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הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. 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.
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/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  ועל אחד מן הסעיפים ב-ג.

מההתנחלות לשופטים ולמלוכה
קרא שמואל א, ח' , 22-4.   .1

/המשך בעמוד 3/)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.( 
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ענה על סעיף א )חובה(. 

קרא פסוקים 6-4 ופסוקים 20-19 בקטע שלפניך.  )1( א. 

על פי פסוקים אלה, מה העם מבקש משמואל? ציין שתי סיבות לבקשה זו.  

)7 נקודות(  

קרא פסוקים 17-11 בקטע שלפניך.  )2(

בפסוקים אלה יש שני סוגי חזרות — חזרה על פעלים וחזרה על סיומות שהן כינויי   

שייכות. הדגם את אחד מסוגי החזרות, והסבר את מטרת החזרה. בסס את דבריך על 

הכתוב.        )8 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

בפסוק 7 ובפסוק 9 ה' אומר לשמואל לשמוע בקול העם.  )1( ב. 

בפסוק 7 ה' מסביר מדוע שמואל צריך להיענות לבקשת העם, ובפסוק 9 ה' אומר     

לשמואל מה עליו לומר לעם לפני שייענה לבקשתם.  

הסבר את דברי ה' בכל אחד מן הפסוקים.       )7 נקודות(   

קרא פסוק 19 בקטע שלפניך.  )2(

על פי פסוק זה, הסבר מדוע בפסוק 22 ה' אומר שוב לשמואל לשמוע בקול העם.        

)3 נקודות(  

קרא גם דברים, י"ז, 20-14.  )1( ג.	

  חוק המלך שבפסוקים אלה מטיל על המלך מגבלות.

 הבא מחוק המלך שתי דוגמאות המגבילות את המלך, והסבר כל אחת מן הדוגמאות.   

)4 נקודות(

קרא גם מלכים	א, כ"א, 10-1, 16-15.       )2(

האם התנהגות המלך, המתוארת בפסוקים אלה ממלכים	א, כ"א תואמת את התנהגות   

המלך על פי "משפט המלך" בפסוקים 14-11 בקטע משמואל	א, ח' שלפניך?  נמק.      

)6 נקודות(
/המשך בעמוד 4/
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פרק שני  )75 נקודות( 

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

בחר בשאלה אחת מכל נושא, וענה עליה לפי ההוראות.

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

בריאת העולם

ענה על אחת מן השאלות 3-2.

קרא בראשית,ד', 14-8.  .2

בפסוק 8 נאמר: " ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה", אך לא כתוב  )1( א. 

מה אמר קין להבל.   

על פי מה שלמדת, הצע השלמה אחת לדברים שאמר קין להבל.      )6 נקודות(   

יש הטוענים שבכוונה לא הובאו דברי קין בפסוק 8. הסבר מדוע לא הובאו דבריו.  )2(

)3 נקודות(   

"גדול עֹוני מנשוא" )פסוק 13(.  ב. 

את המילה "עֹוני" אפשר להבין בשתי משמעויות: "חטאי" ו"עונשי".  

הסבר את הפסוק, על פי אחת מן המשמעויות.        )3 נקודות(  )1(

על פי המשמעות שבחרת, מהו היחס של קין למעשהו? הסבר.      )3 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 5/
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קרא בראשית, יא', 9-1.  .3

 

העיקרון "מידה כנגד מידה" בא לידי ביטוי כמה פעמים בקטע זה . ציין שתי דוגמאות    )1( א. 

לשימוש בעיקרון זה, והסבר אותן.       )6 נקודות(   

מהי מטרת השימוש בעיקרון זה?       )2 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 9-7 בקטע שלפניך. ב. 

יש הטוענים שפיזור האנושות ובלילת השפות אינם עונש לאנושות אלא מתנה שניתנה   

 לאנושות. 

)7 נקודות( הסבר מדוע פיזור האנושות ובלילת השפות הם מתנה. 

/המשך בעמוד 6/
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אבות האומה

ענה על אחת מן השאלות 5-4.

קרא בראשית, י"ב, 13-1.  .4

/המשך בעמוד 7/
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קרא פסוקים 5-1 בקטע שלפניך.  א. 

הבא מפסוקים אלה שתי ראיות המלמדות על הקשיים שעמדו לפני אברם בקיום הצו   )1(

האלוהי, והסבר אותן.     )4 נקודות(

הבא מן הכתוב ראיה שאברם אכן מילא את הצו האלוהי.     )3 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 13-10 בקטע שלפניך. ב. 

יש הטוענים כי התנהגותו של אברם הבאה לידי ביטוי בפסוקים אלה אינה מוסרית.   )1(

הבא דוגמה אחת להתנהגות לא מוסרית של אברם, והסבר אותה.           )4 נקודות(

מדוע לדעתך הציג המחבר את אברם כדמות לא מושלמת? הסבר.           )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 8/
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קרא בראשית, כ"ז, 27-6.  .5

/המשך בעמוד 9/
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קרא פסוקים 19-8 בקטע שלפניך.  א. 
ציין פרט אחד מפסוקים אלה המציג את יעקב באור שלילי, והסבר אותו. בסס    )1(

את דבריך על הכתוב.       )2 נקודות(   

על פי המתואר בפסוקים אלה, המעשים של יעקב חמורים. עם זה אפשר ללמד עליו   )2(

זכות. הסבר קביעה זו.

)5 נקודות(  

קרא פסוקים 27-18 בקטע שלפניך.   ב. 

על פי פסוקים אלה, אפשר להבין כי יצחק חשד שמרמים אותו.

הבא שתי ראיות לחשד זה של יצחק, וכתוב כיצד הצליח יעקב להסיר את החשד בכל פעם.  

)8 נקודות(           

/המשך בעמוד 10/
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עבדות וחירות

ענה על אחת מן השאלות 7-6.

קרא שמות, א', 17-6.  .6 

בפסוקים 10-9 מלך מצרים מביע חשש. הסבר מהו חשש זה.     )4 נקודות(  )1( א.   

"הבה נתחכמה לו" )פסוק 10(.    )2( 

על פי הקטע שלפניך, ציין שני ציוויים של מלך מצרים שאפשר לראות בהם 

"התחכמות" כלפי בני ישראל, והסבר אותם.   )6 נקודות(

בפסוק 10 נאמר "פן ירבה", ובפסוק 12 נאמר "כן ירבה וכן יפרֹץ". ב. 

הסבר כיצד באמצעות החזרה על המילה "ירבה" המחבר מבטא את לעגו למלך מצרים.         

)5 נקודות(

/המשך בעמוד 11/
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קרא שמות, ג', 10-1.   .7

קרא פסוקים 10-7 בקטע שלפניך.  )1(  א. 

לפי פסוקים אלה, אלוהים מכריז שיעשה פעולות למען העם.  

)4 נקודות( ציין  שתי פעולות.     

מהי המשימה שמוטלת על משה בקטע זה?     )3 נקודות(  )2(

"ומשה היה רֹעה את צאן יתרו... וינהג את הצאן אחר המדבר ויבֹא אל הר האלהים חֹרבה"  ב. 

)פסוק 1(.

הסבר כיצד שניים מן המילים או צירופי המילים המודגשים בקו יכולים לרמוז על פעולות   

של משה בעתיד.      )8 נקודות(      

                                                             /המשך בעמוד 12/



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 900161, 140 - 12 -

המסגרת החוקית של העם

ענה על אחת מן השאלות 9-8.

קרא שמות, כ', 14-1.  .8

)שים לב: במהדורות תנ"ך אחדות ייתכנו שינויים במספרי הפסוקים(.   

         /המשך בעמוד 13/
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בעשרת הדיברות הפנייה היא ישירה, לכל אדם ואדם. מהי המטרה של הפנייה בדרך זו?  א. 

)5 נקודות(  

בחר מן הקטע שלפניך שני דיברות שבין אדם לחברו, וצטט אותם.      )2 נקודות(  )1( ב. 

הסבר מהו הרעיון העומד בבסיס כל אחד מן הדיברות שבחרת, ומדוע לדעתך    )2(  

הדיברות שציינת הם תנאי לקיומה של חברה תקינה.  )8 נקודות(  

קרא ויקרא, י"ט, 4-1.  .9

בפסוקים אלה אלוהים מצהיר שהוא קדוש )נבדל מאלוהים אחרים(, על כן הוא דורש מעם  א. 

ישראל להיות קדוש )נבדל מעמים אחרים(.

הסבר באיזו דרך יכול העם להגיע לקדושה זו. בסס את דבריך על הכתוב.  

)6 נקודות(  

קרא פסוק 3 בקטע שלפניך וגם שמות כ', 12 )דיבר "כיבוד הורים"(. ב. 

הסבר את הנימוק למצוות כיבוד הורים בכל אחד מפסוקים אלה.        )6 נקודות(  )1(  

איזה מן הנימוקים משכנע יותר לדעתך? נמק.     )3 נקודות(  )2(  

/המשך בעמוד 14/
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עם אחד שתי ממלכות
ענה על אחת מן השאלות 11-10.

קרא מלכים א, כ"א, 20-8.  .10

תיאור המעשים של הזקנים והחורים היושבים בעירו של נבות )פסוקים 13-11(  )1(  א. 
חוזר על תוכן המכתב ששלחה להם איזבל )פסוקים 10-9(. מה יכולה להיות הסיבה    

)6 נקודות( לחזרה זו?    
האם לדעתך הזקנים והחורים היו חייבים לציית להוראות של איזבל? נמק.   )2( 

)3 נקודות(
"הרצחת וגם ירשת" )פסוק 19(. מדוע אחאב אשם בפשעים אלה?  )6 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 15/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 16.
  



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 900161, 140 - 16 -

קרא ירמיה, כ"ח.  .11

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(          

  /המשך בעמוד 17/
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בפסוקים 4-1 חנניה מנבא לעם ומבטיח להם הבטחות. ציין שתי הבטחות שחנניה    )1( א. 

מבטיח בנבואתו. בסס את דבריך על הכתוב.      )4 נקודות(  

מהו המעשה הסמלי של חנניה המתואר בפסוקים 11-10, ומהו המסר שחנניה רצה    )2(  

)4 נקודות( למסור לירמיה ולעם באמצעות מעשה זה?   

דברי   קרא פסוק 6 ופסוק 11. בפסוקים אלה מתוארות שתי תגובות של ירמיה על    )1( ב. 

חנניה ועל מעשיו.  

מה הן התגובות, ומה תגובות אלה מלמדות על הקושי של ירמיה בעקבות     

 הנבואה והמעשים של חנניה?

)4 נקודות( 

בדברי ה' לירמיה בפסוקים 16-12 יש פתרונות לקשיים של ירמיה. הסבר פתרון אחד.           )2(  

)3 נקודות(   

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


