווה בחזרתם בתשובה של 

 

חטאיהם. הכירו ב הנינוואנשי ______ .א

_________________________________________________. 

גי אבל ותפילה. אנשי נינווה הביעו חרטה במנה________ .ב

_______________________________________________. 

 שי נינווה ביקשו סליחה.אנ .ג

שי נינווה שינו את התנהגותם לטובה. אנ__ .ד

__________________________________________________________

_____________________________________________________. 
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 האם יונה מרוצה מכך שה' סלח לאנשי נינווה? נמקו והביאו הוכחה מין הכתוב. .8

יונה אינו מרוצה מכך שה' סלח לאנשי נינווה, מכיוון שיונה לא רצה שאנשי ____

על כן קדמתי לברוח ". "וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו "קר. נינווה יחשבו שהוא נביא ש

. "הונחם על הרע ארך אפים ורב חסד םידעתי כי אתה אל חנון ורחו יתרשישה כ

___________________________________________________________

____________________. 

 

 

 ה' הוא אל אוניברסאלי. הסברו את הביטוי, נמקו והביאו הוכחה מן הכתוב. .9

א בכל מקום ואין אפשרות לחמוק ממנו. זה בא אל אוניברסאלי הוא אל שנמצ___

הנמצאת מחוץ לישראל. , לנינווהציווה על יונה ללכת יטוי בכך שה' לידי ב

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

 

 ספר יונה ביום הכיפורים?את מדוע קוראים  .10

, מכיוון שבספר זה מסופר על מעשים קוראים את ספר יונה ביום הכיפורים_______

ביום הכיפורים גם כן ; ובהטובים שנעשים ושסולחים אחד לשני וכן חוזרים בתשו

ת. מכפרים על המעשים שלנו ומבקשים סליחו

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________. 
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