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  ישראל מדינת

  החינוך משרד

 

 ך" נ ת

 חדשים לעולים

 ובקיאות ידע

 דתיים ספר לבתי

 אחת לימוד יחידת

 

 לנבחן הוראות

 .וחצי שעה: הבחינה משך. א

 

 .חלקים שלושה זה בשאלון: ההערכה ומפתח השאלון מבנה. ב

 נקודות 42  -(   3X14)  -  במדבר ובספר שמות בספר עיון   -    ראשון חלק

 נקודות 28  -(   2X14)  -   ראשונים בנביאים עיון   -         שני חלק

 נקודות 30  -(     6X5)  -   ראשונים בנביאים בקיאות  -    שלישי חלק

 נקודות 100       -  כ"סה 

 

 .פירושים בלי שלם ך"תנ (1)  :בשימוש מותר עזר חומר. ג

 .מתורגם ך"תנ (2)

 .לשימוש שאושר הזמן ציר (3)

 .דו־לשוני מילון (4)

 

 .ההוראות לפי, השאלון בגוף השאלות על לענות יש: מיוחדות הוראות. ד

 

 

 .כאחד ולנבחנים לנבחנות ומכוונות זכר בלשון מנוסחות זה בשאלון ההנחיות

 !בהצלחה

  /לדף מעבר המשך/

 על־יסודיים ספר לבתי בגרות: הבחינה סוג

 2018, ח"תשע חורף: הבחינה מועד

 2372: השאלון מספר
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 נקודות( 42) ובמדבר שמות בספרים עיון — ראשון חלק

 .נקודות( 14 - שאלה לכל) 4 - 1 מהשאלות שלוש על ענה

 

 א"י פרק, שמות  . 1

 '.ח-'ד בפסוקים עיין. א

 .שלושה ציין? 'ה בפסוק מוזכרים בכורות אילו  (1)      

            

            

 ?המכות  האחרות לביצוע' ה של השליחים היו מי? בכורות מכת את עשה מי', ד פסוק לפי  (2)      

            

            

 נקודות( 6) 

 'ט-'פסוקים חבעיין  . ב

 ?בכורות מכת בעקבות יקרה מה', ח בפסוק משה דברי לפי  (1)      

            

 בכורות? מכת לפני פרעה לב את' ה חיזק מדוע', ט פסוק לפי   (2)      

            

 נקודות( 6)

 

 .ג"כ-ב"כ פסוקים', י פרק, בשמות עיין (1)  . ג

 ?חושך במכת ישראל לבני קרה ומה יםלמצר   קרה מה          

            

 , זאת המוכיח א"י מפרק פסוק צטט. יםהמצר   ובין ישראל בני בין' ה הבדיל בכורות במכת גם  (2)      

 .בלשונך הפסוק את והסבר 

            

            

 נקודות( 2)
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 'כ פרק, שמות .2

 .ד"י-'א בפסוקים עיין   (1)  . א

 .אלה פסוקים מתוך" תעשה לא" מצוות ושלוש" עשה" מצוות שתי בלשונך כתוב             

            

            

            

 ?ימים אריכות הוא בעבורה המובטח שהשכר המצווה מהי  (2)       

            

 נקודות( 6)  

 .ז"י-ו"ט בפסוקים עיין. ב

 ?לבקשתם שלהם הנימוק היה ומה, ממשה ישראל בני ביקשו מה (1)      

            

            

 .משה דברי לפי, בסיני' ה התגלות של המטרות מן אחת ,בלשונך הסבר  (2)      

            

             

 נקודות( 6)

ש  " ( 1)   ג.  ֲעבּור י  גַּם בַּ ָמְך ו  י ע  ר  ב  דַּ ע ָהָעם ב  עֹוָלםמַּ ינּו ל  ָך יֲַּאמ   " )שמות י"ט, ט(ב 

 ?סיני הר במעמד משה אל' ה דיבר מה לשם, זה פסוק פי על

            

 .א"ל פסוק, ד"י פרק, בשמות עיין  (2)      

 .שני דבריםציין  ?זה פסוק פי על, ישראל בני על סוף ים קריעת של ההשפעה הייתה מה

            

            

 נקודות( 2)

  



 2372, מס' חתנ"ך, חורף תשע"                              - 4 -
 
 
 
 המרגלים חטא - ד"י פרק, במדבר   .3

 .ב"י-א"י בפסוקים עיין  (1) .  א

 ?למשה' ה הציע ומה, המרגלים חטא בעקבות ישראל לעם לעשות' ה רצה מה

            

            

 .ז"ט-ו"ט בפסוקים עיין  (2)      

 ?העם את יעניש שלא כדי' לה משה אמר מה             

            

            

 נקודות( 6)

 .ד"כ-'כ בפסוקים עיין. ב

 ?המרגלים חטא על העם של העונש היה מה  (1)      

            

 ?נענש לא ומדוע, הזה בעונש נענש לא מי  (2)      

            

             

 נקודות( 6)

 .ב"ל פרק, בשמות עיין. ג

  הדברים ובין העגל חטא לאחר' לה משה שאמר הדברים בין הדמיון מהו, ב"י-'ט פסוקים פי על

 ?המרגלים חטא לאחר' לה שאמר

            

            

 נקודות( 2)
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 ז"כ פרק, במדבר  .4

 .ג"י-ב"י בפסוקים עיין (1)  . א

 ?ומדוע, משה על' ה ציווה מה          

            

 ?לארץ־ישראל משה נכנס לא מדוע, ד"י פסוק לפי  (2)      

            

            

 נקודות( 6) 

 

 .ז"י-ו"ט בפסוקים עיין  (1)  . ב

 .העם של הבא המנהיג של התפקיד את בלשונך הסבר

            

 '.כ-ח"י בפסוקים עיין    (2)     

 ?ליהושע עוברת שההנהגה לעם להראות כדי משה יעשה מה       

            

             

 נקודות( 6)  

 .ד"י-'ט פסוקים, ב"ל פרק, בשמות עיין. ג

 ?ישראל עם על משה ֵהגן אירוע איזה בעקבות ( 1)     

            

 ?עליהם הגן הוא אופן באיזה  (2)     

            

             

 נקודות( 2)  
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 נקודות( 28)  ראשונים בנביאים עיון - שני חלק

 נקודות( . 14 - שאלה לכל) 7 - 5 מהשאלות שתיים על ענה

 

 'א פרק, ב שמואל .5

 '.ד-'א בפסוקים עיין  (1)   . א

 .דברים שלושה ציין? ולאנשיו לדוד שאול ממחנה שבא האיש סיפר מה  

            

            

 '.י-'ה בפסוקים עיין  (2)      

 ?זהמה הוא עשה לשאול, ומה היה ההסבר שלו למעשה   –על פי דברי הנער         

            

            

 (נקודות 6)

 .ב"י-א"י בפסוקים עיין  (1)  . ב

 דברים.  שלושהציין  ?הנער דברי בעקבות ואנשיו דוד עשו מה          

            

 ?העמלקי הנער גלֶהֶר  דוד של הנימוק היה מה .ז"ט-ג"י בפסוקים עיין  (2)       

            

 (נקודות 6)

 ?זאת להגיד אין ומדוע, ובאשקלון בגת לפלישתים להגיד שאין הדבר מהו. 'כ-ט"י בפסוקים עיין  (1)  . ג

            

            

 .זה בפסוק ויהונתן שאול על דוד שאמר הדברים מן שניים בלשונך תובכ .ג"כ בפסוק עיין  (2)      

            

            

 (נקודות 2)
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 שמואל א', פרק ט"ו. 6

 ?עמלק במלחמת שאול של החטא היה מה ( 1)   .א

            

 ?שָחטא לֵחטא שאול של ההסבר היה מה, ד"כ פסוק פי על (2)       

            

 נקודות( 6) 

 ?זה חטא על שאול של העונש היה מה (1)    .ב

            

 ?שאול של לעונשו המעיל קריעת בין הקשר מה. כח-כז פסוקים עיין (2)        

            

 נקודות( 6)

ָתָנּה" (1)    .ג ֵרֲעָך ּונ  ּטֹוב ל  ֶמךָ  הַּ  ?המלכות לו שתינתן הֵרעַּ  הוא מי -( ח"כ פסוק" )מ 

            

 ?המעיל נתינת לסמל יכולה מה ' .ה-'א פסוקים, ח"י פרק, א בשמואל עיין (2)       

            

            

 נקודות( 2)
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 הממלכה פילוג - א"י פרק, א מלכים .7

 .י"ג-'א בפסוקים עיין. א

 .אלה פסוקים פי על, שלמה המלך של חטאים שני ציין  (1)     

            

            

 מה היה עונשו של שלמה ומתי יתבצע עונש זה?    (2)     

            

 (נקודות 6)

 .ב"ל-ו"כ בפסוקים עיין. ב

 .שלמה של בממלכה נבט בן ירבעם של התפקיד היה מה הסבר (1)     

            

 ?לירבעם השילוני אחיה הנביא הבטיח מה (2)     

            

            

 (נקודות 6)

 .ג"י-א"י פסוקים, א"י פרק, א ובמלכים ח"כ-ד"כ פסוקים, ו"ט פרק, א בשמואל עיין. ג

 .לשלמה' ה דברי ובין לשאול שמואל דברי בין דמיון נקודת ציין  (1)      

            

            

 .לשלמה' ה דברי ובין לשאול שמואל דברי בין הבדל ציין  (2)      

            

            

            

 (נקודות 2)
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 נקודות( 30)  ראשונים בנביאים בקיאות - שלישי חלק

 .נקודות( 5 - שאלה לכל) 15 - 8 מהשאלות שש על ענה

 

 יהושע. 8

 . יהושע מספר פסוקים חלקי שלושה לפניך

 . נאמרו הם עניין לאיזה ובקשר, הדברים את אמר מי וכתוב, מהם בשניים בחר

ּיֹום"  .א ילגַּ  הַּ ת ֶאת ֹות  פַּ ים   ֶחר  רַּ צ         ".ֵמֲעֵליֶכם מ 

           

ֵנה"  .ב ֹזאת ָהֶאֶבן ה  ֶיה הַּ ה  ֵעָדה ָבנּו ת  י ל  יא כ  ָעה ה  ֵרי ָכל ֵאת ָשמ  מ      '"ה א 

           

ְך"  .ג ֶיה ָרחֹוק אַּ ה  ם ּוֵביָניו ֵביֵניֶכם י  י  פַּ ַאל  ָמה כ  ָדה אַּ מ        "בַּ

           

 

 יהושע.  9

 . בגבעונים לפגוע שרצו האמורי מלכי בחמשת נלחם יהושע

    ?האמורי במלכי במלחמתו' ה מאת יהושע שביקש המופת מהו .א

           

       ?זו במלחמה' ה עשה נוסף מופת איזה .ב

           

 

 שופטים  .10

ֲאָכל ָיָצא ֵמָהֹאֵכל" .א ז מַּ   (יד, יד שופטים" )ָמתֹוק ָיָצא ּוֵמעַּ

        .שמשון של החידה פתרון את בלשונך כתוב            

            

ֶתם לּוֵלא .ב ש  י ֲחרַּ ָלת  ֶעג  ָצאֶתם ֹלא ב  י מ  יָדת   (יח, יד שופטים" )ח 

         .שמשון דברי את בלשונך הסבר
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 שופטים   .11

         ?ברק גר והיכן דבורה גרה היכן .א

    ?הקרב בתחילת סיסרא של צבאו חנה והיכן ברק של צבאו חנה היכן .ב

           

 

 שמואל א'  .12

    ?גלעד יבש אנשי עם הברית לכריתת העמוני נחש של התנאי היה מה. א

           

     ?העמוני בנחש למלחמה יצטרף העם שכל כדי שאול עשה מה. ב

           

 

 'שמואל א. 13

 'ט פרק' א שמואלב עיין

        ?הנביא את לשאול הנער רצה מה .א

           

    ?הנער שהציע הפתרון ומהו, הנביא אל מהליכה שאול חשש מדוע .ב

           

 

 שמואל ב'. 14

        ?ושישה חודשים שנים שבע דוד לַּךמָ  היכן. א

        ?שנה ושלוש שלושים דוד לַּךמָ  היכן. ב

 

 מלכים א'. 15

         ?בגבעון' מה שלמה ביקש מה. א

      דברים. שלושה ציין  ?בגבעון' ה לו הבטיח מה. ב

           


