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יחידות  בשאלונים שונים )אינטרנים, אקסטרנים עוליםיח"ל  2שאלות שהופיעו בבחינת הבגרות  

 קיץ תשע"ז  ( מורחבות 

  9-14בקטע שלפניך וגם מלכים א ה  8-9 4-5קרא פסוקים  .1

 שלמה באה לידי ביטוי.חכמת שלושה דברים שבהם   Iעל פי פסוקים אלה ,ציי .א

( חשוב יותר לניהול תקין של המלכה. נמק 1לדעתך מה מן הדברים שציינת בתת סעיף ) .ב

 את תשובתך. 

 

  18-35, 1-6קרא בראשית כט'  .2

 מהו הנימוק של לבן למעשה המרמה שלו? יעקב. לבן רימה את .א

 

( ואילו בכמה מסיפורי  14,17, כה' 33הנאה )ויקרא יט'  רלפי חוקי התורה חל איסו .ב

 התורה נוהגים בסלחנות עם המרמה. קרא את דברי ד' פרידמן : 

"אפשר שבאותם הימים התייחסו לעורמה כאל כישרון או תכונה הראויים להערכה, 

 נתפס כתכסיס לגיטימי להשגת מטרה ראויה. והשימוש בהם 

 להשגת מטרה ראויה, הסבר את דבריך.  ילגיטימלדעתך האם שימוש בערמה הוא 

 

  18-20קרא דברים טז'  .3

 על פי הקטע שלפניך, הסב את הקשר בין עיוורון לשוחד בנוגע למשפט צדק.  .א

לקיחת שוחד בקטע שלפניך וגם את הקטע משולחן ערוך שלפניך,הדן ב 19קרא פסוק  .ב

 ובמתן שוחד:

 "כשם שלוקח עובר ב"לאתעשה", כך הנותנו עובר ב"לפני עיוור לא תיתן מכשול". 

 . 19הסבר מה מוסיף הקטע הזה משולחן ערוך על החוק שבפסוק  .1

 לדעתך,מה חמור יותר בהקשר של משפט צדק,לקיחת שוחד או מתן שוחד? נמק.  .2

 

 1-18קרא בראשית יז'  .4

-15הטוענים שאברהם מפקפק )לא בטוח( בהבטחות האל. הבא ראיה אחת מפסוקים  א.יש

 לביסוס טענה זו, והסבר אותה.  18

 ?נמק את תשובתך. 17-18ב. האם אתה מזדהה עם התגובה של אברהם שבפסוקים 

 

  3-24קרא בראשית ד' . 5      

 קרא את הקטע משירו של יהודה עמיחי שלפניך.א.            

 קין והבל, אי הבנה ל אהבה:              

 קין רק רצה לחבק אותו חזק              



 וחנק אותו, שניהם לא הבינו.              

   הסבר מהו ההבדל בין הפרשנות של יהודה עמיחי בשיר זה לסיפוק קין והבל ובין התיאור  .1

 המקראי בקטע מבראשית ד' שלפניך. 

 עם הפרשנות של יהודה עמיחי? הסבר את דבריך. האם אתה מסכים . 2         

 . קרא בראשית טז' 7       

  האם  .על פי פסוק זה כתוב כיצד האל מצפה מאברהם להתנהג.19א. קרא בראשית יח'            

 הם בקטע מבראשית טז' שלפניך עולה בקנה אחד עם התנהגות רההתנהגות של אב               

 ? נמק את דבריך. 19וארת בבראשית יח' המת               

 בראשית טז' עם מי משתי הדמויות, שרי או אברם, אתה מזדהה? נמק.  .ג

 

  33-34.קרא ויקרא יט' 8       

 בחוק הזה בויקרא נזכרות שלוש דרישות אלה. א.           

 ציין את שלוש הדרישות והסבר את הנימוק לדרישות אלה.             

 מן הדרישות שכתבת עליהן בסעיף א.  אחתכתוב כיצד אפשר להוציא לפועל בימנו  .ג

 

  1-16ב' .קרא רות 9       

 . 1-3בקטע שלפניך וגם בראשית יב'  11-12א.קרא פסוקים           

   לאברהם או לרות? נמק -לדעתך למי מן הדמויות היה קשה יותר לעזוב את מולדתה          

 דבריך.   את           

 ב.על פי בועז, מה מבטאת הליכתה של רות אחר חמותה? בסס דבריך על הכתוב           

 

 . 1-13. קרא איכה ד' 10

 א.בקינה שלפניך באה לידי ביטוי סיבתיות כפולה לחורבן יהודה:גורם אלוהי וגורם אנושי. 

כל אחת מהראיות  הקטע ראיה אחת לגורם אלוהי וראיה אחת לגורם אנושי. הסבר א מן.הב1

 שהבאת. 

הגורם האלוהי או הגורם האנושי?  -.לדעתך,מהו הגורם העיקרי שבא לידי ביטוי בקטע שלפניך2

 הסבר את תשובתך. 

 

 . קרא אסתר ג'.11

 נרמזת ביקורת על המלך ועל המן.  15בקטע שלפניך. בפסוק  13-15א. קרא פסוקים 



 ת ביקורת על התנהגות האחים כלפי יוסף. , בפסוקים אלה נרמז23-25קרא גם בראשית לז' 

 .הסבר את הביקורת הנרמזת בכל אחד מן הקטעים. 1

 .לדעתך, באיזה משני הקטעים באה לידי ביטוי התנהגות חמורה יותר? נמק את דבריך. 2


