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1282 מספר השאלון:   

ך " נ ת
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

מרכיב 30% מן הרמה הרגילה

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  80  —   )40x2(  — ספר בראשית    — פרק ראשון  

נקודות  20  —   )20x1(  — נושאי ההרחבה    — פרק שני  
נקודות  100  —               סה"כ 

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

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

      

אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

התרכז בנושא. שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.  )2(   

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

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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ת ו ל א ש ה

פרק ראשון — בראשית  )80 נקודות(
ענה על שתי השאלות 2-1. 

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

ענה על שתי השאלות 2-1.

קרא בראשית, ד', 1, 26-16.  .1
בראשית, ד', 1

בראשית, ד', 26-16

המשך בעמוד 3 
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ענה על סעיף א )חובה(.  

בפסוקים 24-16 שלפניך מתוארים שינויים שחלו בדורות הראשונים של האנושות בתחום   א.   

התרבות ובתחום המוסר.  

תאר והדגם כל אחד מן השינויים. בסס את דבריך על הכתוב.  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא את פסוק 1 ואת פסוקים 26-25 שלפניך. ב.  

לפי דברי חוה בפסוק 1, הסבר את מדרש השם 'קין'.             )7 נקודות(  )1(  

קרא את דברי מ"ד קאסוטו על פסוק 25.  )2(

הפעם אין חוה מביעה רגשי שמחה וגאווה מעין אלה שהביעה בשעה שנולד לה בנה   

הבכור... ]הפעם[ דבריה נאמרים... מתוך ענווה וצניעות.

)מ"ד קאסוטו, פירוש על ספר בראשית(      

הסבר כיצד מדרשי השם שבפסוק 1 ובפסוק 25 מעידים על הענווה והצניעות של חוה 

בשעה שילדה את שת, וציין מה היה יכול לגרום לשינוי שחל בחוה.     )8 נקודות(

קרא גם בראשית, ד', 12. ג.    

מהי הסתירה בין הנאמר בסוף פסוק 12 לנאמר בפסוק 16 בקטע שלפניך?  )1(  

)7 נקודות(    

לפניך הפירוש של רמב"ן לביטוי "בארץ נוד".   )2(    

שלא הלך בכל העולם, אבל באותה הארץ ישב, נודד תמיד, לא ינוח במקום ממנה כלל.   

כיצד רמב"ן מיישב את הסתירה הזאת?        )8 נקודות(    

המשך בעמוד 4 
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קרא בראשית, כ"ב, 19-1.   .2

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

המשך בעמוד 5 
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ענה על סעיף א )חובה(.

על פי הקטע שלפניך, מהו הניסיון שה' מעמיד בו את אברהם?  )1( א. 

)12 נקודות( הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.    

האם לדעתך עמד אברהם בניסיון זה? נמק.   )13 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

אברהם עונה "הנני" בפסוקים 1, 7, 11. ב.  

למי אברהם עונה בכל אחד מן הפסוקים, ומה הוא מביע במילה זו?      )7 נקודות(   )1(  

)2(   יש הטוענים שמעני אברהם "הנני" בפסוק 1 ו"הנני בני" בפסוק 7 מלמדים על 

הקונפליקט הפנימי שאברהם היה שרוי בו. הסבר טענה זו, ובסס אותה על הכתוב.

)8 נקודות(  

קרא פסוקים 8-6 בקטע שלפניך.  ג. 

המשפט "וילכו שניהם יחָדו" חוזר בפסוק 6 ובפסוק 8.   

יש הטוענים כי משפט זה מדגיש את ההליכה של האב והבן "בלב שווה" )לשון רש"י(.   )1(

)8 נקודות( הסבר את הטענה. 

הסבר כיצד פסוק 19 בקטע שלפניך יכול לרמוז לשינוי שחל ביחסים בין האב לבן.  )2(

)7 נקודות(  

המשך בעמוד 6 
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פרק שני — נושאי ההרחבה  )20 נקודות(  

ענה על אחת מן השאלות 4-3.

חוק
קרא דברים, י"ז, 13-8.  .3

מהו החוק הנזכר בפסוקים אלה, ומהו דינו של מי שאינו מציית לחוק זה? א. 

)10 נקודות(  

בפסוק 12 ובפסוק 13 יש שני שורשים חוזרים. מה הם שני השורשים האלה? ב. 

הסבר כיצד החזרה על שורשים אלה מלמדת על קשר בין המעשה של האיש ובין עונשו.  

)10 נקודות(  

חכמה
איוב, ל"ח, 32-31.  .4

)10 נקודות( הסבר את המסר שה' מפנה אל איוב באמצעות השאלות הרטוריות.  א. 

האם המסר של השאלות הרטוריות הוא אכן מענה לאיוב? נמק.          )10 נקודות( ב. 

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


