
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  
חורף נבצרים, תשפ"א, 2021 מועד הבחינה:  משרד החינוך  

1261 מספר השאלון:    

שים לב: בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות.
יש לענות על השאלות על פי הנחיות אלה.

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

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

נקודות  40  —   )20x2(  — פרק ראשון  

נקודות  20  —   )20x1(   — פרק שני   

נקודות  28  —   )28x1(   — פרק שלישי   

נקודות  12  —   )12x1(   — פרק רביעי   

נקודות  100  —              סך הכול 

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'.
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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(, ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )לסעיף א — 8 נקודות; לסעיפים ב-ג — 12 נקודות(.

קרא בראשית, פרק כ"ג.  .1

ענה על סעיף א )חובה(.  

הפרק עוסק במשא ומתן בין אברהם לבין בני חת.  

מהו האירוע שבעקבותיו ניהל אברהם את המשא ומתן הזה? מה ביקש אברהם?        )5 נקודות(  )1( א. 

האם השיג אברהם את מבוקשו? בסס את דבריך על הכתוב.         )3 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים א'-ד' וגם בראשית, פרק ט"ו, פסוק ז'. ב. 

יש הטוענים שיש סתירה בין ההבטחה לאברהם בפרק ט"ו, פסוק ז' ובין דברי אברהם לאנשי חת בפרק כ"ג,   )1(

פסוק ד'. הסבר את הסתירה.         )5 נקודות(

קרא את פירוש רשב"ם לפסוק ד'.  )2(

" 'גר ותושב אנֹכי' — מארץ נוכרייה באתי לגור כאן ונתיישבתי עימכם, לכן אין לי מקום קברות אבות הנה".  

הסבר מדוע, על פי פירוש רשב"ם, אין סתירה בין הבטחת ה' לאברם בפרק ט"ו, פסוק ז' ובין דברי אברהם   

בפרק כ"ג, פסוק ד'.         )7 נקודות(

קרא פסוקים ג'-כ'. ג. 

בפסוקים אלה מסופר שאברהם מנהל משא ומתן עם אנשי חת בנימוס אך בנחישות.  )1(

הבא ראיה אחת המלמדת על פנייה מנומסת אל אנשי חת וראיה אחת המוכיחה את נחישותו של אברהם   

)סך הכול — שתי ראיות(. הסבר כל אחת מן הראיות.         )7 נקודות(

מדוע אברהם מתעקש לשלם לעפרון, אף על פי שהוצע לו לקבל ללא תשלום את מה שביקש?        )5 נקודות(  )2(

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

ענה על סעיף א )חובה(.  

בקטע זה מסופר כי יעקב רימה את יצחק אביו. א. 

קרא פסוקים י"ח-י"ט ופסוק כ"ד.  )1(

על פי פסוקים אלה, הסבר את מעשה הרמייה של יעקב, וכתוב מהי המטרה שביקש להשיג באמצעות מעשה זה.  

)5 נקודות(  

על פי פסוקים א'-כ"ט, יעקב מצליח להשיג את מטרתו. הבא ראיה אחת מן הפסוקים לביסוס קביעה זו.           )2(

)3 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

הסבר כיצד השימוש בהטיות שונות של שם העצם "ּבן" בפסוקים אלה מלמד על העדפה שהעדיף כל אחד מן    )1( ב. 

ההורים את אחד מן הבנים.         )6 נקודות(  

קרא פסוקים ח'-י"ז.  )2(

הבא שתי דוגמאות לביסוס הטענה כי רבקה פעלה בעורמה למימוש רצונה. הסבר כל דוגמה.         )6 נקודות(  

קרא פסוקים י"א-י"ט ואת המדרש שלפניך לפסוק י"ד. ג. 

" 'וילך ]יעקב[ וִיקח וָיֵבא לִאמו' — אנוס וכפוף ובוכה".

)בראשית רבה, פרק ס"ה, סימן ט"ו(         

הבא מן הכתוב ראיה אחת המבססת את דברי המדרש. הסבר את דבריך.         )6 נקודות(  )1(

הבא מן הכתוב ראיה אחת המפריכה את דברי המדרש. הסבר את דבריך.         )6 נקודות(   )2(

קרא בראשית, פרק ל"ח, פסוקים ו'-ל'.  .3

ענה על סעיף א )חובה(.  

על פי המסופר בפסוקים אלה, מה היה העוול שנעשה לתמר? בסס את דבריך על הכתוב.         )4 נקודות(  )1( א. 

הסבר כיצד תיקנה תמר את העוול שנעשה לה.         )4 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא את הקטע שלפניך מפירושו של ספורנו לפסוק כ"ה. ב. 

" 'היא מוצאת והיא שלחה' — שלא נפל ליבה מהשתדל לַזּכֹות את עצמה ]...[ כי היה ליבה כלב הארי".  

ספורנו מדמה בפירושו את הלב של תמר ללב של ארי.

הבא מפסוקים ו'-ל' שתי דוגמאות נוספות הממחישות דימוי זה, והסבר כל  אחת מן הדוגמאות.        

קרא פסוקים ו'-י"א ופסוק י"ד.  )1( ג. 

ַבח שעשה יהודה. הסבר את דבריך.         על פי פסוקים אלה, ציין מעשה ראוי לגנאי שעשה יהודה ומעשה ראוי ְלׁשֶ  

)8 נקודות(

ַבח שעשה יהודה. נמק מדוע מעשה זה ראוי לשבח.      )4 נקודות( הבא מפסוקים י"ב-ל' מעשה נוסף ראוי ְלׁשֶ  )2(

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

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

קרא שמות, פרק ג', פסוקים ט'-כ"ב.  .4

ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים י'-י"ז. א. 

אחרי שהטיל ה' על משה את השליחות, מהו החשש שהביע משה בנוגע לעצמו, ומהו החשש שהביע משה   )1(

בנוגע לעם?       )3 נקודות(

ציין והסבר תשובה אחת של ה' בעניין החשש של משה בנוגע לעצמו ותשובה אחת של ה' בעניין החשש של   )2(

משה בנוגע לעם.         )5 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא פסוקים י"ג-כ"ב. ב. 

ה' אומר למשה מה תהיה התגובה של הזקנים על דברי משה ומה תהיה התגובה של פרעה על דברי משה   )1(

 והזקנים.

הסבר כל אחת מן התגובות האלה. בסס את דבריך על הכתוב.         )6 נקודות(

יש הטוענים שה' אמר למשה מראש מה תהיינה שתי התגובות כדי לחזק אותו בביצוע השליחות.  )2(

הסבר טענה זו בנוגע לכל אחת מן התגובות. בסס את דבריך על הפסוקים.         )6 נקודות(  

קרא פסוק י"ח ופסוק כ"ב. ג. 

מה הם הקשיים המוסריים שעולים מן הציווי של ה' בכל אחד מן הפסוקים?         )6 נקודות(  )1(

קרא את הפירוש של שד"ל לפסוק י"ח.  )2(

"אין ספק כי הבקשה הזאת הייתה בעקבה ]ברמאות[ כי לא הייתה דעתם לחזור, ומאחר שהוא ]פרעה[   

היה מעכבם ומשתעבד בהם בלא שום דין, אין לתמוה אם ציווה ה' להתפתל עם העיקש".

הסבר במילים שלך כיצד שד"ל מתרץ את הקושי המוסרי העולה מן הצו האלוהי בפסוק י"ח.        )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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קרא שמות, פרק ל"ב, פסוקים א'-ו' ופסוקים כ"א-כ"ה.  .5

ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים א'-ו'. א. 

על פי פסוקים אלה, מדוע ביקש העם מאהֹרן לעשות להם אלוהים? בסס את דבריך על הכתוב.  )1(

)5 נקודות(  

כיצד הגיב אהרֹן על בקשת העם?         )3 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא פסוקים א'-ו'. ב. 

הבא ראיה אחת מן הכתוב המלמדת שהמעשה של אהֹרן והעם היה ביטוי לרצונם לעבוד את אלוהי ישראל,   )1(

והסבר את הראיה.         )6 נקודות(

הבא ראיה אחת מן הכתוב המלמדת שהמעשה של אהֹרן והעם מנוגד לעבודת אלוהי ישראל, והסבר אותה.           )2(

)6 נקודות(

קרא את המדרש שלפניך לשמות, פרק ל"ב, פסוק ב'. ג. 

"אמר להם אהֹרן פרקו נזמי הזהב אשר בָאזני נשיכם. אמר אהֹרן להם דבר קשה, שהנשים מתעכבות בו".  

)מדרש תנחומא, פרשת כי תשא, סימן י"ט(

במדרש זה ביקשו חז"ל להגן על אהרֹן.

על פי המדרש, מה ביקש אהֹרן להשיג באמצעות הציווי לעם? על פי פסוקים א'-ו', האם הושגה מטרתו?   )1( 

נמק את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.         )7 נקודות(

קרא גם פסוקים כ"א-כ"ה.  )2(

האם פסוקים אלה תומכים בפירוש המדרש למעשה של אהֹרן או מערערים אותו? נמק את דבריך.  

)5 נקודות(  

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

ענה על סעיף א )חובה(, ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )לסעיף א — 12 נקודות; לסעיפים ב-ג — 16 נקודות(. 

שיבת ציון

קרא תהלים, פרק קכ"ו.  .6

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים ה'-ו'. א. 

המזמור מתאר שינוי ממצב רע למצב טוב.  )1(

הבא מן הפסוקים דוגמה לשינוי זה, והסבר אותה.        )6 נקודות(  

הסבר כיצד הדוגמה ממחישה את המתרחש בתקופה המתוארת במזמור.        )6 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא גם חגי, פרק א', פסוקים ב'-ו'. ב. 

תאר את הפער בין הרגשות שהמשורר מתאר במזמור ובין דברי הנביא בנוגע למצב בימיו.    )1( 

)8 נקודות(      

הסבר את הסיבה לפער זה.      )8 נקודות(  )2(

יש הטוענים כי הבקשה והדימוי שבפסוק ד' במזמור מבטאים דווקא את הקשיים שהיו ביהודה בזמן כתיבת המזמור.  ג. 

הסבר את הבקשה ואת הדימוי שבפסוק ד' על פי טענה זו.  

/המשך בעמוד 7/
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נביא ונבואה

קרא ירמיה, פרק ב', פסוקים א'-י"ג ופסוק כ"ב.  .7

ירמיה, פרק ב', פסוקים א'-י"ג  

ירמיה, פרק ב', פסוק כ"ב

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 8/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים א'-ג'. א. 

בפסוקים א'-ג' בא לידי ביטוי געגוע אל היחסים בין ה' לעם בתקופת המדבר.  )1(

הסבר כיצד הנביא מתאר את היחס של העם אל ה' ואת היחס של ה' אל העם בתקופת המדבר.       

)6 נקודות(  

קרא פסוקים ד'-ט'.  )2(

על פי דברי הנביא בפסוקים אלה, לאחר תקופת המדבר לא שינה ה' את יחסו אל העם, ואילו העם שינה את   

יחסו אל ה'. 

הוכח קביעה זו, ובסס אותה על הכתוב.         )6 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים י'-י"ב. ב. 

ְלשם מה הנביא מזמין את העם לעבור במקומות שמחוץ לארצם?         )8 נקודות(  )1(

על פי פסוקים אלה, הנביא נדהם מן היחס של העם כלפי אלוהיו.  )2(

הבא דוגמה לתדהמה של הנביא, והסבר את הדוגמה.          )8 נקודות(  

קרא פסוק י"ג.  )1( ג. 

הסבר כיצד שתי המטפורות שבפסוק זה ממחישות לעם שהתנהגותו היא חסרת היגיון.        )8 נקודות(  

קרא גם פסוק כ"ב.  )2(

על פי פסוק זה, ירמיהו בדבריו לעם משתמש במטפורה כדי להביע מסר.   

הסבר את המסר.        )8 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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חוק וחברה

קרא במדבר, פרק ל"ה, פסוקים ט'-ל"ד.  .8

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

/המשך בעמוד 10/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים ט'-כ"ה.  )1( א. 

ציין שני קריטריונים שבאמצעותם מבחינים בין רוצח במזיד לרוצח בשגגה, והסבר אותם.         )6 נקודות(   

הסבר את שתי האזהרות שמזהיר המחוקק בפסוקים ל'-ל"ב.         )6 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ט"ו-כ"ח. ב. 

יש הטוענים כי החוק אינו מבטל את מנהג גאולת הדם, אך ממתן אותו. הסבר טענה זו בנוגע לרוצח בשגגה.

בסס את דבריך על הכתוב.

ך בה כי אם בדם ׁשֹפכו". בפסוק ל"ג מוצג העיקרון שלפיו נקבע עונשו של הרוצח: "ולארץ לא יֻכפר לדם אשר ֻשּפַ ג. 

הסבר כיצד עיקרון זה עולה בקנה אחד עם החוק העוסק ברוצח במזיד.         )8 נקודות(  )1(

הסבר כיצד עיקרון זה מנוגד לחוק העוסק ברוצח בשגגה. נמק את תשובתך.         )8 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 11/
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מזמורי תהלים

קרא תהלים, פרק ח'.  .9

ענה על סעיף א )חובה(.

בפסוקים ד'-ו' באות לידי ביטוי שתי תפיסות הנוגעות למעמד האדם בעולם. א. 

מה הן שתי תפיסות אלה?       )5 נקודות(  )1(

הסבר כיצד כל אחת מן התפיסות שציינת בתת־סעיף )1( באה לידי ביטוי בפסוקים אלה.         )7 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים ז'-ח' וגם תהלים, פרק ק"ד, פסוקים י"ד-כ"ג. ב. 

מהו ההבדל בין מזמור ח' למזמור ק"ד בנוגע למעמד האדם בעולם? בסס את דבריך על הכתובים.

קרא את הפירוש של רד"ק לתהלים, פרק ח', פסוק ג'. ג. 

" 'מפי עוללים וֹינקים' — אמר מתחילת צאת העולל לאוויר העולם ובמניקתו ניכרים נפלאות הבורא וחסדו על   

האדם ]כי התינוק יודע לינוק מרגע לידתו[ ]...[ לפיכך אמר 'מפי עוללים וֹינקים ִיסדת ֹעז', שיכול להכיר האדם כי 

הכול בכוונת מכוון. לא בטבע ובמקרה ]...[ לבטל דברי המכחישים ולהשבית אויב ומתנקם".

על פי הפירוש של רד"ק, הסבר כיצד העוללים והיונקים מערערים על עמדת אויבי ה'.            

/המשך בעמוד 12/
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ספרות החוכמה — הרהורים על החיים

קרא איוב, פרק ג'.  .10

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 13/
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ענה על סעיף א )חובה(.

יש הטוענים כי בפרק שלפניך איוב מציג את המוות כמצב אידיאלי. א. 

הבא מן הפרק שתי דוגמאות להצגת המוות כמצב אידיאלי, והסבר כל דוגמה.        )6 נקודות(   )1(

מדוע איוב רואה במוות מצב אידיאלי? בסס את דבריך על הכתוב.        )6 נקודות(  )2(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

השטן טוען שאיוב יקלל את ה' )איוב, פרק א', פסוק י"א ואיוב, פרק ב', פסוק ה'(. ב. 

קרא איוב, פרק ג', פסוקים א'-ט'.  

האם צדק השטן? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.

קרא גם איוב, פרק ל"ח, פסוקים ט"ז-י"ח. ג. 

יש הטוענים כי בפסוקים אלה ה' משיב לאיוב על דבריו בנוגע למוות.  )1(

הסבר את התשובה של ה'.        )8 נקודות(  

יש הטוענים שבתשובת ה' לאיוב ה' ממעיט בערכו של איוב.  )2(

לדעתך, האם איוב ראוי ליחס זה של ה'? נמק את דבריך.        )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/



תנ"ך, מועד חורף נבצרים, תשפ"א, 2021, מס' 1261- 14 -

פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )12 נקודות(
ענה על סעיף א )חובה(, ועל אחד מן הסעיפים ב-ד )לסעיף א — 7 נקודות; לסעיפים ב-ד — 5 נקודות(. 

קרא בראשית, פרק כ'.  .11

/המשך בעמוד 15/)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ענה על סעיף א )חובה(.   

קרא פסוקים א'-ז' שלפניך.  א.   

מהו המעשה שעשה אבימלך, ומה פסול במעשה זה?         )4 נקודות(  )1(

י עשיתי זאת" )פסוק ה'(. הסבר כיצד הוא מבסס טענה זו.         ּפַ ָתם לבבי ובִנקֹין ּכַ אבימלך טוען כי "ּבְ  )2( 

)3 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ד.     

קרא פסוקים ט'-י"א שלפניך. ב. 

אברהם מתרץ את מעשהו וטוען "כי אמרתי רק אין יראת אלֹהים במקום הזה" )פסוק י"א(.    

לדעתך, האם על פי המסופר בקטע שלפניך, צדק אברהם בדבריו?

נמק את תשובתך ובסס אותה על שתי דוגמאות מן הכתוב.  

קרא פסוקים י"ב-י"ג שלפניך. ג. 

על פי פסוקים אלה, כיצד אברהם מתרץ את הדברים שאמר על שרה כאשר הציג אותה בארץ גרר?  )1( 

)2 נקודות(

קרא גם פסוק ב' שלפניך.  )2(

הסבר כיצד מפסוק זה משתמעת ביקורת על דברים אלה של אברהם.          )3 נקודות(  

קרא פסוק ז' ופסוקים י"ז-י"ח שלפניך וגם בראשית, פרק כ"א, פסוקים א'-ב'. ד. 

על פי דברי חז"ל, אדם המתפלל לפתרון בעיה של אדם אחר, מקרב את הפתרון לבעיה שלו עצמו    

)על פי בבא קמא, צב, ע"א(. הסבר והדגם קביעה זו על פי פסוקים אלה.


