מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תשע"ד2014 ,
מספר השאלון136 ,001206 :

תנ"ך
 2יחידות לימוד
על פי תכנית הלימודים החדשה המעודכנת

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וארבעים וחמש דקות.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה חמישה פרקים.
— (— )12x2
פרק ראשון — ספר בראשית
פרק שני — היסטוריוגרפיה ונבואה — (— )20x2
— (— )6x3
פרק שלישי — נושאי החובה
— (— )6x1
פרק רביעי — נושאי ההרחבה
— (— )4x3
פרק חמישי — קטע שלא נלמד
סה"כ —

 24נקודות
 40נקודות
 18נקודות
 6נקודות
 12נקודות
 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/

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206

-2-

השאלות

פרק ראשון — ספר בראשית

( 24נקודות)

ענה על שתי השאלות .2-1
בכל שאלה ענה על סעיף א — חובה ( 7נקודות) ועל אחד מן הסעיפים ב-ג ( 5נקודות).
(לכל שאלה —  12נקודות)

.1

קרא בראשית ,ו'.22-5 ,

/המשך בעמוד /3

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206

-3ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים  7-5ופסוקים  12-11בקטע שלפניך.
( )1ציין ,על פי פסוקים  ,7-5מהי ההחלטה שהחליט אלוהים.

( 3נקודות)

( )2ציין ,על פי פסוקים  ,12-11מהו החטא של האנושות שגרם לאלוהים להחליט
החלטה זו.

( 4נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

( )1קרא פסוק  7בקטע שלפניך וגם בראשית ,א'.26-25 ,
הסבר את ההיפוך בין מעשי האל בפסוק  7בקטע שלפניך ובין מעשיו בבראשית ,א'.26-25 ,
( 3נקודות)
( )2קרא פסוק  5בקטע שלפניך וגם בראשית ,א'.31 ,
בשני הקטעים יש שימוש באותו הפועל וַ ַ ּי ְרא ,אך תוצאות הראייה מנוגדות בתכלית.
הסבר כיצד ההיפוך בין הנאמר בשני הקטעים מודגש באמצעות השורש ר-א-ה
שבשני הקטעים .בסס את דבריך על הכתוב.

ג.

( 2נקודות)

קרא פסוקים  22-17בקטע שלפניך וגם בראשית ,י"ח.32-20 ,
( )1הסבר את ההבדל בין תגובת נֹח על ההחלטה של אלוהים ובין תגובת אברהם על
ההחלטה של אלוהים בנוגע לסדום ועמורה.

( 2נקודות)

( )2קרא את הקטע שלפניך מפירוש רש"י לפסוק :9
'ב ֹדרֹתיו' .יש  ...דורשים אותו לשבח ...ויש שדורשים אותו לגנאי .לפי דורו היה צדיק,
ואילו היה בדורו של אברהם ,לא היה נחשב לכלום.
פירוש רש"י למילה בדורותיו ,המגנֶה את נֹח ,מקבל חיזוק מן ההבדל בתגובה שציינת
בסעיף (.)1
הסבר קביעה זו.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /4

-4.2

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206

קרא בראשית ,ט"ו.16-1 ,

/המשך בעמוד /5

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206

-5ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים  5-1בקטע שלפניך.
( )1ה' מבטיח לאברם "אנכי ָמגֵ ן לך שכרך הרבה מאֹד" (פסוק  ,)1אבל בשביל אברם אין
תועלת בהבטחה זו.
הסבר מדוע אין תועלת בהבטחה זו בשביל אברהם .בסס את דבריך על הכתוב.
( 4נקודות)
( )2מה האל משיב לאברם על השאלה" :מה ִּתתן לי" (פסוק ?)2
בסס את דבריך על הכתוב 3( .נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

פרשנים רבים התלבטו במשמעות המשפט "ויַ ְח ׁ ְש ֶב ָה לו צדקה" (פסוק  ,)6ובעיקר בשאלה
מי החשיב צדקה למי.
הצע הסבר אחד למשפט זה בהקשרו.

ג.

בפסוק  16נאמר" :כי לא ׁ ָשלֵ ם עוֹ ן האמֹרי עד הנה".
( )1על פי אמירה זו ,מה יהיו הנסיבות להורשת העמים היושבים בארץ? הסבר.
( 2נקודות)
( )2קרא גם מלכים ב ,כ"א.14-8 ,
הסבר ,על פי פסוקים אלה ,באילו נסיבות ההבטחה לאברהם אינה מגִ נה על
זכויות צאצאיו לשבת בארץ.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /6
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תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206

פרק שני — היסטוריוגרפיה ונבואה

( 40נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות .5-3
בכל שאלה שבחרת ,ענה על סעיף א — חובה ( 8נקודות) ועל שניים מן הסעיפים ב-ד (לכל סעיף —  6נקודות).
(לכל שאלה —  20נקודות)
ענה על שתיים מן השאלות .5-3
.3

קרא מלכים א ,י'.13-1 ,

/המשך בעמוד /7

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206

-7ענה על סעיף א (חובה).
א.

"ולא היה בה עוד רוח" (פסוק .)5
"ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראינה עינַי" (פסוק .)7
ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע ,שגרמו למלכת שבא להתפעלות ולתדהמה.

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  13-10בקטע שלפניך.
( )1מהי הפעילות המשותפת לשלמה המלך ולחירם מלך צור? (תוכל להיעזר
במלכים א ,ט').28-26 ,

( 3נקודות)

( )2יש הסבורים שהביקור של מלכת שבא אצל שלמה נועד לברר אפשרות של
שיתוף פעולה עם שלמה ,כמו שעשה חירם.
הסבר סברה זו ,ובסס אותה על פסוקים  13-10בקטע שלפניך.
ג.

( 3נקודות)

קרא פסוקים  9-6בקטע שלפניך וגם קהלת ,א'.18-12 ,
מהו היחס של מלכת שבא כלפי חכמת שלמה ,ומהו היחס של קהלת כלפי החכמה בכלל?

ד.

קרא גם מלכים א ,י"א.9-1 ,
הסבר כיצד התיאור של שלמה בקטע זה מפרק י"א עשוי להסביר את הצלחת מדיניות
החוץ שלו ואת מקור עושרו הרב.

/המשך בעמוד /8

-8.4
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קרא מלכים ב ,י"ז.23-1 ,

/המשך בעמוד /9

-9-
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ענה על סעיף א (חובה).
א )1( .בקטע שלפניך מתואר סופה של ממלכת ישראל .ציין באיזו שנה (לועזית)
נחרבה ממלכת ישראל 2( .נקודות)
		
( )2על פי הקטע שלפניך ,יש שתי סיבות לחורבן ממלכת ישראל:
אחת נזכרת בפסוקים  6-3ואחת נזכרת בפסוקים .23-7
ציין בלשונך את שתי הסיבות .בסס את דבריך על הכתוב 6( .נקודות)
ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב .קרא גם עמוס ,ד'.3-1 ,
עמוס חי בתקופה שקדמה לחורבן ממלכת ישראל ,וניבא את חורבנה.
( )1הסבר מהו החטא שעמוס מאשים בו את נשות שומרון ,וכתוב את התוצאה
של חטא זה 3( .נקודות)
( )2במה סוג חטא זה שונה מסוג החטאים שגרמו לחורבן ,המוזכרים בפסוקים 23-7
בקטע ממלכים שלפניך? ( 3נקודות)
ג .קרא פסוקים  15-7בקטע שלפניך.
( )1הסבר את המטרה של הזכרת יציאת מצרים בתחילת הקטע 2( .נקודות)
( )2באיזו דרך ניסה אלוהים להביא את העם לשוב למוטב? האם ניסיון זה הצליח?
הסבר ,ובסס את דבריך על הכתוב 4( .נקודות)
ד .קרא פסוקים  23-7בקטע שלפניך.
( )1אל מי מופנים הדברים על פי פסוקים  19-18בקטע שלפניך? ( 3נקודות)
( )2הסבר מהו המסר של ההיסטוריוגרף בפסוקים  23-7שלפניך לדורו ולזמנו.
( 3נקודות)
/המשך בעמוד /10

 - 10.5
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קרא עמוס ,ה'.27-21 ,

ענה על סעיף א (חובה).
א.

בקטע שלפניך הנביא מבקר את התנהגות העם ,ומתאר את ההתנהגות הרצויה בעיני ה'.
מהי ההתנהגות שהנביא מבקר ,ומהי הדרישה שהוא מציב לעם? בסס את דבריך על הכתוב.

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוק  25בקטע שלפניך וגם ירמיה ,ז'.22 ,
שני הנביאים מזכירים את העבר כדי לבסס את טענותיהם.
איזו תקופה שני הנביאים מזכירים ,ומהו המסר שרצו שניהם להעביר באמצעות הזכרת
תקופה זו דווקא?

ג.

קרא פסוקים  25-24בקטע שלפניך.
( )1ציין והסבר אמצעי ספרותי אחד שהנביא משתמש בו בפסוקים אלה.

( 2נקודות)

( )2הסבר את התרומה של האמצעי שציינת בסעיף ( )1להבנת המסר של הנביא.
( 4נקודות)
ד.

קרא פסוקים  27-26בקטע שלפניך.
( )1קרא גם עמוס ,ד'.11-6 ,
בפסוקים  11-6מוזכרים אסונות .הסבר לְ ׁ ֵשם מה הביא ה' אסונות אלה על העם.
( 3נקודות)
( )2לפי דברי הנבואה בפסוקים  27-26בקטע שלפניך ,האם הושגה המטרה שבגללה
הביא האל את האסונות? נמק ,ובסס את דבריך על הכתוב.

( 3נקודות)
/המשך בעמוד /11

- 11 -

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206

שים לב :המשך הבחינה בעמוד הבא.

/המשך בעמוד /12

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206
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פרק שלישי — נושאי החובה

( 18נקודות)

ענה על שלוש מן השאלות ( 9-6לכל שאלה —  6נקודות).
חוק
.6

קרא דברים ,כ"ד.13-10 ,

החוק בקטע שלפניך עוסק בנוֹ ׁ ֶשה שנתן לרעהו הלוואה ובא לקחת ממנו חפץ כמשכון.
על הנושה מוטלות שתי מגבלות.
א.
ב.

מהי הסיבה למגבלה הראשונה ,ומהי הסיבה למגבלה השנייה?
מהו הגמול לנושה שמקיים את המגבלות?

( 4נקודות)

( 2נקודות)

חכמה
.7

קרא איוב ,מ"ב.6-1 ,

על השאלה אם איוב השתכנע מדברי אלוהים אליו אפשר להשיב שתי תשובות מנוגדות:
איוב השתכנע ממענה האלוהים ,ואיוב לא השתכנע ממענה זה .הסבר כל תשובה.
בסס את דבריך על הכתוב.
/המשך בעמוד /13

- 13 -
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נביאי אמת ונביאי שקר
.8

קרא ירמיה ,כ'.9-7 ,

הסבר על פי פסוקים אלה את המתח הפנימי שהנביא חש בעת מילוי שליחותו.
בסס את דבריך על הכתוב.
שיבת ציון
.9

קרא יחזקאל ,י"ח.4-1 ,

א.

יחזקאל יוצא נגד תפיסת גמול שהייתה נפוצה בקרב גולי בבל ,ומציע תפיסת גמול שונה.
הסבר קביעה זו ,ובסס אותה על הכתוב.

ב.

( 3נקודות)

קרא גם מלכים ב ,כ"ג.27-24 ,
האם עמדת ההיסטוריוגרף לפי פסוקים אלה עולה בקנה אחד עם עמדת הנביא יחזקאל או
עם עמדת העם? נמק את דבריך ,ובסס אותם על הכתובים.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /14
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פרק רביעי — נושאי ההרחבה

( 6נקודות)

ענה על אחת מן השאלות  6( 13-10נקודות).
חוק
 .10קרא ויקרא ,כ"ה.23 ;13-10 ,
ויקרא ,כ"ה13-10 ,

ויקרא ,כ"ה23 ,

הסבר את העיקרון המובא בפסוק  ,23וכתוב כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בפסוקים 13-10
שלפניך.

/המשך בעמוד /15
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חכמה
 .11קרא קהלת ,י"ב.12-1 ,

הכתוב בקטע שלפניך מקהלת מסייע להבין את שני הטעמים למצווה "מפני שיבה תקום
והדרת פני זקן" (ויקרא ,י"ט.)32 ,
א.

הסבר מה עשוי להיות הטעם למצווה זו על פי פסוקים  7-1בקטע שלפניך.

ב.

לדעת חז"ל ,שלמה כתב את ספר קהלת בזקנתו.

( 3נקודות)

הסבר מה עשוי להיות הטעם למצווה לפי פסוקים  ,12-8לאור דעה זו של חז"ל.
( 3נקודות)
/המשך בעמוד /16

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206

 - 16נביאי אמת ונביאי שקר
 .12קרא מלכים א ,כ"ב.7-2 ,

חז"ל אמרו :ואין שני נביאים מתנבאין בסגנון אחד.

(תלמוד בבלי ,סנהדרין ,פ"ט ,ע"א)

על סמך ִא ְמ ָרה זו הסבר את הבקשה של יהושפט בפסוק .7
בסס את דבריך על הכתוב.
שיבת ציון
 .13קרא תהלים ,קל"ז.6-1 ,

במזמור שלפניך בא לידי ביטוי חשש שהכותב מבקש לתת עליו מענה.
מפני מה כותב המזמור חושש? הדגם והסבר את החשש באמצעות שתי דוגמאות מן המזמור.
/המשך בעמוד /17
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שים לב :המשך הבחינה בעמוד הבא.

/המשך בעמוד /18
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פרק חמישי — קטע שלא נלמד ( 12נקודות)
ענה על שאלה  14חובה ועל שתיים מן השאלות ( 17-15לכל שאלה —  4נקודות).
קרא שמואל ב ,ב'.28-17 ,

* ּתֹאכַ ל — בהקשר זה פירושו תהרוֹ ג

/המשך בעמוד /19

תנ"ך ,קיץ תשע"ד ,מס' 136 ,001206
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לאחר מות שאול פרצה מלחמת אחים בין הכוחות של אבנר שר צבא שאול ובין הכוחות של יואב שר צבא דוד.
הקטע שלפניך מתאר קרב במלחמה זו.
ענה על שאלה .14
 .14קרא פסוקים  23-18בקטע שלפניך.
בקטע שלפניך מתואר מפגש בין שני לוחמים ,עשהאל ואבנר .לכל אחד מהם יש יתרון על יריבו.
א.

היתרון של אבנר היה ניסיון במלחמה .מה היה היתרון של עשהאל? בסס את דבריך
על הכתוב.

ב.

( 2נקודות)

ציין מי גבר על מי .בסס את דבריך על הכתוב.

( 2נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות .17-15
 .15קרא פסוק  22בקטע שלפניך.
במלחמת אחים מעורבים גם היבטים רגשיים קשים.
הסבר מה אפשר ללמוד מפסוק זה על הקושי הרגשי במלחמת אחים שאבנר מתייחס אליו.
בסס את דבריך על הכתוב.
 .16קרא פסוק  18ופסוק  24בקטע שלפניך.
מה יכולה להיות הסיבה שיואב ואבישי רדפו דווקא אחרי אבנר? בסס את דבריך על הכתוב.
 .17קרא פסוקים  28-26בקטע שלפניך.
א.
ב.

מה אבנר מבקש להשיג באמצעות השאלות הרטוריות שבפסוק ?26
האם השיג אבנר את מבוקשו? בסס את דבריך על הכתוב.

בהצלחה!

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

( 2נקודות)

( 2נקודות)

