מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ט2019 ,
1281

תנ"ך
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
—

( 56 — )28x2נקודות

פרק ראשון — היסטוריוגרפיה ונבואה

—

( 24 — )8x3נקודות

פרק שלישי — נושאי ההרחבה

—

(8 — )8x1

נקודות

פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח

—

( 12 — )4x3נקודות

פרק שני

— נושאי החובה

סה"כ
ג.

חומר עזר מותר בשימוש :תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.

				
ד.

—  100נקודות

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

הוראות מיוחדות:

		

( )1אל תעתיק את השאלה; כתוֹ ב את מספרה בלבד.
( )2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.

הערה :בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.

כתוב במחברת הבחינה בלבד .רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — היסטוריוגרפיה ונבואה

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281
( 56נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות .3-1
בכל שאלה שבחרת ,ענה על סעיף א — חובה ( 12נקודות) ועל שניים מן הסעיפים ב-ד (לכל סעיף —  8נקודות).
(לכל שאלה —  28נקודות)
.1

קרא מלכים א ,כ"א.19-1 ,

(שים לב :המשך הקטע והשאלות בעמוד הבא).

/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים  19-4שלפניך.
( )1הבא מן הקטע שני רמזים המעידים שאחאב לא ידע על התחבולות שזממה איזבל כדי להשיג את הכרם		 ,
( 6נקודות)
והסבר אותם.
( )2הבא מן הקטע שני רמזים המעידים שאחאב היה שותף לתחבולות של איזבל ,והסבר אותם.
( 6נקודות)
		
ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב .קרא פסוק  1שלפניך.
כיצד נבות מכונה בפסוק זה וכיצד מכונה בו אחאב? הסבר מה נועד להדגיש הכינוי של נבות ,ומה נועד להדגיש
הכינוי של אחאב.
ג )1( .קרא פסוקים  4-2שלפניך.
יש הטוענים שהסירוב של נבות לבקשת אחאב נבע ממניע אישי ,ויש הטוענים שהסירוב נבע ממניע דתי־חברתי.
( 4נקודות)
הסבר כל אחד משני המניעים .בסס את תשובתך על הכתוב.
( )2יש הטוענים כי התגובה של אחאב על הסירוב של נבות מעידה דווקא על הגדוּלה המוסרית של המלוכה
הישראלית.
( 4נקודות)
בסס טענה זו על הפסוקים ,והסבר את דבריך.
ד )1( .קרא את החוקים שלפניך.
שמות ,כ"ב“ :27 ,אל ֹהים לא תקלל ונשיא בעמך לא ָתאֹר".
ויקרא ,כ"ד“ :16-15 ,איש איש כי יקלל אל ֹהיו ונשא חטאו [ ]...מות יומת ָרגוֹ ם יִ ְרגְ מ ּו בו כל העדה".
דברים ,י"ט“ :15 ,לא יקום ֵעד אחד באיש לכל ָעו ֹן ולכל חטאת [ ]...על פי שני עדים או על פי של ֹשה עדים
יקום דבר".
מן הקטע במלכים א ,כ"א שלפניך עולה כי ייתכן שאיזבל ניצלה חוקים אלה כדי להרשיע את נבות.
		
הסבר טענה זו .בסס את תשובתך על שלושת חוקי התורה שלפניך 4( .נקודות)
( 4נקודות)
( )2אם אכן ניצלה איזבל את החוקים ,מדוע עשתה זאת?
/המשך בעמוד /4
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

קרא מלכים ב ,כ"ב.20-8 ,

/המשך בעמוד /5

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

-5ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים  13-8שלפניך.
( )1בפסוקים אלה מתוארת התרחשות דרמטית שאירעה בעקבות בדק הבית שנערך בבית ה'.
מה הייתה ההתרחשות הזאת?

( 4נקודות)
( 8נקודות)

( )2כיצד הגיב המלך בעקבות ההתרחשות ,וכיצד הורה לאנשיו לפעול?
ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  20-15שלפניך.
( )1הסבר את נבואת חולדה לתושבי יהודה ואת נבואתה למלך יאשיהו.

( 4נקודות)

( )2קרא גם מלכים ב ,כ"ג.30-29 ,
האם התקיימה הנבואה של חולדה ליאשיהו? נמק את דבריך.
ג.

( 4נקודות)

( )1קרא גם דברים ,י"ב.7-1 ,
מהו הציווי בפסוקים  ,3-2ומהו הציווי בפסוקים ?7-4

( 4נקודות)

( )2קרא גם מלכים ב ,כ"ג .8-4 ,הדמיון בין הרפורמה של יאשיהו לכתוב בדברים ,י"ב 7-1 ,מחזק את הטענה
ש"ספר התורה" שנמצא בבית ה' הוא ספר דברים.
על פי מלכים ב ,כ"ג ,8-4 ,הסבר שתי פעולות שונות של יאשיהו המבוססות על שני הציוויים בדברים ,י"ב. 7-1 ,
( 4נקודות)
ד.

קרא גם מלכים ב ,כ"ג.27-25 ,
( )1לדברי מחבר ספר מלכים ,יאשיהו היה המלך הצדיק ביותר בשושלת דוד.
אם כן מדוע הוא לא הצליח לשנות את התוכנית האלוהית בנוגע לממלכת יהודה?
( )2ציין את סוג הגמול הבא לידי ביטוי בפסוקים אלה ,והסבר אותו על פי הפסוקים.

( 4נקודות)
( 4נקודות)

/המשך בעמוד /6
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

קרא ישעיה ,א'.27-7 ,

/המשך בעמוד /7

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

-7ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים  17-10שלפניך.
( )1על פי פסוקים אלה ,הנביא מבקר את התנהגות העם ומנהיגיו .הסבר את הביקורת ובסס אותה על דוגמה
מן הכתוב.

( 7נקודות)

( )2מה הנביא דורש מהם? בסס את דבריך על דוגמה מן הכתוב ,והסבר אותה.
( 5נקודות)
ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  20-18שלפניך.
בפסוקים אלה באים לידי ביטוי שני רעיונות מרכזיים :הרעיון שאפשר לכפר על כל חטא והרעיון של חופש הבחירה.
הבא מן הפסוקים ראיה לכל אחד מן הרעיונות והסבר אותה.

ג.

קרא פסוקים  24-21 ,8-7שלפניך ואת דברי ע' חכם על פסוק :24
אפשר שהצרים והאויבים הנזכרים כאן הם השרים הרשעים [ ;]...ואפשר שהם הגויים הרשעים הזרים,
האוכלים את אדמת ישראל.

(ע' חכם ,ספר ישעיה ,מוסד הרב קוק ,תשמ"ד ,עמ' ט"ז)

מי הם אויבי ה' על פי כל אחת מן האפשרויות שמזכיר ע' חכם ,ומה הם המעשים שבגללם הם נחשבים לאויבי ה'
על פי פסוקים  8-7ועל פי פסוקים ?23-21
ד.

קרא פסוקים  27-24שלפניך.
()1

על פי פסוקים אלה ,הסבר שתי פעולות שיעשה ה' לתיקון העוולות בירושלים.

( 6נקודות)

( )2לדעתך ,מדוע משפט וצדקה (פסוק  )27הם תנאי הכרחי לקיומה של חברה? הסבר את דבריך.

( 2נקודות)

/המשך בעמוד /8

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281
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פרק שני — נושאי החובה

( 24נקודות)

ענה על שלוש מן השאלות ( 7-4לכל שאלה —  8נקודות).
חוק
.4

קרא דברים ,ו'.12-8 ,

( 2נקודות)

א.

מפסוקים  9-8נלמדו שתי מצוות .ציין כל אחת מהן.

ב.

( )1ציין שלושה דברים שיקבל העם מן המוכן כאשר יבוא אל הארץ המובטחת.
( )2על פי הכתוב ,מהי הסכנה בקבלת דברים מן המוכן ובלי מאמץ?

( 3נקודות)

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /9
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

חוכמה
.5

קרא איוב ,א'.12-6 ,

א.

אלוהים והשטן חלוקים בעמדותיהם בנוגע לסיבה שבגללה איוב הוא "תם וישר ירא אל ֹֹהים וסר ֵמ ָרע".
הצג את העמדה של האל ואת העמדה של השטן .בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

( 5נקודות)

על פי הקטע שלפניך ,האם לדעתך אלוהים נוהג כלפי איוב על פי אמות מידה של צדק?
נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /10
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

נביאי אמת ונביאי שקר
.6

קרא ירמיה ,כ'.6-1 ,

א.

על פי הקטע שלפניך ,פשחור בן ִא ֵמר הכֹהן ִה ָּכה את ירמיהו ושם אותו במעצר.
הסבר סיבה אפשרית אחת למעצר זה .בסס את תשובתך על הכתוב.
(תוכל להיעזר בירמיה ,י"ט.)15 ,

ב.

( 4נקודות)

על פי הקטע שלפניך ,ירמיהו נאמן לאמת שלו על אף המחיר הכבד שהוא משלם על כך.
הסבר קביעה זו .בסס את תשובתך על הכתוב.

( 4נקודות)

/המשך בעמוד /11

תגובות על החורבן ושיבת ציון
 .7קרא חגי ,א'.14-1 ,

א.

ב.

- 11 -

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

קרא פסוקים  4-1שלפניך.
על פי הפסוקים שלפניך ,חגי הנביא מציג את טענת העם ,אך גם מביע את התנגדותו לטענה הזאת.
( 3נקודות)
הסבר את טענת העם ואת ההתנגדות של הנביא לטענה הזאת .בסס את דבריך על הכתוב.
קרא פסוקים  14-5שלפניך.
( )1הבא טיעון שהנביא מציג כדי לשכנע את העם בצדקתו ,והסבר את הטיעון .בסס את דבריך על הכתוב.
( 3נקודות)
( )2האם הצליח הנביא לשכנע את העם? בסס את דבריך על הכתוב.

( 2נקודות)
/המשך בעמוד /12

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281
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פרק שלישי — נושאי ההרחבה

( 8נקודות)

ענה על אחת מן השאלות  8( 9-8נקודות).
נביאי אמת ונביאי שקר
.8

קרא מלכים א ,כ"ב.40-30 ,17 ,
מלכים א ,כ"ב17 ,

מלכים א ,כ"ב40-30 ,

א.

קרא את פסוק  17שלפניך .הסבר את הנבואה של מיכיהו לאחאב מלך ישראל.

ב.

על פי פסוקים  40-30שלפניך ,הסבר מהי הפעולה שעשה אחאב כדי למנוע את התגשמות הנבואה של מיכיהו,
ומהי ההוכחה שפעולתו נכשלה .בסס את דבריך על הכתוב.

( 4נקודות)

( 4נקודות)
/המשך בעמוד /13

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281
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תגובות על החורבן ושיבת ציון
.9

קרא יחזקאל ,ל"ז.14-1 ,

א.

יש הטוענים כי הנבואה של יחזקאל עוסקת בתחיית המתים.
הסבר מדוע הנאמר בפסוק  11שלפניך יכול לסתור טענה זו .בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

( 4נקודות)

קרא פסוקים  14-13בקטע שלפניך.
( )1בפסוקים אלה נאמר פעמיים “וידעתם כי אני ה' ".
ציין שני אירועים המוזכרים בפסוקים אלה ,שבעקבותיהם יבין העם את גדולת ה' ואת כוחו.
“דברתי ועשיתי" (פסוק ?)14
( )2מהי המטרה של האמירה ִ

( 2נקודות)

( 2נקודות)
/המשך בעמוד /14
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח ( 12נקודות)
ענה על שאלה  10חובה ועל שתיים מן השאלות ( 13-11לכל שאלה —  4נקודות).
קרא שמואל א ,י"ז.50 ,47-38 ,9-4 ,
שמואל א ,י"ז9-4 ,

שמואל א ,י"ז47-38 ,

(שים לב :קטע נוסף והשאלות בעמוד הבא).

/המשך בעמוד /15

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1281

 - 15שמואל א ,י"ז50 ,

ענה על שאלה ( 10חובה).
 .10קרא פסוקים  44-38 ,7-4שלפניך.
א.

בעימות בין דוד לגליָת מודגש שהכוחות שלהם אינם שווים.
הוכח טענה זו על פי שתי דוגמאות משני הקטעים שלפניך.

ב.

( 2נקודות)

גליָ ת מרגיש מושפל בגלל היריב שהוצב מולו .הוכח קביעה זו על פי הכתוב.

( 2נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות .13-11
 .11קרא פסוקים  45-38שלפניך.
א.

על פי פסוקים אלה ,הסבר את הניגוד בין אופן ההיערכות של דוד למלחמה ובין אופן ההיערכות של שאול למלחמה.
( 2נקודות)

ב.

מהי הביקורת הסמויה בפסוקים אלה על שאול המלך? בסס את דבריך על הכתוב.
( 2נקודות)

 .12קרא פסוקים  47-43שלפניך.
הקרב בין דוד לגליָת מוצג כמלחמה בין אלוהי הפלִ שתים ובין אלוהי ישראל.
בסס טענה זו על הכתוב ,והסבר את דבריך.
 .13א.

קרא גם שמואל ב ,כ"א.19 ,
מהי הסתירה בין הכתוב בשמואל ב ,כ"א 19 ,ובין המסופר בשמואל א ,י"ז שלפניך?

ב.

( 2נקודות)

קרא את דברי י' זקוביץ וא' שנאן שלפניך ,המתייחסים לסתירה שהסברת בסעיף א.
סיפורים שלראשונה סופרו על דמויות שוליות מצטרפים בשלב ִמ ְשני [ ]...לסיפורים המסופרים על הדמות
המרכזית [ ]...וסיפור הריגת גליָ ת מסתפח אל דמותו אדירת הממדים של דוד.
(מעובד על פי י' זקוביץ ,א' שנאן ,לא כך כתוב בתנ"ך ,ידיעות אחרונות ,ספרי חמד ,2004 ,עמ' )193

על פי חוקרים אלה ,מדוע יוחסה הריגת גליָ ת לדוד? הסבר את דבריך.

בהצלחה!

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

( 2נקודות)

