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 שים לב: בסוף הבחינה מצורפים דפי טיוטה לשימושך. אין להוסיף דפים אחרים למחברת הבחינה

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

 



 
 בהצלחה!

 /בעמוד הבאהמשך /

 

 
 נקודות( 40) בראשית  -חלק א

 ( נקודות 20 —) לכל שאלה 5-1מן השאלות  שתייםענה על 

 בריאת העולם -פרק א' .1

י, יםקֱאֹל ַוַיְראבתיאור ימי הבריאה התורה חוזרת על המילים "     א.       " טֹוב-כִּ

יבאיזה יום לא נאמר " (1)    ? הסבר מדוע."טֹוב-כִּ

                       ____________________________________________________________________ 

                       ____________________________________________________________________ 

י" םפעמייִּ  נאמר יום באיזה    (2)                  .מדוע הסבר?  "טֹוב-כִּ

                        ____________________________________________________________________ 

                       ____________________________________________________________________ 

 נקודות ( 7)               

 

 .המאורות של התפקידים מן שנייםבלשונך  הסבר, ט"ו-ד"י פסוקים פי על  ( 1ב.     )      

                  __ _____________________________________________________________________ 

      

ים ֵאּלּו, א"ל-'כ פסוקים פי על  (2)                 ?בה שהתברכו הברכה ומהי, ברכה קיבלו (שנבראו יצורים) ְברּואִּ

                  _____________________________________________________________________ 

                  _____________________________________________________________________ 

 נקודות ( 7)              

   בתיאורי נזכרים אינם אך, ל -בפסוקים כ"ו האדם של הבריאה בתיאור המוזכרים דברים שני כתוב    ג.     

 .הכתוב עלהדברים המוזכרים  בסס .האחרים הברואים של הבריאה            

                ______________________________________________________________________ 

               ______________________________________________________________________ 

 נקודות ( 6)             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 פרק ד'.    2

 '.ח-'א בפסוקים עיין    .א      

 '?ה קיבל האלה המנחות מן ואיזו, הבל הביא מה, קין הביא מה'. לה מנחה הביאו והבל קין    ( 1)       

                      __________________________________________________________________ 

                     ___________________________________________________________________ 

 .קין בידי הבל לרצח אחת אפשרית סיבה כתוב    (2)              

                    ___________________________________________________________________ 

                    ___________________________________________________________________ 

 נקודות ( 7)                    

 

 .ד"י-'ט בפסוקים עיין      ב.

 .אחרת תשובה קין השיב הפעמים מן אחת ובכל פעמיים קין אל' ה פנה אלה בפסוקים    

י לֹא": קין של הראשונה התשובה את הסבר  ( 1)     י ֲהֹשֵמר ָיַדְעתִּ י ָאחִּ  .('ט פסוק" ) ָאֹנכִּ

                   __________________________________________________________________ 

יֲֺעו ָגדֹול: "קין של השנייה התשובה את הסבר   (2)                  ְנשֹא נִּ  .( ג"י פסוק"   ) מִּ

                     ___________________________________________________________________ 

 נקודות ( 7)                        

 

 : לאחר חטאו של אדם אמר לו ה'           ג.

י"                   ָך ְלקֹול ָשַמְעָת -כִּ ְשתֶּ ן ַותֹאַכל, אִּ ר, ָהֵעץ-מִּ יָך ֲאשֶּ יתִּ ּוִּ נּו תֹאַכל לֹא ֵלאֹמר צִּ מֶּ ָך, ָהֲאָדָמה ֲארּוָרה--מִּ       ַבֲעבּורֶּ

יחַ , ְוַדְרַדר ְוקֹוץ ...                     ת, ְוָאַכְלָת ; ָלְך ַתְצמִּ ב-אֶּ ה ֵעשֶּ יָך ְבֵזַעת...  ַהָשדֶּ ם תֹאַכל, ַאפֶּ חֶּ ל שּוְבָך ַעד, לֶּ        , ָהֲאָדָמה-אֶּ

י                     ָנה  כִּ מֶּ י:  ֻלָקְחָת  מִּ ל, ַאָתה ָעָפר-כִּ  .ָתשּוב ָעָפר-ְואֶּ

 

 על פי פסוקים אלו?הראשון  אדם של עונשה היה מה (1)              

                _______________________________________________________________________ 

                 _______________________________________________________________________ 

 .ב"י –א "המתואר בפסוקים י קין של עונשבין הלהראשון  אדם של העונש בין דמיון נקודת כתוב (2)              

               _______________________________________________________________________ 

                       _______________________________________________________________________ 

 נקודות ( 6)                

 

 

 



 

 

 

 פרק י"ז  . 3

 ה', הסבר את משמעות השם "אברהם".-על פי פסוקים ד'     (1)     א.      

                         __________________________________________________________________ 

 מה הן שתי הברכות שקבלה שרה?טז,  -על פי פסוקים טו    ( 2)               

                         __________________________________________________________________ 

                         __________________________________________________________________ 

 (נקודות 7)                       

 

     ח', מה הן שלוש ההבטחות שהבטיח ה' לאברהם?-על פי פסוקים ו'                    ב.

                        __________________________________________________________________ 

                        __________________________________________________________________ 

                        __________________________________________________________________ 

            

 נקודות ( 7)                    

 

 בשורת הולדת יצחק?לשל אברהם ציין שתי תגובות על פי פרק י"ז, פסוק י"ז,          (1)    ג.    

                         _____________________________________________________________ 

                        ______________________________________________________________ 

 הסבר מדוע הגיב אברהם כך.         (2)          

                       ______________________________________________________________ 

 נקודות ( 6)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ז"כ פרק, ה"כ פרק. 4

 ְ 

ים ְשֵני (    "1)     .א    ְטֵנְך ֹגיִּ ים ּוְשֵני, ְבבִּ ְך, ְלֻאמִּ ֵמַעיִּ ָפֵרדּו מִּ ְלֹאם ּוְלֹאם; יִּ יר ַיֲעֹבד ְוַרב, יֱֶּאָמץ מִּ  "ָצעִּ

 .שניתנה לרבקה זו נבואה בלשונך הסבר. (ג"כ פסוק, ה"כ פרק)                         

                            _______________________________________________________________ 

                            _______________________________________________________________ 

                 

 '.י-'ה פסוקים, ז"כ בפרק עיין       ( 2)           

       המעשים ביןל (1)סעיף  ג"כ פסוק, ה"כ פרקב) רבקה שקיבלה הנבואה בין הקשר להיות יכול מה                

 ?('י-'ה פסוקים, ז"כבפרק )עשתה בעניין ברכות הבנים שלה ש                        

                      _________________________________________________________________ 

                      _________________________________________________________________ 

 

                     

 

 .ח"י-א"י פסוקים, ז"כ בפרק עיין        ( 1ב.    )  

 .ֵעָשו הוא לפניו שהעומד יחשוב שיצחק כדי רבקה שעשתה פעולות שתי כתוב, אלה פסוקים פי על               

                     ___________________________________________________________________ 

                     ___________________________________________________________________ 

 

 מן באחד ְבַחר מועדף ליחס במשפחה הצעיר הבן זכה שבהם נוספים סיפורים יש בראשית בספר        ( 2)         

   הבן העדפת ביטוי לידי באה וכיצד, הצעיר הבן היה מי, הבכור הבן היה מי וציין, האלה הסיפורים                      

 .הצעיר                      

                     ______________________________________________________________________ 

                     _____________________________________________________________________ 

 נקודות ( 7)                     

 

 ', פסוק הח"כפרק  –א "פסוק מ ז,"עיין בפרק כ          ג.     

 ?יצחק זאת רצה ומדוע, לחרן ֵיֵלְך שיעקב רבקה רצתה מדוע                

                   ______________________________________________________________________ 

                   ______________________________________________________________________ 

 

 נקודות ( 6)                  

 

  נקודות (7) 



 

 

 

 

   יוסף חלומות — ז"ל פרק           .4

             

ְשְנאּו, ֹאתֹו ְולֹא ָיְכלּו, ַדְברֹו"         ( 1ַ)    . א               .('ד פסוק)"  ְלָשֹלם ַויִּ

  סיבות שתי כתוב? יוסף את האחים שנאו מדוע', ד-'ב פסוקים פי על                     

                                ______________________________________________________________ 

                               ______________________________________________________________ 

פּו עֹוד ְשנֹא ֹאתֹו"(       2)                       ('ח פסוק)" ַויֹוסִּ

 ?כלפיו האחים תשנא את הגבירו יוסף חלומות מדוע                                

                               _____________________________________________________________ 

                               _____________________________________________________________ 

 נקודות ( 7)                                

 

 תגובות של יעקב לחלומות של יוסף. הסבר כל אחת מן  שתימתוארות  א"י-'י פסוקיםב  ( 1ב.       )            

 (.א"י מפסוק אחת ותגובה' י מפסוק אחת  תגובההתגובות )                              

                          _______________________________________________________________ 

                          _______________________________________________________________ 

 

 .אביו עליו שהטיל השליחות את למלא התאמץ שיוסף הוכח, ז"י-ד"י פסוקים פי על   ( 2)                        

                              _______________________________________________________________ 

                              _______________________________________________________________ 

 (נקודות 7)                             

 
  .ז"ל מפרק ללמוד שאפשר המשפחה בתוך היחסים בתחום אחד חשוב מסר ציין                  .ג         

  
 הסבר כיצד נלמד מסר זה מן הסיפור                               

                              ________________________________________________________________ 

                              _______________________________________________________________ 

   נקודות ( 6)                              

 

 

 

 

 
  



 נקודות( 20) מלכים ב, ישעיה  -חלק ב'

 נקודות (. 20)  7-6מן השאלות  אחתענה על 

  ז"י פרק, ב מלכים.     6

 .ח"י-'ג בפסוקים עיין  .א        

 .ישראל תלכַמְמ   לּותלג הסברים שני יש אלה בפסוקים    

 ?ישראל לּותלג גרם מה', ו-'ג פסוקים לפי     (1)                   

                            ___________________________________________________________________ 

 ?ישראל לגלות גרם   מה, ח"י-ו"ט פסוקים לפי    (2)                  

                          ____________________________________________________________________ 

 נקודות ( 10)                  

 .ט"כ-ד"כ בפסוקים עיין      ב.         

                             אשור מלך שהביא החדשים התושבים התמודדואיתה ש הבעיה הייתה מה, ו"כ-ד"כ פסוקים לפי  ( 1)                   

                             ?לשומרון   

____________________________________________________________________ 
                

 ?אל לבית כוהן הובא הלאיזו מטר ,ח"כ-ז"כ פסוקים לפי  (2)                  

 

                        ____________________________________________________________________ 

 נקודות ( 10)                   

 

 ישעיה, פרק א'   .7

 ג'.-עיין בפסוקים א'      א.       

 מאשים את עם ישראל?על פי פסוק ב', באיזו אשמה הנביא     ( 1)                 

                          _________________________________________________________________ 

 צריך עם ישראל ללמוד מן השור והחמור? על פי פסוק ג', מה    ( 2)                 

                                           ________________________________________________________________ 

 נקודות ( 10)                

 על פי פסוק ט', מהו ההבדל בין המצב של עם ישראל ובין המצב של סדום ועמורה?   ( 1)       ב.     

                       __________________________________________________________________ 

 

 ט"ו.-עיין בפסוקים י'    ( 2)               

  ט"ו, והסבר מדוע ה' אינו רוצה בקיום -ציין מצווה אחת מן המצוות המוזכרות בפסוקים י'                        

 המצוות האלה.                        

                       __________________________________________________________________ 

                       __________________________________________________________________ 

 נקודות ( 10)                        



 

 

 (נקודות 20)יונה, תהלים  —חלק ג 

 יונה      .8

 .ז"ט-'ד פסוקים', א בפרק עיין    . א         

                                                    ? הסערה בשעת באונייה המלחים של םהתנהגותמ יונה של והתנהגות במה שונה      ( 1)                 

 .הפסוקים מן ציטוט על תשובתךאת  בסס                            

                           ___________________________________________________________________ 

                          ___________________________________________________________________ 

יְראּו(      " 2)               ים ַויִּ ְזֲעקּו, ַהַמָּלחִּ יש ַויִּ ל אִּ  .('ה פסוק', א פרק"   )  ֹלָהיו-אֱ  אֶּ

יְראּו"                            ים ַויִּ ְרָאה ָהֲאָנשִּ ת  ְגדֹוָלה יִּ  ה' "        ) פרק א' פסוק ט"ז ( אֶּ

 .זה לשינוי גרם ומה, במלחים שחל השינוי מהו הסבר, ואל פסוקים פי על                          

                         ____________________________________________________________________ 

                        ____________________________________________________________________ 

 נקודות ( 10)                        

 .דרכם ששינו אנשים לקבוצת או לאדם (המלחים מלבד) נוספת דוגמה כתֹוב, ביונה המסופר פי על            ב.        

 _____________________________________________________  ?דרכם את שינו מי                

 _______________________________________________________   ?השינוי היה מה                

 _____________________________________________      :זה לשינוי הפסוקים מן ביסוס                

                        ___________________________________________________________________ 

  

 יונה, פרק ג'   .    9

 ז'.-עיין בפסוקים ב'      א.       

 כיצד הגיבו אנשי נינוה על הקריאה של יונה? ציין שתי תגובות.(   1)                 

 

                        _________________________________________________________________ 

 

 על המעשים שכבר עשו? נוסףבמה דרש מלך נינוה מאנשי נינוה       ( 2)             

                        ________________________________________________________________ 

 נקודות ( 10)                     

     

 י'.-עיין בפסוקים ח'       ב.     

 נינוה?מה קיווה מלך        ( 1)             

                        _______________________________________________________________ 

 האם התגשמה התקווה של מלך נינוה? הבא ראיה לתשובתך מן הכתוב.        ( 2)            

 נקודות ( 10)_____________________________________________________________                        



 (נקודות 20)בקיאות בתורה ובנביאים  —חלק ד 

 

 .(נקודות 10 —) לכל שאלה 10-12    ענה על שתיים מן השאלות 

 ציין שמות של שני בנים של שלוש מן הדמויות הבאות:לפניך ארבע דמויות  . 10

 ___________       ________________ אדם הראשון        

 ________________  ____________            אברהם,        

 ________________  ___________                 .יצחק        

 ________________  ___________                . יעקב        

 נקודות( 10)         

 

 ד-ענה על שלוש מבין הסעיפים א . 11

 א.  מה נברא ביום החמישי ? ___________________________________ 

 ________________     ב. אלו שתי הבטחות מרכזיות הבטיח ה' לאברהם ?  _____________          

 ________________      _______________ מילה .-ג. כתוב שני דינים הקשורים למצוות ברית        

 ? ____________________ מי מבניו של יעקב הצליח לשכנע אותו לקחת את בנימין למצרים. ד        

 נקודות ( 10)         

 

 ד שלפניך-בחר שלושה מן הסעיפים א    . 12

ֹכל ֵעץ"   א.               " ַהָגן, ָאֹכל תֹאֵכל-מִּ

 אילו עצים נאסרו עליו באכילה? ו, ולמי נאמרו דברים אל           

              ________________________________________________________________ 

 

י"    ב.        ְמרִּ י ָאְת -אִּ יַטב--ָנא, ֲאֹחתִּ י ַבֲעבּוֵרְך-ְלַמַען יִּ  " לִּ

                     נאמרו הדברים?                מתי , ואללמי נאמרו דברים             

           ________________________________________________________________ 

 

ֹ "     ג.         י ֱאל ים-ְצֹחק, ָעָשה לִּ  "  הִּ

            מי אמר מילים אלו, ובאיזה הקשר נאמרו ?                 

              ______________________________________________________________ 

 

ת"         ד. י ַאְמַתַחת ַהָקֹטן-ְואֶּ ים ְבפִּ ף, ָתשִּ סֶּ יַע ַהכֶּ י ְגבִּ יעִּ  " ְגבִּ

 מה מבקש יוסף מעבדיו, ומדוע מבקש זאת ?             

              _______________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 

 נקודות( 10)            

 



 טיוטה
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

  



 טיוטה

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 


