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

חורף תשע"ה, 2015 מועד הבחינה:   
136 ,001206 מספר השאלון:   

  

ך " נ ת

2 יחידות לימוד

על פי תכנית הלימודים החדשה המעודכנת

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 נלמד לניתוח ולהבנה   — 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, א', 31-20.  .1

/המשך בעמוד 3/
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ענה על סעיף א )חובה(.

בקטע שלפניך יש חזרה על צירופי מילים. א. 

ציין מה מדגישה החזרה על צירוף המילים "וירא אלֹהים כי טוב".  )1(

)2 נקודות(  

הבא מן הקטע צירוף מילים חוזר נוסף, והסבר את תפקידו.       )5 נקודות(  )2(
  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים 22-20 בקטע שלפניך. ב.  

יש הטוענים כי המשפט "ויברא אלֹהים את התניִנם הגדֹלים" מבטא דה־מיתולוגיזציה 

)שלילת סיפורי ראשית של עמי הסביבה(.  הסבר טענה זו.            

קרא פסוקים 30-28 בקטע שלפניך. ג. 

לפי פסוקים 30-29 חלה הגבלה על האדם לעומת מה שהובטח לו לפי פסוק 28.  

הסבר קביעה זו. בסס את דבריך על הכתוב.   

/המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, ט"ז.  .2

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

קרא גם בראשית, ט"ו, 5-4.  )1( א. 

לפי פסוקים אלה, מהי ההבטחה של ה' לאברם?       )2 נקודות(  

לפי הקטע שלפניך )בראשית, ט"ז(, מהו הקושי בדרך להגשמת הבטחה זו של ה'   )2(

לאברם, ובמה ההצעה של שרי לאברם מנסה לפתור את הקושי?  

בסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים 6-3 בקטע שלפניך. ב. 

על פי פסוקים 5-3, כיצד השפיע הפתרון שתיארת בתת־סעיף א )2( על היחסים בין   )1(

שרי להגר?  בסס את דבריך על הכתוב.      )2 נקודות(

האם, לדעתך, תגובת אברם בפסוק 6 על דברי שרי ראויה לשבח או לגנאי?  )2(

נמק את דבריך.        )3 נקודות(  

קרא פסוקים 12-10 בקטע שלפניך. ג. 

הבא מפסוקים אלה שני דברים שבהם אלוהים מברך את ישמעאל ואת צאצאיו, והסבר אותם.

 

/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(

ענה על שתיים מן השאלות 5-3.

קרא מלכים א, כ"א, 19-1.  .3

)שים לב: המשך הקטע בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 7/  



תנ"ך, חורף תשע"ה, מס' 001206, 136 - 7 -

 

 

ענה על סעיף א )חובה(.  
הסבר מה ביקש אחאב מנבות.        )4 נקודות(  )1( א. 

על פי הקטע, ציין שתיים מן הדמויות שסייעו לאחאב להשיג את מבוקשו.      )4 נקודות(  )2(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.  
קרא פסוקים 7-4 בקטע שלפניך. ב.  

מהו ההבדל בין התגובה של אחאב על הסירוב של נבות ובין התגובה של איזבל   )1( 
על הסירוב?       )2 נקודות(

קרא גם מלכים א, ט"ז, 31 ואת הקטע מחוק המלך בדברים, י"ז, 20-18.  )2(
מוצאה של איזבל וחוק המלך עשויים להסביר את ההבדל שציינת בסעיף )1(.  

הסבר קביעה זו.      )4 נקודות(         
קרא פסוקים 14-8 בקטע שלפניך. ג. 

בפסוקים אלה המספר מביע בעקיפין ביקורת על הזקנים והֹחרים בעירו של נבות.   )1(
בסס קביעה זו על שתי ראיות מפסוקים אלה, והסבר כל ראיה.      )4 נקודות(  

האם, לדעתך, הביקורת על הזקנים והֹחרים מוצדקת?  נמק.       )2 נקודות(  )2(
קרא גם בראשית, ג', 12-11.   )1( ד. 

הסבר כיצד אדם הראשון מסיר מעליו את האחריות למעשיו.       )2 נקודות(   
קרא פסוק 19 בקטע שלפניך.  )2(

מהו, לדעתך, הצידוק שהיה אחאב יכול להביא לפני ה' ואליהו למעשיו, והאם יש   

בסיס לצידוק זה?  נמק, ובסס את דבריך על הכתוב.     )4 נקודות(

/המשך בעמוד 8/
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קרא מלכים ב, כ"ה, 22-6.  .4

 

/המשך בעמוד 9/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים 10-9, 22-21 בקטע שלפניך. א. 

באיזו שנה )לועזית( אירע החורבן המתואר בפסוקים אלה?        )4 נקודות(  )1(

מהו הביטוי של החורבן בתחום הדתי, ומהו ביטויֹו בתחום המדיני?    )2(

בסס את דבריך על הכתוב.         

)4 נקודות(  

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 7-6 בקטע שלפניך וגם מלכים ב, כ"ד, 18-17, 20. ב.  

לפי המסופר במלכים ב, כ"ד, תאר כיצד עלה צדקיהו לשלטון.        )3 נקודות(   )1(

על סמך תשובתך לתת־סעיף )1(, מה ההסבר האפשרי לעונש החמור והאכזרי    )2(

שהטילו הבבלים על צדקיהו?       )3 נקודות(

קרא פסוקים 12-11 בקטע שלפניך ממלכים ב, כ"ה וגם ישעיה, א', 23. ג. 

אפשר לטעון שבאירוע החורבן נעשה צדק ִעם השכבה החברתית בָעם שסבלה בזמן   

שממלכת יהודה התקיימה.  

הסבר טענה זו, ובסס אותה על הכתובים.  

קרא פסוקים 17-13 בקטע שלפניך. ד.  

הבא מקטע זה שתי דוגמאות לפריטים שנלקחו מבית המקדש, והסבר במה כל אחת   )1(

מן הדוגמאות שהבאת מבטאת את כאב האובדן שחש הכותב.       )3 נקודות(

קרא גם עזרא, א', 8-7, 11.  )2(

על פי הפסוקים מעזרא, א', מה עלה בגורלם של חלק מן הפריטים המוזכרים   

בפסוקים 17-13 בקטע שלפניך?        )3 נקודות(

/המשך בעמוד 10/  
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קרא ירמיה, ז', 20-1.  .5

 

/המשך בעמוד 11/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים 11-3 בקטע שלפניך. א. 

באילו דברי שקר אנשי יהודה בוטחים?  הסבר.      )4 נקודות(  )1(

לעומת דברי השקר, מה ירמיהו דורש מאנשי יהודה?  הסבר, ובסס את דבריך  )2(

על הכתוב.        )4 נקודות(   

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.     

קרא פסוקים 10-9 בקטע שלפניך וגם שמות, כ', 14-1. ב.  

הנביא ירמיהו מקשר בין חטאי העם לנאמר בעשרת הדיברות.  )1(

הסבר קביעה זו, ובסס אותה על שלוש דוגמאות מן הכתובים.       )4 נקודות(  

מה אפשר ללמוד מן הקישור לעשרת הדיברות על חומרת המעשים של העם?       )2(

)2 נקודות(  

קרא פסוקים 19-17 בקטע שלפניך ואת דברי י' הופמן על פסוק 18: ג. 

האלילּות מתוארת כחגיגה משפחתית ולא כפולחן ממלכתי־רשמי.  )י' הופמן, ירמיה, מקרא לישראל(

הסבר דברים אלה על פי פסוקים 18-17.       )3 נקודות(  )1(

על פי דברי האל בפסוק 18, מהי המטרה של מעשי המשפחה?   )2(

על פי פסוק 19, מה תהיה בסופו של דבר התוצאה של מעשים אלה?  הסבר.        

)3 נקודות(     

קרא פסוקים 20-16 בקטע שלפניך.  ד. 

לפי פסוקים אלה ירמיהו נדרש לוותר על חלק מהותי בתפקידו כנביא.    )1(

ֵרט על מה נדרש ירמיהו לוותר.  בסס את דבריך על הכתוב.        )3 נקודות( ּפָ  

על פי פסוק 20 בקטע שלפניך, מדוע נדרש ירמיהו לוויתור שציינת בתת־סעיף )1(?   )2(

הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.       

)3 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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פרק שלישי — נושאי החובה  )18 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 9-6 )לכל שאלה — 6 נקודות(. 

חוק

קרא דברים, ט"ו, 6-1.  .6

קרא פסוקים 3-2 בקטע שלפניך.  

מהי הסיבה לציווי לשמוט בשנת שמיטה את החוב של הֵרַע והאח? א. 

בסס את דבריך על הכתוב.         

)2 נקודות(  

לאור הסיבה שציינת בסעיף א, הסבר את ההיתר לנגוש את הנכרי.        )4 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 13/
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חכמה

קרא קהלת, א', 18-12.  .7

על פי הקטע שלפניך, מהי המסקנה שהסיק קהלת בנוגע לחכמה, ומה הביא אותו למסקנה זו?   

בסס את דבריך על הכתוב.  

/המשך בעמוד 14/
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נביאי אמת ונביאי שקר

קרא ירמיה, כ"ג, 29-25.  .8

הסבר את ההבחנה שירמיהו עושה בין נביא שקר לנביא אמת, באמצעות שני הדימויים שבפסוק 29.

בסס את דבריך על הכתוב.

/המשך בעמוד 15/
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שיבת ציון

קרא ישעיה, מ', 11-1.  .9

י". הנבואה פותחת במילים: "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ

ציין שתי בׂשורות שבאמצעותן הנביא מנחם את העם, והסבר כל בשורה.

/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, ט"ו, 18-12.  .10

 

קרא את דברי יגאל אלון, שר העבודה דאז, מנאומו בכנסת:  

פיצויים לעובד מפוטר הם אולי הזכות הסוציאלית הראשונה שהעובד בארץ הזאת השיג ]...[   

)דברי הכנסת, כרך 32( כהמשך למסורת היהודית העתיקה, שביסודה רעיון ההענקה שבתורה.   

                         

אפשר לומר שיגאל אלון שאב את "רעיון ההענקה" מן הקטע שלפניך בדברים. א. 

על מה בקטע זה היה אפשר לבסס את רעיון ההענקה?  בסס את דבריך על הכתוב.        

)3 נקודות(  

על פי פסוק 18, הסבר דרך אחת שבאמצעותה המחוקק מנסה לשכנע את האדון לקיים  ב. 

את החוק.        )3 נקודות(  

/המשך בעמוד 17/
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חכמה

קרא קהלת, ג', 21-18.  .11

"ּומֹוַתר האדם מן הבהמה ָאִין" )פסוק 19(. א. 

הסבר את המסקנה הזאת של קהלת, וכתוב מה הביא אותו למסקנה זו.    

בסס את דבריך על פסוקים 20-19.       

)3 נקודות(  

האם פסוק 21 בקטע שלפניך מחזק את המסקנה בפסוק 19 או מערער עליה?   ב. 

נמק את דבריך.        

)3 נקודות(  

/המשך בעמוד 18/
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נביאי אמת ונביאי שקר

קרא ירמיה, כ"ו, 24-16.  .12

בקטע זה מובאים מקרים על שני נביאים שניבאו נבואות חורבן, ועל היחס כלפיהם בעקבות   

נבואתם: מקרה מיכה המורשתי ומקרה אוריהו בן שמעיהו.

איזה מן המקרים מחזק את דרישת התובעים להרוג את ירמיהו, ואיזה מהם מחזק את המבקשים   

להגן עליו?  נמק את דבריך.

/המשך בעמוד 19/
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שיבת ציון

קרא איכה, ה', 16-1.  .13

מול הנטייה להטיל אשמה ]...[ ישנם ]בקטע[ פסוקים המלמדים על נטילת אחריות.

)המאמר הדידקטי על איכה, ה'(

הבא מן הקטע שלפניך ראיה לכל אחת משתי דרכי ההתמודדות האלה, והסבר אותה

)סך הכול — שתי ראיות(.     

/המשך בעמוד 20/
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פרק חמישי — קטע נלמד לניתוח ולהבנה  )12 נקודות(
ענה על שאלה 14 — חובה ועל שתיים מן השאלות 17-15 )לכל שאלה — 4 נקודות(.

קרא בראשית, י"ח, 21-1.

/המשך בעמוד 21/
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ענה על שאלה 14 )חובה(.

הבא מן הקטע שתי דוגמאות המראות כי אברהם הוא מארח למופת.  .14

ענה על שתיים מן השאלות 17-15.

האורחים שהגיעו לאברהם נשאו שתי בשורות.   .15

הסבר את שתיהן.  בסס את דבריך על הכתוב.  

קרא פסוק 19 בקטע שלפניך וגם ירמיה, ז', 9-6, 15-13.  .16

בפסוק 19 בא לידי ביטוי הייעוד של אברהם. ייעוד זה עתיד להתממש בצאצאיו.  

על פי הפסוקים מירמיה, צאצאי אברהם לא מימשו ייעוד זה. 

הסבר במה, וכתוב מה היה דינם בשל כך.

בהמשך המסופר בפרק י"ח בבראשית, ה' מכלה את סֹדם ועמֹרה על כל תושביהן בשל החטאים   .17

הכבדים של התושבים.

ציין דוגמה נוספת מֵספר בראשית של עונש כָליה שבו ה' מעניש ציבור שלם בשל חטאיו.   

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


