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לעולים חדשים

2 יחידות לימוד

הוראות לנבחן

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 המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש 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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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.

עם אחד שתי ממלכות

קרא מלכים א, כ"א, 16-1.   .1

/המשך בעמוד 3/
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ענה על סעיף א.

קרא פסוקים 2, 7-4 בקטע שלפניך.  )1( א. 

מפסוקים אלה אפשר להבין שלאחאב לא הייתה זכות חוקית להכריח את נבות לתת   

לו את כרמו.   

בסס טענה זו על שתי ראיות )הוכחות( מפסוקים אלה, והסבר כל ראיה )הוכחה(.         

)10 נקודות(  

קרא פסוק 3 בקטע שלפניך.  )2(

על  פי פסוק זה,  מדוע לא הייתה לאחאב זכות חוקית לקחת את הכרם של נבות?        

)5 נקודות(

ענה על אחד מהסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים 15-8 בקטע שלפניך, וגם שמות, כ"ב, 27 ודברים, י"ז, 7-6. ב. 

יש הטוענים שהחוקים הנזכרים בקטע משמות ובקטע מדברים שימשו בסיס למשפט   

שיזמה איזבל. 

הדגם והסבר טענה זו.  בסס את דבריך על הכתובים.      )10 נקודות(   

בהמשך הפרק נאמר על אחאב: "הרצחת וגם ירשת" )פסוק 19(. ג. 

מדוע אחאב נאשם ברצח נבות ובלקיחת הכרם אף על פי שאיזבל היא שיזמה ותכננה   

את הדברים?        )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/



תנ"ך, חורף תשע"ג, מס' 900161, 140 - 4 -
פרק שני  )75 נקודות(

בפרק זה חמישה נושאים )שאלות 11-2(, ובכל נושא שתי שאלות.
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, ד', 12-1.  .2

בפסוק 1 חוה נותנת ֶהסבר לֵשם קין: "קניתי איש את ה' ".         א. 

הסבר את דבריה.         )5 נקודות(  

בתשובה על השאלה "אי הבל אחיך", קין מנסה להסיר מעליו אחריות למעשהו.   )1( ב. 

הוכח טענה זו, ובסס אותה על הכתוב.       )4 נקודות(  

קרא פסוקים 2, 12-10 בקטע שלפניך וגם בראשית, ג', 19-17.  )2(

עונשו של אדם הראשון ועונשו של קין קשורים באדמה.   

ציין מהו העונש של כל אחד מהם, והסבר במה העונש של קין חמור יותר מהעונש של   

אדם.  בסס את דבריך על הכתוב.       )6 נקודות(
/המשך בעמוד 5/
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קרא בראשית, ט', 9-1.  .3

קרא פסוקים 4-1 בקטע שלפניך וגם בראשית, א', 30-28.  א. 

ציין והסבר נקודת דמיון אחת בין דברי האל בקטע שלפניך לדבריו   )1(

בבראשית, א', 30-28.        )5 נקודות(  

ציין הבדל אחד בין דברי האל בקטעים אלה, והסבר כיצד הבדל זה מלמד על פגיעה   )2(

בהרמוניה שהייתה בעולם מיד לאחר בריאתו )פרק א'(.        )5 נקודות(

קרא פסוק 6 בקטע שלפניך. ב. 

הסבר כיצד בפסוק זה בא לידי ביטוי הערך של קדושת חיי האדם, וציין מהו הנימוק המובא   

בפסוק לשמירה על קדושת החיים.         )5 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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אבות האומה

ענה על אחת מהשאלות 5-4.

קרא בראשית, כ"ט, 27-15.  .4

 

יעקב טוען כי לבן רימה אותו. א. 

מה היה ההסכם בין יעקב ללבן?  בסס את דבריך על הכתוב.      )4 נקודות(  )1(

במה רימה לבן את יעקב?  בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 26-22 בקטע שלפניך וגם בראשית, כ"ז, 35. ב. 

יש הרואים בפסוקים 26-25 בקטע שלפניך רמז להענשת יעקב על מעשה המרמה המתואר   

בבראשית, כ"ז, 35.

בסס קביעה זו על פסוקים אלה.         )7 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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קרא בראשית, מ"ד, 34-18.  .5

בקטע שקראת יהודה מדגיש כי בנימין חשוב מאוד ליעֹקב אביו.        )1( א. 
הבא מן הכתוב שתי דוגמאות לכך, והסבר כל דוגמה.        )6 נקודות(   

נאום יהודה מראה כי הוא מתאמץ לעשות הכול כדי למנוע את הניתוק של   )2(
בנימין מאביו.   

לפי פסוק 33, מהי ההצעה של יהודה כדי למנוע את הניתוק הזה?        )4 נקודות(  
קרא גם בראשית, ל"ז, 35-26. ב. 

הסבר כיצד היחס של יהודה לבנימין בקטע שלפניך עשוי ללמד על השינוי הפנימי   
שהתחולל אצל יהודה בעקבות מכירת יוסף אחיו )בראשית, ל"ז, 35-26(.  בסס את דבריך 

על הכתובים.       
)5 נקודות( /המשך בעמוד 8/ 
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עבדות וחירות

ענה על אחת מהשאלות 7-6.

קרא שמות, א', 16-7.  .6

קרא פסוקים 10-7 בקטע שלפניך. א. 

בפסוק 7 מתוארת הִהתרבות של בני ישראל במצרים.  )1(

הוכח, על פי פסוק 9, שמלך מצרים היה מוטרד מִהתרבות זו.       )4 נקודות(  

על פי פסוק 10, מדוע חשש מלך מצרים מִהתרבות בני ישראל בעתיד?         )2(

)3 נקודות(  

"הבה נתחכמה לו" )פסוק 10(. ב.  

על פי פסוקים 16-11 ציין שתי פעולות שמלך מצרים עושה נגד בני ישראל, והסבר מדוע   

כל אחת מהן יכולה להיחשב ִהתחכמּות.       )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 9/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 10.

/המשך בעמוד 10/
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קרא שמות, י"ד, 31-15.  .7

 

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 11/
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קרא פסוקים 28-15 בקטע שלפניך. א. 

מטרת הפעולות שהאל עושה היא לגרום לישראל לעבור את ים סוף בדרך בטוחה.  )1(

שלוש פעולות כאלה.  בסס את דבריך על הכתוב.      )6 נקודות( ֵר ט ּפָ   

על פי פסוקים 18-17, הסבר מטרה נוספת של פעולות האל.      )3 נקודות(  )2(

קרא פסוק 31 בקטע שלפניך. ב. 

יְראּו" בפסוק זה יש קשר של סיבה ותוצאה. ְרא" למילה "ַוּיִ בין המילה "ַוּיַ  

הסבר קשר זה.  בסס את דבריך על הכתוב.       )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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המסגרת החוקית של העם

ענה על אחת מהשאלות 9-8.

קרא שמות, י"ט, 9-1.  .8

בקטע שלפניך מתוארים שלבים בהכנה לברית שכרת ה' ִעם ַעם ישראל.

מהו המעמד המיוחד שה' מבטיח לבני ישראל על פי פסוק 6? הסבר .       )6 נקודות(  )1( א. 

האם העם קיבל עליו מעמד זה?  בסס את דבריך על הכתוב.       )3 נקודות(  )2(

קרא פסוק 3 ופסוקים 8-7 בקטע שלפניך.  )1( ב. 

הסבר את התפקיד של משה כפי שהוא בא לידי ביטוי בפסוקים אלה.  בסס את   

דבריך  על הכתוב.        )3 נקודות(

על פי פסוק 9, כיצד מתחזק מעמדו של משה בפני העם?         )3 נקודות(  )2(

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

 

בקטע שלפניך מובא "חוק המלך".  א. 

על פי פסוק 15, ציין שני תנאים לבחירת מלך בישראל.      )2 נקודות(  )1(

על פי פסוקים 20-16, ציין שתי דרישות מן המלך, והסבר מדוע עליו לעמוד בכל אחת    )2(  

מן הדרישות שציינת.        )7 נקודות(  

קרא גם מלכים א, י"א, 3-1. ב. 

האם שלמה פעל על פי הנאמר ב"חוק המלך" )בקטע שלפניך מספר דברים(?    

נמק ובסס את דבריך על הכתוב.      )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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גאולה ותקומה
ענה על אחת מהשאלות 11-10.

קרא ירמיה, א', 10-4.  .10

 

 

ירמיהו מסרב לקבל עליו את תפקיד נביא ה'.   )1( א. 

קרא את פסוק 6, והסבר שניים מן הנימוקים של ירמיהו לסירובו.  בסס את דבריך    

על הכתוב.       )4 נקודות(        

לירמיהו לא הייתה בחירה חופשית בנוגע לתפקיד שהוטל עליו.  )2(

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

בפסוק 10 יש רצף של שישה פעלים: "לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע". ב. 

מה אפשר ללמוד מן הפעלים האלה על שני הצדדים בנבואת הנביא ירמיהו?        )1(  

)3 נקודות(   

איזה מן הצדדים שציינת בסעיף )1( מקבל משקל רב יותר?  נמק.       )3 נקודות(     )2(  

/המשך בעמוד 15/



תנ"ך, חורף תשע"ג, מס' 900161, 140 - 15 -

קרא יחזקאל, ל"ז, 14-1.  .11

 

 

 

בפסוק 11 הנביא מצטט ִאמרה נפוצה בעם. א. 

הסבר מה אפשר ללמוד מאמרה זו על מצב העם.       )5 נקודות(  )1(

מה הן הנסיבות ההיסטוריות שהביאו את העם למצב זה?        )5 נקודות(       )2(

קרא פסוק 12 בקטע שלפניך. ב. 

הסבר את התשובה של יחזקאל על דברי העם )שבפסוק 11(.  בסס את דבריך על הכתוב.      

)5 נקודות(  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


