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

נקודות  60  —   )20x3(  — פרק ראשון 

נקודות  40  —   )20x2(   — פרק שני  
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 המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש 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  )60 נקודות(

בפרק זה עליך לענות על שלוש מהשאלות 4-1.

בכל שאלה שבחרת, ענה על שניים מהסעיפים א-ג. 

)לכל סעיף — 10 נקודות; סה"כ לכל שאלה — 20 נקודות(

קרא שמות, ה', 21-1.  .1 

  

/המשך בעמוד 3/
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.  

בפסוקים 5-1 בקטע שלפניך מתוארת שיחתם הראשונה של משה ואהרון עם פרעה. א.   

ציין מדברי פרעה ביטוי אחד של זלזול באלוהי ישראל, וביטוי אחד של זלזול   )1(

בשליחי אלוהי ישראל.  הסבר אותם.      )6 נקודות(  

יש הטוענים שדברי פרעה "הן רבים עתה ַעם הארץ" )פסוק 5( הם תשובה על דברי   )2(

משה ואהרון "פן יפגענו בֶדבר או בחרב" )פסוק 3(.  הסבר את דברי פרעה על פי 

טענה זו.      )4 נקודות(

קרא פסוקים 3-1 בקטע שלפניך. ב. 

הסבר איזה קושי מתעורר בעקבות דברי משה ואהרון שנאמרו על פי צו אלוהי:   )1(  

"נלכה נא דרך שלֹשת ימים במדבר" )פסוק 3(.       )4 נקודות(   

קרא קטע מדברי אברבנאל:     )2(

עשה ]אלוהים[... כן כדי להראות לבני אדם חוזק לב פרעה וקשי ערפו... מפני זה ציווה   

למשה... שתהיה בראשונה... בקשתו דבר מועט דרך שלשה ימים להבחין בו עורפו ומצחו 

הקשה.       

מדוע, לדעת אברבנאל, ציווה עליהם האל לומר דברים אלה?      )6 נקודות(  

קרא פסוקים 16-6 בקטע שלפניך.  )1( ג. 

לשוטרי בני ישראל תפקיד של מתווכים בין פרעה לעם, ובין העם לפרעה.  

בסס קביעה זו על הכתוב, והסבר את דבריך.          )4 נקודות(    

קרא פסוקים 21-20 בקטע שלפניך.  )2(

שוטרי בני ישראל קיבלו עליהם משימת תיווך נוספת.  

ציין בין מי למי הם מתווכים,  ומה הייתה משימת תיווך זו.        )6 נקודות(  

  /המשך בעמוד 4/
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קרא שמות, ל"ב, 14-1.  .2 

 /המשך בעמוד 5/



תנ"ך, קיץ תשע"ד, מס' 001106, 133 - 5 -

ענה על שניים מהסעיפים א-ג.   

קרא פסוקים 6-1 בקטע שלפניך, וגם שמות, כ', 14-1 )עשרת הדיברות(. א. 

)שים לב: בחלק ממהדורות התנ"ך ייתכנו שינויים במספרי הפסוקים בשמות, כ'.(  

ציין איסור מעשרת הדיברות שעליו עבר העם במעשה העגל.  בסס את דבריך על שני   )1(

הכתובים.     )4 נקודות(

קרא קטעים משירו של המוזיקאי אהוד בנאי "עגל הזהב".   )2(

אנחנו כאן בלב המדבר    
צמאים למים חיים     

ואתה על ראש ההר     

מעל העננים      

אין שום אות     

אין סימן  

כל כך הרבה ימים  

במעגל סגור מסתובבים  

סביב עגל הזהב.  

... מתחננים אליו, אל נא תעזוב אותנו עכשיו  

הֱיֵה לנו לאב  

עדר נעזב, רוקד סביבו  

קורא אליו לשווא  
עגל הזהב, עגל הזהב.  

מהו ההסבר להתנהגות של העם במעשה העגל על פי שיר זה?  מהו הביסוס האפשרי   

להסבר זה בקטע משמות שלפניך?       )6 נקודות(

קרא פסוקים 6-1 בקטע שלפניך. ב. 

ההתנהגות של אהרון מעוררת קושי בתחום הדתי וקושי בתחום ההנהגה.   

הסבר את שני הקשיים.  בסס את דבריך על הכתוב.     

קרא פסוקים 14-7 בקטע שלפניך. ג. 

משה טוען לפני ה', ובעקבות זאת ה' משנה את החלטתו לכלות את העם.  

ציין מן הכתוב שלוש טענות של משה שבעזרתן הוא משכנע את ה'.          

/המשך בעמוד 6/  
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קרא שמואל ב, א', 27-17; ב', 11-1.  .3

שמואל ב, א', 27-17  

שמואל ב, ב', 11-1  

/המשך בעמוד 7/
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.  

קרא את קינת דוד )שמואל ב, א', 27-17( ואת הקטע משירו של נתן זך "השיר על אחי יהונתן"  א. 

שלפניך:
...  

קוננו נשים על אחי יהונתן  

צר לי על יהונתן הקטן.  

כשאעלה אני במדרגות הגבוהות  

עוד אזכור את אחי יהונתן בדמעות.  

                                     )נ' זך, שירים שונים(

על פי שיר זה של זך, דוד מתאר בנימה קרה ומפוכחת את מות יהונתן ואת ציפיותיו להתמנות 
למלך בעקבות זאת.

האם נימה זו דומה לנימת הדברים בקינה?  הסבר,  ובסס את דבריך על שתי הוכחות מן הקינה.

קרא שמואל ב, ב', 11-1 שלפניך. ב. 

לאחר מות שאול היו בארץ־ישראל שתי ממלכות.  )1(  

ציין את שמותיהן של שתי הממלכות, ומי עמד בראש כל ממלכה.        )5 נקודות(  

אבנר בן נר היה האיש החזק באחת הממלכות.  )2(

בסס טענה זו על רָאיה מהקטע שלפניך )שמואל ב, ב'(, והסבר את הראיה.         

)5 נקודות(  

קרא שמואל ב, ב', 7-5 שלפניך. ג. 

בדברי דוד לאנשי יֵביש גלעד יש מסר גלוי ומסר סמוי.

/המשך בעמוד 8/פרט כל אחד מן המסרים.  בסס את דבריך על הכתוב.
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קרא שמואל א, י"ח, 29-20; שמואל ב, ג', 20-12.  .4

שמואל א, י"ח, 29-20 

 

 

 

שמואל ב, ג', 20-12

/המשך בעמוד 9/
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ענה על שניים מהסעיפים א-ג.  

קרא שמואל א, י"ח, 29-20 שלפניך. א.   

בקטע זה נראה כי מיכל הייתה כלי פוליטי בידי שאול.   )1(   

הסבר קביעה זו, ובסס אותה על הכתוב.        )5 נקודות(  

על פי קטע זה, יש הטוענים שגם דוד ראה במיכל כלי להגשמת שאיפותיו הפוליטיות.  )2(

הבא מן הקטע רָאיה לביסוס טענה זו,  והסבר אותה.        )5 נקודות(  

בקטע משמואל א, י"ח  שלפניך מוזכרת פעמיים אהבת מיכל לדוד, ובכל פעם שאול מגיב  ב. 

על כך באופן שונה.

הסבר כל אחת מן התגובות של שאול,  והסבר את הסיבה להבדל ביניהן.        

קרא שמואל ב, ג', 20-12 שלפניך.  ג. 

בדבריו לאבנר דוד מכנה את מיכל "בת שאול" )פסוק 13(, ובדבריו לאיש ֹבשת   )1(

"אשתי... אשר ארֹשתי  לי במאה ערלות פלשתים" )פסוק 14(.  

הסבר מה דוד רוצה להדגיש בכל כינוי.        )6 נקודות(  

יש הטוענים שבתיאור בשמואל ב, ג', 16-14 יש נימה ביקורתית כלפי דוד.  )2(

הסבר טענה זו,  ובסס אותה על הכתוב.         )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 10/
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 פרק שני  )40 נקודות(
בפרק זה עליך לענות על שתיים מהשאלות 7-5 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא במדבר, כ"ה, 14-1.  .5

/המשך בעמוד 11/
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קרא פסוקים 6-1 בקטע שלפניך וגם שמואל א, ל', 9-1. א. 

בשני הקטעים האלה מתוארים שני מנהיגים המטפלים במשבר.

לדעתך, מי משניהם מטפל טוב יותר במשבר?

נמק את דבריך, ובסס אותם על שני הכתובים.       )10 נקודות(

קרא פסוקים 14-6 בקטע שלפניך. ב. 

בזמן של מבוכה והיסוסים פנחס עושה מעשה.  )1(

הבא מן הכתוב שלוש ראיות המלמדות שהמעשה של פנחס היה המעשה הנכון בעיני ה'.           

)6 נקודות( 

חז"ל תיארו אנשים שמתנהגים בצביעות כך: שמעשיהן כמעשה זְִמרִי ומבקשין שכר   )2(

)תלמוד בבלי, סוטה, כ"ב, ע"ב( כפנחס.      

הסבר את כוונת הִאמרה על פי הכתוב בקטע שלפניך.       )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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קרא במדבר, י"ב.  .6

/המשך בעמוד 13/
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הסבר את שני הטיעונים שבעזרתם מרים ואהרון קוראים תיגר )=מערערים( על     )1( א. 

המנהיגות של משה.       )4 נקודות(  

הבא מן הכתוב שתי ראיות המלמדות על החומרה של קריאת תיגר זו,  והסבר אותן.  )2(

)6 נקודות(  

קרא פסוקים 2-1 בקטע שלפניך וגם שמואל ב, ט"ו, 6-1. ב. 

גם אבשלום קרא תיגר על המנהיגות של המנהיג המכהן.  )1(

כיצד עשה זאת אבשלום? ציין מן הכתוב שתי דוגמאות,  והסבר אותן.        )6 נקודות(  

יש הטוענים שהמרידה של מרים הייתה חמורה פחות מן המרידה של אבשלום.  )2(

בסס טענה זו על הכתוב.  הסבר את דבריך.      )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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קרא שמואל א, ט"ז, 14-1.  .7

/המשך בעמוד 15/
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קרא פסוקים 3-2 בקטע שלפניך. א. 

איזה קושי מוסרי־תאולוגי עולה מפסוקים אלה?      )6 נקודות(  )1(

על דברי ה' לשמואל בפסוקים אלה נאמר כי הם מדגימים את הכלל:   )2(

"ואין סומכים על הנס".    )תלמוד בבלי, פסחים, ס"ד, ע"ב(  

הסבר קביעה זו בהקשר של הפסוקים 3-2 בקטע שלפניך.       )6 נקודות(  

האמירה "כי האדם יראה לעיַנִים ]וה' יראה ללבב[" )פסוק 7( מוכחת בקטע שלפניך במעשים  ב. 

של שתי דמויות.   

ציין מי הן שתי הדמויות הרואות לעיניים ולא ללבב, והסבר כיצד המעשים של כל אחת 

מהן מוכיחים אמירה זו.       )8 נקודות(

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


