
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 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'.
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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 ד', פסוקים א'-ט"ו.  .1

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים ג'-ד'.   )1( א. 

הבא סיבה אפשרית אחת הנרמזת בפסוקים אלה להתעלמות של ה' מן המנחה של קין ולהעדפת המנחה    

 של הבל. הסבר את דבריך.      

)15 נקודות(

יש הטוענים כי ה' התעלם מן המנחה של קין כדי להעמידו בניסיון.  )2(

ל ּבֹו", יכולים לחזק טענה זו? ְמׁשָ ה ּתִ ׁשּוָקתֹו ְוַאּתָ את רֵֹבץ ְוֵאֶליָך ּתְ ַתח ַחּטָ כיצד דברי ה' לקין בפסוק ז', "ַלּפֶ  

הסבר את דבריך.       )10 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוק י"ג.  )1( ב. 

יש המפרשים את המילה "ֲעוִֹני" מלשון עונש, ויש המפרשים מלשון חטא.  

הסבר את דברי קין לה' על פי כל אחד מן הפירושים האלה.       )10 נקודות(  

קרא פסוק י"ד.  )2(

לדעתך, איזה פירוש מן הפירושים הולם יותר את הנאמר בפסוק י"ד? הסבר את דבריך ובסס אותם    

על הכתוב.        )5 נקודות(

קרא בראשית, פרק ד', פסוקים י"א-י"ב וגם בראשית, פרק ג', פסוקים י"ז-י"ט. ג. 

הבא נקודת דמיון אחת בין העונש שניתן לקין ובין העונש שניתן לאדם.       )8 נקודות(  )1(

לדעתך, איזה עונש חמור יותר, העונש שניתן לאדם או העונש שניתן לקין? נמק את דבריך ובסס אותם על   )2(

הכתוב.         )7 נקודות( 

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

ענה על סעיף א )חובה(.

על פי קטע זה, מהו הֶהיתר החדש שניתן לאנושות, ומהי ההגבלה על היתר זה?        )1(  א. 

כתוב את הנימוק להגבלה זו.        )13 נקודות(  

מהו ההבדל בין ההיתר החדש שניתן לאנושות על פי פרק ט' ובין ההיתר שניתן לאנושות על פי בראשית,   )2(

 פרק א', פסוק כ"ט? 

לדעתך, האם הבדל זה מלמד על הידרדרות מוסרית בעולם שלאחר המבול? נמק את דבריך.     

)12 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

מהו האיסור שהוטל על ֹנח ובניו על פי פסוקים ה'-ו', ומהו הנימוק לאיסור זה?       )8 נקודות(  )1( ב. 

מהו העונש שיוטל על מי שעובר על איסור זה, ומי יוציא לפועל את העונש?       )7 נקודות(  )2(

על פי דברי חז"ל, בפסוקים א'-ז' מובאות "שבע מצוות בני ֹנח". אחת מן המצוות האלה היא   ג. 

"מצוות דינים" — המצווה להקים מערכת משפט.

היכן נרמז בפסוקים אלה הצורך להקים מערכת משפט, ומהו המקרה שיובא למשפט? בסס את דבריך   )1( 

על הכתוב.       )10 נקודות(

לדעתך, האם המצווה להקים מערכת משפט מרחיבה את הסמכויות שנתן האל לאנושות או מצמצמת אותן?   )2(

נמק את דבריך.        )5 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 משלי, פרק ל"א, פסוקים י'-ל"א.  .3

קרא פסוקים י'-כ"ד.  )1( א. 

אשת החיל פעילה בתחומים אחדים: פרנסה, מלאכת יד, תרומה לחברה.  

הבא דוגמה אחת מן הכתוב לכל אחד מן התחומים האלה )סך הכול — שלוש דוגמאות(.       )6 נקודות(  

הבא הוכחה מן הכתוב שאשת החיל ובעלה הם מבני המעמד הגבוה בחברה.  )2(

נמק את תשובתך.       )4 נקודות(  

קרא את פסוק ל'. ב. 

ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי".       )4 נקודות( הסבר מהי השקפת העולם הבאה לידי ביטוי במשפט "ׁשֶ  )1(

יש הטוענים כי הנאמר על אשת החיל במשלי, פרק ל"א, פסוק ל' מבטא ערכים שאינם באים לידי ביטוי   )2(

בחיינו היום.

האם אתה מסכים עם טענה זו? נמק את דבריך.       )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 6.

/המשך בעמוד 6/
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בין שאול לדוד

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

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 7/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

יש הטוענים כי המניע של דוד בסיפור זה היה השגת תועלת אישית, ויש הטוענים כי המניע של דוד היה מוסרי.

הבא מן הקטע דוגמה המחזקת את הטענה שהמניע של דוד היה השגת תועלת אישית. א. 

הסבר את הדוגמה ובסס אותה על הכתוב.      )10 נקודות(  

הבא מן הקטע דוגמה המחזקת את הטענה שהמניע של דוד היה מוסרי. ב. 

הסבר את הדוגמה ובסס אותה על הכתוב.       )10 נקודות(  


