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

קיץ תשע"ה, 2015 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 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, ד', 16-8.  .1

ענה על סעיף א )חובה(.

בקטע זה קין מתואר כחוטא המתנער מהאחריות למעשהו. א. 

הבא מן הקטע שתי ראיות המבססות זאת, והסבר אותן.  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

בבראשית רבה, כ"ב, הדיון על פסוק 8 מתחיל בשאלה "על מה היו מדיינים?" ב. 

השאלה בבראשית רבה עוסקת בפער שבפסוק 8.  מהו פער זה?       )2 נקודות(  )1(

איזה מסר אפשר לדעתך ללמוד מן הפער שציינת בתת־סעיף )1(?       )3 נקודות(  )2(

קרא גם בראשית, ד', 2 ופסוקים 15-11 בקטע שלפניך. ג. 

ציין שני רכיבים בעונשו של קין.   )1(

הסבר על פי פסוק 2 מדוע עבור קין עונש זה חמור ביותר.         

)3 נקודות(  
איזו הקלה בעונש קיבל קין? הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.    )2 נקודות(  )2( 

                   /המשך בעמוד 3/
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שים לב: המשך הבחינה  בעמוד הבא.

/המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, י"א, 31-26; י"ב, 9-1.  .2

בראשית, י"א, 31-26

בראשית, י"ב, 9-1

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

קרא בראשית, י"א, 31 ובראשית, י"ב, 5-1 שלפניך.  א. 

יציאת אברם לארץ כנען מתוארת בשני הקטעים האלה. הסבר כיצד מתוארת יציאתו 

לכנען בכל אחד מן קטעים, וציין הבדל אחד ביניהם.

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא בראשית, י"א, 30 שלפניך. ב. 

יש הטוענים כי המידע שנמסר בפסוק זה הוא רמז מקדים לקושי בהמשך סיפורי אברהם.  

הסבר טענה זו.  

קרא בראשית, י"ב, 9-5 שלפניך, וגם את קטע השיר שלהלן "קום והתהלך בארץ",  ג. 

מאת יורם טהרלב.  

קּום וְהְִתהַּלְֵך ּבָאָרֶץ  

ּבְַתרְִמיל ּובְמֵַּקל  

ּווַּדַאי ִּתפְֹּגׁש ּבַּדֶרְֶך  

ׁשּוב אֶת אֶרֶץ־יְִׂשרָאֵל.  

על פי השיר, אפשר להכיר את הארץ באמצעות מסעות בה.  

הסבר כיצד דברים אלה באים לידי ביטוי בבראשית, י"ב, 9-6 שלפניך.      )3 נקודות(  )1(

ממעשי אברם בפסוקים אלה נראה כי לשיטוטיו בארץ הייתה מטרה נוספת.  )2(

מהי מטרה זו? הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.        )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"ז, 9-1.  .3

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

מהי הנבואה שאליהו מוסר לאחאב בפסוק 1, ומדוע נמסרה לו נבואה זו? בתשובתך היעזר  א. 

במלכים א, ט"ז, 33-29 ובדברים, י"א, 17-16.

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוק 1 בקטע שלפניך. ב. 

המילים "כי אם לפי ְדָבִרי" בנבואתו של אליהו עשויות לגרום לקושי ֵתאולוגי )דתי(.  )1(

מהו קושי זה?        )3 נקודות(  

1. האם לדעתך הנאמר בפסוק זה מסייע לפתור את הקושי?   מלכים א, י"ח,  קרא גם   )2(

נמק.        )3 נקודות(

ִרית. בקטע שלפניך מסּופר כי אליהו מסתתר בנחל ּכְ ג.  

ציין שתי סיבות לשהייה של אליהו בנחל.  

קרא פסוקים 9-2 בקטע שלפניך. ד. 

לדעת פרשנים אחדים, "הֹערבים" הם אנשי הערבה.  

האם לדעתך לפי פירוש זה נעשה לאליהו נס?  בסס את דבריך על פסוקים 6-2   )1(

בקטע שלפניך.        )3 נקודות(  

האם פסוקים 9-7 תומכים בדעתך או אינם תומכים בה?  הסבר.       )3 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 8/
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קרא מלכים ב, כ"א, 18-1.  .4

 

/המשך בעמוד 9/
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ענה על סעיף א )חובה(.

בפסוקים 11-9 מוזכרים עמים אחרים, שאינם בני ישראל.   )1( א. 

מדוע המחבר מזכיר אותם?  הסבר.       )6 נקודות(  

בפסוקים 15-12 כתובה נבואה.  מהי הנבואה?        )2 נקודות(  )2(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא גם מלכים ב, כ"ג, 27-26. ב.  

על פי הקטע במלכים ב, כ"א שלפניך, ציין שלושה חטאים חמורים מאוד של מנשה,   

היכולים להסביר את הנאמר במלכים ב, כ"ג, 27-26.

הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.  

קרא פסוקים 9-7 ופסוק 14 בקטע שלפניך.  ג.  

הסבר את המתח בין הנאמר בחלק הראשון של פסוק 8 )עד האתנחתא(   )1( 

ובין הנאמר בפסוק 14.

)3 נקודות(  

הסבר כיצד החלק השני של פסוק 8 וכן פסוק 9 פותרים את המתח שציינת   )2(

בתת־סעיף )1(.     )3 נקודות(  

קרא גם דברי הימים ב, לֹ"ג, 16-10. ד. 

בפסוקים שבדברי הימים יש מידע על מנשה שאינו כתוב בספר מלכים.  

מהו המידע?        )2 נקודות(  )1(

מנשה מלך חמישים וחמש שנה. מלוכתו רבת השנים אינה  הולמת את תפיסת הגמול   )2( 

של מחבר ספר דברי הימים.

כיצד המידע שציינת בתת־סעיף )1( פותר אי־הלימה זו?        )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 10/
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קרא ישעיה, ב', 4-1.  .5

 

ענה על סעיף א )חובה(.

לפי הקטע שלפניך, מה יהיה המעמד של הר בית ה' באחרית הימים?  הסבר. א. 

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.     

סובלנות היא הכרה בזכות הקיום של קבוצות ודעות שונות. ב.  

האם לדעתך נבואת ישעיהו בפסוקים אלה מתארת חזון של סובלנות?    

הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.  

קרא גם את בראשית, י"ב, 3 ושמות, י"ט, 6-5. ג. 

הסבר כיצד הנאמר בכל אחד מפסוקים אלה בא לידי ביטוי בחזון ישעיהו.       

קרא פסוק 4 בקטע שלפניך. ד. 

מהו ההיפוך שמתואר בפסוק, ומהי הסיבה להיפוך זה?  הסבר.  

/המשך בעמוד 11/
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שים לב: המשך הבחינה  בעמוד הבא.

/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, כ', 15-10.  .6

לפניך קטע מחוקי המלחמה, ובו מפורטות שתי דרכים שבני ישראל מצווים לנקוט כלפי  א. 

יושבי הערים הרחוקות. הבחירה באיזו דרך לנקוט תלויה בהתנהגות של יושבי העיר.

הסבר מה הן שתי הדרכים.       )4 נקודות(  

השורש ש-ל-מ חוזר שלוש פעמים בפסוקים 12-10 בקטע שלפניך. ב. 

על מה עשויה לרמוז חזרה זו דווקא בהקשר של חוקי המלחמה?  הסבר.        )2 נקודות(  

/המשך בעמוד 13/
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חכמה

קרא איוב, א', 5-1.  .7

יש הטוענים כי בקטע זה יש הגזמה בתיאור הצדיקּות של איוב. בסס טענה זו  א. 

על ראיה מפסוק 5 בקטע שלפניך, והסבר את הראיה.        )3 נקודות(  

מדוע חשוב לתאר את איוב כצדיק בתחילת ספר איוב?  הסבר.       )3 נקודות(       ב. 

/המשך בעמוד 14/
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נביאי אמת ונביאי שקר

קרא ירמיה, כ"ח, 11-1.  .8

הסבר את המחלוקת בין שני הנביאים, חנניה וירמיה, שבאה לידי ביטוי בקטע שלפניך. א. 

בסס את דבריך על הכתוב.         

)4 נקודות(  

הבא מן הקטע רמז שהמעשה הסמלי שעשה חנניה וההסבר שלו למעשיו ערערו את הביטחון  ב. 

של ירמיה בצדקת נבואתו שלו.      )2 נקודות(

/המשך בעמוד 15/
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שיבת ציון

קרא עזרא, א', 6-1.  .9

בקטע שלפניך האירועים ההיסטוריים מתוארים כהתגשמות של נבואת ירמיה.  
הסבר קביעה זו.  היעזר בירמיה, כ"ט, 10.

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

חוק

קרא ויקרא, י"ט, 18, 34.  .10

ויקרא, י"ט, 18  

ויקרא, י"ט, 34  

 

בשני הפסוקים שלפניך נזכרת הדרישה לאהוב את האדם האחר "כמוך".    

בפסוק 34 מצורף לציווי נימוק. הסבר את הנימוק.        )2 נקודות( א. 

מדוע לדעתך חשב המחוקק שיש צורך להוסיף נימוק בפסוק 34, ומדוע הוסיף דווקא  ב. 

נימוק זה?       )4 נקודות(

/המשך בעמוד 17/
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חכמה

קרא איוב, ח', 7-3, 19-11.  .11

איוב, ח', 7-3  

איוב, ח', 19-11

בפסוקים 7-3 בלדד השוחי מציג את עמדותיו בנוגע לדרכים שבהן אלוהים מנהל את העולם,  

והְמָשלים בפסוקים 19-11 ממחישים עמדות אלה.   

בחר באחד המשלים והסבר כיצד הוא ממחיש את אחת הטענות שמציג בלדד בדבריו.  

/המשך בעמוד 18/
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נביאי אמת ונביאי שקר

קרא עמוס, ז', 17-10.  .12

על פי הקטע שלפניך, כיצד אמציה מבין את תפקיד הנביא? בסס את דבריך על הכתוב.       א. 

)3 נקודות(

האם עמוס מסכים עם אמציה בנוגע לתפקיד הנביא?  נמק.      )3 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 19/



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

שים לב: המשך הבחינה  בעמוד הבא.

/המשך בעמוד 20/
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שיבת ציון
קרא יחזקאל, ל"ז, 14-1.  .13

/המשך בעמוד 21/
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קרא את הקטע משירו של נפתלי הרץ אימבר, "תקוותנו" )שחלק ממנו נהפך ברבות הימים   

להמנון הלאומי, "התקווה"(.  

עֹוד ֹלא אָבְדָה ִּתְקוֵָתנּו / הִַּתְקוָה הַּנֹוָׁשנָה  

ִמּׁשּוב לְאֶרֶץ אֲבֹוֵתינּו / לְִעיר ּבָּה דָוִד חָנָה.  
)מן האתר "זמרשת"(        

יש הטוענים כי השיר מתכתב עם הפסוקים ביחזקאל, ל"ז, 14-1.  

הסבר טענה זו על פי דברי העם ועל פי תשובת הנביא יחזקאל )פסוקים 14-11(.  

/המשך בעמוד 22/
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פרק חמישי — קטע לניתוח ולהבנה  )12 נקודות(
ענה על שאלה 14 חובה ועל שתיים מן השאלות 17-15 )לכל שאלה — 4 נקודות(.

קרא בראשית, ג'.

/המשך בעמוד 23/
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ענה על שאלה 14 — חובה. 

ם העיקרי בהפרת הצו האלוהי בסיפור גן עדן שלפניך?  נמק את דבריך. מי לדעתך הָאׁשֵ  .14

ענה על שתיים מן השאלות 17-15.

קרא פסוקים 11-6 בקטע שלפניך.  .15
ציין מפסוקים אלה שתי ראיות לשינוי התודעה של האדם אחרי שאכל מפרי עץ הדעת.  א. 

בסס את דבריך על הכתוב.      )2 נקודות(  

הבא מפסוקים אלה ראיה שאלוהים מצליח בקלות לחשוף את האכילה האסורה.       ב. 

)2 נקודות(  

באמצעות השורש א-כ-ל נוצר קשר של "מידה כנגד מידה" בין החטאים ובין העונשים.  .16
הבא מן הקטע שלפניך דוגמה אחת לקביעה זו, והסבר אותה.  

קרא פסוקים 19-15 בקטע שלפניך.  .17
ציין שתי תופעות בחיי האדם שהְמַספר מציג את מקורן בפסוקים אלה. 

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


