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על פי תכנית הלימודים החדשה
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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 א, י"ב, 20-1.  

/המשך בעמוד 3/ )שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.( 
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ענה על סעיף א )חובה(.  
מהי הדרישה של שבטי הצפון מן המלך רחבעם?        )4 נקודות(   )1( א. 

רחבעם התייעץ עם שתי קבוצות אנשים בנוגע לשאלה כיצד להגיב על דרישה זו.   ) 2(
ציין את שתי הקבוצות, והסבר מהי העצה שייעצה לו כל אחת מהן.  בסס את דבריך   

על הכתוב.       )6 נקודות(

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.  
יש הטוענים כי שבטי הצפון באו לשכם מתוך רצון לשתף פעולה עם המלך רחבעם.    ב.  

לעומתם יש הטוענים כי שבטי הצפון מוצגים כמי שכבר בהתחלה רצו לפרוש מממלכת 
בית דוד.  

הבא מן הקטע שלפניך ראיה אחת לכל טענה, והסבר כל ראיה.       
קרא פסוקים 12-1 בקטע שלפניך.  )1( ג. 

הבא מן הכתוב שתי ראיות לכך שבתחילה היה רחבעם מוכן לנהל משא ומתן עם   
שבטי הצפון, והסבר כל ראיה.  בסס את דבריך על הכתוב.       )3 נקודות(

קרא פסוקים 14-13 ופסוק 18 בקטע שלפניך.  )2(
מפסוקים אלה אפשר ללמוד כי חל שינוי בגישתו של רחבעם כלפי שבטי הצפון הן   

באופן דיבורו הן במעשיו.   
הסבר את השינוי באופן הדיבור ובמעשים.       )3 נקודות(  

קרא פסוקים 14-6 בקטע שלפניך וגם מלכים א, י"א, 13-11. ד. 
מהי הסיבה לפילוג הממלכה על פי פרק י"ב, 14-6 שלפניך, ומהי הסיבה לפילוג על פי   )1(

פרק י"א, 13-11?       )3 נקודות(  
על פי פסוק 15 בקטע שלפניך, הסבר כיצד שתי הסיבות שציינת בסעיף )1( משולבות   )2(

זו בזו.        )3 נקודות(
/המשך בעמוד 4/



תנ"ך, קיץ תשע"ב, מס' 001205, 131 - 4 -
נבואה  .2

קרא יחזקאל, י"ח, 23-1.  

 

/המשך בעמוד 5/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים 4-1 בקטע שלפניך.  )1( א. 

בפסוקים אלה יחזקאל מצטט ִאמרה שרווחה בקרב העם, ומביע את עמדתו כלפיה.  

ֵאר את משמעותה, והסבר את עמדתו של יחזקאל כלפי ִאמרה זו.         צטט את הִאמרה, ּבָ  

)5 נקודות(

קרא פסוקים 20-5 בקטע שלפניך.  )2(

יחזקאל מדגים את עמדתו באמצעות שלושה דורות: סב, בן ונכד.    

הסבר כיצד סיפורם של שלושת הדורות מדגים את עמדת יחזקאל שהצגת בסעיף )1(.      

)5 נקודות(

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.

קרא פסוק 2  בקטע שלפניך. ב. 

לאור התקופה שבה ניבא יחזקאל, יש הסבורים כי הִאמרה שרווחה בקרב העם עודדה אותו   

להסיר אחריות למעשיו ולהתנהג בחוסר אונים ובפסיביות.  

הסבר טענה זו.  

קרא פסוקים 9-5 בקטע שלפניך ואת דברי מ' ויינפלד: ג. 

הנביא  כי  להודות  יש   ]...[ הדיברות  לעשרת  יחזקאל  דברי  חופפים  מסוימים  שבפרטים  פי  על  אף  	

מחדש כאן חידוש עקרוני והוא הצד המוסרי הפעיל, הבא לידי ביטוי במתן צדקה ]...[ יסוד זה איננו 

מופיע כלל בספרות התורה אלא רק בספרות הנבואה ובספרות החכמה.

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

מהו החידוש העקרוני, לדעת ויינפלד, שיחזקאל מחדש? בסס את דברי ויינפלד על דוגמה  	

אחת מפסוקים 9-5.

קרא פסוקים 23-21 בקטע שלפניך. ד. 

בפסוקים 22-21 יחזקאל מציג עיקרון נוסף. יש הרואים בפסוק 23 הנמקה של עיקרון זה.  

הסבר את העיקרון.       )3 נקודות(  )1(

הסבר את ההנמקה המובאת בפסוק 23 לעיקרון זה.       )3 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 6/
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חוק  .3
קרא ויקרא, י"ט, 18-13; 34-33.  

ויקרא, י"ט, 18-13  

 

ויקרא, י"ט, 34-33  

   

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

קרא פסוקים 16-13 שלפניך. א. 

פסוקים אלה עוסקים בחוקים שבין אדם לחברו.  )1(

ציין שלושה חוקים כאלה, והסבר אותם.       )6 נקודות(  

בפסוקים אלה חוזר הביטוי "אני ה' ".  )2(

הסבר את התפקיד של חזרה זו בפסוקים.       )4 נקודות(    

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.

קרא פסוק 14 שלפניך. ב.  

בפסוק זה יש שני איסורים. ציין מהו המכנה המשותף המהותי לשניהם.         )1(

)3 נקודות(  

קרא את פירוש רש"י לפסוק 14:  )2(

'ולפני ִעור לא ִתתן מכֹשל' — לפני הסומא ]= מי שאינו רואה[ בדבר לא תיתן עצה שאינה הוגנת   

ְדָך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ]=מטעה אותו[ ונוטלּה ]את השדה[  לו. אל תאמר: מכור ׂשָ

הימנו ]= ממנו[.

רש"י מרחיב את האיסור "ולפני ִעור לא ִתתן מכשֹל" לעיקרון כללי.  הסבר את פירושו.       

)3 נקודות(

קרא פסוקים 18-13 שלפניך. ג. 

בפסוק 13 ובפסוק 15 מנוסחים שני עקרונות שהם הבסיס לכינון חברה צודקת,   )1(

וליד כל אחד מהם מובאות דוגמאות.  

ציין את שני העקרונות האלה, והסבר דוגמה אחת הממחישה כל עיקרון.     

)3 נקודות(  

יש הטוענים שיש קשר תוכני בין הַצו "לא תקֹם ולא תטֹר" ובין הצו "ואהבת לרעך כמוך"   )2(

)פסוק 18(.  

הסבר קשר זה.      )3 נקודות(  

קרא פסוקים 34-33 שלפניך. ד.   )1( 

מיהו ה"גר" שעליו מדובר בפסוקים אלה, ומדוע בנוגע להונאת הגר יש צורך   

באיסור מיוחד?       )3 נקודות(  

קרא פסוק 18 ופסוק 34 שלפניך.  )2(  

יש הטוענים שהַצו "ואהבתך לרעך כמוך" )פסוק 18( מכּוון לאהבת בני ישראל בלבד.  

האם הנאמר בפסוק 34 תומך בטענה זו או סותר אותה?  הסבר את דבריך.        

)3 נקודות( /המשך בעמוד 8/ 
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סיפורי ראשית האנושות  .4

קרא בראשית, י"א, 9-1.  

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

על פי פסוק 4, ציין והסבר שתי מטרות שהאנושות רצתה להשיג באמצעות    )1( א. 

מפעלי הבנייה שלה.       )5 נקודות(   

קרא פסוק 8.   )2(

כיצד אפשר להבין מפסוק זה שהאנושות לא השיגה את מטרותיה?       )5 נקודות(  

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.  

פרשנים התלבטו בשאלה מה היה חטאם של בני דור מגדל בבל. ב.  

הבא פירוש אחד המסביר את חטאם.  

יש הטוענים שהסיפור בקטע שלפניך נועד ללעוג לבבל ולהתווכח עם תפיסות בבליות.   ג.    

הסבר כיצד הכתוב בפסוק 5 מתווכח עם התפיסה הבבלית, ולפיה מקדשיה הגבוהים    )1(  

של בבל הם מעשי ידי האלים.        )3 נקודות(   

כיצד מדרש השם בפסוק 9 מבטא לעג לבבל?      )3 נקודות(  )2(  

סיפור מגדל בבל הוא השלב האחרון בהידרדרות האנושות, המתוארת בבראשית,   )1( ד. 

פרקים א'-י"א.   

ציין שני שלבים בהידרדרות האנושות, שקדמו לסיפור מגדל בבל.       )3 נקודות(  

קרא פסוק 4 בקטע שלפניך וגם בראשית, י"ב, 2-1.   )2( 

בשני הכתובים נזכרת עשיית שם או הגדלת שם: בכתוב אחד בהקשר שלילי 

ובכתוב אחד בהקשר חיובי.  

הסבר את שני הכתובים, וציין מהי הסיבה להקשר השלילי ומהי הסיבה    

להקשר החיובי.        )3 נקודות(

            /המשך בעמוד 10/
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סיפורי האבות  .5

קרא בראשית, כ"ב, 13-1.  

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

לפי המסופר בקטע זה, אלוהים ניסה את אברהם. א. 

מהו הניסיון?         )5 נקודות(  )1(

האם עמד אברהם בניסיון?  נמק את דבריך.       )5 נקודות(  )2(

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.  

המילה "הנני" חוזרת בקטע שלפניך בפסוקים 1, 7, 11. ב. 

יש הטוענים כי חזרה זו מלמדת על קונפליקט פנימי שאברהם היה נתון בו ועל פתרונו.  

הסבר כיצד החזרה על המילה "הנני" בפסוקים 1, 7 עשויה ללמד על הקונפליקט   )1(

הפנימי של אברהם.       )3 נקודות(

הסבר כיצד אחרי "הנני" השלישי בפסוק 11 נפתר הקונפליקט שתיארת בסעיף )1(.  )2(  

בסס את דבריך על הכתוב.          

)3 נקודות(   

צירוף המילים "לך לך" נזכר בבראשית, י"ב, 1 ובפסוק 2  בקטע שלפניך. ג.  

ציין והסבר נקודת דמיון סגנונית נוספת בין שני פסוקים אלה.       )3 נקודות(  )1(

יש הרואים שוני עקרוני בין סיפור עזיבתו של אברהם את ארצו לסיפור העקדה:   )2(

בבראשית, י"ב, ה' מערער את קשרי העבר של אברהם, ובבראשית, כ"ב הוא מערער 

את עתידו.  

הסבר טענה זו.       )3 נקודות(  

קרא את המדרש שלפניך: ד. 

כשבא ]אברהם[ לשחוט ]את יצחק[, אמר לו ]יצחק[: "אבא, אוסרני יַדי ורגַלי, מפני שהנפש חצופה היא,   

וכשאראה את המאכלת, שמא אזדעזע, וייפסל הקרבן. בבקשה ממך, אל תעש בי מום" ]קרבן צריך 

להיות שלם, בלי מום[. מיד, 'וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחֹט'.

)מדרש תנחומא, פרשת וירא, סימן כ"ג(  

לפי המדרש, מה היא עמדתו של יצחק בסיפור עקדתו?       )3 נקודות(  )1(

קרא גם בראשית, כ"ב, 19.  )2(

יש הטוענים שפסוק 19 רומז שעמדתו של יצחק כלפי עקדתו שונה מזו הבאה   

לידי ביטוי במדרש.   

הסבר טענה זו.       )3 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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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, ט"ז, 5-4; 31-16.
שופטים, ט"ז, 5-4

שופטים, ט"ז, 31-16

/המשך בעמוד 13/ )שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.( 
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ענה על שאלה 6 )חובה(.
בסיפור שלפניך שמשון מגלה לדלילה הפלשתית את מקור כוחו, מאבד אותו, ונופל בידי   .6

הפלשתים.
הסבר מה היה מקור כוחו של שמשון ומה גרם לנפילתו בידי הפלשתים.  בסס את דבריך   )1(

על הכתוב.        )2 נקודות(  
כיצד סיום הסיפור קשור אל מקור כוחו של שמשון?  בסס את דבריך על הכתוב.          )2(

)2 נקודות(   

ענה על שתיים מהשאלות 9-7.
ייעודו של שמשון כשופט היה "להושיע את ישראל מיד פלשתים" )שופטים, י"ג, 5(.  .7

הבא מן הקטע שתי ראיות המלמדות כי שמשון אכן פעל נגד הפלשתים, והסבר כל ראיה.  
בסס את דבריך על הכתוב.  

קרא פסוקים 30-23.   .8
יש הטוענים כי בפסוקים אלה באה לידי ביטוי מלחמה של אלוהי שמשון באלוהי הפלשתים.  

בסס טענה זו על הכתוב, והסבר את דבריך.  

בסיפור זה יש צירופי מילים שהפכו לביטויים מקובלים בלשון ימינו:   .9 
"פלשתים עליך שמשון" )פסוק 20(; "תֹמת נפשי עם פלשתים" )פסוק 30(.  

בחר באחד הצירופים והסבר את משמעותו בימינו.  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


