מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
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הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — ספר בראשית
פרק שני

— נושאי ההרחבה

— ( 80 — )40x2נקודות
— ( 20 — )20x1נקודות
סך הכול —  100נקודות

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.

				
ד.

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

הוראות מיוחדות:

		

( )1אל תעתיק את השאלה; כתוֹ ב את מספרה בלבד.
( )2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.

הערה :בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.

כתוב במחברת הבחינה בלבד .רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

המשך מעבר לדף
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תנ"ך ,חורף תש"ף ,מס' 1282

השאלות
פרק ראשון — ספר בראשית

( 80נקודות)

ענה על שתי השאלות .2-1
בכל שאלה ענה על סעיף א — חובה ( 25נקודות) ועל אחד מן הסעיפים ב-ג ( 15נקודות).
(לכל שאלה —  40נקודות)
.1

קרא בראשית ,י"א.9-1 ,

ענה על סעיף א (חובה).
א.

( )1על פי הכתוב ,הסבר מהי התוכנית של בני האדם ומהי מטרתה.

( 10נקודות)

( )2ציין שתי פעולות שה' עושה כדי למנוע את התוכנית של בני האדם ,והסבר כיצד באמצעות כל אחת מן
הפעולות שציינת ה' מונע מהם לממש תוכניתם.

( 15נקודות)

(שים לב :סעיפים ב-ג של השאלה בעמוד הבא).

המשך בעמוד 3
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ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא פסוק  4בקטע שלפניך וגם שמואל ב ,ז'.9-8 ,
בשני הקטעים האלה מוזכרת עשיית ׁ ֵשם.
( )1בנוגע לכל אחד מן הקטעים ,כתוב מיהו הדובר המזכיר עשיית שם ,והסבר על פי ההקשר מהי המשמעות של
עשיית שם בכל אחד מן הקטעים.

( 8נקודות)

( )2על פי המשמעות של עשיית שם בבראשית ,י"א ,בני האדם מוצגים בסיפור מגדל בבל באופן שלילי.
האם אתה מסכים עם קביעה זו? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.
ג.

( 7נקודות)

קרא פסוק  5בקטע שלפניך.
( )1הנאמר בפסוק זה יוצר קושי תאולוגי (קושי בתחום האמונה).
הסבר את הקושי.

( 7נקודות)

( )2קרא את פירוש רש"י שלפניך.
[בא] ללמד לדיינין שלא ירשיעו את הנדון עד שיראו ויבינו.
לפי פרשנות זו ,הסבר מהו המסר החינוכי הבא לידי ביטוי בפסוק .5

( 8נקודות)

המשך בעמוד 4
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קרא בראשית ,י"ב.9-1 ,
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ענה על סעיף א (חובה).
א )1( .ציין מן הקטע שלפניך שתי פעולות של אברם שיכולות ללמד מדוע בחר ה' דווקא בו להיות אבי האומה		 .
הסבר כיצד כל פעולה מלמדת מדוע נבחר 15( .נקודות)
( )2קרא גם בראשית ,י"ח.25-20 ,
בפסוקים  25-23מובאת התגובה של אברהם על החלטת ה' .על פי תגובה זו ,הסבר את הבחירה באברהם
להיות אבי האומה .בסס את דבריך על הכתוב 10( .נקודות)
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב .קרא פסוקים  3-1שלפניך וגם בראשית ,כ"ב.3-1 ,
( 5נקודות)
( )1ציין נקודת דמיון אחת בין שני הקטעים.
( )2בין שני הקטעים יש שוני בנוגע לאפשרות שאברהם יהיה אבי האומה.
הסבר קביעה זו .בסס את דבריך על הכתוב בשני הקטעים 10( .נקודות)
ג .קרא פסוקים  8-6שלפניך.
בפסוקים אלה ה' מבטיח לאברם שתי הבטחות הקשורות זו בזו ,ושתיהן לעתיד הרחוק.
( )1מה הן שתי הבטחות אלה? בסס את דבריך על הכתוב 6( .נקודות)
( )2קרא גם בראשית ,ט"ו.16 ,
( 9נקודות)
על פי פסוק זה ,הסבר מדוע יתקיימו ההבטחות רק בעתיד הרחוק.

המשך בעמוד 5

-5פרק שני — נושאי ההרחבה

תנ"ך ,חורף תש"ף ,מס' 1282
( 20נקודות)

ענה על אחת מן השאלות .4-3
חוק
.3

קרא ויקרא ,כ"ה.46-39 ,

יש הטוענים כי התורה מתנגדת לעבדוּת ,אך אינה דורשת לבטל אותה לחלוטין.
א.

הבא מן הקטע שלפניך שתי ראיות שיכולות לחזק את הטענה שהתורה מתנגדת לעבדוּת ,והסבר אותן.
( 14נקודות)

ב.

הבא מן הקטע שלפניך ראיה אחת שיכולה לחזק את הטענה שהתורה אינה דורשת לבטל את העבדות לחלוטין,
והסבר אותה.

( 6נקודות)

המשך בעמוד 6
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חוכמה
.4

תנ"ך ,חורף תש"ף ,מס' 1282

קרא איוב ,מ'.5-1 ,

א.

בפסוקים  2-1בקטע שלפניך ה' מסיים לענות על הטענות של איוב ובא אליו בדרישה.
מה דורש ה' מאיוב בפסוק  8( ?2נקודות)

ב.

את תגובתו של איוב בפסוקים  5-4אפשר להבין בשתי דרכים מנוגדות :הבעת כניעה בפני האל או התרסה כנגדו.
בחר באחת מן הדרכים והסבר איזה פסוק מחזק את הדרך שבחרת.

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

( 12נקודות)

