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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.
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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 מהסעיפים ב-ג.
מההתנחלות לשופטים ולמלוכה
קרא שמואל א, ט"ז, 14-1.   .1

/המשך בעמוד 3/  
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ענה על סעיף א )חובה(. 

על פי פסוקים 2-1, ה' שולח את שמואל למשוח מלך חדש.   א. 

מדוע התנגד תחילה שמואל למשימה זו שהטיל עליו ה'?    )1( 

הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.        )8 נקודות(   

הסבר כיצד שכנע ה' את שמואל להסיר את התנגדותו.         )7 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים 7-6 בקטע שלפניך. ב. 

על פי פסוקים אלה, את מי רצה שמואל למשוח למלך, ומדוע?        )4 נקודות(  )1(

בדברי ה' בפסוק 7 יש ביקורת על שמואל, ונרמזת בהם ביקורת גם על שאול.   )2(

הסבר את הביקורת על כל אחד מהם. תוכל להיעזר בשמואל א, ט', 2.          

)6 נקודות(  

קרא פסוקים 13-11 בקטע שלפניך. ג. 

על פי פסוקים אלה, כתוב מהו השינוי שחל במעמד של דוד.   )1(   

בסס את דבריך על הכתוב.           

)5 נקודות(  

מי גרם לשינוי במעמדו של דוד? הסבר את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.         )2(

)5 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 מהשאלות 3-2.

קרא בראשית, ו', 22-5.  .2 

/המשך בעמוד 5/  
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קרא פסוקים 7-5 בקטע שלפניך וגם בראשית, א', 31. א. 

הסבר מה השתנה ביחס של אלוהים אל העולם שברא.       )3 נקודות(  )1(

מה גרם לשינוי זה? בסס את דבריך על הכתוב.      )4 נקודות(   )2(

בפסוק 8 נאמר: "וֹנח מצא חן בעיני ה'".  ב. 

ציין מהי הסיבה לכך על פי פסוק 9.        )4 נקודות(  )1(

הסבר במה פסוק 22 עוזר להבין מדוע ֹנח מצא חן בעיני ה'.         )2(

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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קרא בראשית, ט', 17-8.  .3

 

קרא פסוקים 11-8 בקטע שלפניך. א. 

על פי קטע זה, פרט עם מי אלוהים מקים ברית.        )4 נקודות(  )1(   

מהו תוכן הברית?  הסבר.       )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 16-12 בקטע שלפניך. ב. 

הסבר כיצד אות הברית מבטיח שהברית אכן תתקיים.       )7 נקודות(  

/המשך בעמוד 7/
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אבות האומה

ענה על אחת מהשאלות 5-4.

קרא בראשית, כ"ט, 26-18.  .4

קרא פסוקים 21-18 בקטע שלפניך.  א. 

על פי פסוקים אלה, האם לדעתך נתן יעקב אמון מלא בלבן? נמק, ובסס את דבריך 

על הכתוב.       )7 נקודות(

בפסוק 26 לבן אומר ליעקב שעל פי מנהג המקום אין נותנים את הבת הצעירה לפני הבכורה.  ב. 

יש הטוענים שבדברים אלה יש רמז לביקורת על ההתנהגות של יעֹקב בעבר.

קרא גם בראשית, כ"ז, 19-15 והסבר את הביקורת הנרמזת בדברי לבן.        )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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קרא בראשית, ל', 5-1, 17-14, 24-22.  .5

בראשית, ל', 5-1

בראשית, ל', 17-14

בראשית, ל', 24-22

קרא פסוקים 2-1, וציין מהי המצוקה של רחל.        )3 נקודות(   )1( א. 

על פי פסוק 3 ועל פי פסוק 14, הסבר את שתי הדרכים שבאמצעותן ניסתה רחל   )2(

לפתור את המצוקה שציינת בסעיף )1(.         )6 נקודות(

קרא פסוקים 24-22 שלפניך.   ב. 

בפסוקים אלה יש שני מדרשים המסבירים את השם "יוסף". מדרש אחד נוגע להרגשה של 

רחל בעבר, והמדרש האחר נוגע לעתיד שרחל מקווה לו. 

הסבר את שני המדרשים האלה.  בסס את דבריך על הכתוב.        )6 נקודות(           

/המשך בעמוד 9/



תנ"ך, קיץ תשע"ה, מס' 900161, 140 - 9 -

שים לב: המשך הבחינה בעמוד 10.
 

/המשך בעמוד 10/
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עבדות וחירות

ענה על אחת מהשאלות 7-6.

קרא שמות, א', 10-8; 21-15.  .6 

שמות, א', 10-8

שמות, א', 21-15

הסבר מה ביקש מלך מצרים להשיג באמצעות הצו שציווה על המיילדות.  )1( א.   

בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(  

מלך מצרים לא השיג את מבוקשו.  בסס קביעה זו על ראיה אחת מן הכתוב.   )2( 

)3 נקודות(

הסבר מה השיבו המיילדות למלך מצרים, כדי להצדיק את מעשיהן.       )4 נקודות(  )1( ב. 

מדוע, לדעתך, לא קיימו המיילדות את צו המלך?       )4 נקודות(  )2(  

/המשך בעמוד 11/
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קרא שמות, ג', 14-7.   .7

קרא פסוקים 10-7 בקטע שלפניך. א. 

מהי השליחות שה' מטיל  על משה? בסס את דבריך על הכתוב.   )1(   

)4 נקודות(   

מה הניע את ה' לפעול? בסס את דבריך על הכתוב.       )3 נקודות(  )2(

משה סירב לקבל עליו את השליחות שהטיל עליו אלוהים.  ב. 

קרא פסוקים 14-11 בקטע שלפניך.   )1(

הסבר אחת מן הסיבות לסירוב של משה לקבל עליו את השליחות.       )4 נקודות(        

הסבר את התשובה של אלוהים למשה על הסיבה לסירוב )שציינת בתת־סעיף 1(.       )2(

)4 נקודות(  

                                                             /המשך בעמוד 12/
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המסגרת החוקית של העם

ענה על אחת מהשאלות 9-8.

קרא שמות, י"ט, 8-1.  .8 

בקטע זה העם מתכונן למעמד הר סיני.

על פי פסוק 4, הסבר שניים מן החסדים שעשה ה' לעם.       )4 נקודות(  )1( א. 

מדוע ה' מזכיר את החסדים דווקא לפני כריתת הברית עם העם?        )5 נקודות(   )2(

בדברי ה' לעם בפסוק 5 יש תנאי שהעם צריך לקיים, והבטחה של ה' לעם. ב. 

הסבר את התנאי ואת ההבטחה.         )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 13/
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קרא דברים, י"ז, 20-14.  .9

בפסוקים 17-16 מפורטים האיסורים החלים על המלך.  א. 

 קרא גם מלכים א, י"א, 4-1, והסבר על איזה מן האיסורים עבר שלמה המלך. 

)4 נקודות( בסס את דבריך על הכתוב. 

קרא פסוק 20 בקטע שלפניך. ב. 

בפסוק זה מוזכרים שני איסורים שאם יקפיד המלך שלא לעבור עליהם, יובטח לו ולשושלתו   

לשלוט שנים רבות.

מה הם שני האיסורים?        )6 נקודות(  )1(  

הסבר את הקשר האפשרי בין שני האיסורים האלה.      )5 נקודות(  )2(  

/המשך בעמוד 14/
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עם אחד שתי ממלכות

ענה על אחת מהשאלות 11-10.

קרא מלכים א, י"ב, 17-3.  .10

/המשך בעמוד 15/
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לפי פסוק 4, מה ביקש העם מרחבעם, ומה הבטיח לו העם בתמורה?       )4 נקודות( א. 

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

)6 נקודות(   

בפסוק 15 ניתנת סיבה נוספת לפילוג הממלכה.  )2(

מהי הסיבה?  הסבר.       )5 נקודות(  

/המשך בעמוד 16/
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קרא ישעיה, א', 3-2, 20-15.  .11

ישעיה, א', 3-2

ישעיה, א', 20-15

על פי פסוקים 3-2, ה' מאוכזב מההתנהגות של עמו ומאשים את העם בכפיות טובה. א. 

הבא מפסוקים אלה דוגמה אחת להאשמה בכפיות טובה, והסבר אותה.        )7 נקודות(  

קרא פסוקים 20-18 בקטע שלפניך. ב. 

הסבר על פי פסוקים אלה מה הן שתי הבֵררות שישעיהו מציג לעם.          )8 נקודות(  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


