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2 יחידות לימוד

על פי תכנית הלימודים החדשה

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

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

נקודות  88  —   )22x4(  — קטעים שנלמדו    — פרק ראשון  

נקודות  12  —   )4x3(  — קטע שלא נלמד   — 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	—	קטעים	שנלמדו		)88 נקודות(
ענה על ארבע מהשאלות 5-1 )לכל שאלה — 22 נקודות(.

בכל אחת מהשאלות שבחרת ענה על סעיף א )חובה( )10 נקודות(, 

ועל שניים מהסעיפים ב-ד )לכל סעיף — 6 נקודות(.

היסטוריוגרפיה 	.1
קרא מלכים	ב, י"ח, 8-1, 25-13. 	

מלכים	ב, י"ח, 8-1

/המשך בעמוד 3/ 	
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מלכים ב, י"ח, 25-13  

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 4/  
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ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים 7-1 שלפניך. א. 

חזקיהו זוכה להערכה חיובית מאוד בספר מלכים.   )1(

הבא מפסוקים 7-1 שלפניך שלוש דוגמאות לדברי שבח המלמדים על הערכה חיובית   

כלפי חזקיהו, והסבר אותן.        )6 נקודות(

על פי פסוק 4 שלפניך, הסבר מהי ההצדקה לכך שחזקיהו כיתת את נחש הנחושת   )2(

שעשה משה על פי ַצו אלוהי.      )4 נקודות(

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.  

קרא פסוקים 8-5 שלפניך. ב. 

יש הרואים בפסוק 7 רמז לסיבה שחזקיהו העז למרוד באשור.  )1(

הסבר את הסיבה על פי רמז זה.       )3 נקודות(         

קרא את דברי י' אמית שלפניך.  )2(
חזקיהו מלך יהודה... שהיה מן הסתם הרפתקן פוליטי שהעז למרוד באשור, כמעט הוביל את   

יהודה לעברי פי פחת ]=אסון[. בימיו כבשה אשור חלק ניכר מיהודה, החריבה ערים רבות 

והגלתה את תושביהן, ואף הטילה מצור על ירושלים.
                 )י' אמית, היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא(

לדברי אמית, מה היה הסיכון במרד באשור?   

הסבר במה הדמות של חזקיהו המצטיירת מדברי אמית שלפניך, שונה מדמותו   

בפסוקים 8-5 שלפניך.       )3 נקודות(

קרא פסוק 22 שלפניך. ג. 

על איזה מעשה של חזקיהו רבשקה מדבר בפסוק זה?       )2 נקודות(  )1(

האם העמדה של רבשקה כלפי המעשה הזה עולה בקנה אחד עם העמדה של   )2( 

כותב ספר מלכים כלפי המעשה?  נמק.       )4 נקודות(

קרא פסוקים 24-19 שלפניך. ד. 

הסבר כיצד אפשר ללמוד מנאומו של רבשקה שהוא היה בקיא בנעשה ביהודה    )1(  

בתחום המדיני ובתחום הצבאי.  בסס את דבריך על  הכתוב.        )4 נקודות(  

בנאומו של רבשקה יש שורש מנחה המופיע שבע פעמים בפסוקים 24-19.   )2(

מהו שורש זה, ולֵשם מה רבשקה משתמש בו בנאומו?     )2 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 6.

/המשך בעמוד 6/
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נבואה  .2
קרא ישעיה, מ', 16-1.  

 

/המשך בעמוד 7/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים 11-1 שלפניך. א. 

בקטע זה יש פעלים רבים הקשורים בהשמעת קול.  

ציין ארבעה פעלים כאלה מארבעה פסוקים שונים.        )4 נקודות(  )1(

מה מבשר הקול לעם? בסס את דבריך על הכתוב.        )6 נקודות(  )2(

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.

הנבואה בקטע שלפניך נאמרה אחרי הצהרת כורש )עזרא, א'(, ובכל זאת נראה כי העם חשש,  ב. 

והנביא נאלץ לשכנע את מאזיניו לפעול על פי נבואתו.

קרא פסוק 2 שלפניך.  )1(

על איזה חשש של העם אפשר ללמוד מדברי הנביא בפסוק זה?  

בסס את דבריך על הכתוב.         

)3 נקודות(  

מפסוקים 8-3 שלפניך, הבא ראיה המלמדת על חשש של העם, כפי שהוא בא לידי   )2(

ביטוי בדברי הנביא.  הסבר את הראיה.       )3 נקודות(

קרא פסוקים 11-10 שלפניך. ג. 

בפסוק 11 שלפניך ה' מדומה לרועה.  )1(

ציין שני מאפיינים של הרועה הבאים לידי ביטוי בפסוק. בסס את דבריך על  הכתוב.         

)3 נקודות(  

איזה מסר מבקש הנביא להעביר לעם באמצעות דימוי ה' לרועה?       )3 נקודות(  )2(

"והיה העֹקב למישור והרכסים לִבקעה" )פסוק 4(.  ד. 

לפי פסוק זה, איזה שינוי יתרחש בטבע בדרכם של שבי ציון?       )3 נקודות(  )1(

קרא גם בראשית, ל"ב, 28: "לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל".  )2( 

יש הטוענים שהנאמר בישעיה, מ', 4 רומז גם על שינוי בהתנהגות העם.

במה הדמיון בין פסוק זה ובין בראשית, ל"ב, 28 מסייע לבסס טענה זו?         

)3 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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חכמה  .3
קרא איוב, ל"ח, 20-1, 26.  

איוב, ל"ח, 20-1  

 

איוב, ל"ח, 26  

 

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

קרא פסוקים 20-1 שלפניך. א. 

בפסוקים אלה האל עונה לאיוב באמצעות שאלות רטוריות.

הבא מהפסוקים שלוש דוגמאות לשאלות רטוריות, והסבר כל אחת מהן.        

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 11-8 שלפניך וגם בראשית, א', 10-9. ב.  

במה שונה תיאור בריאת הים בשני הקטעים? בסס את דבריך על  הכתוב.    )1(

)3 נקודות(  

איזה מן הקטעים מדגיש יותר את עליונות האל על הים, לדעתך?  נמק את דבריך,   )2(

ובסס אותם על  הכתוב.     )3 נקודות(

קרא פסוק 26 שלפניך וגם בראשית, א', 28. ג. 

תאר את מעמד האדם בעולם על פי כל אחד מן הכתובים. בסס את דבריך על הכתוב.          )1(

)3 נקודות(

הסבר כיצד אפשר לראות במעמד האדם כפי שנרמז בפסוק 26 שלפניך מענה מסוים   )2(

לטענותיו של איוב.        )3 נקודות(

קרא גם את תגובת איוב על מענה ה', המובאת באיוב, מ"ב, 6-1. ד.  

יש הטוענים שתגובת איוב מלמדת כי איוב הבין שלתהיותיו )=שאלותיו( אין בהכרח   

תשובה הגיונית, אלא הן מובנות מתוך חוויה דתית.  

הסבר על מה באיוב, מ"ב, 6-1 אפשר לבסס טענה זו. 

       

/המשך בעמוד 10/



תנ"ך, חורף תשע"ג, מס' 001205, 131 - 10 -

בריאה וראשית האנושות  .4

קרא תהלים, ק"ד, 23-1, 35.  

תהלים, ק"ד, 23-1

תהלים, ק"ד, 35

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

המזמור שלפניך הוא שיר הלל לה'. א. 

הבא מפסוקים 23-1 שלפניך שלוש דוגמאות המבטאות את ההלל, והסבר   )1(

כל דוגמה.       )6 נקודות(  

הסבר את הלך הרוח )=מצב הרוח( של המשורר, כפי שעולה מארבע המילים   )2(

הפותחות את המזמור.       )4 נקודות(

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.  

על פי המזמור שלפניך, מה שנברא אינו רק יפה, אלא גם תכליתי. ב.  

הבא מפסוקים 23-10 שלפניך שלוש דוגמאות לתכליתיות זו, והסבר כל דוגמה.  

קרא פסוקים 15-14 שלפניך וגם בראשית, ג', 19-17. ג.    

יש הטוענים שהמצב המתואר בתהלים, ק"ד, 15-14 הוא תיקון למצב המתואר     

בבראשית, ג', 19-17.    

הסבר טענה זו. בסס את דבריך על שני הקטעים.  

קרא פסוק 35 שלפניך וגם את המדרש הבא. ד. 

עליהם  מאיר...  ר'  מבקש  היה  הרבה,  אותו  מצערים  והיו  מאיר  ר'  של  בשכונתו  שהיו  בריונים  אותם   

שימותו. אמרה לו ברוריה אשתו: ... האם כתוב "ִיָתמו חוטאים"?!.. "ַחָטאים" כתוב, ועוד, המשך לסופו 

ֵקש רחמים עליהם שיחזרו בתשובה ]ואז[ — "ורשעים  של הפסוק: "ורשעים עוד אינם"... אלא ]=לכן[ ּבָ

עוד אינם". ביקש ]ר' מאיר[ רחמים עליהם וחזרו בתשובה.

                )תלמוד בבלי, מסכת ברכות, מתורגם מארמית לעברית(

על פי דברי ברוריה, איזו פעולה על האדם לבצע לאור פסוק 35, ואיך ייראה העולם בעקבות   

פעולתו?

            /המשך בעמוד 12/
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סיפורי האבות  .5

קרא בראשית, כ"ז, 29-1, 40-39.  

בראשית, כ"ז, 29-1

/המשך בעמוד 13/
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בראשית, כ"ז, 40-39

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 14/  



תנ"ך, חורף תשע"ג, מס' 001205, 131 - 14 -

ענה על סעיף א )חובה(.  

"ויאהב יצחק את עשו... ורבקה ֹאהבת את יעקב" )בראשית, כ"ה, 28(. א. 

כיצד הכינוי של עשו בפסוק 5 והכינוי של יעקב בפסוק 6 שלפניך מבטאים את היחס   )1(

של כל הורה לבנו האהוב?        )5 נקודות(

הבא מפסוקים 29-1 שלפניך דוגמה נוספת המעידה שיצחק העדיף את עשו, ודוגמה   )2(

נוספת המעידה שרבקה העדיפה את יעקב, והסבר כל דוגמה.        )5 נקודות(

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.  

קרא פסוקים 1, 27-6 שלפניך. ב. 

יצחק היה עיוור, ולא יכול לזהות את יעקב באמצעות חוש הראייה. רבקה ידעה שיצחק   

יסתמך על חושים אחרים כדי לזהות את העומד לפניו.

ציין שלושה חושים שעליהם הסתמך יצחק, והסבר כיצד הוטעה כל חוש על ידי יעקב ורבקה.  

יצחק אומר בברכתו לעשו: "ועל חרבך תחיה" )פסוק 40(. ג.  

קרא את שני הפירושים שלפניך.

רשב"ם: "]על[ אומנותך שהייתה ֵציד חיות בכלי זיינך" ]=בנשק שלך[. 

רמב"ן: "יחיה במלחמותיו כי ינצח ולא ייפול בחרב אויב".

איזה משני הפירושים מתאים יותר למסופר בבראשית, כ"ז שלפניך?  נמק את דבריך.      

קרא פסוקים 29-6 שלפניך. ד. 

קרא גם בראשית, כ"ט, 26-20.  )1(

אפשר לראות בסיפור על לבן, שהחליף את רחל בלאה, ביקורת מרומזת על התנהגותו   

של יעקב כלפי אביו בפסוקים 29-6 שלפניך.

הסבר ראיה אחת מבראשית, כ"ט, 26-22 היכולה לבסס טענה זו.        )3 נקודות(  

גם בפסוקים 29-6 שלפניך נרמזת ביקורת על יעקב.  )2(

ציין והסבר דוגמה אחת לביקורת זו.        )3 נקודות(  

/המשך בעמוד 15/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 16.

/המשך בעמוד 16/
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פרק שני — קטע שלא נלמד  )12 נקודות(
ענה על שלוש שאלות: על שאלה 6 )חובה(, ועל שתיים מהשאלות 9-7 )לכל שאלה — 4 נקודות(.

קרא שופטים, א', 21-1.

ּלֹת מים = מעיינות מים * ּגֻ
/המשך בעמוד 17/

*
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ענה על שאלה 6 )חובה(.

בקטע שלפניך יש לשבט יהודה תפקיד חשוב בכיבוש הארץ.  .6

הבא מן הקטע שתי דוגמאות לביסוס קביעה זו, והסבר אותן.    

ענה על שתיים מהשאלות 9-7.

קרא פסוקים 7-5 בקטע שלפניך.  .7 

)2 נקודות( הבא מפסוקים אלה ראיה לאכזריות של אדני בזק.   א. 

כיצד אפשר ללמוד מפסוקים אלה שאדני בזק הכיר באכזריותו לפני מותו? בסס את דבריך    ב. 

)2 נקודות( על הכתוב.   

קרא פסוקים 15-12 בקטע שלפניך.   .8

בזכות איזה מעשה ניתנה עכסה לעתניאל לאישה?        )2 נקודות( א.   

על פי פסוק 15, הסבר מדוע עכסה לא הייתה מרוצה מהשטח שניתן לה.        )2 נקודות( ב. 

קרא פסוק 8 ופסוק 21 בקטע שלפניך.  .9

הסבר מהי הסתירה בין שני הפסוקים.  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


