מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תשע"ג2013 ,
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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תנ"ך ,קיץ תשע"ג ,מס' 131 ,001205

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"ד.20-8 ,

/המשך בעמוד /3
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ענה על סעיף א (חובה).
א )1( .בקטע שלפניך מתוארת גלות יהויכין.
ּ ָפ ֵרט אילו קבוצות הוגלוּ ,לאן ,ובאיזו שנה (על פי ספירת הנוצרים) 6( .נקודות)
( ) 2הסבר מדוע הגלה נבוכדנאצר דווקא קבוצות אלה (שציינת בסעיף  4( .)1נקודות)
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב )1( .קרא פסוקים  9-8שלפניך.
הכתוב מביא פרט אחד בלבד בנוגע להתנהגות של יהויכין .מהו הפרט?
( 2נקודות)
( )2הסבר כיצד פרט זה (שציינת בסעיף ב )1ותיאור האירועים בעת מלכות יהויכין
משרתים את מגמת ההיסטוריוגרף של ספר מלכים 4( .נקודות)
ג.

קרא פסוק  15שלפניך ,וגם מלכים ב ,כ"ה.30-27 ,
אף שמחבר ספר מלכים מספר על חורבן יהודה ,הוא מסיים את ספרו בפרט חיובי.
מהו פרט זה ,וכיצד הוא מסיים באופן חיובי את הסיפור על יהויכין ועל מלכות בית דוד?

ד.

קרא פסוקים  18-17שלפניך.
( )1הסבר כיצד עלה צדקיהו לשלטון .בסס את דבריך על הכתוב 2( .נקודות)
( )2קרא פסוק  17ופסוק  20שלפניך ,וגם מלכים ב ,כ"ה.7 ,
בעקבות המסופר על צדקיהו בפסוקים אלה — כיצד אפשר להסביר שהבבלים
הענישו אותו בעונש חמור ואכזרי כל כך? ( 4נקודות)

/המשך בעמוד /4
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נבואה
קרא ירמיה ,כ"ו.16-1 ,

/המשך בעמוד /5

-5-
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ענה על סעיף א (חובה).
א )1( .היכן ירמיהו משמיע את נבואתו ,ומדוע הוא מנבא דווקא שם? ( 5נקודות)
( )2מה התכוונו הכוהנים והנביאים לעשות לירמיהו בעקבות נבואתו? האם כוונתם מומשה?
נמק 5( .נקודות)
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב .קרא פסוקים  9-8שלפניך.
יש הטוענים כי הכוהנים חששו שדברי ירמיהו עלולים לפגוע במעמדם.
מדוע דברי ירמיהו על שיל ֹה (פסוקים  )9 ,6יכולים לפגוע במעמד הכוהנים?
ג.

קרא פסוקים  16-15 ,9שלפניך.
( 3נקודות)
( )1במה מאשימים את ירמיהו על פי פסוקים אלה?
( )2קרא גם דברים ,י"ח.20-18 ,
על מה בחוק בדברים מסתמכים אלה המאשימים את ירמיהו? הסבר.

ד.

קרא פסוקים  16-12שלפניך.
הסבר שלושה טיעונים שטוען ירמיהו שמסייעים לו להגן על עצמו במשפט .בסס את דבריך על
הכתוב.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /6
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חוק
קרא דברים ,ו'.14-4 ,

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

( )1לדברים הנאמרים בפסוק  4שלפניך יש מעמד מכוֹ נן בתרבות היהודית לאורך
הדורות .הסבר מדוע.

( 6נקודות)

( )2הסבר כיצד הדרישה בפסוק  14משלימה את הדברים הנאמרים בפסוק .4
( 4נקודות)
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  9-7שלפניך.
מכל אחד משלושה פסוקים אלה נלמדו הלכות ונקבעו שלושה מנהגים ,שנעשו חלק
מאורח החיים היהודי.
הסבר מהו המנהג שנקבע על פי כל אחד מן הפסוקים.

ג.

"ואהבת את ה' אל ֹהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאֹדך" (פסוק .)5
קרא את דברי רמב"ם על פסוק זה:
בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ,ויראה מהם חכמתו [של ה'] שאין לה
ערך ולא קץ ,מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול...
עם איזה קושי בפסוק  5רמב"ם מתמודד ,וכיצד הוא פותר את הקושי?

ד.

קרא פסוקים  13-10בקטע שלפניך ,וגם דברים ,י"ב.4-2 ,
בפסוק  12שלפניך משה מזהיר את בני ישראל פן ישכחו את ה' כשיגיעו לארץ.
ציין שתי סיבות אפשריות לאזהרה זו :סיבה המבוססת על טבע האדם ,על פי הנרמז בפסוקים
 ,12-11וסיבה המבוססת על המצב בכנען ,על פי המתואר בדברים ,י"ב.4-2 ,

/המשך בעמוד /8
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חכמה
קרא איוב ,א'.

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

( )1מצבו הכלכלי והמשפחתי של איוב בתחילת הפרק שונה ממצבו בסוף הפרק.
ציין שלושה פרטים שבהם ניכר השוני בין מצבו של איוב בתחילת הפרק למצבו
בסוף הפרק 5( .נקודות)
(" )2בשורת איוב" היא ביטוי שפירושו ידיעות רעות ומרות מאוד.
הסבר מדוע דווקא שמו של איוב נזכר בביטוי זה 5( .נקודות)

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  19-13שלפניך.
על פי פסוקים אלה ,הדרך שבה איוב מתוודע לאסונות מעצימה את הסבל שלו.
הדגם והסבר שלוש דרכים בעיצוב הסיפור המלמדות על כך.

ג.

קרא פסוקים  21-20שלפניך.
בדברי איוב בפסוק  21יש אמירה רציונלית ואמירה אמונית .הסבר כל אחת מהן.

ד.

הפרק שלפניך מציג שתי תשובות אפשריות על השאלה מה עשוי להניע את איוב להיות
ירא אלוהים.
הסבר את שתי התשובות .בסס את דבריך על הכתוב.

				

/המשך בעמוד /10
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סיפורי האבות
קרא בראשית ,כ"ט.20-1 ,

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

קרא פסוקים  20-13שלפניך.
הקרבה המשפחתית בין יעקב ללבן? בסס את דבריך על הכתוב.
( )1מהי ִ
( )2מה ביקש יעקב מלבן ,ומה היה מוכן לתת לו בתמורה?

( 4נקודות)

( 6נקודות)

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  10-1שלפניך.
( )1הסבר את הביקורת של יעקב על התנהגות הרועים ,וכתוב מה היה ,לדבריהם ,הצידוק
להתנהגותם.

( 3נקודות)

( )2קרא את פירוש חזקוני שלפניך:
'ה ַשקּו הצאן ולכּו רְעּו' ,למה היה ליעקב לומר להם כל כך ,אלא מתיירא היה שמא תלך לה רחל
עם הרועים ,והוא היה רוצה לדבר עמה.

על פי פירוש "חזקוני" ,מדוע פנה יעקב אל הרועים?
ג.

( 3נקודות)

אהבה עשויה להפיק מאדם כוח ,ויכולה להפיק רכות ורגשנות.
בסס את שני חלקי הקביעה הזאת על פסוקים  11-8שלפניך.

ד.

קרא פסוקים  20-16שלפניך.
( )1מדברי לבן בפסוק  19אפשר ללמוד שלבן אינו מתחייב להיענות לבקשת יעקב.
בסס קביעה זו על הפסוק.

( 2נקודות)

( )2האמירה "ברחל בתך הקטנה" שאמר יעקב ללבן עשויה ללמד כי יעקב חשד שלבן
ירמה אותו.
הסבר טענה זו.

( 4נקודות)

/המשך בעמוד /12
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פרק שני — קטע שלא נלמד

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

ענה על שלוש שאלות :על שאלה ( 6חובה) ,ועל שתיים מהשאלות ( 9-7לכל שאלה —  4נקודות).
קרא שמואל א ,ל'.26-16 ,10-1 ,
שמואל א ,ל'10-1 ,

/המשך בעמוד /13
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 - 13שמואל א ,ל'26-16 ,

ענה על שאלה ( 6חובה).
.6

קרא פסוקים  19-16 ,10-1שלפניך.
בקטעים אלה מתואר משבר וסיום המשבר.
( 2נקודות)

א.

תאר את המשבר .בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

כיצד הסתיים המשבר? בסס את דבריך על הכתוב.

( 2נקודות)

(שים לב :שאלות  9-7בעמוד הבא).
/המשך בעמוד /14
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 - 14ענה על שתיים מהשאלות .9-7
.7

קרא פסוקים  10-1שלפניך.
לפי פסוקים אלה ,דוד מוכיח כושר מנהיגות בעת משבר.
הבא שתי דוגמאות לכך ,והסבר אותן .בסס את דבריך על הכתוב.

.8

קרא פסוק  10ופסוקים  25-20שלפניך.
מהו העיקרון של חלוקת השלל שהציעו חלק מן הלוחמים ,ולעומתו מהו עקרון החלוקה שקבע דוד?
בסס את דבריך על הכתוב.

.9

קרא פסוק  26שלפניך.
הסיפור בקטע שלפניך התרחש ערב עליית דוד למלוכה.
יש הטוענים שפעולת דוד ,המתוארת בפסוק זה ,יכולה ללמד על תבונתו המדינית.
הסבר טענה זו.

בהצלחה!

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

