מדינת ישראל
משרד החינוך

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
סוג הבחינה:
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :חורף תשע"ד2014 ,
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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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 א ,י"א.28-26 ;13-1 ,
מלכים א ,י"א13-1 ,

/המשך בעמוד /3

מלכים א ,י"א28-26 ,
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ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים  3-1שלפניך.
( )1בתיאור חטאי שלמה המספר נוקט דרכים שונות כדי להעצים את החטאים.
ציין שתי דרכים כאלה ,והסבר כיצד כל אחת מהן מעצימה את החטאים .בסס את
דבריך על הכתוב 5( .נקודות)
( )2חטאי שלמה גרמו לפילוג הממלכה ,ובעקבות פילוג זה נוצרו שתי ממלכות:
אחת בצפון הארץ ואחת בדרומה.
מהו שם הממלכה בצפון הארץ ,ומהו שם הממלכה בדרומה? מהי עיר הבירה של
הממלכה הדרומית? ( 5נקודות)
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב .קרא פסוקים  5-4שלפניך.
( )1בדברי המספר על שלמה בפסוקים אלה מסתמנת מגמה להפחית מחומרת החטא
של שלמה.
הבא מפסוק  4שני תיאורים המבטאים מגמה זו ,והסבר אותם 3( .נקודות)
( )2לפניך חלק מפירוש רלב"ג לפסוקים .5-4
[ ]...שהניח [שלמה] לנשיו הצידוניות והעמוניות לעבוד אלוהיהם ,והעלים עיניו מהם.

( 3נקודות)

ג.

ד.

הסבר כיצד רלב"ג השתמש בפסוק  4כדי לפרש את פסוק .5
קרא פסוקים  12-11שלפניך.
בפסוק  12בא לידי ביטוי פעמיים הרעיון של גמול לדורות.
( ) 1ציין את שתי הפעמים ,והסבר אותן 3( .נקודות)
( )2קרא גם יחזקאל ,י"ח.4-1 ,
האם הנביא יחזקאל מקבל את תפיסת הגמול הבאה לידי ביטוי במלכים א ,י"א12 ,
שלפניך? נמק את דבריך ,ובסס אותם על הכתוב 3( .נקודות)
קרא פסוקים  28-26שלפניך.
( )1בפסוקים אלה נרמזות סיבות לפילוג הממלכה .ציין שתיים מן הסיבות האלה ,ובסס
אותן על הכתוב 4( .נקודות)
( )2מדוע סיבות אלה רק נרמזות ,ולא נאמרות במפורש? ( 2נקודות)
/המשך בעמוד /4
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נבואה
קרא ירמיה ,כ"ח.
ירמיה ,כ"ח

/המשך בעמוד /5
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ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים  4-2בפרק שלפניך.
( )1ציין מהו האירוע ההיסטורי שחנניה מזכיר בדבריו (תוכל להיעזר במלכים ב ,כ"ד,)20-8 ,
וכתוב באיזו שנה (לועזית) הוא התרחש 6( .נקודות)
(ָ ּ )2פ ֵרט שתיים מן ההבטחות שהבטיח חנניה לעם .בסס את דבריך על הכתוב.
( 4נקודות)
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב .קרא פסוקים  11-10בפרק שלפניך.
( )1מפסוק  10לומדים על מעשה סמלי שעשה ירמיה.
מהו מעשה זה ,ואיזו עמדה ביקש ירמיה להביע באמצעות מעשה זה?

( 3נקודות)

( )2מהו המעשה הסמלי שעשה חנניה ,ואיזו עמדה ביקש לבטא באמצעות מעשה זה?
( 3נקודות)
ג.

יש הטוענים שהתגובות של ירמיה על דברי חנניה מעידות על הקושי של ירמיה לדחות
לחלוטין את דברי חנניה.
( )1הסבר כיצד פסוק  6מלמד כי ירמיה רצה לקבל את דברי חנניה.

( 3נקודות)

( )2הסבר כיצד פסוק  11עשוי להעיד על המבוכה של ירמיה מדברי חנניה על המעשה
הסמלי שעשה.
ד.

( 3נקודות)

קרא פסוקים  17-14בפרק שלפניך.
( )1בפסוקים האלה באה לידי ביטוי המעורבות של אלוהים בהיסטוריה העולמית
ובהיסטוריה האישית.
בסס טענה זו על הכתוב.

( 3נקודות)

( )2קרא גם את דברי אלברט איינשטיין שלפניך.
אני מאמין באל [ ]...המגלה את עצמו בהרמוניה של כל הקיים ,אבל לא באל המעסיק את
עצמו בגורלם ובמעשיהם של בני אדם.

פרייס ,א' [עורכת] ,כמו שאיינשטיין אמר)
(קלַ ַ
ַ

האם דברי איינשטיין עולים בקנה אחד עם פסוקים  ?17-14הסבר את דבריך.
( 3נקודות)
/המשך בעמוד /6
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חוק
קרא דברים ,כ'.

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

( )1פרק זה עוסק בשני סוגים של חוקי מלחמה:
I

חוקים הנוגעים למתן פטור מהשתתפות במלחמה

 IIחוקים הקובעים את התנהגות האדם בעת מלחמה
ציין את הפסוקים העוסקים בכל אחד מסוגי החוקים האלה 4( .נקודות)
( )2בפרק שלפניך מובעת השקפה ולפיה הניצחון במלחמה אינו תלוי רק באדם.
הבא מן הפרק שלוש ראיות לביסוס השקפה זו.

( 6נקודות)

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

( )1מי הן ארבע הקבוצות המקבלות פטור מיציאה למלחמה?

( 3נקודות)

( )2יש חשש שאנשים רבים יהיו זכאים לפטור הרביעי ,ולא יֵ צאו למלחמה.
קרא את פירוש רשב"ם שלפניך.
'ילך וישֹב לביתו' ,אם ירך לבבו וְ יָ ֵרא [מ]מזלו 'פן ימות במלחמה' וגו' ,שיש נותן אל
לבו כשהולך למלחמה ודואג — שמא אין לי מזל לחנוך את ֵ ּביתי או את אשתי או את
כרמי ,ולכך גרם מזלי ללכת עתה במלחמה — ומתוך [כך] ירא למות .ושלושה מעשים
הזכיר בית ואישה וכרם ,ולבסוף כולל כל הדברים 'מי האיש הירא ורך הלבב' (פסוק ח').

הסבר כיצד פירוש רשב"ם מבטל חשש זה.
ג.

( 3נקודות)

קרא פסוקים  18-16בפרק שלפניך.
( )1כיצד המחוקק ְמצַ ווה לנהוג כלפי תושבי הערים הקרובות ,ואיזה נימוק הוא נותן
לצַ ו זה בפסוק ?18

( 3נקודות)

( )2יש הטוענים שנימוק זה בפסוק  18אינו מצדיק את היחס כלפי תושבי הערים הקרובות.
הסבר טענה זו.
ד.

( 3נקודות)

קרא פסוקים  20-19בפרק שלפניך.
( )1איזה סוג עצים החוק אוסר לכרות בזמן מצור?

( 3נקודות)

( )2האם לדעתך הנימוק של המחוקק לאיסור זה הוא נימוק מוסרי או מעשי?
נמק את דבריך.
( 3נקודות)
/המשך בעמוד /8
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חכמה
קרא איוב ,ט'.35-21 ,12-2 ,
איוב ,ט'12-2 ,

איוב ,ט'35-21 ,

/המשך בעמוד /9

-9-

תנ"ך ,חורף תשע"ד ,מס' 131 ,001205

ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים  35-28 ,2שלפניך.
( )1הסבר את הטענה של איוב כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסוק  2ובפסוקים 31-28
(שים לב :בתשובתך התייחס לכל הפסוקים).

( 4נקודות)

( )2מה איוב מבקש לפי פסוקים  ?35-34הסבר במה היענות האל על הבקשה עשויה
להקל על איוב.

( 6נקודות)

ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  7-4שלפניך.
תיאור המאפיינים של ה' בפסוקים  7-5ממחיש את הטיעון של איוב בפסוק .4
הסבר דברים אלה.

ג.

נהוג להשתמש במשפט "עֹשה גדֹלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר" (פסוק )10
כדי לשבח את האל.
( )1קרא פסוקים  9-8שלפניך.
הבא מן הפסוקים האלה שני מעשים של האל ,והסבר במה האזכור של כל אחד מהם
הוא שבח לאל.

( 2נקודות)

( )2יש המבינים את דברי איוב בפסוק  10שלפניך לא כדברי שבח לאל ,אלא כחלק מתיאור
גורלו המר של איוב.
קרא פסוקים  12-11שלפניך ,והסבר כיצד אפשר להבין באמצעותם את פסוק 10
כתיאור גורלו המר של איוב 4( .נקודות)
ד.

קרא פסוקים  24-21שלפניך.
איוב מטיח באלוהים דברים נועזים מאוד.
הבא מן הפסוקים האלה שתי דוגמאות לנועזוּת של איוב ,והסבר כל דוגמה.

/המשך בעמוד /10
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סיפורי ראשית האנושות
קרא בראשית ,ד'.26-19 ,15-1 ,
בראשית ,ד'15-1 ,

/המשך בעמוד /11
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בראשית ,ד'26-19 ,

ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים  4-3שלפניך.
( )1מפסוקים אלה אפשר ללמוד כי הבל השתדל יותר מקין בהכנת מנחתו לאלוהים.
הסבר כיצד אפשר ללמוד זאת מן הכתוב 6( .נקודות)
( )2מפסוקים אלה אפשר ללמוד כי קין הבין לפני הבל את החשיבות של מתן מנחה לה'.
הסבר כיצד אפשר ללמוד זאת מן הכתוב 4( .נקודות)
ענה על שניים מהסעיפים ב-ד.
ב .קרא פסוקים  8-5שלפניך.
סיפור קין והבל עוסק בדחפים שיש לאדם.
( )1מהו הדחף המניע את קין? בסס את דבריך על הכתוב 3( .נקודות)
( )2מהו המסר שאלוהים מבקש ללמד את קין בנוגע לדחף זה? בסס את דבריך על
הכתוב 3( .נקודות)
ג .קרא פסוקים  14-8שלפניך.
יש הטוענים כי בפסוקים אלה קין מוצג כאדם נעדר מצפון ומוסריות.
בסס טענה זו על שתי ראיות מן הפסוקים ,והסבר כל ראיה.
ד )1( .קרא פסוקים  25-19שלפניך.
התרבות האנושית ,אך גם
לפי פסוקים אלה ,שושלת קין אחראית להתפתחות ַ
להידרדרותה המוסרית.
הסבר דברים אלה ,ובסס אותם על הכתוב 4( .נקודות)
( )2קרא פסוק  26שלפניך.
הסבר את התקווה הנרמזת בפסוק זה 2( .נקודות)
/המשך בעמוד /12
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 - 12פרק שני — קטע שלא נלמד ( 12נקודות)
ענה על שלוש שאלות :על שאלה ( 6חובה) ,ועל שתיים מהשאלות ( 9-7לכל שאלה —  4נקודות).
קרא מלכים ב ,ה'.19-1 ,

		
		

* אחלי אדֹנִי לפני הנביא אשר בשֹמרון = הלוואי שאדונִ י יופיע לפני הנביא שבשומרון
						
** אף כי = על אחת כמה וכמה
/המשך בעמוד /13
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* בית ִר ּמוֹ ן = מקדש האל ִר ּמוֹ ן

ענה על שאלה ( 6חובה).
 .6הקטע שלפניך מספר על נעמן שר צבא ארם ,שאלישע ריפא אותו מצרעתו.
דמויות משנה בסיפור סייעו לריפוי של נעמן.
קרא פסוקים  4-2ופסוק  13שלפניך.
ציין מי הן דמויות המשנה האלה ,והסבר כיצד הן סייעו לריפוי של נעמן.
ענה על שתיים מהשאלות .9-7
 .7קרא פסוקים  8-6בקטע שלפניך.
א .מלך ישראל נבהל אחרי קריאת המכתב (הספר) ששלח אליו מלך ארם.
מהי הסיבה לבהלתו? ( 2נקודות)
ב .לעומת מלך ישראל ,אלישע בטוח בעצמו.
הבא מן הכתוב ראיה לקביעה זו ,והסבר את הראיה 2( .נקודות)
		
.8

קרא פסוקים  12-9בקטע שלפניך.
פסוקים אלה מלמדים על פער בין הציפיות של נעמן מן הפגישה עם אלישע ובין מה שקרה בפועל.
בסס קביעה זו על שתי דוגמאות מן הכתוב ,והסבר אותן.

 .9קרא פסוקים  18-17בקטע שלפניך.
א .הבא מפסוקים אלה ראיה המלמדת שאחרי הריפוי הכיר נעמן בבלעדיות של
אלוהי ישראל ,והסבר את הראיה שהבאת 2( .נקודות)
		
ב .על פי פסוק  ,18לנעמן יש נאמנות כפולה .הסבר כיצד נאמנות זו מקשה עליו לבטא במלואה
את ההכרה שהגיע אליה לפי פסוק  2( .17נקודות)
		

בהצלחה!

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

