
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/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל  
קיץ תשפ"א, 2021 מועד הבחינה:  משרד החינוך  

1262 מספר השאלון:    

  

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים.  

נקודות  80  —   )40x2(  — סיפורי ראשית העולם והאנושות   — פרק ראשון 

נקודות  20  —   )20x1(  — נושאי הבחירה    — פרק שני  

נקודות  100  —                     סך הכול 

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

מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם.     

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

מותר להשתמש במילון לועזי-עברי / עברי-לועזי.     

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'.

מועד קיץ
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השאלות
פרק ראשון — סיפורי ראשית העולם והאנושות  )80 נקודות(

ענה על שתי השאלות 2-1 )לכל שאלה — 40 נקודות(.

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

קרא בראשית, פרק ב', פסוקים א'-ט' ופסוקים  ט"ו-כ"ג.  .1

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים א'-ג'. א. 

על פי פסוקים אלה, ציין שני פרטים המייחדים את היום השביעי מששת ימי השבוע שקדמו לו.   )1( 

הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.        )15 נקודות( 

יש הטוענים שבפסוקים אלה נכללים סיפורים אטיולוגיים. הבא מן הפסוקים שתי דוגמאות לסיפורים   )2(

אטיולוגיים, והסבר כל דוגמה.        )10 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג. 

קרא פסוקים ד'-ט' ופסוק ט"ו וגם בראשית, פרק א', פסוקים כ"ו-כ"ט.  )1( ב. 

באיזה מן הפרקים האלה מעמד האדם גבוה יותר? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.       )8 נקודות(  

קרא בראשית, פרק ב', פסוקים י"ט-כ'.   )2( 

 הבא ראיה מפסוקים אלה המלמדת שעל פי פרק ב', המעמד של האדם גבוה יותר ממעמד בעלי החיים. 

הסבר את דבריך.       )7 נקודות(

קרא פסוקים  י"ח-כ"ג וגם בראשית, פרק א', פסוקים כ"ו-כ"ט. ג. 

הסבר מהו ההבדל בין מעמד האישה בפרק א' ובין מעמדה בפרק ב' מבחינת דרך בריאתה ומבחינת הייעוד   )1(

שלה. בסס את דבריך על שני הקטעים.         )8 נקודות(

קרא את פירוש ְספֹוְרנֹו לפסוק י"ח.  )2(

" 'ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו' — עזר שיהיה כמו שווה לו בצלם ודמות".  

על פי הפירוש של ספורנו, הוכח כי מעמד האישה על פי פרק ב' דומה למעמדה בפרק א'.      )7 נקודות(   

/המשך בעמוד 3/
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קרא בראשית, פרק ט', פסוקים א'-י"ז.  .2

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים א'-ז'. א. 

הבא מפסוקים ה'-ו' שלוש ראיות המעידות כי יש ערך רב לחיי האדם. הסבר כל ראיה.      )15 נקודות(  )1(

פסוק א' ופסוק ז' משמשים מסגרת לכל הקטע. הסבר כיצד מסגרת זו מדגישה את הנאמר בפסוקים ה'-ו'   )2(

בנוגע לערך חיי אדם.       )10 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג. 

קרא פסוקים א'-ז' וגם בראשית, פרק א', פסוקים כ"ח-ל'. ב.  

ציין נקודת דמיון אחת והבדל אחד בין ברכת אלוהים ְלאדם בפרק א' ובין ברכת אלוהים לנח ובניו בפרק ט'.   )1(

)10 נקודות(

לדעתך, האם דברי אלוהים לֹנח ובניו בפסוקים א'-ז' מעידים שאלוהים סומך על בני האדם או מעידים שהוא   )2(

אינו סומך עליהם ומשלים עם יצרם הרע? נמק את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.       )5 נקודות(

קרא בראשית, פרק ט', פסוקים ח'-י"ז.  ג. 

על פי פסוקים אלה, ציין מה הבטיח אלוהים בברית, והסבר מדוע הקשת נבחרה להיות אות הברית.   )1( 

בסס את דבריך על הכתוב.       )8 נקודות(

קרא פסוקים ט"ו-ט"ז ואת פירוש רד"ק לפסוקים אלה.  )2(

"דיברה תורה בלשון בני אדם כי אין ִשְכַחה לפני כיסא כבודו ]...[ הכול הוא דרך משל".  

מהו לדברי רד"ק הקושי העולה מן הפסוקים האלה, וכיצד הוא מיישב את הקושי?        )7 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני — נושאי הבחירה  )20 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 4-3. 

על אהבה וחסד

קרא רות, פרק א', פסוקים ח'-כ"ב.  .3

/המשך בעמוד 5/
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קרא פסוקים ח'-י"ח.  א. 

נעמי מנסה לשכנע את כלותיה להיפרד ממנה ולחזור למואב, אך רות מוסיפה לדבוק בה.  )1(

הבא מדברי נעמי לכלותיה שתי ראיות המעידות על הנאמנות העזה שלהן כלפי נעמי, והסבר כל דוגמה.           

)6 נקודות(

הבא מדברי רות לנעמי דוגמה אחת להצהרת נאמנות אישית של רות לנעמי ודוגמה אחת להצהרת נאמנות   )2(

שלה לעם של נעמי. הסבר כל דוגמה.        )6 נקודות(

קרא פסוקים י"ט-כ"ב. ב. 

בפסוקים אלה בא לידי ביטוי השינוי שחל במצב של נעמי בהווה לעומת מצבה בעבר.  

הבא ראיה אחת לשינוי זה מתגובת הסובבים וראיה אחת מדברי נעמי.   

הסבר כל ראיה, ובסס אותה על הכתוב.          )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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בין שאול לדוד

קרא שמואל א, פרק ט"ו, פסוקים א'-ג' ופסוקים ז'-כ"ד.  .4

שמואל א, פרק ט"ו, פסוקים א'-ג'

שמואל א, פרק ט"ו, פסוקים ז'-כ"ד

/המשך בעמוד 7/)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

קרא פסוקים א'-ג' ופסוקים ז'-ט'.  )1( א. 

על פי פסוקים אלה, כתוב מה ציווה ה' על שאול, וכיצד הוא הפר צו זה.     

בסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(   

קרא פסוקים י"ג-כ"א.  )2(

הסבר את שני הטיעונים ששאול טוען בדבריו לשמואל כדי להצדיק את הפרת הצו.    

בסס את דבריך על הכתוב.         )5 נקודות(

מהו ההבדל בין דברי שאול בפסוק י"ג ובין דבריו בפסוק כ"ד בנוגע למילוי הצו של אלוהים?      )4 נקודות(  )1( ב. 

קרא פסוקים כ"ב-כ"ג, והסבר מה בדברי שמואל גרם לשאול לשנות את דבריו.      )6 נקודות(  )2(


