
בגרות לבתי ספר על־יסודיים סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
מועד חצב־ברק, אוגוסט, 2013 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

001205 מספר השאלון:   

  

ך " נ ת

2 יחידות לימוד

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 א, י"א, 6-4, 31-14, 40.  

מלכים א, י"א, 6-4

מלכים א, י"א, 31-14

 

/המשך בעמוד 3/ )שים לב: קטעים נוספים בעמוד הבא.( 
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מלכים א, י"א, 40  

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 4/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

בפסוקים 31-14 שלפניך מתוארות כמה סכנות שנשקפו לממלכת שלמה.  )1( א. 

הסבר שלוש סכנות. בסס את דבריך על הכתוב.        )6 נקודות(  

על פי פסוקים 6-4 שלפניך, מהי הסיבה הנרמזת לסכנות אלה?        )4 נקודות(  )2(

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.  

קרא פסוקים 25-14 שלפניך. ב.  

תיאור מעשיהם של אויבי שלמה דווקא בפרק זה יכול לרמוז שלכאורה פעלו האויבים בסוף   

מלכות שלמה, אך למעשה הם פעלו בתחילת מלכותו.

הבא הוכחה אחת מפסוקים 22-14 לפעולה של האויבים בתחילת מלכות שלמה, והוכחה   

אחת לכך מפסוקים 25-23. הסבר כל הוכחה.       

קרא פסוקים 28-26 שלפניך. ג. 

בפסוקים אלה נזכרים כמה פרטים ובהם: ירבעם בן נבט היה אפרתי; הוא היה מופקד על   

"ֵסבל בית יוסף"; שלמה בנה וחיזק את ירושלים.

על סמך כל אחד מן הפרטים האלה, הסבר מדוע מרד ירבעם בשלמה.  

על מצרים נאמר שהיא "משענת קנה רצוץ" )מלכים ב, י"ח, 21(. ד. 

קרא פסוקים 22-17, 40 שלפניך.  

הוכח שכינוי זה מתאים לִמְצַרִים גם על סמך המתואר בפסוקים אלה.    

בסס את דבריך על הכתוב.  

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

/המשך בעמוד 6/
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נבואה  .2
קרא ירמיה, ל"א, 19-1.  

 

/המשך בעמוד 7/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים 8-1 שלפניך. א. 

אל מי מהעם ירמיהו מפנה נבואה זו? בסס את דבריך על ראיה אחת מן הכתוב.          )1(

)4 נקודות(  

הבא מפסוקים 5-1 שלפניך שתי דוגמאות להבטחות שבעזרתן האל מרגיע את חשש   )2(

העם, והסבר אותן.       )6 נקודות(

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 8-7 שלפניך וגם ישעיה, מ', 4-3, 11. ב. 

בכל אחד מן הקטעים האלה יש נבואה על שיבה לארץ.  

הסבר שתי נקודות דמיון בתיאורי השיבה לארץ בקטעים מירמיה ומישעיה.  )1(

)4 נקודות(  

הסבר במה הדמיון שציינת בסעיף )1( מסייע בהעברת מסר הנחמה של שני הנביאים.         )2(

)2 נקודות(

קרא פסוקים 13-9 שלפניך. ג. 

בפסוקים האלה יש דימויים שבאמצעותם הנביא ממחיש את המסר שלו לעם.  

בחר באחד מן הדימויים, הסבר אותו, וציין מהו המסר המועבר לעם באמצעותו.  

קרא פסוקים 19-14 שלפניך. ד. 

בפסוקים אלה מוזכרים אפרים ורחל.  

בחר באחת מן הדמויות האלה, ותאר את הלך הרוח שלה ואת דברי הנחמה המופנים אליה.  

בסס את דבריך על הכתוב.  

/המשך בעמוד 8/
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חוק  .3
קרא שמות, כ"ג, 19-14.  

ענה על סעיף א )חובה(.    

ציין את השמות של שלושת הרגלים הנזכרים בקטע שלפניך, ואת השמות המקובלים    )1( א. 

בימינו לשלושת הרגלים.        )6 נקודות(  

מהי המצווה המשותפת לשלושת החגים האלה?  בסס את דבריך על הכתוב.          )2(

)4 נקודות(  

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 16-14 שלפניך. ב.  

יש הטוענים כי חגי ישראל הקדומים היו בעיקרם חגים חקלאיים.  )1(

הבא מן הקטע שתי הוכחות לביסוס טענה זו, והסבר אותן.      )4 נקודות(  

לאחד מן החגים הנזכרים בחוק שלפניך יש בסיס היסטורי.  )2(

על פי הכתוב, ציין מהו החג, ומהו הבסיס ההיסטורי לקיומו.      )2 נקודות(  

)שים לב: סעיפים ג-ד בעמוד הבא(

/המשך בעמוד 9/
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"לא תבשל גדי בחלב אמו" )פסוק 19(. ג. 

באיסור זה תלו חז"ל את ההפרדה בין מאכלי בשר ובין מאכלי חלב, אך בנוגע לסיבת   

האיסור יש מחלוקת בין הפרשנים.

קרא את שני הפירושים שלפניך, וענה על השאלה.  

רמב"ם: ... יש בו "ריח" עבודה זרה. אולי כך היו עושין בעבודה מעבודותיה )=בפולחן שלהם( או בחג מחגיהם.  

אבן־עזרא: וטעם איסורו בעבור שהוא כמו אכזריות בלב.  

הסבר את הסיבה לאיסור, על פי כל אחד מן הפירושים.  

קרא גם דברים, ט"ז, 11-10, 17-15.  )1( ד.  

בחוק בספר דברים נזכר יסוד רגשי המתקשר לחגים.  

מהו יסוד רגשי זה?  בסס את דבריך על הכתוב.       )3 נקודות(  

הסבר את הקשר בין הנאמר בפסוק 10 ובפסוק 17 בדברים ט"ז ובין היסוד הרגשי   )2(

שציינת בסעיף )1(.       )3 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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חכמה  .4
קרא איוב, ב', 10-1.  

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

קרא פסוק 3 ופסוק 10 שלפניך. א. 

על פי הכתוב, האם ִיראת האלוהים של איוב בסוף הקטע היא כפי שהייתה בתחילתו?  

נמק ובסס את דבריך על הכתוב.
  

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 5-4 שלפניך. ב.  

על פי הפסוקים האלה, הסבר מדוע דרש השטן להעמיד את איוב בניסיון נוסף. 

בסס את דבריך על הכתוב.      

המילה "ִחָנם" נזכרת בפעם הראשונה בדברי השטן באיוב, א', 9, וחוזרת בדברי אלוהים  ג. 

בפסוק 3 שלפניך.

המילה "ִחנם" שבדברי אלוהים בפסוק 3 שלפניך היא מענה עקיף על "חנם" שבדברי השטן   

בפרק א'.  הסבר קביעה זו.  

ֻמת" )פסוק 9(. תך ברך אלהים ָוֵ ֻתּמָ "ותאמר לו אשתו ֹעדך מחזיק ּבְ ד. 

יש הטוענים כי דברי אשת איוב הם ניסיון נוסף שהוטל על איוב.   

מדוע ניסיון זה קשה מאוד לאיוב?  ציין שתי סיבות אפשריות.  

            /המשך בעמוד 12/
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בריאה וראשית האנושות  .5
קרא בראשית, א', 31-26.  

ענה על סעיף א )חובה(.  

הבא מן הקטע שלוש דוגמאות המדגישות את המיוחד בבריאת האדם, והסבר אותן. א. 

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.  

קרא את הברכה של האל בפסוק 28 שלפניך ואת פירוש רמב"ן. ב. 

רמב"ן: וכבשוה. נתן להם ֹכח וממשלה בארץ לעשות כרצונם בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר,   

ולבנות ולעקור נטוע, ומהרריה לחצוב נחושת. וכיוצא בזה.

מהו הפירוש של רמב"ן למילה "כבשוה", והאם לדעתך הצליח האדם במאה ה־21 למלא   

את משימת כיבוש הארץ לפי פירוש רמב"ן למילה "כבשוה"?  נמק והסבר את תשובתך.

"והנה טוב מאד" )פסוק 31(. ג.  

על פי פסוקים 30-29 שלפניך, הסבר מה צריכים להיות היחסים בין האדם לבעלי החיים ובין   

בעלי החיים לבין עצמם בעולם שנאמר עליו שהוא "טוב מאד". בסס את דבריך על הכתוב.

קרא גם תהלים, ח', 9-6 ואיוב, ל"ח, 26-25.  ד. 

בכל אחד מכתובים אלה באה לידי ביטוי תפיסה בנוגע למעמד האדם בעולם.

בנוגע למעמד האדם בעולם, הסבר את הדמיון בין הקטע מבראשית שלפניך, לתהלים, ח', 9-6,   

ואת ההבדל בין הקטע מבראשית שלפניך לאיוב , ל"ח, 26-25. בסס את דבריך על הכתובים.

/המשך בעמוד 13/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 14.

/המשך בעמוד 14/
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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 שמואל א, י"ח, 22-1.

*       ישכיל — הצליח.
**    ויצא ויֹבא לפני העם — הנהיג את העם במלחמות.             /המשך בעמוד 15/

*

**
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ענה על שאלה 6 )חובה(.

בקטע שלפניך מסופר כי שאול ניסה להמית את דוד בדרך ישירה ובדרך עקיפה.  .6
הבא מן הקטע דוגמה לכל אחת מן הדרכים האלה, והסבר את הדוגמאות.   

ענה על שתיים מהשאלות 9-7.

הבא מן הקטע שלפניך שתי דוגמאות שבהן מודגשת עליית דוד לעומת שקיעת שאול, והסבר אותן.  .7
 

קרא פסוקים 5-1 שלפניך.  .8 

בשמואל א, כ"ב, 8 שאול מאשים את יהונתן בנו שעודד את דוד למרוד בו: "כי הקים בני את 

עבדי עלי".

על סמך פסוקים 5-1 בקטע שלפניך, האם האשמה זו מוצדקת?  נמק את דבריך, ובסס אותם 

על הכתוב.

קרא פסוקים 9-6 שלפניך.   .9
שאול כעס על הנשים בשל שירתן כי חשב שהן חלקו לדוד כבוד רב יותר משחלקו לו.  

קרא גם את פירוש "דבר שמואל" שלפניך:  

וסיפר הכתוב כי צאתם ]של הנשים[ היה לקראת שאול המלך, לא לקראת דוד כי ידעו זאת ]הנשים[ שאין   

חולקין כבוד לעבד בפני רבו... ואף כי )=ועל אחת כמה וכמה לא התכוונו( להגדיל מעלתו על מעלת 

שאול שזה מֶרֶד במלכות.

על פי פירוש זה, האם היה כעסו של שאול מוצדק? נמק.  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


