
בגרות לבתי ספר על־יסודיים א.  סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
בגרות לנבחנים אקסטרניים ב.  משרד החינוך  

קיץ תשע"ו, 2016 מועד הבחינה:   
136 ,001206 מספר השאלון:   
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2 יחידות לימוד

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וארבעים וחמש דקות. א. 

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

נקודות  24  —   )12x2(  — ספר בראשית   — פרק ראשון 

נקודות  40  —   )20x2(  — היסטוריוגרפיה ונבואה    — פרק שני  

נקודות  18  —   )6x3(  — נושאי החובה    — פרק שלישי  

נקודות  6  —   )6x1(  — נושאי ההרחבה   — פרק רביעי 

נקודות  12  —   )4x3(  — קטע שלא נלמד   — פרק חמישי 
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 — ספר בראשית  )24 נקודות(

ענה על שתי השאלות 2-1. 
בכל שאלה ענה על סעיף א — חובה )7 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )5 נקודות(. 

)לכל שאלה — 12 נקודות(

קרא בראשית, ב' 17-4.  .1
 

/המשך בעמוד 3/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים 7-5 ופסוקים 17-15 בקטע שלפניך וגם בראשית, א', 30-26. א. 

יש הטוענים כי המעמד של האדם בפרק א' גבוה יותר ממעמדו בפרק ב'. בסס טענה זו על   

שתי ראיות מן הכתוב, והסבר כל אחת מן הראיות.

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

יש המפרשים כי בעקבות האכילה מפרי עץ הדעת התעורר באדם ובחוה היצר המיני. ב. 

הסבר כיצד הנאמר בבראשית, ג', 7 עשוי לתמוך בפירוש זה.       )2 נקודות(  )1(

קרא גם בראשית, ד', 1.  )2(  

הסבר כיצד שם העץ "עץ הדעת" והמסופר בפרק ד', 1 עשויים לבסס פירוש זה.    

)3 נקודות(  

קרא פסוק 7 בקטע שלפניך ואת הקטע מן המיתוס הבבלי "אנומה אליש" ג.	

)לוח שישי, שורות 34-29( שלפניך:  

"ִקנְגּו, הוא אשר ִחרְחֵר מדון,  

עורר את ִתאַמַת ויאסור מלחמה."  

לְכָדוהו והֶחזיקוהו לפני אֶאַה,  

ָשתו עליו אשם, ִבתרו ורידי דמו-  

בדמו ברא )אאה( אדם,  

נתן )עליו( עמל האלים  — ואת האלים שלח.  

על פי הקטע מבראשית, ב' ועל פי הקטע מ"אנומה אליש" שלפניך, מהו החומר   )1(

שהאדם נברא ממנו?      )2 נקודות(

)2(  על סמך החומרים שהזכרת בתת־סעיף )1(, באיזה מן הקטעים הדמיון בין האדם    

)3 נקודות( לאל הבורא רב יותר, לדעתך?  נמק את תשובתך.   

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

 

 

 

/המשך בעמוד 5/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים 3-1 בקטע שלפניך. א. 

ציין מה הן שלוש ההוראות של ה' לאברהם, על פי סדר הופעתן. הסבר מדוע הן    )1(  

מובאות בסדר זה.     )4 נקודות(  

בפסוק 3 יש רצף של פעולות המעידות על הדרך שבה מילא אברהם את צו ה'.  )2(  

)3 נקודות( מה אפשר ללמוד על אברהם מן הדרך שבה מילא את צו ה'?   

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

בקטע שלפניך מתוארת מערכת יחסים קרובה ואוהבת בין אב לבן. ב.	

בסס קביעה זו על שתי ראיות מן הכתוב, והסבר כל אחת מן הראיות.  

קרא פסוק 12 בקטע שלפניך וגם את דברי י' אבישור: ג. 

]בכנען[ ]...[ ידועים מקרים שבֵעת סכנה הקריב האב ]...[ את בנו לאלוהיו כדי להרחיק את   

הסכנה ולהביא ישועה אלוהית.
)יצחק אבישור, עולם	התנ"ך, בראשית(  

הסבר מהי מטרת הקרבת הבנים בכנען בעת העתיקה, ומהי המטרה של עקדת יצחק.   )1(

)3 נקודות(

קרא פסוקים 13-10 בקטע שלפניך.  )2(

ציין מהו ההבדל בין המעשה של אברהם ובין המעשה המתואר בקטע המצוטט   

שלפניך.      )2 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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פרק שני — היסטוריוגרפיה ונבואה  )40 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 5-3. 

בכל שאלה שבחרת, ענה על סעיף א — חובה )8 נקודות( ועל שניים מן הסעיפים ב-ד )לכל סעיף — 6 נקודות(. 
)לכל שאלה — 20 נקודות(

קרא מלכים א, י"ט, 18-1.  .3

 

 

/המשך בעמוד 7/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים 10-1 בקטע שלפניך. א. 

על פי פסוקים אלה, מהו הלך הרוח שאליהו שרוי בו? בסס את דבריך על הכתוב.  )1(  

)2 נקודות(   

)6 נקודות( הסבר שתי סיבות להלך רוח זה. בסס את דבריך על הכתוב.   )2(  

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

בקטע שלפניך מלאך ה' פונה אל אליהו פעמיים ואומר לו לאכול.  )1( ב. 

מהו הדבר שהוסיף המלאך בפנייתו השנייה לאליהו, ומהי הסיבה לתוספת זו?    

)3 נקודות(  

המילה "רב" מוזכרת בדברי אליהו בפסוק 4 ובפנייה השנייה של מלאך ה' לאליהו    )2(  

   . בפסוק 7   

הסבר את משמעות המילה "רב" על פי הקשרה בכל אחד מן הפסוקים.    

)3 נקודות(  

קרא פסוק 10 בקטע שלפניך. ג. 

)2 נקודות( אליהו מאשים את העם בכמה מעשים חמורים. ציין שניים מהם.   )1(  

קרא פסוקים 18-15 בקטע שלפניך.  )2(  

לדעתך, האם ה' מקבל את דברי ההאשמה של אליהו? הסבר, ובסס את דבריך על   

)4 נקודות( הכתוב. 

ממחזור סיפורי אליהו נראה שאליהו היה נביא קיצוני ובלתי מתפשר. ד. 

על פי פסוקים 12-11, בדברי ה' מובעת ביקורת על התנהגות זו של  אליהו.      )1(

)3 נקודות( הסבר קביעה זו. 

על פי פסוקים 14-11 בקטע שלפניך, האם הבין אליהו את הביקורת הזאת של ה'    )2(  

ולמד ממנה? בסס את דבריך על הכתוב.      )3 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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קרא מלכים ב, ט"ו, 22-1, 29-27.  .4 

מלכים ב, ט"ו, 22-1

 

 

/המשך בעמוד 9/)שים לב: המשך הקטעים בעמוד הבא(
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מלכים ב, ט"ו, 29-27  

 

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא(

/המשך בעמוד 10/
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ענה על סעיף א )חובה(  

ירבעם בן נבט מוזכר בפסוק 9 ובפסוק 18, אף על פי שמלך כמאתיים שנה לפני שאירעו  א. 

המאורעות המתוארים בפסוקים אלה. מהי התרומה של הזכרת ירבעם בפרק זה? הסבר.

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

בקטעים שלפניך יש סקירה של המלכים שמלכו בישראל וביהודה, ונאמר שבזמן    )1( ב.	

שבישראל מלכו חמישה מלכים, ביהודה מלך מלך אחד, עזריה / עוזיהו.  

מהו הרעיון שההיסטוריוגרף מבקש להביע באמצעות סקירה זו?       )3 נקודות(   

קרא את דברי ב' עודד ומ' קוכמן שלפניך:  )2(  

...כשנצטרע ]חלה בצרעת[ עוזיהו )=עזריהו(, שימשו יותם בנו ואחריו גם אחז נכדו     

שותפים במלוכה.  
)ב' עודד, מ' קוכמן, עולם	התנ"ך, מלכים ב(

הכתוב המקראי שלפניך אינו מזכיר במפורש שיותם ואחז היו שותפים במלוכה של   

 עוזיהו. 

 כיצד אי־הזכרת מידע זה מחזקת את הרעיון שציינת בתת־סעיף  )1(? הסבר.    

)3 נקודות(

קרא פסוקים 16, 20-19 שלפניך. ג. 

בפסוק 16 מוזכרת העיר האשורית "תפסח". יש חוקרים המעדיפים לקרוא "תפוח"   )1(

 )עיר בממלכת ישראל( במקום "תפסח". 

הסבר מדוע הקריאה "תפוח" מציגה את מנחם באור שלילי מאוד.

)3 נקודות(  

מדוע האמור בפסוקים 20-19 יכול לשלול את הקריאה "תפסח"?      )3 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 29-27 שלפניך. ד. 

בימי פקח בן רמליהו התחיל השלב הראשון של חורבן ממלכת ישראל.  )1(

תאר שלב זה, ובסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(  

קרא גם מלכים	ב, י"ז, 6.  )2(

מהי השנה )הלועזית( שבה התרחש האירוע המתואר בפסוק זה?        )2 נקודות(  

 /המשך בעמוד 11/
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שים לב: המשך הבחינה  בעמוד 12.
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קרא ישעיה, א', 9-1, 23-18.  .5 
ישעיה א', 9-1

 

ישעיה א', 23-18

/המשך בעמוד 13/
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ענה על סעיף א )חובה(.

בפסוקים 9-1 שלפניך נרמז על אירוע הרסני שהתרחש ביהודה בימי חזקיהו. א. 

)4 נקודות(. מהו האירוע, ובאיזו שנה )לועזית( התרחש אירוע זה?   )1(  

על פי פסוקים 8-7, מה היו התוצאות של האירוע שהזכרת בתת־סעיף )1(?  )2(  

)4 נקודות(   

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

בפסוקים 3-2 שלפניך אלוהים טוען טענה קשה נגד העם. ב. 

על פי פסוק 2, מהי טענה זו?        )3 נקודות(  )1(

ציין את אחד מן הדימויים המוזכרים בפסוק 3, והסבר כיצד הוא מדגיש את הטענה   )2(

שבפסוק 2.

)3 נקודות(  

קרא פסוקים 20-18 שלפניך.  ג.	

ה' מבטיח לעם שינוי.  מהו שינוי זה?        )3 נקודות(  )1(

מהי הפעולה של העם שתאפשר את השינוי שציינת בתת־סעיף )1(, ומהי הפעולה    )2(  

שתמנע אותו?      )3 נקודות(  

קרא פסוקים 23-21 שלפניך. ד.	

בפסוקים אלה הנביא מבקר את המצב החברתי השורר ביהודה.  )1(  

הבא מן הכתוב שתי דוגמאות למצב חברתי זה, והסבר אותן.       )3 נקודות(   

קרא גם מלכים ב, י"ח, 6-5.  )2(   

האם הביקורת של הנביא עולה בקנה אחד עם המסופר על תקופתו במלכים	ב, י"ח,    

נמק.        )3 נקודות(  ?6-5  

/המשך בעמוד 14/
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פרק שלישי — נושאי החובה  )18 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 9-6 )לכל שאלה — 6 נקודות(. 

חוק
קרא דברים ו', 14-10.  .6

 

מה הן שתי האזהרות שבפסוקים אלה?        )2 נקודות( א. 
)4 נקודות( הבא מן הקטע נימוק לכל אחת מן האזהרות, והסבר אותו.  ב. 

חכמה
קרא איוב א', 12-6.  .7

 

הסבר את הטענה של השטן בנוגע ליראת האלוהים של איוב. בסס את דבריך על הכתוב. א. 
)3 נקודות(

מה השטן מציע לעשות כדי להוכיח את טענתו?        )3 נקודות( ב. 
/המשך בעמוד 15/
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נביאי אמת ושקר

קרא דברים י"ח, 22-18.  .8

 

על פי פסוקים 20-18, מהו ההבדל בין נביא אמת לנביא שקר? בסס את דבריך על הכתוב. א. 

)2 נקודות(  

על פי פסוקים 22-21, מהו הקריטריון שעל פיו אפשר לדעת אם נבואה היא     )1( ב. 

נבואת שקר? בסס את דבריך על הכתוב.        )2 נקודות(  

מהו החיסרון של קריטריון זה?        )2 נקודות(  )2(

תגובות לחורבן ושיבת ציון

קרא ישעיה  מ', 5-3.  .9

 

הנביא מתאר שינוי שיחול בטבע.

מהו שינוי זה?        )3 נקודות( א. 

ְרחּו מכשדים." קרא גם ישעיה, מ"ח, 20: "צאו מבבל ּבִ ב. 

על פי פסוק זה, מהי המטרה של הנביא בתיאור השינוי שיחול בטבע?        )3 נקודות(  

/המשך בעמוד 16/
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פרק רביעי — נושאי ההרחבה  )6 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 13-10 )6 נקודות(.

חוק

קרא דברים י"ז, 13-8.  .10

 

הבא מן הכתוב שתי ראיות לסמכותו הבלתי מעורערת של בית הדין היושב במקום שבו  א. 

יבחר ה'.        )3 נקודות(

לדעתך, האם סמכות זו תורמת לחברה או מסכנת אותה?  נמק את תשובתך.    )3 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 17/
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חכמה

קרא איוב, ל"ח, 4-1.  .11

 

הסבר את המסר שה' מפנה אל איוב בקטע זה באמצעות השאלות הרטוריות.  )3 נקודות( א. 

האם המסר של השאלות הרטוריות הוא אכן מענה לאיוב? נמק את תשובתך.         ב. 

)3 נקודות(

נביאי אמת ושקר

קרא מלכים א, כ"ב, 18-13.  .12

 

בפסוקים 18-15 בקטע שלפניך יש ביקורת מרומזת על יחסו של מלך ישראל לדברי נבואה. 

הסבר את הביקורת, ובסס אותה על הכתוב.
/המשך בעמוד 18/



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 001206, 136 - 18 -

תגובות לחורבן ושיבת ציון

קרא יחזקאל, ל"ז, 14-1.  .13

 

בחזון העצמות היבשות שלפניך הנביא יחזקאל מעודד את העם במצוקותיו.  

הסבר את המצוקה של העם ואת דברי העידוד של הנביא.  

בסס את דבריך על הכתוב.   
/המשך בעמוד 19/



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 001206, 136 - 19 -

שים לב: המשך הבחינה  בעמוד 20.

/המשך בעמוד 20/



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 001206, 136 - 20 -

פרק חמישי — קטע שלא נלמד  )12 נקודות(
ענה על שאלה 14 חובה ועל שתיים מן השאלות 17-15 )לכל שאלה — 4 נקודות(.

קרא יהושע, ט' 18-1.

/המשך בעמוד 21/



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 001206, 136

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 21 -

ענה על שאלה 14 )חובה(

מהו ההבדל בין ההתנהגות של הגבעונים כלפי בני ישראל ובין ההתנהגות של שאר עמי כנען כלפי   .14

בני ישראל? בסס את דבריך על הכתוב.

ענה על שתיים מן השאלות 17-15.

הגבעונים הצטיידו בציוד מיוחד כדי לבצע את מזימתם. כתוב פריט אחד שהצטיידו בו, ותאר כיצד   .15

עזר להם פריט זה במזימתם.

קרא פסוק 7 שלפניך וגם דברים, כ', 18-16.  .16

הסבר מדוע תחילה היססו אנשי ישראל לכרות ברית עם הגבעונים. בסס את דבריך על הנאמר   

בדברים, כ', 18-16.

קרא פסוקים 15-14 בקטע שלפניך.  .17

בפסוקים אלה יש ביקורת מפורשת על הברית שנכרתה עם הגבעונים. הסבר את הביקורת.  


