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לעולים חדשים

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 מן התנ"ך השם המפורש בא 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 סעיף א )15 נקודות( ועל אחד מן 

הסעיפים ב-ג )10 נקודות(.

אבות האומה

קרא בראשית, כ"ב, 19-1.  .1

/המשך בעמוד 3/
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ענה על סעיף א )חובה(.

לפי המסופר בקטע, אלוהים ניסה את אברהם. א. 

הסבר את הניסיון שאלוהים מנסה את אברהם.       )5 נקודות(  )1(

האם, לדעתך, עמד אברהם בניסיון?  נמק.       )10 נקודות(  )2(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג. 

קרא פסוק 3 בקטע שלפניך. ב. 

בפסוק זה המספר מפרט את הפעולות שעשה אברהם.  

ציין שתי פעולות שעשה אברהם המפורטות בפסוק זה.        )4 נקודות(  )1(

הסבר במה הפעולות של אברהם עשויות להעיד על המצב הרגשי של אברהם ועל   )2(

אמונתו באל.       )6 נקודות(

קרא פסוקים 8-7 בקטע שלפניך. ג. 

מה שאל יצחק את אביו?  הסבר.       )4 נקודות(  )1(  

האם יצחק קיבל מאביו תשובה על שאלתו?  הסבר את דבריך.        )6 נקודות(  )2(

/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(.

המסגרת החוקית של העם

ענה על אחת מן השאלות 3-2.

קרא דברים, ו', 3-1.  .2

על פי פסוקים 2-1 בקטע שלפניך, מה הן שתי המטרות לשמירת המצווה, החוקים והמשפטים?          א. 

)8 נקודות(

קרא פסוק 1 ופסוק 3 בקטע שלפניך. ב. 

ציין, על פי פסוק 1 או על פי פסוק 3, את הקשר בין שמירת המצוות ובין ארץ־ישראל.           

)7 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 6.

/המשך בעמוד 6/
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קרא דברים, ט"ז, 17-1.  .3

/המשך בעמוד 7/
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קטע זה עוסק בשלושת הְרָגִלים.

ֵרט את שלושת הרגלים המוזכרים בקטע, וציין את הפסוקים שבהם מוזכר כל אחד מהם  ּפָ א. 

)שים לב: אין להעתיק את הפסוקים, אלא לציין את מספרם(.         )6 נקודות(  

לרגלים יש משמעות חקלאית ומשמעות היסטורית. ב. 

הסבר את המשמעות החקלאית של אחד מן הרגלים.  בסס את דבריך על הכתוב.          )1(

)5 נקודות(  

לאחד מן הרגלים יש משמעות היסטורית.  )2(

הסבר את המשמעות ההיסטורית שלו.  בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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מההתנחלות לשופטים ולמלוכה

ענה על אחת מהשאלות 5-4.

קרא שמואל א, י"ז, 11-4, 33, 47-37.  .4

שמואל א, י"ז, 11-4  

שמואל א, י"ז, 33

)שים לב: קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 9/
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שמואל א, י"ז, 47-37

מפסוקים 7-4, 33, 43-37 אפשר ללמוד שיחסי הכוחות בין דוד לגלית אינם שקולים    )1( א. 

)שווים(.   
בסס קביעה זו על דוגמה אחת מפסוקים אלה, המציגה את יחסי הכוחות בין דוד לגלית,   

והסבר אותה.      )4 נקודות(
הוכח מן הכתוב כי גלית מרגיש שכבודו נפגע מיחסי הכוחות הלא־שקולים בינו לדוד.         )2(

הסבר את דבריך.        )5 נקודות(  
קרא פסוקים 47-45 שלפניך. ב.  

לדעת דוד, מהו הגורם שיביא לניצחון של דוד על גלית.  בסס את דבריך על הכתוב.         
)6 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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קרא שמואל ב, ז', 13-1.  .5

 

קרא פסוקים 2-1 בקטע שלפניך. א. 

על פי פסוקים אלה, מה דוד מבקש לעשות, ומדוע? בסס את דבריך על הכתוב.         

)5 נקודות(  

קרא פסוקים 7-5 ופסוקים 13-12. ב. 

על פי פסוקים 7-5, מהי תשובת ה' על בקשת דוד )שציינת בסעיף א(?  הסבר.       )1(  

)5 נקודות(   

הסבר במה דברי ה' בפסוקים 13-12 שונים מדבריו בפסוקים 7-5.   )2( 

בסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(
/המשך בעמוד 11/
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רות — הגיורת הראשונה

ענה על אחת מהשאלות 7-6.

קרא רות, ב', 13-8.  .6

 

קרא פסוק 10 בקטע שלפניך. א. 

מהו היחס של ּבֹעז כלפי רות, כפי שאפשר ללמוד מדבריה בפסוק זה?          )1(  

)5 נקודות(   

מדוע רות מופתעת מן היחס הזה של ּבֹעז כלפיה? בסס את דבריך על הכתוב בפסוק זה.         )2(

)5 נקודות(  

בפסוקים 12-11 בקטע שלפניך מוזכרים מעשים אמיצים שעשתה רות. ב. 

ציין אחד מן המעשים האלה, והסבר מה הרשים את ּבֹעז במעשה שציינת.        )5 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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קרא רות, ג', 13-1.  .7

 

קרא פסוקים 4-1 בקטע שלפניך.  )1( א. 

על פי פסוקים אלה, מה נעמי מבקשת מרות לעשות?        )4 נקודות(  

הסבר מה רצתה נעמי להשיג באמצעות הבקשה שלה מרות.  )2( 

תוכל להיעזר ברות, א', 12-11.        )5 נקודות(

קרא פסוקים 13-5 בקטע שלפניך. ב. 

מה ביקשה רות מּבֹעז?        )2 נקודות(  )1(

עז?  בסס את דבריך על הכתוב.        האם הצליחה רות להשיג את מבוקשה מבֹּ  )2(

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 13/
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עם אחד שתי ממלכות
ענה על אחת מהשאלות 9-8.

קרא מלכים ב, כ"ד, 17-8.  .8

בפסוקים אלה מתואר אירוע מרכזי בתולדות ממלכת יהודה.   א. 

מהו אירוע זה, ובאיזו שנה הוא אירע?        )7 נקודות( 

האירוע המתואר בקטע החליש את ממלכת יהודה.  ב. 

בסס קביעה זו על שתי דוגמאות מן הכתוב, והסבר את דבריך.        )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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קרא ישעיה, ב', 4-1.  .9

 

בפסוקים אלה מוזכרים שני שינויים שעתידים לקרות להר ה' באחרית הימים:  א. 

שינוי פיזי ושינוי במעמדו של ההר.    

הבא מן הכתוב ְרָאָיה לכל שינוי, והסבר אותה.       )6 נקודות(  

פסוק 4 מתאר שלום עולמי.  ב. 

מה יביא לשלום עולמי בין העמים?       )5 נקודות(  )1(

על פי תיאור זה, ְלמה ישמשו כלי המלחמה במצב של שלום עולמי?        )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 15/
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ענה על אחת מהשאלות 11-10.

קרא יחזקאל, ל"ז, 14-1.  .10

 

בפסוק 11 מובא ציטוט המיוחס לעם: "יבשו עצמותינו ואבדה תקָותנו נגזרנו לנו". א. 
איזו תחושה אצל העם מבטאים דברים אלה?       )5 נקודות(       )1(  

מהו הרקע ההיסטורי שגרם לתחושה זו?        )5 נקודות(  )2(
במה נבואת הנחמה של יחזקאל בפסוקים 14-12 היא ַמֲעֶנה לתחושת העם שציינת בסעיף א?   ב. 

בסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(
/המשך בעמוד 16/    
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קרא תהלים, קל"ז.  .11

 

 

מהו האירוע ההיסטורי שהביא לישיבת העם "על נהרות בבל"?  )1( א. 

תוכל להיעזר במלכים ב, כ"ה, 11-8.       )4 נקודות(    

בפסוק 1 נזכרים שלושה פעלים המבטאים את המצב הרגשי של העם.   )2(

על פי פעלים אלה, מהו המצב הרגשי של העם?       )4 נקודות(     

בפסוקים 9-2 בא לידי ביטוי הקושי של הגולים לשמור על זהות יהודית בבבל. ב. 

ציין פעולה אחת שהגולים עושים כדי לשמור על זהותם היהודית.  הסבר, ובסס את דבריך    

על הכתוב.        )7 נקודות(

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


