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1284 מספר השאלון:   

  

ך " נ ת
לעולים חדשים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  40  —   )20x2(  — פרק ראשון 

נקודות  60  —   )20x3(  — 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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השאלות
פרק ראשון — ראשית  )40 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא בראשית, ג', 24-22.  .1

על פי הקטע שלפניך, ציין סיבה אחת לגירוש האדם מגן העדן. בסס את דבריך  )1( א. 

על הכתוב.         )5 נקודות(  

על פי הקטע שלפניך, יש הטוענים שהתנהגות האל מעידה על רצונו לשמור על מעמד   )2(

של אל יחיד. הסבר טענה זו, ובסס אותה על הכתוב.      )8 נקודות(

לדעתך, מדוע בפסוק 23 מוזכרים הייעוד )התפקיד( של האדם ובריאתו מן האדמה? ב. 

)7 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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שים לב: 
המשך הבחינה בעמוד 4

/המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, מ"ה, 16-1.  .2

 

/המשך בעמוד 5/
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קרא פסוקים 13-3 בקטע שלפניך.       א. 

בפסוק 3 נאמר שאחיו של יוסף נבהלו לאחר שהוא גילה להם את זהותו.  )1(

מדברי יוסף שבפסוקים 13-5 אפשר להסיק מה הן הסיבות לבהלה של האחים.  

על פי הפסוקים, הסבר שתי סיבות לבהלה של האחים. בסס את דבריך על הכתוב.       

)6 נקודות(  

על פי פסוקים 8-4, יש הטוענים כי ההסבר של יוסף נועד להרגיע את האחים.     )2(

הסבר טענה זו, ובסס אותה על הכתוב.    )5 נקודות(  

קרא פסוקים 15-9 בקטע שלפניך. ב. 

כתוב מהי ההצעה שביקש יוסף מאחיו למסור ליעקב אביהם, והסבר שני נימוקים של יוסף   

שנועדו לשכנע את אביו לקבל את ההצעה.       )9 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמות, י"ד, 31-15.  .3

 

/המשך בעמוד 7/



תנ"ך, חורף תשע"ז, מס' 1284 - 7 -

על פי הקטע שלפניך, הבא שתי דוגמאות לפעולות של האל ביציאת מצרים,   )1(  א. 

)6 נקודות( והסבר את הדוגמאות.   

קרא גם יהושע, ב', 11-9.  )2(

הפעולות של ה' ביציאת מצרים היו ידועות לעמי הסביבה והשפיעו עליהם.  

בסס את שתי הקביעות האלה על יהושע, ב', 11-9. הסבר את דבריך.  

)6 נקודות(  

בהגדה של פסח נאמר: "ויוִצאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזֹרע נטויה"  )דברים, כ"ו, 8(. ב. 

באמצעות השימוש "ביד החזקה" השיג האל שתי מטרות: האחת נוגעת לִמצִרים והאחרת   

נוגעת לעם ישראל.

על פי פסוק 18 ופסוק 25, מהי המטרה הנוגעת למצרים שהשיג ה'?       )4 נקודות(  )1(

על פי פסוק 31, מהי המטרה הנוגעת לעם ישראל שהשיג ה'?       )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני  — עם וארצו  )60 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 7-4 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא שמואל א, כ"ח, 15-3.  .4

/המשך בעמוד 9/
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על פי הקטע שלפניך, יש הטוענים כי שאול הוא מלך הנוהג באחריות כלפי עמו. א. 

הבא מן הקטע שלפניך דוגמה אחת לביסוס טענה זו, והסבר דוגמה זו.        )10 נקודות(  

על פי הקטע שלפניך, יש הטוענים כי שאול מוצג באופן נלעג )מגוחך(. ב.  

הבא דוגמה אחת לביסוס טענה זו, והסבר דוגמה זו.        )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 10/
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קרא שמואל ב, ז', 17-1.  .5

/המשך בעמוד 11/
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על פי פסוקים 2-1 ופסוק 5, כתוב מהי הבקשה של דוד, והסבר מהי הסיבה לבקשה.          )1( א. 

)3 נקודות(.     

קרא פסוקים 13-11 בקטע שלפניך.  )2(

ה' מבטיח לדוד כמה הבטחות בתגובה על בקשתו.  

כתוב הבטחה אחת, על פי פסוקים 12-11 והבטחה אחת, על פי פסוק 13, והסבר אם   

 אחת מן ההבטחות אלה עונה על בקשתו של דוד שציינת בתת־סעיף )1(.         

)7 נקודות(

למילה בית המוזכרת בקטע שלפניך יש כמה משמעויות.  )1( ב. 

מהי משמעות המילה בית, על פי פסוק 2, ומהי משמעותה, על פי פסוק 16?  

)4 נקודות(  

קרא פסוק 16 בקטע שלפניך וגם מלכים א, י"א, 38.  )2(

מהו ההבדל בין ההבטחה של ה' לדוד ובין ההבטחה של ה' לירבעם? הסבר.         

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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קרא מלכים א, ג', 28-16.  .6

 

/המשך בעמוד 13/
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קרא פסוקים 23-16 בקטע שלפניך.   א. 

ההכרעה )ההחלטה( במשפט המתואר בפסוקים שקראת הייתה קשה מכמה סיבות.

הצג סיבה אחת לקושי של שלמה המלך להכריע בין שתי הנשים. בסס את דבריך על הכתוב.          

)6 נקודות(

על פי פסוקים 27-24, שלמה צפה את התגובה של האם האִמתית.   )1( ב. 

הסבר כיצד קביעה זו באה לידי ביטוי בפסק הדין של שלמה. בסס את דבריך על   

הכתוב.       )8 נקודות(

על פי פסוק 28, לשלמה המלך הייתה חוכמה אלוהית לעשות משפט.  )2(

לדעתך, האם ניהל שלמה את המשפט בחוכמה?  נמק את דבריך.  

)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

קרא ישעיה, ב', 4-1.  .7

 

במעמד הר סיני הבטיח ה' לעם ישראל: "והייתם לי סֻגלה מכל העמים... ממלכת ּכֹהנים וגוי  א. 

קדוש" )שמות, י"ט, 6-5(.

על פי פסוקים 3-1 בקטע שלפניך, האם לדעתך תוגשם ההבטחה של ה' לעם ישראל?  

נמק את דעתך.       )8 נקודות(     

בפסוק 4 בקטע שלפניך מוזכרים כלי נשק. ב. 

מה יהיה התפקיד של כלי הנשק באחרית הימים?        )6 נקודות(  )1(

קרא פסוקים 4-3 בקטע שלפניך.  )2(

על פי כל אחד מן הפסוקים, הסבר מה יגרום לשינוי בתפקיד של כלי הנשק.  

)6 נקודות(  


