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אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 
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הערה: בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.

מועד קיץ
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השאלות
פרק ראשון — בראשית  )40 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

בכל שאלה שבחרת, ענה על סעיף א חובה )8 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )12 נקודות(.

קרא בראשית, פרק כ"ב, פסוקים א'-י"ט.  .1

ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים א'-ב' ופסוקים ט'-י"ב. א. 

מהו הניסיון שבו ניסה אלוהים את אברהם? הסבר את דבריך.         )4 נקודות(  )1(

על פי פסוקים אלה, האם עמד אברהם בניסיון? הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.      )4 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא פסוקים ב'-ג' וגם בראשית, פרק י"ח, פסוקים כ"ג-ל"ב. ב. 

לדעתך, באיזה משני הפרקים באה לידי ביטוי אמונה חזקה יותר של אברהם בה'? נמק את תשובתך ובסס אותה   

על שני הכתובים.

קרא פסוק ו', פסוק ח' ופסוק י"ט.  )1( ג. 

יש הטוענים שמן הפסוקים האלה אפשר ללמוד שלאחר העקדה נותק הקשר בין אברהם ליצחק.  

הסבר טענה זו, ובסס אותה על הפסוקים.        )6 נקודות(  

קרא גם בראשית, פרק כ"ד, פסוקים ס"ב-ס"ד.  )2(

הסבר כיצד פסוקים אלה יכולים לחזק טענה זו.         )6 נקודות(  

       

/המשך בעמוד 3/
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קרא בראשית, פרק כ"ח, פסוקים י'-כ"ב.  .2

ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים י'-י"ד.   )1( א. 

על פי פסוקים אלה, ציין שתי הבטחות שה' מבטיח ליעקב. בסס את דבריך על הכתוב.          

)5 נקודות(

קרא פסוק ט"ו.  )2(

על פי פסוק זה, ציין הבטחה אישית אחת הניתנת ליעקב.        )3 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא פסוקים י"ב-ט"ו וגם בראשית, פרק י"א, פסוקים ג'-ה'.  )1( ב.	

בכל אחד מן הקטעים מתואר חיבור, או ניסיון לחיבור, בין שמיים לארץ.  

על פי כל אחד מן הקטעים, כתוב מהו האמצעי ליצירת החיבור, ומיהו יוזם החיבור.         )6 נקודות(  

קרא פסוקים ט"ז-י"ט.  )2( 

יש הטוענים שבעקבות הקשר בין השמיים לארץ יעקב מרגיש שנוצר קשר בינו ובין ה'.

הבא מן הפסוקים שתי ראיות לביסוס טענה זו, והסבר כל ראיה.        )6 נקודות(   

קרא פסוקים י"ג-ט"ו ופסוקים כ'-כ"ב. ג. 

בפסוקים כ'-כ"ב יעקב מצטייר כספקן המבקש לכפות על ה' לקיים את הבטחותיו.  

הסבר טענה זו לאור ההבטחות של ה' בפסוקים י"ג-ט"ו. בסס את דבריך על הכתוב.  

/המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, פרק מ"ד, פסוקים י"ז-ל"ד ובראשית, פרק מ"ה, פסוקים א'-ג'.        .3

ענה על סעיף א )חובה(.  

יהודה  נושא נאום ארוך באוזני יוסף שליט מצרים כדי שיבטל את החלטתו. א.  

על פי פרק מ"ד, פסוק י"ז, מה הייתה ההחלטה של יוסף?       )4 נקודות(   ) 1(

על פי פרק מ"ה פסוקים א'-ג', הסבר כיצד השפיע הנאום של יהודה על יוסף.       )4 נקודות(   ) 2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא בראשית, פרק מ"ד, פסוקים  כ'-ל'.   ב.		

על פי הנאום, נראה כי יהודה מבין את רגשותיו של אביו וחומל עליו.

הבא שלוש דוגמאות לכך מפסוקים אלה והסבר כל אחת מהן.  

קרא בראשית, פרק מ"ד, פסוקים ל'-ל"ד וגם בראשית, פרק ל"ז, פסוקים כ"ה-כ"ח.  )1( ג.	

על פי פרק מ"ד יהודה נהג באחריות כלפי בנימין, ואילו על פי פרק ל"ז יהודה נהג בחוסר אחריות כלפי יוסף.    

הסבר קביעה זו ובסס אותה על שני הפרקים.        )6 נקודות(

קרא בראשית, פרק ל"ז, פסוקים ל"ב-ל"ה.    ) 2( 

 על פי פסוקים אלה, כיצד אפשר להסביר את השינוי שחל ביהודה? בסס את דבריך על הכתוב.

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 5/
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פרק שני — שמות  )20 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 5-4 )20 נקודות(.

בשאלה שבחרת, ענה על סעיף א חובה )8 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )12 נקודות(.

קרא שמות, פרק י"ד, פסוקים ט"ו-ל"א.  .4

ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים י"ט-כ"ה.  א.  

על פי פסוקים אלה, על מי ה' מגן ואת מי הוא תוקף?        )3 נקודות(  )1(

על פי פסוקים אלה, ציין והסבר דרך הגנה אחת וציין דרך תקיפה אחת.       )5 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא פסוקים כ"ו-ל"א. ב. 

צטט מפסוקים אלה שני משפטים המעידים על עוצמת הפגיעה של ה' במצִרים, והסבר כל אחד מהם.   )1( 

)6 נקודות(

קרא את המדרש שלפניך.   )2(

"ִּבקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקב"ה: מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?!"   
                      )מגילה, י', ע"ב(

על פי המדרש, הסבר את היחס של ה' כלפי המצרים הטובעים.        )6 נקודות(  
 

קרא פסוק י"ז ופסוק כ"ח.   )1(  ג. 

הסבר קושי מוסרי שיכול לעלות מן הפעולות של ה' המתוארות בפסוקים אלה.       )6 נקודות(  

קרא את דברי הרמב"ם:  )2(

"ֲאָבל ַּפְרֹעה ְוִסיָעתֹו ]...[ ְוָחְמסּו ַהֵּגִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבתֹוָכם ]עשקו את בני ישראל[ ְוִעְּולּו ֲעֵליֶהם ָעֶול ָּגמּור    

]...[ ְוֹזאת ַהְּפֻעָּלה ָהְיָתה ֵמֶהם ִּבְבִחיָרָתם ִמְּבִלי ַהְכֵרַח, ַרק ְּבֹרַע ְלָבָבם. ְוָהָיה ֹעֶנׁש ַהֵּׁשם יְתָּבֵרְך ָלֶהם ַעל ֶזה 

ְלָמְנָעם ֵמַהְּתׁשּוָבה, ַעד ֶׁשָּיחּולּו ֲעֵליֶהם ֵמָהֳעָנִׁשים ַמה ֶּׁשָהָיה ָראּוי ָלֶהם ִמן ַהִּדין". 

                )שמונה פרקים, פרק שמיני(
הסבר את תשובת הרמב"ם על הקושי שציינת בתת־סעיף )1(.       )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמות, פרק ל"ב, פסוקים ט"ו-ל"ה.   .5

ענה על סעיף א )חובה(.

ציין שתי פעולות שעשה משה בעקבות חטא העגל. בסס את דבריך על הכתוב.      )5 נקודות(   )1( א. 

הסבר החלטה אחת של ה' בעקבות חטא העגל.  בסס את דבריך על הכתוב.       )3 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא פסוקים ט"ו-י"ט. ב. 

בפסוקים ט"ו-ט"ז מתוארים לוחות הברית. הסבר מדוע תיאור לוחות הברית מעורר קושי בנוגע למעשה   )1( 

של משה המתואר בפסוק י"ט.       )6 נקודות(

מלכים במזרח הקדום נהגו לכרות בריתות עם עמים שכבשו ולהנציח את הבריתות על לוחות אבן.   )2( 

אם מרדו העמים האלה במלכים, שברו המלכים את הלוחות. 

הסבר כיצד המנהג הזה יכול להסביר את המעשה של משה המתואר בפסוק י"ט.        )6 נקודות(  

קרא פסוקים כ"א-כ"ד.  ג. 

על פי פסוקים כ"א-כ"ג, הבא ראיה אחת המלמדת שאהֹרן מאשים את העם בחטא וראיה אחת המלמדת   )1(

שהוא רומז שמשה אשם בחטא. הסבר כל ראיה.         )6 נקודות(

על פי פסוק כ"ד, נראה שאהֹרן מנסה להפחית את מידת אחריותו לביצוע החטא. הסבר קביעה זו.  )2( 

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 8.

/המשך בעמוד 8/
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פרק שלישי — נושאי הבחירה  )28 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 10-6 )28 נקודות(.

בשאלה שבחרת, ענה על סעיף א חובה )12 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )16 נקודות(. 
שיבת ציון

קרא עזרא, פרק ג'.  .6

/המשך בעמוד 9/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים א'-ו'. א. 

ציין שתי פעולות שעשו שבי ציון ואת המטרה של פעולות אלה.        )8 נקודות(   )1(

מהו המאורע ההיסטורי־מדיני שִאפשר לשבי ציון לבצע פעולות אלה, ובאיזו שנה )לועזית( הוא התרחש?     )2( 

)4 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ז'-י'. ב. 

יש הטוענים כי שבי ציון ניסו לשחזר את בניית בית המקדש הראשון שבנה שלמה.  

קרא גם מלכים א, פרק ה', פסוקים כ'-כ"ה וכן פרק ו', פסוק א'.  

הבא שתי ראיות לביסוס טענה זו, והסבר אותן.   

בפרק זה בא לידי ביטוי הלך הרוח של שבי ציון. ג.  

הם הקפידו לפעול על פי המסורת הנהוגה בישראל.  )1(

בסס קביעה זו על שתי ראיות מפסוקים א'-ז', והסבר כל אחת מן הראיות.      )8 נקודות(  

האירועים המתוארים בפסוקים ח'-י"ג עוררו בשבי ציון רגשות עזים.  )2(

קרא את דברי ד' מרקס ואת דברי ח' ארצי־סרור שלפניך.   

"התגשמות חלום היא רגע של תחושת חסד מופלאה ]...[." )ד' מרקס, "מה זה הכל", עזרא, ג', 929 תנ"ך ביחד(  

"הבכי הוא הגעגוע, ואולי ֵאֶבל על מה שהיה ואיננו ]...[."   

)ח' ארצי־סרור, "צוחה ובוחקת", עזרא, ג', 929 תנ"ך ביחד(

ציין לאיזה פסוק מן הפסוקים בקטע שלפניך מתייחסים דבריה של כל אחת מן הכותבות והסבר את דבריך.       

)8 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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נביא ונבואה

קרא ירמיה, פרק כ"ו, פסוק א' ופסוקים ד'-כ"ד.  .7
ירמיה, פרק כ"ו, פסוק א'

ירמיה, פרק כ"ו, פסוקים ד'-כ"ד

/המשך בעמוד 11/)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים ז'-ט"ז. א. 

בקטע זה מסופר שירמיהו עומד למשפט על נבואותיו.  

מי הם התובעים במשפט?       )4 נקודות(  )1(

מהו העונש שהם דורשים? הסבר את הנימוק לעונש זה.        )8  נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ד'-ו' ופסוקים י"ח-י"ט.   )1(  ב.	

הסבר מדוע נבואת מיכה חמורה יותר מנבואת ירמיהו.       )8 נקודות(  

קרא פסוקים ט"ז-י"ט.   )2( 

על פי תשובתך בתת־סעיף )1(, הסבר מדוע המסופר על מיכה יכול לשמש לטובת ירמיהו.        )8 נקודות(

קרא פסוקים כ'-כ"ג.   )1( ג. 

הסבר מדוע התקדים במקרה של אוריהו יכול לשמש לרעת ירמיהו.        )8 נקודות(    

קרא פסוק א' ופסוקים כ"ב-כ"ד.   )2( 

הסבר מדוע היה יכול הגורל של ירמיהו להיות זהה לגורל של אוריהו.       )8 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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חוק וחברה

קרא דברים, פרק י"ז, פסוקים ח'-כ'.  .8

/המשך בעמוד 13/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים ח'-י"ג. א. 
על פי פסוק ח', מי פונה אל בית הדין הגבוה יותר? הסבר מדוע.        )6 נקודות(   )1(

מהו העונש שיוטל על מי שיפר את פסק הדין של בית הדין הגבוה יותר? ציין סיבה אחת לכך. בסס את דבריך   )2(
על הכתוב.     )6 נקודות( 

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
קרא פסוקים ח'-כ'. ב.	

הקטע דן בשני מוסדות השלטון.  )1(
לאיזה מן המוסדות יש כוח וסמכות רבים יותר? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.        )10 נקודות(  

מדוע לדעתך ניתנים כוח וסמכות רבים יותר למוסד השלטוני שאותו ציינת בתת־סעיף )1(?   )2( 
הסבר את דבריך.        )6 נקודות(

קרא  פסוקים י"ד-כ'.  ג. 
בקטע זה יש שתי מילים מנחות זהות בצלילן, שהחזרה עליהן מבטאת את המגמה )הכוונה( של המחוקק.   

מהי מגמת המחוקק? הסבר את דבריך.        )8 נקודות(  )1(
מה הן שתי המילים המנחות? בחר באחת מן המילים המנחות, והסבר כיצד היא מסייעת להדגיש את מגמת   )2(

המחוקק.      )8 נקודות(

מזמורי	תהלים
קרא תהלים, פרק קכ"ח.  .9

ענה על סעיף א )חובה(.
על פי המזמור שלפניך, הבא שלושה מאפיינים של האדם המאושר. בסס את דבריך על הכתוב.  א. 

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
קרא פסוק ה'.   )1(  ב.	

על פי פסוק זה, הסבר כיצד הברכה הניתנת ליחיד כרוכה גם בגורל הלאומי.        )8 נקודות(   
קרא פסוק ו'.   )2( 

 על פי פסוק זה, הסבר כיצד הנסיבות הלאומיות הכלליות משפיעות על גורלו של היחיד. 
)8 נקודות(

קרא פסוקים ב'-ג' וגם בראשית, פרק ג', פסוקים ט"ז-י"ט. ג. 
ציין הבדל אחד בין תיאור יגיע הכפיים של האדם במזמור שלפניך ובין תיאור יגיע הכפיים בבראשית, פרק ג'   )1(

 והבדל אחד בתיאור האישה בשני כתובים אלה )סך הכול שני הבדלים(.     בסס את דבריך על הכתוב.        
)10 נקודות( 

מדוע, לדעתך, יש הבדל בין תיאורים אלה בשני הכתובים? הסבר את דבריך, ובסס אותם על הכתובים.          )2( 
)6 נקודות(
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ספרות החוכמה — הרהורים על החיים

קרא איוב, פרק ל"ח, פסוקים א'-כ"ו.  .10
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים א'-ו'.  א. 

הבא ראיה אחת מפסוק ב' וראיה אחת מפסוקים ד'-ו' לביקורת של ה' על איוב, והסבר כל אחת מהן.  )1( 

)8 נקודות(

האם הנאמר בפסוקים א'-ו' מספק לאיוב מענה הולם על טענותיו? נמק את תשובתך, ובסס אותה על הכתוב.  )2( 

)4 נקודות( 

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ז'-י"א.  ב. 

יש הטוענים כי בפסוקים אלה ה' רומז לאיוב באמצעות תיאור המוגבלות של הים שיכולת האדם מוגבלת.  

הבא מן הכתוב שתי דוגמאות, והסבר כיצד הן יכולות לרמוז על מוגבלות האדם.  

קרא פסוק א' ופסוקים כ"ב-כ"ה.  )1( ג.	

   יש הטוענים שבאמצעות תיאור תופעות הטבע שבפסוקים אלה, ה' מדגים את כוחו לאיוב. 

בסס טענה זו על פסוק א' ועל דוגמה אחת מפסוקים כ"ב-כ"ה. הסבר את דבריך.         )8 נקודות( 

קרא פסוק כ"ו.   )2( 

 הסבר על פי פסוק זה, מה ה' אומר לאיוב בנוגע למקומו של האדם בעולם. כיצד אמירה זו יכולה להיות 

מענה לאיוב על תלונותיו כלפי ה'?         )8 נקודות( 
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פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )12 נקודות(
ענה על סעיף א חובה )7 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ד )5 נקודות(. 

קרא שמואל א, פרק ד'.  .11

 

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 17/



תנ"ך, קיץ תשפ"א, מס' 1261 - 17 -

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים א'-י"א.  א. 

על פי פסוקים אלה, נערכו שני קרבות בין ישראל לפִלשתים.

מה הייתה התוצאה של הקרב הראשון? בסס את דבריך על הכתוב.       )2 נקודות(  )1(

ציין שתיים מן התוצאות של הקרב השני. בסס את דבריך על הכתוב.        )5 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים ב'-י"א.  ב. 

על פי פסוקים אלה נראה שמה שהיה אמור להוביל את בני ישראל לניצחונם, הוביל דווקא לתבוסתם.

הסבר את שני חלקי הקביעה הזאת ובסס אותם על הכתוב. 

קרא פסוקים י"ב-י"ח. ג. 

ציין שתי מגבלות שהיו לעלי הכוהן, שייתכן שמנעו ממנו לצאת עם הארון לשדה הקרב.        )3 נקודות(  )1(

כיצד למרות מגבלותיו, ידע עלי מה התרחש בקרב? בסס את דבריך על הכתוב.       )2 נקודות(   )2(

קרא פסוקים י"ג-כ"א. ד. 

על פי פסוקים אלה, איזו תוצאה מתוצאות הקרב היא החמורה ביותר בעיני שלוש הדמויות הנזכרות בקטע?

נמק את תשובתך ובסס אותה על ראיה אחת לכל אחת מן הדמויות )סך הכול — שלוש ראיות והסברן(.


