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 הוראות לנבחן
 

 שעתיים וחצי:   משך הבחינה א.
 

 :   בשאלון זה שני פרקים.השאלון ומפתח ההערכהמבנה  ב.

 נקודות 40 — ( 2X20) —  פרק ראשון
 נקודות 60 — ( 3x20)  —  פרק שני 

 נקודות 100 — סה"כ           
 

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

 מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם.    

 בתנ"ך שיש בו מפות.מותר להשתמש     

 לועזי.-עברי / עברי-מותר להשתמש במילון לועזי    

 

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

 . שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.נושאהתרכז ב (2)  

 

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

 

 
 

 

 

 



 ראשית - פרק ראשון

 נקודות( 40) עבדות וחירות ,העולם, אבות האומהבריאת  

 

 נקודות 20לכל שאלה  3- 1מן השאלות  שתיים ענה על

  11 -8בראשית ט' פסוקים  .1

,על פי קטע זה עם מי אלוהים מקים ברית? וכתוב מהו תוכן  8-11קרא פסוקים  .א
 נק'(  10הברית? הסבר )

בקטע שלפניך. הסבר כיצד אות הברית מבטיח שהברית  16 -12קרא פסוקים   .ב
 נק'(  10אכן תתקיים.  )

 , לפי המסופר בקטע, אלוהים ניסה את אברהם.19 -1קרא בראשית כ"ב   .2

  נק'(  7הסבר את הניסיון שאלוהים מנסה את אברהם) .א

 נק'(  13האם לדעתך, עמד אברהם בניסיון? נמק. ) .ב

 21 -15: 10 -8קרא שמות א'  .3

הסבר מה ביקש מלך מצרים להשיג באמצעות הצו שציווה על המיילדות והאם  .א
 נק'( 15הצליח להשיג את מבוקשו? בסס את דבריך על הכתוב ) 

 נק'(  5הסבר מה השיבו המיילדות למלך מצרים, כדי להצדיק את מעשיהן. ) .ב

 

 עם וארצו   - פרק שני

 גאולה ותקומה ,י ממלכותעם אחד שת ,מההתנחלות לשופטים ולמלוכה

 

נקודות(. בכל שאלה שבחרת  יש לענות על שני  20)לכל שאלה  7 – 4מן השאלות  שלוש ענה על
 הסעיפים.

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

, אפשר ללמוד שיחסי הכוחות בין דוד לגלית  אינם שקולים 43 -37, 33, 7 -4מפסוקים  .א
מפסוקים אלה, המציגה את יחסי הכוחות בין דוד  אחת)שווים(בסס קביעה זו על דוגמא 

 נק'( 10לגוליית , הסבר אותה. )

. לדעת דוד, מהו הגורם שיביא לניצחון של דוד על גלית. בסס את 47 -45קרא פסוקים  .ב
 נק'(  10דבריך על הכתוב. )

  13 -1קרא שמואל ב' ז'  .5

 . 2 -1קרא פסוקים  .א

 6, ומדוע? בסס את דבריך על הכתוב. )על פי פסוקים אלה, מה דוד מבקש לעשות  (1)
 נק'( 

 נק'( 7, מהי תשובת ה' על בקשת דוד )שציינת בסעיף א'(? הסבר. ) 5-7קרא פסוקים  (2)



. בסס את דבריך על 7 -5שונים מדבריו בפסוקים  13 -12הסבר במה דברי ה' בפסוקים  .ב
 נק'( 7הכתוב.  )

 .17 -3קרא מלכים א' י"ב,  .6

 נק'(  7מרחבעם, ומה הבטיח לו העם בתמורה? ), מה ביקש העם 4לפי פסוק  .א

, מהי הסיבה לפילוג הממלכה? הסבר ובסס את דבריך על הכתוב. 14 -3על פי פסוקים ( 1) .ב
 נק'( 7)

 נק'( 6ניתנת סיבה נוספת לפילוג הממלכה. מהי הסיבה ? הסבר ) 15בפסוק ( 2)

  20 -15: 3 -2קרא ישעיה, א'  .7

מהתנהגות של עמו ומאשים את העם בכפיות טובה. הבא , ה' מאוכזב 3 -2על פי פסוקים  .א
 נק'( 10מפסוקים אלה דוגמא אחת להאשמה בכפיות טובה, והסבר אותה. )

בקטע שלפניך. הסבר על פי פסוקים אלה מה הן שתי הבררות  20 -18קרא פסוקים  .ב
 (נק' 10שישעיהו מציג לעם. )

 


