מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה :א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :חורף תשע"ה2015 ,
מספר השאלון131, 001205 :

תנ"ך
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — קטעים שנלמדו — ( 88 — )22x4נקודות
— קטע שלא נלמד — ( 12 — )4x3נקודות
פרק שני
סה"כ —  100נקודות

ג .חומר עזר מותר בשימוש :תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.
				
						

ד .הוראות מיוחדות:
		

( )1אל תעתיק את השאלה; כתוֹ ב את מספרה בלבד.
( )2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.

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).
רשוֹ ם "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.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות

פרק ראשון — קטעים שנלמדו

( 88נקודות)

ענה על ארבע מהשאלות ( 5-1לכל שאלה —  22נקודות).
בכל אחת מן השאלות שבחרת ענה על סעיף א (חובה) ( 10נקודות)
ועל שניים מן הסעיפים ב-ד (לכל סעיף —  6נקודות).
.1

היסטוריוגרפיה
קרא מלכים א ,כ"א.19-1 ,

(שים לב :המשך הקטע בעמוד הבא).

/המשך בעמוד /3
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ענה על סעיף א (חובה).
א )1( .הסבר מה ביקש אחאב מנבות 4( .נקודות)
( )2על פי הקטע ,ציין שתיים מן הדמויות שסייעו לאחאב להשיג את מבוקשו 6( .נקודות)
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב .קרא פסוקים  7-4בקטע שלפניך.
( )1מהו ההבדל בין התגובה של אחאב על הסירוב של נבות ובין התגובה של איזבל
על הסירוב? ( 2נקודות)
( )2קרא גם מלכים א ,ט"ז 31 ,ואת הקטע מחוק המלך בדברים ,י"ז.20-18 ,
מוצאה של איזבל וחוק המלך עשויים להסביר את ההבדל שציינת בסעיף (.)1
הסבר קביעה זו 4( .נקודות)
ג .קרא פסוקים  14-8בקטע שלפניך.
( )1בפסוקים אלה המספר מביע בעקיפין ביקורת על הזקנים והחֹרים בעירו של נבות.
בסס קביעה זו על שתי ראיות מפסוקים אלה ,והסבר כל ראיה 4( .נקודות)
( )2האם ,לדעתך ,הביקורת על הזקנים והחֹרים מוצדקת? נמק 2( .נקודות)
ד )1( .קרא גם בראשית ,ג'.12-11 ,
הסבר כיצד אדם הראשון מסיר מעליו את האחריות למעשיו 2( .נקודות)
		
( )2קרא פסוק  19בקטע שלפניך.
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 /4
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חכמה
קרא קהלת ,ג'.22-9 ,

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

קהלת טוען שגורלו של האדם אינו נתון בידיו.
בסס טענה זו על שתי ראיות מן הכתוב ,והסבר כל ראיה.

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  19-16בקטע שלפניך.
( )1יש הטוענים שפסוק  17מביע נחמה על הדברים שקהלת מתאר בפסוק .16
הסבר את הנחמה.

( 3נקודות)

( )2יש הטוענים שפסוק  17נאמר באירוניה.
על פי פסוקים  ,19-18הסבר את האירוניה שיכולה להשתמע מפסוק .17
( 3נקודות)
ג.

קרא פסוקים  21-18בקטע שלפניך.
(" )1וּמוֹ ַתר האדם מן הבהמה ָאיִ ן" (פסוק .)19
הסבר את המסקנה הזאת של קהלת ,וכתוב מה הביא אותו למסקנה זו.
בסס את דבריך על פסוקים .20-19

( 3נקודות)

( )2האם פסוק  21בקטע שלפניך מחזק את המסקנה בפסוק  19או מערער עליה?
נמק את דבריך.
( 3נקודות)
ד.

קרא פסוק  22בקטע שלפניך.
( )1מהי העצה של קהלת לקוראיו בפסוק זה?

( 3נקודות)

( )2האם ,לדעתך ,פסוק  22כתוב בנימה אופטימית או בנימה פסימית? נמק את דבריך.
( 3נקודות)

/המשך בעמוד /6
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חוק
קרא דברים ,ד' ;14-11 ,ה' ;18 ,9-6 ,שמות ,כ'.18-15 ,
דברים ,ד'14-11 ,

דברים ,ה'9-6 ,

דברים ,ה'18 ,

(שים לב :קטע נוסף בעמוד הבא).
/המשך בעמוד /7
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-7שמות ,כ'18-15 ,

ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא את הקטעים שלפניך :דברים ,ד' ;12-11 ,שמות ,כ'.15 ,
בקטעים אלה מתוארת התגלות ה' בהר סיני.
על פי קטעים אלה ,ציין שלוש תופעות שליוו את התגלות ה' בסיני.

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

קרא את הקטעים שלפניך :דברים ,ד' ;11 ,שמות ,כ'.18-15 ,
( )1בשני הקטעים מתואר העם במעמד הר סיני.
ציין פרט אחד בנוגע להתנהגות העם ,הנזכר בקטע משמות ואינו נזכר
בפסוק מדברים 2( .נקודות)
( )2הסבר כיצד הכתוב בשמות מבליט את מעמדו של משה 4( .נקודות)

ג.

קרא את הקטעים שלפניך :דברים ,ד' ;12 ,דברים ,ה'.9-8 ,
הסבר את הקשר האפשרי בין מה שנדרש מן העם בדברים ,ה' 8 ,ובין הכתוב
בדברים ,ד'( .12 ,תוכל להיעזר בדברים ,ד').16-15 ,

ד.

קרא דברים ,ה' 18 ,שלפניך.
( )1מהו האיסור בפסוק זה ,ומהו הקושי לקיים איסור זה?

( 3נקודות)

( )2פרשנים התלבטו בשאלה מהו הטעם לאיסור זה שציינת בסעיף (.)1
הבא תשובה אפשרית אחת על שאלה זו.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /8
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סיפורי ראשית האנושות
קרא בראשית ,א'.31-20 ,

/המשך בעמוד /9
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ענה על סעיף א (חובה).
א.

בקטע שלפניך יש חזרה על צירופי מילים.
( )1ציין מה מדגישה החזרה על צירוף המילים "וירא אל ֹהים כי טוב".
( 4נקודות)
( )2הבא מן הקטע צירוף מילים חוזר נוסף ,והסבר את תפקידו 6( .נקודות)

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  22-20בקטע שלפניך.
יש הטוענים כי המשפט "ויברא אל ֹהים את התנינִם הגדֹלים" מבטא דה־מיתולוגיזציה
(שלילת סיפורי ראשית של עמי הסביבה) .הסבר טענה זו.

ג.

קרא פסוקים  28-26בקטע שלפניך וגם תהלים ,ח'.9-4 ,
( )1המשפט "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" (בראשית ,א' )26 ,והמשפט "ותחסרהו מעט
מאל ֹהים" (תהלים ,ח' )6 ,מתארים את הדמיון בין האדם לאל .כיצד דמיון זה משפיע
על מעמד האדם בעולם? בסס את דבריך על כל אחד מן הכתובים 3( .נקודות)
( )2בתהלים ,ח' 5-4 ,מובעת השקפה שונה מן ההשקפה בבראשית ,א'28-26 ,
ובתהלים ,ח' 9-6 ,בנוגע למעמד האדם בעולם.
הסבר את השוני בהשקפות .בסס את דבריך על הכתוב 3( .נקודות)

ד.

קרא פסוקים  30-29בקטע שלפניך.
( )1תאר את תמונת העולם האידאלי המצטיירת מפסוקים אלה.
( )2קרא את הפירוש של שד"ל לפסוק .29

( 2נקודות)

והנה יש לשאול למה לא הזכיר אכילת הבשר לא אצל האדם ולא אצל החיות? וכבר האמינו
רבים שלא הותרה שחיטת הבהמות קודם המבול ,וזה רחוק מאוד ,מאחר שהאדם בטבעו
ובהרכבת גופו ובצורת שיניו מוכשר לאכילת הזרעים והבשר בשווה; ואם לא היה רצון
הבורא שיאכל בשר ,לא היה יוצר גופו מוכשר לכך!
על פי פירוש שד"ל ,יש שמסיקים מפסוק  29מסקנה מוטעית בנוגע לאכילת בשר.
מהי מסקנה זו? מדוע לפי שד"ל מסקנתם מוטעית?
( 4נקודות)

				

/המשך בעמוד /10
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סיפורי האבות
קרא בראשית ,י"ט.29-24 ,17-1 ,
בראשית ,י"ט17-1 ,

/המשך בעמוד /11
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בראשית ,י"ט29-24 ,

ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים  13-1שלפניך.
( )1על פי פסוקים אלה ,בהתחלה לא הבין לוט שהאורחים שלו הם מלאכים.
באיזה שלב של השתלשלות האירועים היה לוט יכול להבין שהאורחים אינם
בני אנוש אלא מלאכים? בסס את דבריך על הכתוב 4( .נקודות)
( )2על פי פסוקים  13-12בקטע שלפניך ,ציין את שני התפקידים של המלאכים בסיפור.
( 6נקודות)
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב .קרא פסוקים  17-14שלפניך.
( )1מהי התגובה של החתנים של לוט על דבריו כי יש להזדרז ולברוח מן העיר?
( 2נקודות)
( )2יש הטוענים כי אפשר ללמוד מפסוק  16שהחתנים עוררו ספק בלבו של לוט.
הסבר טענה זו ,ובסס אותה על הכתוב 4( .נקודות)
ג .המסופר בקטעים שלפניך הוא המקור לביטוי "צדיק אחד בסדום".
ראיה אחת מן הכתוב.
האם ,לדעתך ,לוט ראוי לתואר זה? הסבר את דבריך ,ובסס אותם על ָ
ד .קרא את פירוש רש"י ואת פירוש רשב"ם לפסוק .17
רש"י :אתה הרשעת (=חטאת) עמהם ,ובזכות אברהם אתה ניצֹול ,אינך כדאי (=רשאי) לראות
בפורענותם (=באסונם) ואתה ניצֹול.
רשב"ם]...[ :שלא להסתכל במלאכים ובמעשיהם[ ]...כמו שכתוב" :מות נמות כי ה' ראינו"
(שופטים יג ,כב).

מהי ,לדעת כל אחד מן הפרשנים האלה ,הסיבה שהמלאכים מזהירים את לוט שלא יביט
לאחור? על מה בכתוב בפסוקים  29-24עשוי להתבסס כל פירוש?
/המשך בעמוד /12
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פרק שני — קטע שלא נלמד ( 12נקודות)
ענה על שלוש שאלות :על שאלה ( 6חובה) ועל שתיים מן השאלות ( 9-7לכל שאלה —  4נקודות).
קרא שמואל א ,כ"ח.19-3 ,

*

**

***

* אשת בעלת אוב — קוסמת המעלה את המת.
** ואדרשה בה — אבקש לדעת בעזרתה מה עומד לקרות.
*** ָע ֶר ָך — אויבך.
				

/המשך בעמוד /13
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ענה על שאלה ( 6חובה).
 .6הסבר על פי פסוקים  6-4בקטע שלפניך ,מדוע היה שאול זקוק לקבל תשובה מה',
וכתוב את התשובה שקיבל ,על פי פסוקים .19-16
ענה על שתיים מהשאלות .9-7
 .7קרא פסוקים  10-7בקטע שלפניך.
א.

ציין אמצעי זהירות אחד שנקט שאול כאשר הלך לבעלת האוב.

ב.

מב ָק ַֹשת שאול ,וסירבה להיענות לו.
בתחילה חששה מאוד בעלת האוב ַ ּ
כיצד שכנע אותה שאול להיענות לו? בסס את דבריך על הכתוב.

( 2נקודות)
( 2נקודות)

.8

קרא פסוקים  14-11בקטע שלפניך.
הסבר כיצד אפשר ללמוד מן הכתוב בפסוק  12שההעלאה באוב לא הייתה מעשה של אחיזת עיניים.

.9

קרא פסוקים  8-3בקטע שלפניך ,ואת המדרש שלפניך:
לְמה שאול דומה באותה שעה? אמר ריש לקיש :משל למלך שנכנס למדינה וגזר ואמר — כל התרנגולין
שיש כאן ֹישְחטו .בלילה ביקש לצאת ,אמר — יש כאן תרנגול שיקרא? אמרו לו :לא ,אתה הוא שגזרת
ואמרת כל תרנגול שיש כאן ֹישְחטו .כך שאול הסיר את האובות ואת הידעונים מן הארץ ,והוא אומר:
(מדרש רבה ,אמור ,פרשה כו)
					
בקשו לי אשת בעלת אוב.
לפי תפיסת המקרא הסרת אובות וידעונים היא מעשה חיובי ,אבל שאול ,שהסיר את האובות
והידעונים ,אינו מוצג באופן חיובי בקטע המדרש שלפניך.
הסבר את עמדת המדרש כלפי שאול.

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

