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השאלות
פרק ראשון — בראשית  )48 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — 24 נקודות(.

בכל שאלה שבחרת, ענה על כל הסעיפים )לכל סעיף — 8 נקודות(.

קרא בראשית, פרק י"ג, פסוקים א'-י"ז.  .1

קרא פסוקים א'-ט'. א. 

על מה הייתה המריבה בין רוֵעי אברם ובין רוֵעי לוט?         )4 נקודות(  )1(

מה הציע אברם ללוט כדי לסיים את המריבה?         )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים י'-י"ג. ב. 

על פי פסוקים אלה, למה בחר לוט להתיישב בכיכר הירדן?          )4 נקודות(  )1(

על פי הכתוב, הבחירה של לוט להתיישב בכיכר הירדן הייתה בחירה מוטעית.  )2(

הבא לכך הוכחה אחת מן הכתוב והסבר אותה.       )4 נקודות(  

קרא פסוקים ח'-י"ג.  )1( ג. 

על פי פסוקים אלה, האם לדעתך הפתרון שהציע אברם לסיום המריבה הוא פתרון הוגן לשני הצדדים?    

נמק את דבריך.     )4 נקודות(

קרא פסוקים י"ד-י"ז.  )2(

מה הבטיח ה' לאברם לאחר סיום המריבה?          )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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קרא בראשית, פרק כ"ד, פסוקים א'-כ"א, ופסוקים ל"ד-ל"ו.  .2

קרא פסוקים א'-ט'. א. 

אברהם שלח את עבדו לשליחות חשובה.  

מהי השליחות?        )4 נקודות(  )1(

הסבר את השבועה שהשביע אברהם את העבד ואת האזהרה שהזהיר אברהם את העבד.         )4 נקודות(   )2(

קרא פסוקים י"א-כ"א. ב. 

ציין תכונה אחת שהעבד רוצה שתהיה לכלה המיועדת ליצחק.        )4 נקודות(  )1(

הבא הוכחה אחת מן הכתוב שהתכונה שציינת בתת־סעיף )1( קיימת אצל רבקה, והסבר את ההוכחה.           )2( 

)4 נקודות(

על פי פסוק ט"ו, מה היה הקשר המשפחתי בין רבקה לבין אברהם לפני שהיא הייתה האישה של יצחק?      )1(  ג. 

)4 נקודות(  

קרא פסוקים ל"ד-ל"ו.  )2(

כיצד העבד של אברהם מנסה לשכנע את המשפחה של רבקה לתת את רבקה ליצחק?             

)4 נקודות( 

קרא בראשית, פרק מ"ח, פסוקים א'-כ'.  .3

בקטע זה יעקב )ישראל( מברך את צאצאיו. א. 

מהי הִקְרבה המשפחתית בין יעקב ובין המבורכים?           )4 נקודות(  )1(

קרא גם בראשית, פרק מ"ז, פסוק כ"ט, והסבר מדוע הברכה לצאצאים ניתנת דווקא במועד זה.         )2( 

)4 נקודות(

קרא פרק מ"ח, פסוק ה'. ב. 

מכל אחד מבניו של יעקב יצא שבט אחד, וִאילו מיוסף יצאו שני שבטים.  

מי הם שני השבטים שיצאו מיוסף?          )5 נקודות(  )1(

לדברי יעקב, מהו ההסבר שיצאו מיוסף שני שבטים?         )3 נקודות(  )2(

קרא פסוקים י"ז-כ'. ג. 

יעקב מניח את ידיו על ראשי שני הבנים בסדר מסוים, וִאילו יוסף מנסה לשנות את הסדר.  

באיזה סדר יעקב מניח את ידיו על ראשי הבנים, ומדוע יוסף מנסה לשנות זאת?          )5 נקודות(  )1(

מהו הנימוק של יעקב לסדר שבו הוא מניח את ידיו על הראשים של שני הבנים?       )3 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — שמות  )24 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 5-4.

בשאלה שבחרת ענה על כל הסעיפים )לכל סעיף — 8 נקודות(.

קרא שמות, פרק י"ג, פסוקים י"ז-כ"ב.  .4

בקטע זה מסופר על היציאה של בני ישראל ממצרים. א. 

קרא פסוקים י"ז-י"ח.  

מדוע לא הוביל אלוהים את בני ישראל דרך ארץ פִלׁשתים? הסבר.          )4 נקודות(  )1(

מהו מסלול ההליכה שבחר אלוהים בעבור בני ישראל?         )4 נקודות(  )2(

לפי פסוקים כ"א-כ"ב, ציין שני אמצעים שבעזרתם הוליך ה' את בני ישראל במסע במדבר.         )4 נקודות(  )1( ב. 

הסבר כיצד כל אחד מהם עזר לבני ישראל.        )4 נקודות(  )2(

קרא שמות, פרק י"ג, פסוק י"ט, וגם בראשית, פרק נ', פסוקים כ"ד-כ"ה. ג. 

בבראשית, פרק נ', פסוקים כ"ד-כ"ה, מוזכרת שבועה שהשביע יוסף את בני ישראל, ובשמות, פרק י"ג, פסוק י"ט   )1(

מתואר קיום השבועה.

מהי שבועה זו?          )4 נקודות(  

קרא גם את הקטע מן הצוואה של בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת היהודים:  )2(  

"אני מבקש ]...[ להיקבר ]...[ על יד אבי ]בעיר וינה[ ולשכב שם עד שהעם היהודי יעלה את גופתי     

לארץ־ישראל ]...[". )מעובד על פי על המשמר, 31/7/1949( 

מהי נקודת הדמיון בין הבקשה של הרצל ובין השבועה שהשביע יוסף את בני ישראל?          )4 נקודות(  

קרא שמות, פרק כ', פסוקים א'-י"ח )שים לב: ייתכנו שינויים בחלוקת הפסוקים בין מהדורות תנ"ך שונות(.  .5

הבא דיבר אחד שבין אדם לאלוהים והסבר אותו.          )4 נקודות(  )1( א. 

הבא שני דיברות שבין אדם לחברו.          )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים ח'-י"א, על הדיבר העוסק ביום השבת, מן המילים "ָזכֹור את יום השבת לקדשו" ועד המילים "על כן  ב. 

ברך ה' את יום השבת ויקדשהו".

יש האומרים שבדיבר זה יש שתי מצוות: מצוות עשיית המלאכה ומצוות הפסקת המלאכה.  

צטט את המילים העוסקות במצוות עשיית המלאכה והסבר אותן.          )3 נקודות(  )1(

הסבר את הנימוק המופיע בפסוקים אלה למצוות הפסקת המלאכה.          )5 נקודות(  )2(

קרא פסוקים ט"ו-י"ח, מן המילים "וכל העם רֹאים את הקולֹת" עד המילים "אשר שם האלֹהים". ג. 

מה העם מבקש ממשה, ומהי הסיבה לבקשה זו?          )5 נקודות(  )1(

הסבר את התשובה של משה על בקשה זו של העם.        )3 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 5/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 6.

/המשך בעמוד 6/
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פרק שלישי — נושאי הבחירה  )28 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 10-6 )לכל שאלה — 14 נקודות(.

ענה על סעיף א חובה )6 נקודות(, ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )8 נקודות(. 

שיבת ציון

קרא נחמיה, פרק ח', פסוקים א'-י"ב.  .6

/המשך בעמוד 7/
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ענה על סעיף א — חובה.

מהו האירוע המתואר בקטע שלפניך, ובאיזו תקופה בתולדות עם ישראל הוא אירע?         )4 נקודות(  )1( א. 

בפסוק ז' מוזכרים שמותיהם של כמה אנשים.  )2(

על פי הקטע שלפניך, הסבר מה היה תפקידם באירוע המתואר.         )2 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

יש הטוענים כי הרעיון שבא לידי ביטוי בקטע שלפניך הוא שהתורה שייכת לכל אדם בישראל. ב. 

הבא שתי הוכחות מן הכתוב המחזקות טענה זו. הסבר את ההוכחות.  

האירוע המתואר בקטע שלפניך עורר התרגשות גדולה בקרב העם.   ג. 

הבא הוכחה אחת מן הכתוב התומכת בקביעה זו, והסבר אותה.         )4 נקודות(  )1(

לדעתך, מדוע עורר האירוע התרגשות כה גדולה? בסס את דבריך על הכתוב.        )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 8/
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נביא ונבואה

קרא ירמיה, פרק ל"ח, פסוקים א'-י"ג.  .7

/המשך בעמוד 9/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים א'-ה'. א. 

מה ירמיהו מנבא על פי פסוקים ב'-ג'?         )3 נקודות(  )1(

שרי יהודה כועסים על נבואה זו של ירמיהו.  )2(

מה שרי יהודה מאשימים את ירמיהו?         )3 נקודות( על פי פסוק ד', ּבְ  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ד'-ה'.  ב. 

השרים מבקשים מן המלך להעניש את ירמיהו על נבואתו.

מהו העונש שהשרים דורשים להטיל על ירמיהו?         )3 נקודות(  )1(

תגובת המלך על בקשת השרים מעידה על חולשתו של המלך.  )2(

הסבר קביעה זו. בסס את דבריך על הכתוב.         )5 נקודות(  

קרא פסוקים ו'-י"ג. ג. 

מי הציל את ירמיהו מן העונש?        )3 נקודות(  )1(

המציל פעל מתוך רחמים. הבא מן הפסוקים ראיה אחת לביסוס קביעה זו, והסבר אותה.         )5 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 10/
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חוק וחברה
קרא דברים, פרק ט"ו, פסוקים א'-י"א.  .8

ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים א'-ו'. א. 

הסבר את המצווה הכתובה בפסוקים א'-ב'.        )4 נקודות(  )1(

על פי הכתוב בפסוק ד', מה הגמול המובטח לעם אם יקיים מצווה זו?         )2 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

בפסוק ט' מפורט חשש מהתנהגות לא רצויה של העם. ב. 

מהי ההתנהגות הלא רצויה?        )4 נקודות(  )1(

לפי פסוק ט', מדוע העם עלול להתנהג בדרך לא רצויה זו?         )4 נקודות(  )2(

על פי פסוקים ז'-י', הסבר כיצד המחוקק מנסה לגרום לעם לקיים את חוק השמיטה. בסס את דבריך   )1(  ג. 

על הכתוב.       )4 נקודות(  

לדעתך, מדוע המחוקק מזהיר את מי שלא יקיים את החוק הזה?          )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 11/
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מזמורי תהלים

קרא תהלים, מזמור ק"ל.  .9

ענה על סעיף א — חובה.

במזמור זה אדם הנמצא במצוקה פונה לאל.  א. 

הבא ראיה אחת למצוקת האדם והסבר אותה.  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

הסבר שתי ציפיות של האדם מן האל. בסס את דבריך על הכתוב. ב. 

ְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר" )פסוק ו'(. י ַלאֹדָני ִמׁשּ "ַנְפׁשִ ג. 

על פי פסוק זה, האדם בטוח כי האל יענה לו. הסבר קביעה זו.  

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

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ספרות החוכמה — הרהורים על החיים
קרא איוב, פרק ב', פסוקים א'-י'.  .10

ענה על סעיף א — חובה.

על פי פסוקים ד'-ה', מדוע לדברי השטן לא קילל איוב את אלוהים? א. 

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

באיוב, פרק א' מסופר כי השטן פוגע באיוב. על פי המסופר בקטע מפרק ב' שלפניך, מהי הפגיעה הנוספת    )1( ב. 

שפגע השטן באיוב?         )4 נקודות(  

האם הפגיעה הנוספת גרמה לאיוב לקלל את אלוהים? הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.    )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים ט'-י'. ג. 

מה אשתו של איוב מציעה לו לעשות?        )3 נקודות(  )1(

הסבר מדוע איוב אינו מקבל את ההצעה של אשתו. בסס את דבריך על הכתוב.         )5 נקודות(  )2(


