מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תשע"ד2014 ,
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 המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש 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 מהשאלות שבחרת ענה על סעיף א (חובה) ( 10נקודות),
ועל שניים מהסעיפים ב-ד (לכל סעיף —  6נקודות).
.1

היסטוריוגרפיה
קרא מלכים ב ,כ"א.18-1 ,

/המשך בעמוד /3
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ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים  11-1בקטע שלפניך.
ציין שלוש דרכים שבאמצעותן מחבר ספר מלכים מבטא ביקורת חריפה כלפי
המעשים של מנשה.
בסס את דבריך על הכתוב.
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב .קרא פסוקים  9-6ופסוק  16בקטע שלפניך.
( )1איזה סוג של חטא מתואר בפסוקים  ,9-6ואיזה סוג של חטא מתואר בפסוק 16
(עד האתנחתא)? ( 2נקודות)
( )2איזה משני סוגי החטאים שציינת בסעיף ( )1מרכזי יותר ,לשיטת המחבר?
נמק ,ובסס את דבריך על הכתוב.
איזה חטא לדעתך כבד יותר? נמק 4( .נקודות)
ג .קרא פסוקים  15-10בקטע שלפניך.
בקטע זה מוטלת האשמה בחורבן יהודה הן על מנשה הן על בני ישראל.
ראיָ ה מן הקטע לכל אחת מן ההאשמות האלה ,והסבר כל ראיה שהבאת.
הבא ָ
ד .קרא פסוקים  12-11בקטע שלפניך וגם מלכים א ,כ"א ;26-25 ;22-20 ,מלכים ב ,י"ז.23-20 ,
לדברי חז"ל ,לכל ישראל מוקנית הזכות לעולם הבא ,אולם לשלושה מלכים אין חלק בעולם
הבא :לירבעם בן נבט ,לאחאב ולמנשה.
הסבר מהו המכנה המשותף לשלושת המלכים האלה שדווקא מהם שללו חז"ל את הזכות
לחלק בעולם הבא.
/המשך בעמוד /4

.2

נבואה
קרא יחזקאל ,ל"ז.14-1 ,

-4-
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ענה על סעיף א (חובה).
א .החזון בפרק ל"ז ,א'-י"ד הוא ללא ספק חזון הנחמה המפורסם ביותר ...ומן המרשימים ביותר
(י' הופמן" ,יחזקאל" ,עולם התנ"ך)
			
בספרות הנבואה כולה.
( )1הסבר מדוע החזון בקטע שלפניך נחשב לחזון נחמה .בסס את דבריך על הכתוב.
( 5נקודות)
( )2באיזו ארץ נמצא יחזקאל כשניבא את החזון שלפניך? ( 5נקודות)
/המשך בעמוד /5
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ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב .החזון בקטע שלפניך מבוסס על ִאמרה שהייתה שגורה בפי העם.
( )1צטט והסבר אמרה זו 3( .נקודות)
( )2קרא פסוקים  14-12בקטע שלפניך.
הסבר כיצד יחזקאל משתמש באמרה של העם כדי לסתור אותה.
בסס את דבריך על הכתוב 3( .נקודות)
ג .המילה "רוח" היא מילה מנחה בחזון ,ובאמצעותה יחזקאל מתאר חזון שתחילתו
תחייה פיזית וסופו תחייה רוחנית.
הסבר כיצד המילה המנחה "רוח" תורמת לתיאור של חזון זה ביחזקאל ,ל"ז.
ד .קרא פסוקים  14-11ביחזקאל ,ל"ז.
לפניך שני קטעים :II-I
 .Iפירוש רד"ק לפסוקים .14-11
והעניין הזה הראה לו הקדוש ברוך הוא למשל ,כי בני ישראל יצאו מהגלות שהם בו,
והם בו כעצמות היבשות ,על דרך משל.
 .IIקטע משירו של עמיר בניון.
[]...
		
ותבוא בהם הרוח יעמדו על רגליהם
		
חַי ִל גדול מאוד מקברותיהם
		
העצמות האלה כל בית ישראל
		
ואז תוכל לראות את הפנים כולן
		
את מי שלא ראית מאז ומעולם
		
את אברהם ואת שרה ,חוה ואדם
		
את כל מי שהתגעגעת אליו כל כך
		
[]...
		
את החזון המתואר בפסוקים  14-11שקראת אפשר לפרש פירוש סמלי ואפשר לפרש
		
פשוטו כמשמעו.
איזה משני הקטעים ,II-I ,מפרש את החזון פירוש סמלי ,ואיזה מפרש אותו
פשוטו כמשמעו? הסבר את דבריך ,ובסס אותם על הקטעים.
		
/המשך בעמוד /6
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חוק
קרא שמות ,כ',
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( .14-1שים לב! במהדורות תנ"ך אחדות ייתכנו שינויים במספרי הפסוקים).

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

( )1יש המחלקים קטע זה לשני חלקים :פסוקים  12-1ופסוקים .14-13
הצע הסבר לחלוקה זו 5( .נקודות)
(... )2עשרת הדיברות הם תמצית [=עיקר] תביעתו של אלוהי ישראל מעמו...

			

הסבר קביעה זו.

(מ' ויינפלד" ,שמות" ,עולם התנ"ך)

( 5נקודות)

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  11-8בקטע שלפניך וגם דברים ,ה'( 15-12 ,הדיבר 'שבת')" :שמור ...את
יום השבת".
( )1מהו הנימוק לאיסור המלאכה בקטע משמות שלפניך?

( 2נקודות)

( )2בהנמקתו של נוסח דברים יש מרכיב הומניטרי ומרכיב של תודעה היסטורית.
				
ציין מהו כל מרכיב 4( .נקודות)

(מ' ויינפלד ,עשרת הדיברות וקריאת שמע :גילגוליהן של הצהרות אמונה)

ג.

קרא פסוק  12בקטע שלפניך.
בדיבר 'כיבוד אב ואם' יש תוספת שאינה בדיברות האחרים.
( )1צטט תוספת זו.

( 2נקודות)

( )2קרא גם דברים ,ה''( 16 ,כיבוד אב ואם')" :כבד את אביך ואת אמך ...נֹתן לך".
הדיבר בדברים מרחיב את התוספת שבשמות.
מהי ההרחבה ,ומה יכולה להיות הסיבה להרחבה זו?
ד.

( 4נקודות)

"לא תרצח" (פסוק .)13
קרא את הקטע שלפניך מן הפירוש של אבן עזרא לדיבר זה:
'לא תרצח' — בידך; או בלשונך; להעיד עליו שקר להמיתו; או להיותך רכיל; או לתת לו עצה
רעה בזדון ,שתדע שייהרג; או שנִגְלָה לך סוד שתוכל להצילו מן המוות אם תגלהו לו ,ולא
גילית — אתה כמו רוצח.
( )1הסבר כיצד אבן עזרא מבין את הדיבר "לא תרצח".

( 3נקודות)

( )2האם לדעתך הפירוש של אבן עזרא מחזק או מחליש את האיסור לרצוח אדם?
נמק את דעתך.

( 3נקודות)
/המשך בעמוד /8
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הבריאה וראשית האנושות
קרא בראשית ,ט'.17-1 ,

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

קרא פסוקים  17-8בקטע שלפניך.
בדברי האל שלאחר המבול יש הבטחה לעתיד.
( )1לפי פסוק  ,11הסבר את ההבטחה לעתיד.

( 5נקודות)

( )2מהו התפקיד של הקשת בענן בהבטחה זו? בסס את דבריך על הכתוב 5( .נקודות)
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

( )1קרא פסוקים  2-1בקטע שלפניך ,וגם בראשית ,א'.28 ,
ציין במה שונה ברכת אלוהים מבחינת היחס בין האדם לבעלי החיים בפסוקים 2-1
בקטע שלפניך מן הברכה שבבראשית ,א' 3( .28 ,נקודות)
( )2על פי פסוק  3בקטע שלפניך ובראשית ,א' ,30-29 ,ההרמוניה ששררה בעולם בזמן
בריאתו נפגעה לאחר המבול .הסבר קביעה זו.

ג.

( 3נקודות)

קרא פסוקים  4-3בקטע שלפניך.
( )1מהו ההיתר שנתן האל לאדם אחרי המבול ,ומהי המגבלה על היתר זה? ( 2נקודות)
( )2קרא את הקטע שלפניך מדברי הרב קוק:
אמנם אחרי הרפיון האנושי ,הנמשך גם כן מנפילתו המוסרית ,ראוי לאכול בשר ...אם
כן אותו ההיתר שיצא אחר המבול ...לא יהיה נוהג בפועל לעד ולעולם.
(הרב קוק ,חזון הצמחונות והשלום)

מהי ההשקפה של הרב קוק בנוגע להיתר זה? מהי דעתך על השקפתו? נמק.
( 4נקודות)
ד.

קרא פסוקים  6-5בקטע שלפניך.
( )1בפסוקים אלה יש איסור חמור מאוד לרצוח אדם.
ציין מהו המבנה הספרותי של החלק הראשון של פסוק ( 6עד האתנחתא) ,והסבר
את התרומה של מבנה זה להדגשת החומרה של האיסור .הסבר את הנימוק שנותן
הכתוב לאיסור חמור זה.

( 3נקודות)

( )2קרא גם בראשית ,ח'.21 ,
כיצד פסוק זה יכול להסביר מדוע האיסור המפורש לרצוח אדם ניתן רק אחרי המבול?
הסבר את דבריך.

( 3נקודות)
/המשך בעמוד /10
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סיפורי האבות
קרא בראשית ,י"ח.33-16 ,

/המשך בעמוד /11
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ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים  23-20בקטע שלפניך.
( )1לפי פסוקים אלה ,מה ה' מודיע לאברהם? בסס את דבריך על הכתוב.

( 5נקודות)

( )2כיצד אברהם מגיב על דברי האל? הסבר ,ובסס את דבריך על הכתוב.

( 5נקודות)

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוק  19בקטע שלפניך.
ציין מהו הייעוד של אברהם על פי דברי האל ,והסבר כיצד אברהם מממש את ייעודו לפי
המסופר בקטע שלפניך.

ג.

קרא פסוקים  33-23בקטע שלפניך.
הדגם שני אמצעים שאברהם משתמש בהם כדי לשכנע את האל לשנות את החלטתו,
והסבר כיצד כל אחד מהם משרת את אברהם במשימתו זו.

ד.

קרא פסוקים  24-23בקטע שלפניך.
( )1יש הטוענים כי יש סתירה בין עקרון הצדק שבפסוק  23ובין עקרון הצדק שבפסוק .24
הסבר טענה זו.

( 3נקודות)

( )2קרא גם יחזקאל ,י"ח.4-1 ,
איזה משני עקרונות הצדק שבפסוקים אלה ( )24-23עולה בקנה אחד עם העיקרון
שיחזקאל מציג בפני העם? הסבר את דבריך ,ובסס אותם על הכתובים.
( 3נקודות)

/המשך בעמוד /12
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פרק שני — קטע שלא נלמד

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 131 ,001205
( 12נקודות)

ענה על שלוש שאלות :על שאלה ( 6חובה) ,ועל שתיים מהשאלות ( 9-7לכל שאלה —  4נקודות).
קרא שמואל א ,א'.20-1 ,

/המשך בעמוד /13
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ענה על שאלה ( 6חובה).
.6

קרא פסוקים  8-1בקטע שלפניך.
( 2נקודות)

א.

מהי המצוקה של חנה? בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

כיצד פנינה מתייחסת אל חנה ,וכיצד אלקנה מתייחס אליה? בסס את דבריך על הכתוב.
( 2נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות .9-7
.7

קרא פסוקים  18-7בקטע שלפניך.
א.

בקטע זה מתואר שינוי במצב הנפשי של חנה.
ציין מהו השינוי .בסס את דבריך על הכתוב.

ב.
.8

( 2נקודות)

הבא מן הכתוב שני דברים שהיו עשויים לתרום לשינוי שתיארת בסעיף א.

( 2נקודות)

קרא פסוקים  18-12בקטע שלפניך.
השיחה בין עלי לחנה נפתחת בגערה של עלי כלפיה ומסתיימת בדברי עידוד של עלי לחנה.
ציין שתי דרכי תגובה של חנה כלפי עלי ,שגרמו לו לשנות את יחסו אליה .הסבר את דבריך.

.9

הקטע שלפניך הוא סיפור על הולדת גיבור לאחר מצוקה.
ציין גיבור מקראי נוסף שנולד אחר מצוקה דומה.

בהצלחה!

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

