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1281 מספר השאלון:   
תמונה לשאלה 2   נספח:     

ך " נ ת
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

מרכיב 70% מן הרמה הרגילה
2 יחידות לימוד

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

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

נקודות  56  —   )28x2(  — היסטוריוגרפיה ונבואה    — פרק ראשון  

נקודות  24  —   )8x3(  — נושאי החובה    — פרק שני  

נקודות  8  —   )8x1(  — נושאי ההרחבה   — פרק שלישי 

נקודות  12  —   )4x3(  — קטע להבנה ולניתוח    — פרק רביעי 
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 — היסטוריוגרפיה ונבואה  )56 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1. 
בכל שאלה שבחרת, ענה על סעיף א — חובה )12 נקודות( ועל שניים מן הסעיפים ב-ד )לכל סעיף — 8 נקודות(. 

)לכל שאלה — 28 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1.

קרא מלכים א, י"ב, 16-1.  .1

)שים לב: המשך הקטע בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 3/  
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ענה על סעיף א )חובה(.  

מה הם השמות של שתי הממלכות שנוצרו לאחר הפילוג המתואר בקטע שלפניך?   )1( א. 

באיזו שנה )לועזית( אירע הפילוג?          

)6 נקודות(  

קרא פסוק 15 בקטע שלפניך.  )2(

על פי פסוק זה, מהי הסיבה לפילוג הממלכה? הסבר את דבריך.      )6 נקודות(  

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.  

קרא פסוקים 4-1 בקטע שלפניך. ב.  

הבא מן הכתוב שתי ראיות המוכיחות ששבטי ישראל חשבו שהם יכולים לכפות את רצונם 

על רחבעם, והסבר אותן.

קרא פסוקים 11-10 בקטע שלפניך. ג. 

הילדים, יועציו של רחבעם, משתמשים במטפורות כדי להבהיר לו את הדברים שעליו   

להשיב לעם.

בחר במטפורה אחת מפסוקים אלה, והסבר אותה.       )4 נקודות(  )1(  

מהו המסר לעם המובע באמצעות המטפורה שהסברת בתת־סעיף )1(?      )2(

)4 נקודות(  

קרא גם את נאומו של אביה בן רחבעם אל שבטי הצפון בדברי הימים ב, י"ג, 7-4. ד. 

מהו ההסבר של אביה לפילוג הממלכה?        )4 נקודות(  )1(

מה אפשר ללמוד מדברי אביה על יחסו של כותב ספר דברי הימים למלכות בית דוד?   )2(

בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(
/המשך בעמוד 4/
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קרא מלכים ב, י"ח, 14-13, 35-28; מלכים ב, י"ט, 37-35.  .2
מלכים ב, י"ח, 14-13

 

מלכים ב, י"ח, 35-28

מלכים ב, י"ט, 37-35

/המשך בעמוד 5/



תנ"ך, חורף תשע"ו, מס' 1281 + נספח - 5 -

ענה על סעיף א )חובה(.

קרא מלכים ב, י"ח, 14-13 שלפניך. א. 

מהו האירוע המתואר בפסוק 13, ובאיזו שנה )לועזית( הוא אירע?       )1(

)7 נקודות(  

בעקבות מה אירע האירוע שהזכרת בתת־סעיף )1(? בסס את דבריך על הכתוב.         )2(

)5 נקודות(  

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא גם ירמיה, ז', 4. ב.  

בפסוק זה הנביא ירמיהו תוקף עמדה שרווחה בעם בנוגע למקדש בירושלים.  

על פי המשתמע מפסוק זה, מהי העמדה שרווחה בנוגע למקדש?        )4 נקודות(   )1(

יש הטוענים כי למתואר במלכים ב, י"ט, 37-35 שלפניך הייתה השפעה על גיבוש    )2(

עמדה זו של העם. הסבר טענה זו.       )4 נקודות(

קרא מלכים ב, י"ח, 35-28 שלפניך.  ג. 

בנאומו רבשקה לועג לה' ולמלך יהודה, אך המסּופר במלכים ב, י"ט, 37-35 שלפניך מציג   

 באור מגוחך דווקא את הטיעונים של רבשקה.

בסס טענה זו על שתי ראיות מן הקטעים, והסבר אותן.

עיין בנספח.  )1( ד.  

בנספח מובא קטע מ"תבליט לכיש", המתאר את כיבוש העיר לכיש בידי מלך אשור.    

ציין על פי התבליט שני אמצעי לחימה, והסבר ְלמה שימשו.       )4 נקודות(  

במלכים ב, י"ח, 14 שלפניך נרמז על כיבוש לכיש, אך אין תיאור מפורט של הכיבוש.  )2(

הסבר מה מלמד היעדר תיאור הכיבוש של לכיש על יחסו של כותב ספר מלכים לחזקיהו?   

היעזר במלכים ב, י"ח, 6-1.         )4 נקודות(

/המשך בעמוד 6/  
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קרא עמוס, ד', 11-1; ה' 25-21.  .3
עמוס, ד', 11-1

 

עמוס, ה', 25-21
 

/המשך בעמוד 7/
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ענה על סעיף א )חובה(.

ציין שני מעשים של "פרות הבשן", שהנביא מבקר אותם. בסס את דבריך על הכתוב.       )1(  א. 

)6 נקודות(  

מהו עונשן של "פרות הבשן", ולאיזה מאורע היסטורי בתולדות עם ישראל הוא קשור?   )2(

)6 נקודות(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.     

הדגם את השימוש בשני אמצעים ספרותיים בקטע, והסבר לשם מה הנביא משתמש בהם. ב.  

בעמוס, ד, 11-6 עמוס מציין את הפורענויות שהביא ה' על ישראל. ג. 

הסבר שתיים מפורענויות אלה.       )4 נקודות(  )1(

בתיאור הפורענויות יש משפט שחוזר חמש פעמים.  )2(

ציין מהו משפט זה, והסבר את תפקידו בנבואה.        )4 נקודות(     

קרא עמוס, ה', 25-21 שלפניך.  ד. 

קרא את החוק בדברים, י"ב, 7-6.  )1(

העמדה של הנביא עמוס בקטע זה סותרת את הנאמר בדברים, י"ב, 7-6.    

הסבר קביעה זו.       )4 נקודות(

הבא הסבר אחד ליישוב הסתירה הנזכרת בתת־סעיף )1(.          )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני — נושאי החובה  )24 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 7-4 )לכל שאלה — 8 נקודות(. 

חוק

קרא דברים, כ', 20-19.  .4

כתוב מהו הצו בקטע זה, הבא נימוק אחד שהמחוקק מביא לצו זה, והסבר אותו.          א. 

)4 נקודות(  

יש הטוענים שהחוק בפסוקים אלה נועד, כמו חוקי מלחמה אחרים, לרסן את הלוחמים.   ב. 

הסבר טענה זו.        )4 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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חכמה

קרא קהלת, א', 11-1.  .5

בפסוקים אלה קהלת מבטא את הנחת היסוד שלו בנוגע לחיים.

הסבר מהי הנחת היסוד של קהלת.        )3 נקודות( א. 

הבא ראיה אחת מפסוקים 7-3 וראיה אחת מפסוקים 11-9 המבססות הנחת יסוד זו   ב. 

של קהלת. הסבר.       )5 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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נביאי אמת ונביאי שקר

קרא ירמיה, כ', 12-7.  .6

בקטע זה ירמיהו מתאר את המחיר שנביא אמת משלם על מילוי ייעודו.

בסס קביעה זו על שתי דוגמאות מן הכתוב, והסבר אותן.

/המשך בעמוד 11/



תנ"ך, חורף תשע"ו, מס' 1281 + נספח - 11 -

תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא עזרא, ד', 6-1.  .7

"צרי יהודה ובנימין" באים בדרישה אל שבי ציון. כתוב מהי הדרישה, והסבר את הנימוק  א. 

לדרישתם.  בסס את דבריך על הכתוב.        )3 נקודות(

שבי ציון מסרבים לדרישה. ב. 

מהו הנימוק של זרובבל וראשי האבות לסירוב זה, ומה הייתה תגובתם של    

"צרי יהודה ובנימין" על הסירוב? הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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פרק שלישי — נושאי ההרחבה  )8 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 9-8 )8 נקודות(.

נביאי אמת ונביאי שקר

קרא ירמיה, כ"ו, 16-10.  .8

פסוקים אלה מתארים הליך משפטי שנערך לירמיהו בעקבות נבואה שנשא.

בנימין לאו כותב: לשבחם של השרים ייאמר שההליך נראה מאוזן וצודק. א. 
)ב' לאו, ירמיהו, גורלו של חוזה(

הבא מן הקטע בירמיה ראיה המוכיחה שההליך המשפטי שנערך לירמיהו    

אכן היה מאוזן וצודק.        )4 נקודות(

לדעתך, מה בדברי ירמיהו שכנע את השרים שהוא נביא אמת?  הסבר.        )4 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 13/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא איכה, ה', 22-15.  .9

יש הטוענים שאפשר לשמוע בתגובות על החורבן הן קול שמצדיק את החורבן   

הן קול המבקר את חומרת העונש שהטיל ה' על העם.    

בסס את שני חלקי הטענה על הקינה שלפניך. הסבר את דבריך.   

/המשך בעמוד 14/
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פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )12 נקודות(
ענה על שאלה 10 — חובה ועל שתיים מן השאלות 13-11 )לכל שאלה — 4 נקודות(.

קרא בראשית, כ"ה, 34-19 .

/המשך בעמוד 15/
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ענה על שאלה 10 )חובה(.

בקטע שלפניך באה לידי ביטוי היריבות בין שני האחים, עשו ויעקב.  .10

הבא שתי דוגמאות מן הקטע המעידות על יריבות זו, והסבר כל דוגמה.  

ענה על שתיים מן השאלות 13-11.

קרא פסוקים 23-22 בקטע שלפניך וגם בראשית, כ"ז, 17-5.  .11

האם לדעתך הנאמר בפסוק 23 יכול להצדיק את ההתנהגות של רבקה, המתוארת בבראשית,   

כ"ז, 17-5?  נמק.

הכתוב בקטע שלפניך מבליט את ההבדל בין האחים התאומים.  .12

ציין מפסוקים 28-24 בקטע שלפניך דוגמה אחת לביסוס קביעה זו, והסבר כיצד הדוגמה

שציינת משמשת רמז או מידע מקדים להבנת המשך הסיפור על שני האחים בפרק זה ובבראשית, כ"ז.

יש הטוענים שדמותו של עשו מוצגת באור שלילי בקטע שלפניך, ויש הטוענים שדווקא דמותו של   .13

יעקב מוצגת בו באור שלילי.

בחר באחת מן הטענות, הסבר אותה, ובסס אותה על הכתוב.   

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


