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2 יחידות לימוד

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים ורבע. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  25  —   )25x1(  — פרק ראשון  

נקודות  75  —   )15x5(   — פרק שני   
נקודות  100  — סה"כ             

חומר עזר מותר בשימוש:   תנ"ך עברי שלם בלי פירושים ובלי תוספות. ג. 

מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם.     

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

מותר להשתמש במילון לועזי-עברי / עברי-לועזי.     

אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

התרכז בנושא. שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.  )2(   

הערה: בקטעים המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש בצורת ה'.

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

! ה ח ל צ ה ב

/המשך מעבר לדף/
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ת ו ל א ש ה
פרק ראשון  )25 נקודות(

ענה על שאלה 1 — שאלת חובה.

שים לב: בשאלה זו עליך לענות על שני סעיפים: על אחד מהסעיפים א  או  ב, ועל סעיף ג.

בריאת העולם

קרא בראשית, א', 31-20.  .1

 

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 3/  
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ענה על אחד מהסעיפים א  או  ב.

קרא פסוקים 22-20 בקטע שלפניך. א. 

"ויברא אלהים את התניִנם הגדֹלים" )פסוק 21(.  )1( 

)5 נקודות( במה שונה תיאור זה מתיאור כלל הבריאה ביום החמישי?  

יש הטוענים שהסיבה לתיאור השונה )שציינת בסעיף )1(( קשורה למעמד התנינים   )2(

במיתוסים של המזרח הקדום.

הסבר את הסיבה ַלׁשֹוִני על פי טענה זו.      )5 נקודות(  

אלוהים מברך את בעלי החיים ביום החמישי ואת האדם ביום השישי.  )1( ב. 

ציין נקודת דמיון אחת והבדל אחד בין שתי הברכות.  בסס את דבריך על הכתוב.        

)6 נקודות(

קרא גם בראשית, ט', 2-1.  )2(

במה שונה הברכה בכתוב זה מן הברכה לאדם ביום השישי )בראשית, א'(?          

)4 נקודות(  

ענה על סעיף ג.

קרא פסוקים 27-26 בקטע שלפניך. ג. 

התיאור של בריאת האדם מבליט את חשיבות האדם לעומת שאר הברואים.  )1(

בסס טענה זו בעזרת שתי דוגמאות מן הכתוב, והסבר כל דוגמה.  

)7 נקודות(  

איזו בעיה דתית־אמונית )=תאולוגית( מתעוררת בקריאת פסוק 27?  )2(

הבא פירוש אחד לפתרון הבעיה.         

)8 נקודות(

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני  )75 נקודות( 

בפרק זה חמישה נושאים )שאלות 11-2(, ובכל נושא שתי שאלות.

בחר בשאלה אחת מכל נושא, וענה עליה לפי ההוראות.

סך הכול עליך לענות בפרק זה על חמש שאלות )לכל שאלה — 15 נקודות(.

אבות האומה

ענה על אחת מהשאלות 3-2.

קרא בראשית, י"ח, 15-1.  .2

/המשך בעמוד 5/ )שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.( 
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קרא פסוקים 8-1 בקטע שלפניך. א. 

בקטע זה אברהם מוצג כמכניס אורחים למופת.  

הבא מן הקטע שלוש דוגמאות המבססות טענה זו, והסבר כל דוגמה.       )7 נקודות(  

קרא פסוקים 15-10 בקטע שלפניך וגם בראשית, י"ז, 19-15.  ב. 

שני הקטעים עוסקים בבשורה על הולדת הבן.  

ציין שני פרטים דומים הקשורים בבשורה בשני הקטעים.     )4 נקודות(  )1(

לפי הקטע מבראשית, י"ח, הסבר כיצד ה' משכנע את שרה שההבטחה אכן תתקיים.          )2(

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 6/



תנ"ך, קיץ תשע"ב, מס' 900161, 140 - 6 -

קרא בראשית, כ"ח, 9-1.  .3

 

קרא פסוקים 5-1 בקטע שלפניך. א. 

ציין שני ציוויים שיצחק מצווה את יעקב, ושתי ברכות שיצחק מברך את יעקב.   )1(

)6 נקודות(  

קרא גם בראשית, כ"ז, 27-20.  )2(

הקטע שלפניך והקטע מבראשית, כ"ז עוסקים בברכה שנתן יצחק ליעקב.  

הסבר את ההבדל בין הדרך שבה השיג יעקב את הברכה בבראשית, כ"ז, ובין הדרך   

שבה הוא קיבל את הברכה בבראשית, כ"ח.      )6 נקודות(

קרא פסוקים 9-6 בקטע שלפניך. ב. 

ו מנסה למצוא חן בעיני יצחק. מן המסופר בפסוקים אלה נראה שֵעׂשָ  

ו מנסה לעשות זאת?      )3 נקודות( כיצד ֵעׂשָ  

/המשך בעמוד 7/
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המסגרת החוקית של העם

ענה על אחת מהשאלות 5-4.

קרא שמות, כ', 11-8. )במהדורות תנ"ך אחדות ייתכנו שינויים במספרי הפסוקים.(  .4

מהי הסיבה לאיסור לעשות כל מלאכה ביום השבת, לפי קטע זה?       )6 נקודות(  )1( א. 

על פי פסוק 10, גם הבהמות וגם הֵגרים שובתים בשבת ממלאכתם.   )2(

הסבר מה יכולה להיות הסיבה לכך.       )4 נקודות(  

יש הטוענים שלפי פסוק 9 על האדם להיות פעיל ויוצר. ב. 

בסס טענה זו על הכתוב.      )5 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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קרא ויקרא, י"ט, 37-32.  .5

יבה תקום והדרת פני זקן" )פסוק 32(.        )4 נקודות( הסבר את הַצו "מפני ׂשֵ  )1( א. 

האזהרה "ויראת מאלֹהיך אני ה' " באה אחרי הצו המוזכר בסעיף )1(.  )2(

מה יכולה להיות הסיבה לכך שהאזהרה באה דווקא אחרי צו זה?         )4 נקודות(  

מי הוא ֵגר, וכיצד יש לנהוג בו לפי הקטע?        )4 נקודות(     )1( ב. 

        . מדוע חייבים לנהוג כך )תשובתך לסעיף )1(( כלפי הגר?  בסס את דבריך על הכתוב  )2(

)3 נקודות(   

/המשך בעמוד 9/
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משופטים למלוכה

ענה על אחת מהשאלות 7-6.

קרא שמואל א, ט', 10-5.  .6

קרא פסוקים 8-5 בקטע שלפניך. א.   

מדוע רצה שאול להפסיק לחפש את האתונות?        )3 נקודות(  )1(

ציין ניסיון שכנוע אחד שמפעיל הנער כדי לעודד את שאול להמשיך לחפש את    )2(

האתונות.       )4 נקודות(

בפסוק 9 מוזכרת מילה שהשתמשו בה בימים קדומים לציין "נביא".     )1( ב. 

ציין מהי המילה, והסבר את משמעותה בהקשר של נבואה.       )4 נקודות(    

בקטע שלפניך נזכר כינוי נוסף לנביא.  )2(

מהו הכינוי, ומה הוא מוסיף לאפיון תפקיד הנביא?       )4 נקודות(   

 

                    
/המשך בעמוד 10/
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קרא שמואל א, י', 12-5.   .7

קרא פסוקים 8-5 בקטע שלפניך. א. 

בפסוקים אלה מתוארים האותות שנתן שמואל לשאול.   

יש הטוענים שהאותות ניתנו לשאול כדי שהוא יאמין בעצמו וביכולת שלו לפעול.  )1(

בסס טענה זו על הכתוב בפסוק 7.      )5 נקודות(   

הוכח, על פי דברי שמואל בפסוק 8, שמעמדו של הנביא גבוה ממעמדו של המלך.  )2(

)5 נקודות(  

על פי הסיפור שאול עובר שינוי. ב. 

מה בהתנהגות של שאול גרם לאנשים בסביבתו לחוש בשינוי זה?  בסס את דבריך על הכתוב.        

)5 נקודות(      

/המשך בעמוד 11/
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ּה של מלכות והיחס לזר ִאּמָ

ענה על אחת מהשאלות 9-8.

קרא רות, ב', 9-1.  .8

קרא פסוקים 7-5 בקטע שלפניך.  )1(  א. 

מדברי הנער לֹבעז אפשר להסיק שהנער התרשם לטובה מרות.  

בסס טענה זו על שתי ראיות מן הכתוב.     )4 נקודות(  

קרא גם ויקרא, י"ט, 10-9.  )2(

הסבר את החוק בויקרא, י"ט, 9, וציין כיצד מייׂשמים את החוק הזה ברות, ב'.       

)7 נקודות(  

עז מתייחס בנדיבות רבה אל רות. בֹּ ב. 

עז שמהם אפשר ללמוד על היחס הנדיב שלו אליה.  בסס את דבריך  תאר שני מעשים של בֹּ  

על הכתוב.       )4 נקודות(

                                                                     /המשך בעמוד 12/
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קרא רות, ג', 15-9.  .9

בקטע שלפניך מתוארת שיחה בין ּבֹעז לרות.  

עז: "ופרׂשת כנֶפך על אמתך" )פסוק 9(. רות מבקשת מבֹּ  )1( א. 

הסבר את משמעות הביטוי "ופרשת כנפך" בפסוק זה.        )4 נקודות(  

האם ּבֹעז הסכים לבקשתה של רות?  נמק, ובסס את דבריך על הכתוב.         )2(

)6 נקודות(  

קרא פסוקים 15-14 בקטע שלפניך. ב. 

עז לרות בכל אחד מהפסוקים האלה?  בסס את דבריך  כיצד באה לידי ביטוי הדאגה של בֹּ  

על הכתוב.        )5 נקודות(

/המשך בעמוד 13/
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גאולה ותקומה

ענה על אחת מהשאלות 11-10.

קרא עזרא, א', 7-1.  .10

איזה מעמד הצהרת כורש מחזירה לירושלים, ואיזה מעמד היא לא נותנת לה? א. 

)5 נקודות(  

בפסוקים 3-1 בקטע שלפניך באות לידי ביטוי שתי תפיסות של אלוהים:   ב. 

ֵאל אוניברסלי וֵאל לאומי.  

בסס כל אחת מן התפיסות על הכתוב, והסבר את דבריך.        )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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קרא ישעיה, ב', 4-1.  .11

הבא שתי ראיות שונות מהקטע שלפניך למרכזיותה של ירושלים ב"אחרית הימים",  א. 

והסבר כל רָאָיה.      )7 נקודות(  

קרא פסוק 4 בקטע שלפניך. ב. 

על פי פסוק 4, ה' יגרום למצב שבו לא יהיה צורך במלחמות.  )1(  

כיצד ה' יגרום  למצב זה?        )4 נקודות(   

ים" )פסוק 4( מבטא רעיון מרכזי בחזון "אחרית הימים". תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ המשפט "ְוִכּתְ  )2(  

הסבר רעיון זה.       )4 נקודות(   

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


