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                                             وزارة الّتربية والّتعليم
اإلدارة الّتربوّية                                                                             القسم الكبير لالمتحانات

                                      دفتر امتحان
حتّية للممتَحن! 

اقرأ بتمّعن التعليمات في هذه الصفحة واعمل وفًقا لها بالضبط.  عدم تنفيذ التعليمات قد يؤّدي إلى عوائق مختلفة 
وحّتى إلى إلغاء امتحانك.  أعّد االمتحان لفحص تحصيالتك الشخصّية، لذلك اعمل بشكل ذاتّي فقط. أثناء االمتحان، 
ال ُيسمح طلب المساعدة من الغير بواسطة الحصول على مواّد مكتوبة أو الحديث، كما ال ُيسمح مساعدة ممتَحنين 

آخرين، حّتى لو توّجهوا إليك.
ال ُيسمح إدخال مواّد مساعدة - كتب، دفاتر، قوائم، أجهزة اّتصال بأنواعها وما شابه - إلى غرفة االمتحان ما عدا "مواّد 

مساعدة ُيسمح استعمالها" المفّصلة في نموذج االمتحان أو في تعليمات مسبقة من الوزارة.
كتابة  من  تنتهي  أن  بعد  االمتحان.   بدء  قبل  للمراقب  سّلمها  استعمالها،  ُيسمح  ال  مساعدة  مواّد  لديك  كانت  إذا 

االمتحان، سّلم الدفتر للمراقب، وغادر غرفة االمتحان بهدوء.
د بنزاهة االمتحانات! نرجو التقّي

تعليمات للممتَحن الخارجّي تعليمات للممتَحن الداخليّ 
تأّكد بأّن تفاصيلك الشخصّية وتفاصيل نموذج  .1 تأّكد بأّن تفاصيلك الشخصّية مطبوعة    .1 
االمتحان الذي ُتمتَحن به مطبوعة على الملصقة  على ملصقات الممتَحن التي حصلَت عليها،   

التي حصلَت عليها، وألصقها على غالف   وبأّن تفاصيل نموذج االمتحان الذي ُتمتَحن به مطبوعة   
الدفتر، في المكان المخّصص لذلك. على ملصقات نموذج االمتحان التي حصلَت عليها.  

إذا لم تحصل على ملصقة، اكتب بخّط يد    .2 ألصق على غالف الدفتر، في المكان المخّصص لذلك،   .2
التفاصيل في المكان المخّصص  لملصقة ملصقة ممتَحن )بدون اسم( وملصقة نموذج امتحان.  

الممتَحن.   إذا لم تحصل على ملصقات، اكتب بخّط يد     .3 
التفاصيل في المكان المخّصص لملصقة الممتَحن.  

تعليمات للممتَحنين
ال ُيسمح الكتابة في هوامش الدفتر )في المنطقة المخّططة(، ألّنه لن يتّم مسح ضوئّي لهذه المنطقة.  .1

اكتب كلمة "مسّودة" في رأس كّل صفحة تستعملها مسّودة.   .2
ا أو ضع (X) على المكتوب. ال ُيسمح استعمال التيپكس )טיפקס( في دفتر االمتحان.  إذا أردت المحو - مّرر خّطً  .3

4.  يجب الكتابة في دفتر االمتحان بقلم حبر فقط.
ال ُيسمح كتابة االسم داخل الدفتر ألّن االمتحان ُيفحص بدون ذكر اسم.  .5

ال ُيسمح إضافة أو تغيير أّية تفاصيل في الملصقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الممتَحن   .6
وفي تسجيل العالمات.  

ى لك النجاح! نتمّن



בגרות לבתי ספר על־יסודיים סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ד, 2014 מועד הבחינה:  משרד החינוך  

219 ,002112 מספר השאלון:     

  

ך " נ ת
לבתי ספר דתיים

יחידת לימוד אחת לכיתה י"א
לנבחנים המשלימים ל־3 יח"ל

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

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

נקודות  60  —  )20#3(  — חלק א — בראשית 

נקודות  28  —  )14#2(  — חלק ב — מלכים ב וישעיה 

נקודות  12  —  )12#1(  — חלק ג — יונה ותהלים 
נקודות  100   —                                      סה"כ   

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

    

עליך לענות על כל השאלות בקצרה במחברת הבחינה. בסוף הבחינה מצורפים דפי טיוטה  שים לב: 
לשימושך. אין לצרף דפים אחרים לבחינה.

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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חלק א — בראשית  )60 נקודות(

ענה על שלוש מהשאלות 5-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

פרק א' ופרק ב' — ימי הבריאה  .1

עיין בפרק א', פסוקים ג'-ל"א.  א. 

מהי התבנית הקבועה בתיאור של כל אחד מימי הבריאה? ציין שלושה פרטים.   )1( 

          

         

          

באיזה יום לא אמר א-להים "כי טוב", ומדוע? ענה על פי פירוש שלמדת.  )2( 

          

           

)8 נקודות( 

י" )פרק א', פסוק ל"א(.  ִשּׁ "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ַהִשּׁ  )1( ב. 

           מה אפשר ללמוד מן התוספת של ה"א הידיעה למילה "שישי" בפסוק זה? 

ענה על פי פירוש שלמדת.    

          

         

ִביִעי" )פרק ב', פסוק ב'(.  ְ ּיֹום ַהּשׁ "ַוְיַכל ֱא-לִֹהים ּבַ  )2(

רש"י: "נכנס בו כחוט השערה".         

מהי השאלה שרש"י עונה עליה, ומהי תשובתו?    

          

         

)8 נקודות( 

רד"ק )לפרק א', פסוק כ"ו(: "ולמעלת האדם ולכבודו ּבְָראֹו באחרונה להודיע שכל  ג. 

נבראי מטה )=כל הברואים בעולם( נבראו בעבורו". 

מַניין רד"ק לומד על מעלת האדם?         )1( 

         

הבא חיזוק לדברי רד"ק מפרק א', פסוק כ"ח.  )2(

          

)4 נקודות(
  /המשך בעמוד 3/
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פרק ט"ו — ברית בין הבתרים  .2

יָרא ַאְבָרם ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך  ה ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ַאְבָרם ]...[ ֵלאֹמר ַאל ּתִ ָבִרים ָהֵאּלֶ "ַאַחר ַהּדְ א. 

ה ְמֹאד" )פסוק א'(.  ָכְרָך ַהְרּבֵ ׂשְ

מהו האירוע שלאחריו דיבר ה' אל אברהם, ומה גרם לאברהם לחשוש?   )1(

ענה על פי פירוש שלמדת.    

          

         

עיין בפסוקים ח'-י"ח.   )2( 

 מה היה המענה של ה' על דברי אברהם שבפסוק ח'? 

         

)8 נקודות( 

בחר שלושה מן הציטוטים שלפניך. הסבר מה הם מסמלים, על פי מדרש או פירוש  ב. 

שלמדת:   

ׁש " )פסוק ט'(.   ָלּ ת ְוַאִיל ְמֻשׁ ֶשׁ ֶלּ ת ְוֵעז ְמֻשׁ ֶשׁ ֶלּ "ֶעְגָלה ְמֻשׁ  —

              

ּפֹר לֹא ָבָתר" )פסוק י'(.   "ְוֶאת ַהּצִ  —

          

ָגִרים" )פסוק י"א(.  ֶרד ָהַעִיט ַעל ַהּפְ "ַוּיֵ  —

          

יד ֵאׁש" )פסוק י"ז(.  ן ְוַלּפִ ה ַתּנּור ָעׁשָ "ְוִהּנֵ  —

          

)8 נקודות( 

רמב"ן בפירושו  לבראשית, פרק א' מתאר את משפט ה' בעולם: כאשר עם חוטא,  ג. 

עם אחר יירש ממנו את ארצו. 

כיצד רעיון זה בא לידי ביטוי בדברי ה' לאברהם בפסוק ט"ז?          

           

            

)4 נקודות(   

/המשך בעמוד 4/
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פרק כ"א — גירוש הגר וישמעאל  .3
ציין שלושה כינויים של ישמעאל בפסוקים י'-י"ג.   )1( א.    

           

מה אפשר ללמוד על היחס של שרה, של אברהם ושל ה' אל ישמעאל מן השימוש   )2(

 בכל אחד מן הכינויים האלה? 

          

          

         

          

)8 נקודות( 

עיין בפסוק ט'. הסבר את הסיבה לגירוש ישמעאל, על פי פירוש שלמדת.    )1(  ב. 

          

עיין בפסוק י'. הסבר את הסיבה לגירוש ישמעאל, על פי פירוש שלמדת.   )2( 

         

)8 נקודות( 

ֶחָה"  ּלְ ֶלד ַוְיׁשַ ן ֶאל ָהָגר ]...[ ְוֶאת ַהּיֶ ּתֵ ח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוּיִ ּקַ ּבֶֹקר ַוּיִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ "ַוּיַ ג. 

)פסוק י"ד(.   

ספורנו )לפסוק י"ד(: "וַּיְַׁשּלְחֶהָ—ִלּוָה אֹוָתּה ּבְֹרב חַסְּדֹו, ּכְמֹו 'וְאַבְרָהָם ֹהלְֵך ִעּמָם לְַׁשּלְחָם'

)בראשית, י"ח, ט"ז(".    

ֶחָה", ומה פירוש המילה על פי הפשט?  ּלְ מה הפירוש של ספורנו למילה "ַוְיׁשַ  )1( 

          

         

מה ספורנו מבקש להוכיח בנוגע לאברהם?   )2( 

         

)4 נקודות(   

                                             
                                                        /המשך בעמוד 5/
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פרק ל"ט — יוסף בבית פוטיפר  .4

י ה' ִאּתֹו" )פסוק ג'(.   ְרא ֲאֹדָניו ּכִ "ַוּיַ  )1( א. 

על פי הפשט, כיצד ראה פוטיפר שה' ִעם יוסף?    

         

רש"י )לפסוק ג'(: "שם שמים שגור בפיו".   )2(

הסבר את פסוק ג', לפי רש"י.    

         

)8 נקודות( 

לפי פסוקים ח'-ט', מה הן שתי הסיבות שמציין יוסף להימנעות שלו מן החטא?  )1(  ב. 

           

          

מה סייע ליוסף לעמוד בניסיון עם אשת פוטיפר? ענה על פי מדרש שלמדת.   )2( 

          

         

)8 נקודות( 

ֵצא ַהחּוָצה" )פסוק י"ב(.  ָנס ַוּיֵ ָיָדּה ַוּיָ ְגדֹו ּבְ ֲעֹזב ּבִ "ַוּיַ ג. 

רמב"ן: "ויעזב בגדו בידה—לכבוד גְִבְרתֹו לא רצה להוציאו מידה בכוחו הגדול     )1(  

ממנה".   

מהי השאלה של רמב"ן בנוגע להתנהגות של יוסף, ומהי תשובתו?   

          

          

ספורנו: "וינס—מן החדר ּפֶן יגבר עליו יצר הרע".   )2(

מהי השאלה של ספורנו בנוגע להתנהגות של יוסף, ומהי תשובתו?   

         

          

)4 נקודות(  

 /המשך בעמוד 6/
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פרק מ"ה — יוסף ואחיו  .5

ק" )פסוק א'(.   "ְולֹא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאּפֵ  )1( א.   

מהו הפרט בדברי יהודה )בפרק מ"ד( שגרם ליוסף להתוודע אל אחיו,    

 ומדוע דווקא פרט זה גרם לו להתוודע אל אחיו? כתוב אפשרות אחת.   

         

           

         

מדוע הוציא יוסף את האנשים שנכחו בנאום יהודה לפני שהתוודע אל אחיו?   )2(

 כתוב סיבה שלמדת.  

         

          

)8 נקודות( 

הסבר בלשונך את עקרון "הסיבתיות הכפולה".   )1(  ב. 

           

          

הסבר כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בדברי יוסף לאחיו. בסס את דבריך על   )2(

 ציטוט אחד מדברי יוסף. 

          

         

          

)8 נקודות( 

עיין במלכים א, פרק י"ב, פסוקים ח'-י"ז.    ג. 

הסבר כיצד עקרון "הסיבתיות הכפולה" בא לידי ביטוי במקור זה.   

בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(   

           

           

           

          

        
/המשך בעמוד 7/
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     חלק ב — מלכים ב וישעיה  )28 נקודות(

ענה על שתיים מהשאלות 9-6 )לכל שאלה — 14 נקודות(. 

שים לב: שאלה 9 מיועדת לתלמידים שלמדו את יחידת הבחירה "ביטחון והשתדלות".

ישעיה, פרק א'   .6

עיין בפסוקים כ"א-כ"ג.  א.   

אל מי התוכחה מופנית בפסוקים אלה? ציין שתי קבוצות.  )1( 

          

         

אילו חטאים ישעיהו מציין בתוכחה זו?   )2( 

          

         

)5 נקודות( 

עיין בפסוקים כ"ד-כ"ח.  ב. 

בפסוקים אלה הנביא מתאר שתי אפשרויות לחידוש המעמד של ירושלים   

ֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה".  ל"ִעיר ַהֶצּ  

הסבר בלשונך כל אחת מן האפשרויות, על פי פירוש שלמדת.   )1(

בסס כל אחת מן האפשרויות על לשון הכתוב.   )2( 

 הסבר         

 ביסוס         

 הסבר         

ביסוס         

)5 נקודות( 

עיין בפסוק ל"א, ובפירושי רש"י ורד"ק לפסוק זה:  ג. 

רש"י: "החסון—התוקף, שהן אונסין את העניים וגוזלין אותן".   

רד"ק: "והיה החסון—אמר על הצְלָמים ועל עובדיהם".   

מה סוג החטאים שישעיהו מוכיח את העם עליו, לפי כל אחד מן הפרשנים?       

 )4 נקודות( 

           

          

/המשך בעמוד 8/
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ישעיה, פרק י'  .7

עיין בפסוקים ה'-י"א.  א. 

את מי ישעיהו מצטט בפסוקים ח'-י"א? הסבר בלשונך את דבריו.   )1( 

             

             

מה המשותף לכל הערים המוזכרות בפסוק ט', ומה ההבדל ביניהן ובין ירושלים,   )2(

 על פי פסוק י"א? 

             

            

)5 נקודות( 

עיין בפסוקים י"ג-י"ד.   )1( ב. 

מהו הדימוי שהדובר משתמש בו בפסוק י"ד, ומה הוא מבקש לבטא באמצעות   

דימוי זה?       

              

             

               

יב בפסוק ט"ו לדובר )בפסוקים י"ג-י"ד(, ומהו הדימוי שהוא    מה הנביא ֵמׁשִ  )2(

משתמש בו לחיזוק דבריו?  

               

             

              

)5 נקודות(   

ֵקה במלכים ב, פרק י"ח, פסוקים י"ט-ל"ה.   עיין בנאום ַרְבׁשָ ג. 

צטט מפסוקים י"ט-כ"ה הוכחה שמלך אשור הבין שהוא שליח ה'.   )1( 

         

הוכח מפסוקים כ"ו-ל"ה שלמרות ההבנה של מלך אשור כי הוא שליח ה',   )2( 

 הוא מרד בה'. 

         

         )4 נקודות( 

/המשך בעמוד 9/
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ישעיה, פרק ל"ה  .8

עיין בפסוק א'.   )1(  א. 

ר" ו"ֲעָרָבה" בפסוק זה? כתוב שתי אפשרויות.  מהי משמעות המילים "ִמְדּבָ   

           

          

ֲעָרָבה" )פסוק ו'(.   ר ַמִים ּוְנָחִלים ּבָ ְדּבָ י ִנְבְקעּו ַבּמִ "ּכִ  )2( 

 הסבר הבטחה זו על פי אחת מן האפשרויות שציינת בסעיף הקודם.  

          

         

)5 נקודות( 

עיין בפסוק ה'.   )1(  ב. 

ים" בפסוק זה? כתוב שתי אפשרויות. מהי משמעות המילים "ִעְוִרים" ו"ֵחְרׁשִ   

           

          

הסבר את ההבטחה שבפסוק זה על פי אחת מן האפשרויות שציינת בסעיף הקודם.  )2(

           

         

)5 נקודות( 

עיין בפסוק ט'.  ג. 

רד"ק: "שהיה ִמדְּבָר, עתה שילכו בה בני ישראל לא יהיה שם אריה ופריץ חיות ולא    

תימצא שם חיה רעה". 

רש"י: "פריץ חיות — הוא נבוכדנצר, לא יימצא שם".   

מי משני הפרשנים מפרש על פי הפשט? הסבר.         )4 נקודות(   

           

          

/המשך בעמוד 10/



- 10 -
ה

 ז
ר

זו
א

ב
ב 

תו
כ

ל
א 

ל
طقة

من
ه ال

هذ
ي 

ب ف
كت

ال ت
תנ"ך, קיץ תשע"ד, מס' 002112, 219

שאלה זו מיועדת לתלמידים שלמדו את יחידת הבחירה "ביטחון והשתדלות" שים לב! 

ביטחון והשתדלות  .9

עיין בדברי הימים ב, פרק ל"ב, פסוקים ב'-ח'.   )1(  א. 

כתוב שתי פעולות שעשה חזקיהו כדי להתכונן למלחמה באשור.     

           

          

הבא דוגמה אחת שלמדת לִמְמצא ארכאולוגי המעיד על ההכנות של חזקיהו     )2(  

למצור. תאר את הממצא, והסבר על מה הוא מעיד.    

           

           

           

          

)5 נקודות( 

עיין בישעיה, פרק כ"ב, פסוקים ט'-י"א.   )1(  ב. 

הסבר בלשונך את הביקורת של הנביא על חזקיהו ועל העם.    

           

           

          

עיין במלכים ב, פרק י"ט, פסוקים ט"ו-י"ט, ל"ב-ל"ה.   )2(   

מה עשה חזקיהו בעקבות הִאיום מצד מלך אשור, וכיצד הסתיימה המלחמה?   

           

           

          

)5 נקודות( 

)שים לב: סעיף ג של השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 11/
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ו.   בבראשית, פרק ל"ב, מתוארות ההכנות של יעקב לפגישתו עם ֵעׂשָ  ג. 

 עיין בפסוקים ז'-י"ג. 

הבא דוגמה למעשה של יעקב המבטא "ביטחון", ולמעשה של יעקב המבטא "השתדלות". 

הסבר ונמק כל אחת מן הדוגמאות.  

                             

                             

                               

                               

)4 נקודות( 

/המשך בעמוד 12/
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חלק ג — יונה ותהלים  )12 נקודות(
ענה על אחת מהשאלות 11-10 )12 נקודות(.

יונה  .10

עיין בפרק ד', פסוק ב'. מדוע ברח יונה משליחותו?   )1(  א. 

          

כתוב סיבה נוספת שלמדת לבריחה של יונה מן השליחות.   )2( 

          

         

)6 נקודות( 

עיין בפרק ב', פסוקים א'-ב'. מדוע התפלל יונה אל ה' רק לאחר שלושה ימים?    )1( ב. 

ענה על פי מדרש שלמדת.     

           

           

          

מדוע ספר יונה הוא ההפטרה בתפילת מנחה של יום הכיפורים?    )2( 

          

          

         

)6 נקודות( 

/המשך בעמוד 13/
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תהלים, מזמור ל'  .11

מהי השאלה שמעוררת כותרת המזמור?  )1(  א. 

               

ענה על השאלה שמעוררת כותרת המזמור, על פי שניים מן הפירושים שלמדת.     )2( 

             

             

             

            

)6 נקודות( 

ֵאִני" )פסוק ג'(.  ְרָפּ י ֵאֶליָך ַוִתּ ְעִתּ ַוּ "ִשׁ  )1(  ב. 

במילים אלה דוד מודה לה'.  

על מה הוא מודה? ענה על פי שני פירושים שלמדת.    

             

            

אל מי דוד פונה בפסוקים ב'-ד', ואל מי הוא פונה בפסוק ה'?   )2(  

על פי תוכן הפסוקים, מהי הסיבה לשינוי?           

             

             

            

             

)6 נקודות( 

/בהמשך דפי טיוטה/

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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דפי טיוטה
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דפי טיוטה

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            




