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חלק א — בראשית )60 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 5-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

פרקים א'-ב'   .1

עיין בפרק א', פסוקים כ'-כ"ח.  )1( א.   

ַרך א-להים, ומהי הברכה המשותפת להם?  אילו נבראים ּבֵ  

  

ׁש ֹאתֹו" )פרק ב', פסוק ג'(.  ִביִעי ַוְיַקֵדּ גם יום השבת זכה לברכה: "ַוְיָבֶרְך ֱא-לִֹהים ֶאת יֹום ַהְשּׁ  )2(  

על פי פירוש שלמדת, כתוב במה מתבטאת הברכה ליום השבת ובמה מתבטאת הקדושה שלו.  

  

   

)8 נקודות(  

רש"י )לפרק ב', פסוק ב'(: " 'ויכל א־להים ביום השביעי' — ר' שמעון אומר: בשר ודם שאינו יודע עיתיו  ב. 

ורגעיו, צריך להוסיף מחול על הקודש. אבל הקדוש ברוך הוא, שיודע עיתיו ורגעיו, נכנס בו כחוט השערה 

ונראה כאילו כילה בו ביום".

על פי רש"י, כתוב בלשונך מהו היתרון של הקב"ה על האדם.   )1(

   

   

הסבר את הביטוי "להוסיף מחול על הקודש", וכתוב מדוע יש לעשות זאת, על פי רש"י.  )2(

  

  

)8 נקודות(  

ת ַלה' ֱא-לֶֹהיָך". ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָך ְויֹום ַהּשׁ ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֹו. ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ג. 

)שמות, פרק כ', פסוקים ח'-י'(

רש"י )לפסוק ט'(: " 'ועשית כל מלאכתך' — כשתבוא שבת, יהא בעיניך כאילו מלאכתך עשויה, שלא תהרהר   

אחר מלאכה".

על פי רש"י, כתוב בלשונך מהי ההנחיה הניתנת לאדם בפסוק זה.  )1(  

  

הסבר כיצד הנחיה זו אמורה להשפיע על אווירת השבת שלנו.  )2(

  

  

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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פרק י"ח  .2

א ְוֶאְרֶאה" )פסוק כ"א( — מהו הקושי הרעיוני שדברים אלו של ה' מעוררים?  "ֵאֲרָדה ָנּ  )1(  א. 

  

ַישב את הקושי על פי פירוש שלמדת.  )2(

  

)8 נקודות(  

עיין בפסוקים כ"ג-כ"ו. ב. 

את מי ביקש אברהם להציל על פי מידת הדין? צטט מן הפסוקים מילים המוכיחות את דבריך.   —  )1(  

              

את מי ביקש אברהם להציל על פי מידת הרחמים? צטט מן הפסוקים מילים המוכיחות את דבריך.   —  

              

רד"ק )לפסוק כ"ז(: " 'ואֹנכי עפר ואפר' - ואף על פי שאנוכי עפר ואפר לדבר כנגד כבודו וכנגד   )2(

משפטו, לא באתי אלא ללמוד ולדעת משפטו איך הוא".

על פי רד"ק, מה ִאפשרה לאברהם הידיעה שה' מתכנן להחריב את סדום?   

  

)8 נקודות(  

עיין במדרש שלפניך:  ג. 

"לרבי מאיר היו שכנים בריונים שהיו מצערים אותו והוא התפלל שימותו. אמרה לו אשתו, ברוריה, והרי   

כתוב: 'ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ' )תהלים, ק"ד, פסוק ל"ה( — יתמו ַחָטִאים ולא חֹוְטִאים ]...[ ַּבֵּקש עליהם רחמים 

ויחזרו בתשובה. ביקש עליהם רבי מאיר רחמים וחזרו בתשובה".

)מתורגם ומעובד מתוך תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף י', עמוד א'( 

בפרק י"ח ובמדרש זה יש שלוש בקשות שונות שביקשו אנשים מה' בנוגע לחוטאים.   

כתוב מה הן שלוש הבקשות.  )1(  

  

  

  

שתיים מן הבקשות מבטאות יחס דומה לחוטאים.   )2(

ציין מי ביקש כל אחת מבקשות אלה, והסבר מה משותף לשתי הבקשות האלה.  

   

   

   

)4 נקודות(  
/המשך בעמוד 4/
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פרק כ"א   .3

"וה' ָּפַקד ֶאת ָשָׂרה ַּכֲאֶשׁר ָאָמר ַוַּיַעׂש ה' ְלָשָׂרה ַּכֲאֶשׁר ִּדֵּבר" )פסוק א'(. א.   

צטט את הפסוק מאחד הפרקים הקודמים בבראשית, שבו התבשר אברהם ששרה תלד לו בן.  )1(

  

עיין בפסוקים ט'-י'.   )2( 

על פי פירוש שלמדת, הסבר מדוע ביקשה שרה מאברהם לגרש את הגר וישמעאל מביתם.

  

  

)8 נקודות(

עיין בפסוקים י"ב-י"ג. ב. 

על פי פשט הפסוקים, כתוב בלשונך את שני הטיעונים שבאמצעותם ִשכנע ה' את אברהם לציית לשרה.  )1(

  

  

רש"י )לפסוק י"ב(: " 'שמע בקולה' — לימדנו שהיה אברהם ָטֵפל לשרה בנביאות".  )2(

על פי רש"י, מהו הנימוק לציווי של ה' לאברהם לציית לשרה?  

  

  

)8 נקודות(  

עיין בפסוקים י"ד-י"ח.  ג. 

רש"י )לפסוק י"ז(: " 'את קול הנער' — מכאן שיפה תפילת החולה מתפילת אחרים עליו, והיא קודמת    

להתקבל".

הוכח מן הפסוקים האלה שתפילת החולה על עצמו עדיפה בעיני ה' מתפילת אחרים לשלומו של חולה זה.  )1(

  

  

לדעתך, מדוע תפילת החולה על עצמו עדיפה בעיני ה'?   )2(

  

  

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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פרק כ"ב  .4

ה ֶאת ַאְבָרָהם" )פסוק א'(.  "ְוָהֱא-לִֹהים ִנָסּ  )1(  א. 

על פי פירוש שלמדת, ְלשם מה ניסה ה' את אברהם?   

  

  

עיין בפסוק ד'.   )2( 

על פי פירוש שלמדת, הסבר מדוע הזמן שנדרש לאברהם להגיע למקום העקדה הגביר את עוצמת הניסיון.

  

  

)8 נקודות(  

הבטחת הזרע ב. 

רמב"ן )לפסוק ט"ז(: " 'יען אשר עשית את הדבר הזה' - גם מתחילה )בפרק י"ג( ]...[ הבטיחו ]...[ אבל עתה   

הוסיף לו יען אשר עשית המעשה הגדול הזה, שנשבע בשמו הגדול, ושיירש זרעו את שער אויביו. והנה 

הובטח שלא יגרום שום חטא שיכלה זרעו, או שיפול ביד אויביו ולא יקום והינה זו הבטחה שלמה בגאולה 

העתידה לנו".

עיין בפרק י"ג, פסוק ט"ז. מהי ההבטחה הראשונה שהבטיח ה' לאברהם?  )1(

  

 )2(  לפי רמב"ן, בעקבות העמידה של אברהם בניסיון העקדה, הובטחו לו הבטחות נוספות. 

כתוב בלשונך שתיים מן ההבטחות הנוספות האלה.

  

  

)8 נקודות(  

הבטחת הארץ ג. 

ָרת.   ֹדל ְנַהר ּפְ ָהר ַהּגָ ַהר ִמְצַרִים ַעד ַהּנָ י ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמּנְ ִרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ָנַתּתִ ַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ּבְ ּיֹום ַההּוא ּכָ "ּבַ  

י  ׁשִ ְרּגָ ַנֲעִני ְוֶאת ַהּגִ י ְוֶאת ָהְרָפִאים ְוֶאת ָהֱאמִֹרי ְוֶאת ַהּכְ ִרּזִ י ְוֶאת ַהּפְ ְדֹמִני ְוֶאת ַהִחּתִ י ְוֵאת ַהּקַ ִנּזִ יִני ְוֶאת ַהּקְ ֶאת ַהּקֵ

 ְוֶאת ַהְיבּוִסי" )פרק ט"ו, פסוקים י"ח-כ"א(.  
רמב"ן )לפרק ט"ו, פסוק י"ח(: "]...[ ביאר לו תחומי הארץ, והזכיר לו כל העמים עשרה אומות, והוסיף 

לכרות לו ברית עליהן שלא יגרום החטא".

על פי רמב"ן, כתוב בלשונך שלושה פרטים בעניין הבטחת הארץ המפורטים בפסוקים אלה.   

 

 

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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פרק מ"ד , פרק מ"ה  .5

ֶסף אֹו ָזָהב" )פרק מ"ד,  ית ֲאֹדֶניָך ּכֶ ָנַען ְוֵאיְך ִנְגֹנב ִמּבֵ יֹבנּו ֵאֶליָך ֵמֶאֶרץ ּכְ ֹחֵתינּו ֱהׁשִ ִפי ַאְמּתְ ר ָמָצאנּו ּבְ ֶסף ֲאׁשֶ "ֵהן ּכֶ א. 

פסוק ח'(.

הסבר את הטיעון שבאמצעותו ניסו האחים לשכנע את השליח של יוסף שהם חפים מפשע.  )1(  

  

  

רש"י )לפסוק ח'(: "זה אחד מעשרה קל וחומר האמורים בתורה".   )2(  

הסבר מהו ה"קל" ומהו ה"חומר" בדברי האחים.   

  

  

)8 נקודות(  

עיין בפרק מ"ד, פסוקים י"ח-ל"ד — נאום יהודה.  ב. 

צטט מפסוקים י"ח-ל"ד שתי דוגמאות לדברים שאמר יהודה ליוסף כדי לעורר בו רחמים, והסבר כיצד     )1(  

דברים אלה עשויים לעורר את רחמיו של יוסף.  

  

  

  

צטט מפסוקים י"ח-ל"ד שתי דוגמאות לדברי חנופה שאמר יהודה ליוסף, והסבר מדוע הם מבטאים חנופה.   )2(  

  

  

  

)8 נקודות(  

עיין בפרק מ"ה, פסוקים א'-ד'.  ג. 

ם ֹאִתי ִמְצָרְיָמה" )פרק מ"ה, פסוק ד'(. ר ְמַכְרּתֶ "ַוּיֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאׁשֶ  

אברבנאל )לפרק מ"ה, פסוק ד'(: "ולפי שלא יחשבו שמפאת ]בגלל[ המכירה ההיא היה שונא אותם,    

לכן אמר — אני יוסף אחיכם — כי היה עימהם באהבתו אותם כמו האח האוהב".

מהו ההבדל בין האופן שבו הציג יוסף את עצמו לפני אחיו בפסוק ג' ובין האופן שבו הציג את עצמו   )1( 

בפסוק ד'?

  

  

על פי אברבנאל, הסבר מהי הסיבה שיוסף הציג את עצמו בפסוק ד' באופן זה.   )2(

  

  

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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חלק ב — מלכים ב, ישעיה )28 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 9-6 )לכל שאלה — 14 נקודות(. 

שים לב: שאלה 9 מיועדת לתלמידים שלמדו את יחידת הבחירה "ביטחון והשתדלות".

מלכים ב — הרקע לימי ישעיהו  .6

עיין במלכים ב, פרק ט"ז. א. 

)1(  על פי פסוקים א'-ד', תאר את המצב הרוחני של העם בממלכת יהודה בימי אחז. 

  

  

על פי פסוקים ה'-ז', תאר את המצב המדיני של ממלכת יהודה בימי אחז.   )2(

  

  

)5 נקודות(  

עיין במלכים ב, פרק י"ז, פסוקים א'-ט"ז.  ב. 

מה ֵאַרע להושע בן אלה ומה קרה לממלכת ישראל בעקבות הקשר שקשר הושע בן אלה נגד אשור?   )1(

  

  

העתק מן הפסוקים שתי דוגמאות לחטאי ישראל, והסבר כל אחת מן הדוגמאות.   )2(

  

  

)5 נקודות(  

עיין בפירוש "מצודת דוד" למלכים ב, פרק י"ז, פסוק ז' שלפניך. ג. 

קצת  היו  הושע  ָמַלך  לא  עד  כי  ישראל,  בני  על שחטאו  הייתה  הזה  הגלות  לומר,  רצה   — חטאו'  כי  'ויהי   "  

ולא הניחום לעלות לירושלים, אבל הושע  ]הקודמים[ החטיאום  כי המלכים  ]חטאו מחוסר ברירה[,  אנוסים 

]הבחירה[, ועם כל זאת לא עלו  ונתן הברירה  ]שומרים בשערי הגבול בין ישראל ובין יהודה[  ביטל השומרים 

לירושלים ועבדו עגלי הזהב, אם כן החטא להם ייחשב".

על פי "מצודת דוד", יש הבדל בין המנהיגות של הושע בן אלה ובין המנהיגות של מלכי ישראל שקדמו לו.   )1(

הסבר הבדל זה.

  

  

על פי פסוק ז', מדוע החטאים מיוחסים לאנשי ממלכת ישראל ולא להושע בן אלה עצמו?  )2(

  

  

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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ישעיה, פרק א', פרק ה'  .7

עיין בפרק א', פסוקים כ"א-כ"ג ובפרק ה' פסוקים א'-ז'.  )1( א. 

בשתי הנבואות שבפסוקים אלה ישעיהו הוכיח את העם על אותו חטא.    

מהו החטא? בסס את דבריך על כל אחת מן הנבואות. 

   

   

עיין בפרק א', פסוקים כ"ד-כ"ח.   )2(

בפסוקים אלה מתוארות שתי דרכים לתיקון המצב בירושלים.   

הסבר מה הן שתי הדרכים שבאמצעותן יושג התיקון.    

   

   

)5 נקודות(  

עיין בפרק ה', פסוקים א'-ג'.  )1( ב.    

בפסוקים אלה מתוארות הפעולות של בעל הכרם המטפח את כרמו.     

הסבר מהו הנמשל לפעולות של בעל הכרם.   

           

          

הסבר את הדמיון בין הכרם שבמשל ובין בית ישראל.  )2(

   

   

)5 נקודות(  

על פי ההפניות בטבלה שלפניך, צטט ביטויים המתארים את העונש הצפוי לעם וביטויים דומים בתוכנם     )1( ג. 

המתארים את העונש הצפוי לכרם.  
 

דברים, פרק י"א, פסוקים ט"ז-י"זישעיה, פרק ה', פסוקים ה'-ו'

מהו ההבדל בין החטאים שעליהם צפוי העם להיענש על פי דברים, פרק י"א, פסוקים ט"ז-י"ז, ובין החטא   )2(

המוזכר בישעיה, פרק ה', פסוק ז'? 

    

  

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 9/
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ישעיה, פרק נ"ח   .8

בפסוקים א'-י"ב הוכיח הנביא את העם על התנהגותו בימי הצום, ובפסוקים י"ג-י"ד דיבר על מצוות השבת. א. 

קרא את שני הציטוטים שלפניך, וכתוב מהו העיקרון המשותף לדרישה של הנביא מן העם בנוגע ליום   )1(

השבת ובנוגע לצום. 

ְמְצאּו ֵחֶפץ" )פסוק ג'(.  יֹום צְֹמֶכם ִתּ "ֵהן ְבּ  

צֹוא ֶחְפְצָך" )פסוק י"ג(. ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ "ְוִכּבַ  

  

  

מהו ההבדל בין עבודת ה' באמצעות צום ובין עבודת ה' באמצעות שמירת השבת?   )2(

  

  

)5 נקודות(  

עיין בפסוקים י"ג-י"ד הדנים במצוות שמירת השבת. ב. 

ציין איסור שנלמד מפסוקים אלה, ובסס אותו על הכתוב.   )1(

     

     

ציין הנחיה בנוגע לשבת שנלמדת מפסוקים אלה, ובסס אותה על הכתוב.   )2(  

     

     

)5 נקודות(  

רד"ק )לפסוק י"ד(: "]...[ והיא ארץ־ישראל שהיא גבוה מכל הארצות, כלומר ]גם[ אם תגלה ממנה ישליטך  ג. 

]ייתן לך לשלוט[ עוד ָעֶליָה בשכר שמירת שבת ושאר המצוות. וההבטחה הזאת לכל בני הגלות ]...[".

על פי רד"ק, כתוב בלשונך מהי ההבטחה המובטחת לבני הגלות על פי פסוק זה, ומהו התנאי לקיומה.   )1(  

   

 

בסס את דברי רד"ק על הכתוב בפסוקים י"ג-י"ד.  )2(

  

  

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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שאלה זו מיועדת לתלמידים שלמדו את יחידת הבחירה "ביטחון והשתדלות". שים לב! 

ביטחון והשתדלות   .9

א.  ציין שני נימוקים המסבירים את הבחירה של חזקיהו למרוד באשור למרות עוצמתה הרבה.         )5 נקודות(

 

 

 

עיין בדברי הימים ב, פרק ל"ב, פסוקים ג'-ד'.   )1( ב. 

על פי פסוקים אלה, כתוב מה היו הפעולות של חזקיהו והעם, והסבר מדוע היה צורך בפעולות אלה.    

  

  

הסבר מה ִייחד את חציבת ִנקבת חזקיהו מבחינה הנדסית, וכתוב מה מתארת כתובת השילוח שנמצאה   )2(

בִנקבה.

  

  

)5 נקודות(  

לקראת המלחמה באשור עודד המלך חזקיהו את חייליו בדברים אלה:  ג. 

ר  ׂשָ נּו ַרב ֵמִעּמֹו: ִעּמֹו ְזרֹוַע ּבָ י ִעּמָ ר ִעּמֹו ּכִ ל ֶהָהמֹון ֲאׁשֶ ְפֵני ּכָ ּור ּוִמּלִ ֵני ֶמֶלְך ַאּשׁ ַחּתּו ִמּפְ יְראּו ְוַאל ּתֵ "ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ּתִ  

ֵחם ִמְלֲחֹמֵתינּו" )דברי הימים ב, פרק ל"ב, פסוקים ז'-ח'(. נּו ה' ֱא-לֵֹהינּו ְלָעְזֵרנּו ּוְלִהּלָ ְוִעּמָ

על פי חזקיהו, מהו היתרון של צבא אשור על צבא יהודה, ומהו היתרון של צבא יהודה על צבא אשור?  )1(  

  

  

צטט ממזמור כ' בתהלים פסוק המבטא גם הוא הבדל זה שבין צבא אשור לצבא יהודה.   )2(

  

  

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 11/
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חלק ג — יונה, תהלים )12 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 11-10 )12 נקודות(.

יונה  .10

עיין בפרק א', פסוקים א'-ג'. א.   

על פי פירוש שלמדת, הסבר את הסיבה להתנהגות של יונה המתוארת בפסוקים אלה.   )1(

  

  

  

  

עיין בפרק ג', פסוקים א'-ג'.   )2( 

כתוב מהו ההבדל בין ההתנהגות של יונה המתוארת בפסוקים בפרק א' ובין התנהגותו המתוארת בפסוקים 

בפרק ג', והסבר מה גרם לשינוי זה.

  

  

)6 נקודות( 

עיין בפרק א' , פסוקים ד'-ט"ז.   )1( ב. 

בפסוקים אלה מתואר תהליך החזרה בתשובה של המלחים: מעובדי אלילים לעובדי ה'.    

בסס קביעה זו על הפסוקים.    

  

  

על פי המדרש, לאחר שנבלע יונה במעי הדג העביר אותו ה' למעי של דגה מעוברת.   )2(

הסבר מדוע עשה זאת ה'.   

  

  

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

תהלים, מזמור ל'   .11

במזמור זה אפשר למצוא מרכיבים של שירת הודיה. צטט ליד כל אחד מן המרכיבים שלפניך פסוק מתאים   א. 

מן המזמור.

תחינה של האדם להצלה:            .

הצלה:              .

הודיה לקב"ה על ההצלה:            .

)6 נקודות(

ל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם" )פסוק ז'(.  ְלִוי ַבּ י ְבַשׁ "ַוֲאִני ָאַמְרִתּ  )1(  ב. 

הסבר את המחשבה של המתפלל, וכתוב מה גרם לו לחשוב כך.   

  

   

ְרָתּ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל" )פסוק ח'(.  ה ְלַהְרִרי ֹעז ִהְסַתּ ְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָתּ "ה' ִבּ  )2(

על פי פירוש שלמדת, הסבר מה הם שני המצבים המתוארים בפסוק זה, וכתוב מה המשותף לשניהם.  

  

  

)6 נקודות(

/בהמשך דפי טיוטה/
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דפי טיוטה
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דפי טיוטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


