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משרד החינוך
הִמנהל הפדגוגי                                                                   אגף בכיר בחינות

מחברת בחינה

לנבחנים ולנבחנות שלום,
יש לקרוא את ההוראות בעמוד זה ולמלא אותן בדייקנות. אי־מילוי ההוראות עלול לגרום לתקלות ואף להביא לידי פסילת הבחינה.

הבחינה נועדה לבדוק הישגים אישיים, ולכן יש לעבוד עבודה עצמית בלבד. בזמן הבחינה אין להיעזר בזולת ואין לתת או לקבל חומר בכתב או 
בעל פה.

אין להכניס לחדר הבחינה חומר עזר — ספרים, מחברות, רשימות — חוץ מ“חומר עזר מותר בשימוש“ המפורט בגוף השאלון או בהוראות מוקדמות 
של המשרד. כמו כן אין להכניס לחדר הבחינה טלפונים או מכשירים אלקטרוניים אחרים. שימוש בחומר עזר שאינו מותר יוביל לפסילת הבחינה.

לאחר סיום כתיבת הבחינה יש למסור את המחברת למשגיח ולעזוב בשקט את חדר הבחינה.

יש להקפיד על טוהר הבחינות !

הוראות לבחינה
יש לוודא כי במדבקות הנבחן שקיבלת מודפסים הפרטים האישיים שלך. אין להוסיף או לשנות שום פרט במדבקות, כדי למנוע עיכוב בזיהוי   .1

המחברת וברישום הציונים.
אם לא קיבלת מדבקה, יש למלא בכתב יד את הפרטים במקום המיועד למדבקת הנבחן.  .2

אסור לכתוב בשולי המחברת )החלק המקווקו( משום שחלק זה לא ייסרק.  .3
לטיוטה ישמשו אך ורק דפי מחברת הבחינה שיועדו לכך.  .4

אין לתלוש או להוסיף דפים. מחברת שתוגש לא שלמה תעורר חשד לאי־קיום טוהר הבחינות.  .5
אין לכתוב שם בתוך המחברת משום שהבחינה נבדקת בעילום שם.  .6

! ה ח ל צ ה ב

יש לסמן במשבצת
يجب اإلشارة في المرّبع

אם ניתנה מחברת נוספת
إذا ُأعطي دفتر إضافّي

* الّتعليمات باللّغة العربّية على ظهر الّصفحة
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מדבקת נבחן והתאמות
ملَصقة ممتَحن ومالَءمات

חודש الشهر  שנה السنة
מועד  موعد

סמל ביה"ס
رقم المدرسة

מס' תעודת הזהות
رقم الهوّية

מדבקת שאלון
ملَصقة نموذج امتحان

יש להדביק כאן - מדבקת נבחן )ללא שם(
يجب هنا - إلصاق ملصقة ممتَحن )بدون اسم(
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وزارة الّتربية والّتعليم
اإلدارة الّتربوّية                                                                       القسم الكبير لالمتحانات

دفتر امتحان
حتّية للممتَحنني وللممتَحنات، 

يجب قراءة الّتعليمات في هذه الّصفحة والعمل وفًقا لها بدّقة.  عدم تنفيذ الّتعليمات قد يؤّدي إلى عوائق مختلفة وحّتى إلى إلغاء االمتحان.  
ُأعّد االمتحان لفحص الّتحصيالت الّشخصّية، لذلك يجب العمل بشكل ذاتّي فقط. أثناء االمتحان، ال ُيسمح طلب المساعدة من الغير، 

وال ُيسمح إعطاء أو الحصول على مواّد مكتوبة أو شفهّية. 
ال ُيسمح إدخال مواّد مساعدة - كتب، دفاتر، قوائم - إلى غرفة االمتحان، ما عدا "مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها" المفّصلة في نموذج 
االمتحان أو في تعليمات مسبقة من وزارة التربية والتعليم.  كما ال ُيسمح إدخال هواتف خلوّية أو أجهزة إلكترونّية أخرى إلى غرفة 

االمتحان. استعمال مواّد مساعدة ال ُيسمح استعمالها سوف يؤّدي إلى إلغاء االمتحان.
بعد االنتهاء من كتابة االمتحان، يجب تسليم الّدفتر للمراقب ومغادرة غرفة االمتحان بهدوء.   

د بنزاهة االمتحانات ! يجب الّتقّي

تعليمات لالمتحان
يجب الّتأّكد بأّن تفاصيلك الّشخصّية مطبوعة على ملَصقات الممتَحن الّتي حصلت عليها.  ال ُيسمح إضافة أو تغيير أّية تفاصيل في   .1

الملَصقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الّدفتر وفي تسجيل العالمات.
في حال عدم حصولك على ملَصقة، يجب ملء الّتفاصيل في المكان المعّد لملَصقة الممتَحن، بخّط يد.  .2

ال ُيسمح الكتابة في هوامش الّدفتر )في المنطقة المخّططة(، ألّنه لن يتّم مسح ضوئّي لهذه المنطقة.  .3
للمسّودة ُتستعَمل أوراق دفتر االمتحان المعّدة لذلك فقط.    .4

م ناقًصا ُيثير الّشّك بعدم االلتزام بنزاهة االمتحانات. ُيمنع نزع أو إضافة أوراق.  الّدفتر الّذي ُيسلَّ  .5
ال ُيسمح كتابة االسم داخل الّدفتر، ألّن االمتحان ُيفحص بدون ذكر اسم.  .6

ى لكم الّنجاح! نتمّن

2



3

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!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל   
מועד חורף נבצרים, תשפ"ב, 2022 מועד הבחינה:  משרד החינוך    

002381 מספר השאלון:       

שים לב: בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות. 
יש לענות על השאלות על פי הנחיות אלה.

תנ"ך
לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה: שעתיים. א. 

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

נקודות  52  –  )26x2(  – בראשית       – חלק א  

נקודות  48  –  )16x3(
ישעיה        – חלק ב  

מלכים ב, ישעיה, יונה, תהלים    – חלק ג  

נקודות  100   – סך הכול           

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

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

בחלקים ב–ג עליך לענות על 
שלוש שאלות סך הכול:
על שאלה אחת לפחות 
העוסקת בספר ישעיה, 

אך לא יותר משתי שאלות
 העוסקות בספר ישעיה.



תנ"ך, מועד חורף נבצרים, תשפ"ב, 2022, מס' 002381

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 4 
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העתקה של דברי פרשן בלי הסבר לא תיחשב לתשובה.

חלק א – בראשית )52 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 1–5 )לכל שאלה – 26 נקודות(.

פרק ג' – חטא אדם וחוה  .1

כתוב בלשונך הבדל אחד בין דברי ה' לאדם בפרק ב', פסוקים ט"ז–י"ז, לבין דברי האישה לנחש בפרק ג',     )1( א. 

פסוקים ב'–ג'.   

  

  

רש"י )לפסוק ד'(: " 'לא מות תמותון' — ְדחפּה עד שנגעה בו, אמר לה: כשם שאין מיתה בנגיעה, כך אין   )2(

 מיתה באכילה". 

על פי רש"י, הסבר כיצד השתמש הנחש בדברי האישה שבפסוק ג' כדי לשכנע אותה לעבור על דברי ה'.   

  

  

)10 נקודות(  

עיין בפסוקים י"ד–י"ט. ה' העניש את האדם ואת הנחש על פי העיקרון של "מידה כנגד מידה".  ב. 

הסבר כיצד העיקרון של "מידה כנגד מידה" בא לידי ביטוי בעונש שנתן ה' לנחש.  )1(

  

הסבר כיצד העיקרון של "מידה כנגד מידה" בא לידי ביטוי בעונש שנתן ה' לאדם.   )2(

  

  

)10 נקודות(

שיר השירים רבה, פרשה ג': "אמר רבי: עד שלא חטא ]שחטא[ אדם הראשון, היה שומע קול הדיבור ]של ה'[,  ג.  

ֹקלָך  'את  ונתחבא, שנאמר:  כיוון שחטא — כששמע קול הדיבור, נתיירא  ולא היה מתיירא,  עומד על רגליו 

שמעתי בגן ואירא' )פסוק י'(".

על פי רבי בשיר השירים רבה, מה גרם לאדם לפחד מקול ה'?          )1(

  

מדוע דבר זה גורם לַפַחד מקול ה'?  )2(

  

)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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פרק י"ב, פרק כ"ב – הניסיונות של אברהם  .2

עיין בשני הציוויים של ה' לאברהם: בפרק י"ב, פסוקים א'–ב' ובפרק כ"ב, פסוק ב'. 

ציין שתי נקודות דמיון בין הציוויים של ה' לאברהם.   )1( א. 

  

  

רש"י )לפרק י"ב, פסוק א'(: “ 'לך לך' — להנאתך ולטובתך".   )2( 

 רש"י מציין בהמשך דבריו )שאינם מצוטטים( שתי טובות שאברהם יזכה להן בזכות יציאתו מחרן. 

מה הן שתי הטובות האלה?

  

  

)10 נקודות(  

מדוע בציווי על העקדה האריך ה' בדבריו ולא אמר לאברהם מייד שהבן שצריך להיעקד הוא יצחק?   )1(  ב. 

כתוב הסבר אחד על פי פירוש שלמדת.  

   

ֲחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרֹו" )פרק כ"ב, פסוק ג'(.  ּבֶֹקר ַוּיַ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ "ַוּיַ  )2( 

 רש"י: " 'ויחֹבש' — הוא בעצמו, ולא ציווה לאחד מעבדיו, שאהבה מקלקלת את השורה". 

הסבר בלשונך את הביטוי "אהבה מקלקלת את השורה", וכתוב מדוע נאמר ביטוי זה בנוגע לאברהם.

  

  

)10 נקודות(  

עיין בדברי הרב משה צבי נריה שלפניך, וענה על השאלה שאחריהם. ג. 

“עיקר הניסיון )"לך לך"( היה בשינוי הערכים הגמור בהשקפתו של אברהם אבינו. איש החסד הגדול, הלב   

שהיה מלא אהבה לכל הנברא בצלם. 

]ה' הבטיח לאברהם[ "ואעשך לגוי גדול" ]...[ לנו נראה הדבר כהבטחה גדולה, כייעוד גדול ואילו "אב המון   

גויים" ]אברהם[ הרגיש בדברים אלו גם את השלילה, את הצמצום — לא אנושיות כללית אלא עם סגולה".

)הרב משה צבי נריה, נר למאור, עמ' 45–46(

על פי הרב נריה, הסבר את הקושי של אברהם בניסיון היציאה מחרן.   

 

 

 

  
)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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ו פרק כ"ה ופרק כ"ז – יעקב ועׂשָ  .3

עיין בפרק כ"ה, פסוקים כ"ט–ל"ד. א.  

כתוב בלשונך את הנימוק של עָשֹו להסכמתו למכור את הבכורה ליעקב.  )1(

  

  

מהו היחס של עָשֹו לבכורה? בסס את תשובתך על הכתוב.  )2(

  

  

)10 נקודות(

עיין בפרק כ"ז, פסוקים ב'–י'.  ב.  

כנן יצחק לברך את עָשֹו, ומדוע דווקא בברכה זו? על פי פירוש שלמדת, באיזו ברכה ּתִ  )1(

  

  

על פי הפירוש שכתבת בסעיף הקודם, מדוע התנגדה רבקה לתוכניתו של יצחק?  )2(

  

  

)10 נקודות(

ו. ו מבקש מיצחק שיברך אותו, ורש"י מפרש את תשובת יצחק על בקשת עׂשָ עׂשָ ג.  

ו[: מה תועלת לך בברכה, אם תקנה  רש"י )לפסוק ל"ז(: " 'הן גביר שמתיו לך' — ]...[ אמר לו ]יצחק לעׂשָ  

נכסים שלו הם ]של יעקב[, שהרי גביר שמתיו לך". 

על פי רש"י, הסבר את תשובת יצחק לבקשת עשו.  

 

  

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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פרק ל"ז  .4

עיין בפרק ל"ז, פסוקים א'–י"א. א. 

לֹם" )פסוק ד'(.  רֹו ְלׁשָ ּבְ ְנאּו ֹאתֹו ְולֹא ָיְכלּו ּדַ ׂשְ "ַוּיִ  )1(   

ציין שני גורמים לשנאת האחים כלפי יוסף, על פי פסוקים ב'–ד'.   

  

  

ָבָריו" )פסוק ח'(.   ֹנא ֹאתֹו ַעל ֲחלֹֹמָתיו ְוַעל ּדְ "ַוּיֹוִספּו עֹוד ׂשְ  )2( 

הסבר מה בתוֶכן של חלומות יוסף הגביר את שנאת האחים כלפיו.

  

  

)10 נקודות(  

ִני" )פסוק י"ג(. ָלֲחָך ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר לֹו ִהּנֵ ֶכם ְלָכה ְוֶאְשׁ ְשׁ ָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחיָך רִֹעים ּבִ "ַוּיֹאֶמר ִיְשׂ  )1( ב. 

על פי פירוש שלמדת, כתוב מהו השבח שאפשר ללמוד על יוסף מדבריו לאביו.  

  

  

 )2(  כיצד כינה יהודה את יוסף בדבריו לאחיו בפסוקים כ"ו–כ"ז, ומהו הרגש שביטא יהודה באמצעות השימוש 

בכינוי זה? 

  

  

)10 נקודות(  

עיין בפירוש רלב"ג שלפניך לפרק ל"ז, פסוקים כ"א–כ"ד. ג. 

"כשראה ראובן רצון ֶאָחיו להרוג את יוסף, וראה שאם יאמר להם שיעזבוהו, לא ישמעו לו מרוב שנאתם   

אותו — הנה שינה את רצונם מעט־מעט, ואמר להם שלא ישפכו דם, אך ישליכו אותו בבור וימות מעצמו".         

)מעובד על פי תועלות רלב"ג לפסוקים כ"א–כ"ד(
על פי רלב"ג, באיזו דרך פעל ראובן כדי למנוע את הריגת יוסף?   

  

  

)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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פרק מ"ב  .5

עיין בפסוקים ט"ו–כ"א. 

ִביאּו ֵאַלי" )פסוק כ'(. ֹטן ּתָ "ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהָקּ  )1( א. 

על פי פירוש שלמדת, הסבר מדוע היה חשוב ליוסף שבנימין יובא למצרים.   

  

  

)2(  על פי פסוקים ט"ו–י"ז, מה גזר יוסף על האחים בתחילה?   

  

על פי פסוקים י"ט–כ', מה גזר יוסף על האחים בהמשך?  

  

)10 נקודות(  

ָאה  ן ּבָ ָמְענּו ַעל ּכֵ ִהְתַחֲננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ׁשָ ר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ּבְ ִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאׁשֶ "ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאׁשֵ ב. 

ָרה ַהּזֹאת" )פסוק כ"א(.  ֵאֵלינּו ַהּצָ

כתוב בלשונך על מה התוודו אחי יוסף.  )1(   

   

  

מדוע התוודו אחי יוסף על חטאם דווקא בנקודת זמן זו? ענה על פי פירוש שלמדת.  )2(

  

  

  

)10 נקודות(  

ֹטן ֶאת ָאִבינּו ַהּיֹום... ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף  ה ַהּקָ ָנַען ְוִהּנֵ ֶאֶרץ ּכְ ֵני ִאיׁש ֶאָחד ּבְ ר ֲעָבֶדיָך ַאִחים ֲאַנְחנּו ּבְ ֵנים ָעׂשָ "ַוּיֹאְמרּו ׁשְ ג. 

ם" )פסוקים י"ג–י"ד(. ִלים ַאּתֶ י ֲאֵלֶכם ֵלאֹמר ְמַרּגְ ְרּתִ ּבַ ר ּדִ הּוא ֲאׁשֶ

פירוש "כלי יקר" לפסוק י"ד: "למה אין זה האח הקטן איתכם? אלא ודאי שהיה פה עימכם והלך לו, כי כבר   

שמע איזה חידוש במקום זה, ושלחתם אותו אל משלחכם ]מי ששלח אתכם[ להגיד את אשר שמע כבר, 

ואתם נשארתם פה לרגל עוד".

יוסף מאשים את אחיו שהם מרגלים. על פי "כלי יקר", כיצד הוכיח יוסף טענה זו?

 

 

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 9 

9 

שים לב! בחלקים ב–ג )שאלות 6–12( עליך לענות על שלוש שאלות סך הכול: על שאלה אחת 

 לפחות העוסקת בספר ישעיה, אך לא יותר משתי שאלות העוסקות בספר ישעיה 

)לכל שאלה – 16 נקודות(.

חלק ב – ישעיה

ישעיה, פרק א', פרק ה'  .6

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.    

   

   

)6 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 עם ישראל.  )2(

   

   

)6 נקודות(  

מהו ההבדל בין החטאים שעליהם צפוי העם להיענש על פי דברים, פרק י"א, פסוקים ט"ז–י"ז, ובין החטא  ג. 

המוזכר בישעיה, פרק ה', פסוק ז'? 

    

  

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 10/
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10

ישעיה, פרק נ"ח   .7

מהי תלונת העם, על פי פסוק ג'?  )1( א. 

  

  

עיין בפסוקים ה'–ז'. כיצד העם נוהג ביום הצום, ומהו הצום הרצוי בעיני ה'?  )2(

  

  

)6 נקודות(

כתוב את ההלכה בנוגע לדיבור בשבת הנלמדת מפסוק י"ג, וצטט את המילים בפסוק שהלכה זו   )1(  ב.  

נלמדת מהם.  

   

 

כיצד העיקרון של "מידה כנגד מידה" בא לידי ביטוי בפסוקים י"ג–י"ד?   )2(

   

 

)6 נקודות(

עיין בפסוק י"ג ובפירוש מלבי"ם שלפניך.  ג.  

מלבי"ם )לפסוק י"ג(: "בשבת יש שני ציוויים: א. השביתה ממלאכה. ב. העונג".  

הבא מן הפסוק ציטוט המתאים לכל אחד מן הציוויים. הסבר בלשונך כל אחד מן הציטוטים.  

  

  

  

)4 נקודות(  

/המשך בעמוד 11/
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חלק ג – מלכים ב, ישעיה, יונה, תהלים
שים לב: שאלה 9 מיועדת לתלמידים שלמדו את יחידת הבחירה "ביטחון והשתדלות".

מלכים ב, פרק י"ח  .8

עיין בפסוקים י"ט–כ"ה.  

ֵקה? מה הייתה המטרה של נאום ַרְבׁשָ  )1( א. 

    

הסבר בלשונך שני טיעונים מפסוקים אלה שטען רבשקה כדי להשיג את מטרתו:  )2(

טיעון אחד מן התחום הצבאי וטיעון אחד מן התחום הדתי.   

   

       

)8 נקודות(   

עיין בפסוקים כ"ח–ל"ה.  ב. 

ָגן ְוִתירֹוׁש ֶאֶרץ ֶלֶחם ּוְכָרִמים ֶאֶרץ ֵזית ִיְצָהר ּוְדַבׁש" )פסוק ל"ב(. "ֶאֶרץ ּדָ  )1(

מהי הארץ שמתוארת בפסוק זה, ומדוע היא מתוארת באופן זה?  

  

על פי פסוקים ל"ג–ל"ה, כתוב טיעון נוסף של רבשקה שנועד לשכנע את תושבי ירושלים כי דבריו נכונים.   )2(

  

)8 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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שים לב: שאלה זו מיועדת לתלמידים שלמדו את יחידת הבחירה "ביטחון והשתדלות".

ביטחון והשתדלות   .9
עיין בישעיה, פרק ל"א, פסוק א'. מי הם הצדדים בברית המתוארת בפסוק זה?   )1(  א. 

מהי טענת הנביא נגד ברית זו?   
  
  

ֵמְך ִאיׁש ָעָליו ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה"  ר ִיּסָ ֶנה ָהָרצּוץ... ֲאׁשֶ ֶעֶנת ַהּקָ ָך ַעל ִמׁשְ ה ָבַטְחּתָ ּלְ ה ִהּנֵ "ַעּתָ  )2( 
 )מלכים ב, פרק י"ח, פסוק כ"א(. 

הסבר את הדימוי שבו רבשקה משתמש כדי ללעוג לברית זו. 
  
  

)8 נקודות(
לפניך תצלום של מנסרת סנחריב, ועליה כתוב: "והוא שלח אליי לנינוה עיר מלכותי ]...[ שלושים כיכר זהב". ב.  

)תמונה מאת Hanay מתוך ויקיפדיה( 

הסבר מהי מנסרת סנחריב.   )1(
  
  

עיין במלכים ב, פרק י"ח, פסוקים י"ג–ט"ז.   )2( 
ָהֵבא ראיה מן הפסוקים שהמלך שמסופר עליו במנסרת סנחריב הוא חזקיהו. 

  
  

)8 נקודות(

/המשך בעמוד 13/
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13

ישעיה, פרק ב'   .10

ִמים" )פסוק ב'(.  ַאֲחִרית ַהּיָ “ְוָהָיה ּבְ  )1(  א. 

על פי פירוש שלמדת, הסבר את המושג “אחרית הימים".    

  

על פי פרק ב', פסוקים א'–ד', מה יהיה התפקיד של ירושלים ובית המקדש באחרית הימים?   )2(

  

  

)8 נקודות(  

ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות" )פסוק ד'(. תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ים ְוִכּתְ ים ַרּבִ ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ ַפט ּבֵ “ְוָשׁ  )1( ב. 

על פי פירוש שלמדת, הסבר את הקשר בין שני החלקים של הפסוק שלפניך.  

  

  

כתוב מהו הניגוד בין ירושלים של אחרית הימים כפי שהיא מתוארת בפרק ב' ובין ירושלים בימי ישעיהו  )2(  

כפי שהיא מתוארת בפרק א', פסוקים כ"א–כ"ג.  

  

  

)8 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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יונה  .11

רד"ק )לפרק א', פסוק א'(: "ויש לשאול: למה נכתבה נבואה זו בכתבי הקודש, וכולה על נינוה שהייתה  א.  

מאומות העולם, ואין בו זכר לישראל, ואין בכל הנביאים זולתה כמוה?".

הסבר בלשונך את הקושי של רד"ק.   )1(

  

  

לפי פירוש שלמדת, השב על הקושיה של רד"ק.   )2(

  

  

)8 נקודות(

על פי פרק ג', פסוקים ג'–ד', מה היה גודלה של העיר נינוה? כמה זמן הלך בה יונה? מה אפשר ללמוד     )1( ב. 

מנתונים אלה על היחס של יונה לשליחותו?   

  

  

הבא ראיה נוספת, על פי פרק ד', ליחס של יונה לשליחותו.   )2(

  

  

)8 נקודות(    

/המשך בעמוד 15/
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نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

15

תהלים, מזמור קכ"ו  .12

חלק את המזמור לשני חלקים לפי תוכנם, ותן שם לכל חלק. ציין מה הם הפסוקים שבכל חלק.  )1( א. 

  

  

כתוב את אחת מן המילים המנחות במזמור, והסבר מה היא מבטאת.  )2(

  

  

)8 נקודות(

על פי מה שלמדת, מהו הקושי בטענה שדוד חיבר את המזמור?   )1( ב. 

  

  

כתוב שתי תשובות לקושי זה.  )2(

  

  

)8 נקודות(

/בהמשך דפי טיוטה/
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טיוטה
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"איתך בכל מקום, גם בבגרות.
בהצלחה, מועצת התלמידים והנוער הארצית"

"معك في كّل مكان، وفي البچروت أيًضا. 
بالّنجاح، مجلس الّطّلب والّشبيبة القطرّي"

מדבקת משגיח

ملصقة مراقب
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