מדינת ישראל

בגרות
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשע"ז2017 ,
מספר השאלון1281 :

משרד החינוך

תנ"ך
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה   :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה   :בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון — היסטוריוגרפיה ונבואה — (— )28x2
—   (— )8x3
פרק שני — נושאי החובה
—   (— )8x1
פרק שלישי — נושאי ההרחבה
—   (— )4x3
פרק רביעי — קטע לניתוח והבנה
            סה"כ —
        

ג.

חומר עזר מותר בשימוש   :תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

ד.

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

הוראות מיוחדות:

 56נקודות
 24נקודות
 8נקודות
 12נקודות
 100נקודות

הערה :בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹם "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 — היסטוריוגרפיה ונבואה

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,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 ,י'.13-1 ,

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

ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים  9-1בקטע שלפניך.
( )1על פי פסוקים אלה ,הסבר שתיים ממטרות הביקור של מלכת ׁ ְשבא אצל שלמה.
( 6נקודות)
( )2ממה התרשמה לטובה מלכת שבא בביקורה בחצר שלמה?  הבא מפסוקים אלה שתי
דוגמאות שבהן התרשמותה של מלכת שבא באה לידי ביטוי ,והסבר אותן.
( 6נקודות)

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב.

"ח ְפ ָצ ּה" יכולות להיות שתי משמעויות בפסוק זה.
קרא פסוק  13בקטע שלפניך .למילה ֶ
( )1הסבר את שתי המשמעויות האפשריות של המילה בפסוק 5(         .נקודות)
()2

באיזו משתי המשמעויות עשוי לתמוך הכתוב במלכים א ,י"א ?1 ,הסבר את
תשובתך 3(      .נקודות)

ג.

( )1קרא פסוק  11בקטע שלפניך וגם מלכים א ,ט'.28-26 ,
על פי פסוקים אלה ,הסבר על מה התבססה הכלכלה של ממלכת צור (הממלכה של
חירם) ,ומה הייתה תרומתה לכלכלה של ממלכת שלמה 4(         .נקודות)
( )2יש הטוענים כי ביקורה של מלכת שבא בממלכת שלמה היה ממניעים כלכליים.
הסבר טענה זו 4(         .נקודות)

ד.

קרא פסוקים 9-8 ,5-4 ,בקטע שלפניך ,וגם מלכים א ,ה'.14-9 ,
( )1על פי פסוקים אלה ,ציין שלושה דברים שבהם חכמת שלמה באה לידי ביטוי.
( 5נקודות)
( )2לדעתך ,מה מן הדברים שציינת בתת סעיף ( )1חשוב יותר לניהול תקין של הממלכה?        
נמק את תשובתך 3(       .נקודות)

/המשך בעמוד /4
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281

קרא מלכים ב ,י"ח.25-13 ,7-1 ,
מלכים ב ,י"ח7-1 ,

מלכים ב ,י"ח25-13 ,

/המשך בעמוד /5
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281

ענה על סעיף א (חובה)
א .קרא פסוקים  7-1שלפניך.
( )1בפסוקים הבאים לאחר הפתיח" :ויעש הישר בעיני ה'" (פסוק  ,)3מתוארות פעולות
של חזקיה המלך.
ציין והסבר שלוש פעולות שעשה חזקיה ,וכתוב מה משותף להן 8(         .נקודות)
עבדוֹ " .יש הרואים קשר בין הנאמר  בפסוק
( )2בפסוק  7כתוב" :וימרֹד במלך אשור ולא ָ
זה ובין הנאמר  בפסוק  .3הסבר את הקשר 4(         .נקודות)

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב .קרא פסוקים  7-1שלפניך וגם ישעיה ,א'  .17 - 11 ,
חזקיה וישעיה ,כל אחד בדרכו ,מבקשים לתקן את הדרך שבה עבד העם את אלוהים.
כיצד כל אחד מהם מבקש לתקן את דרכי העם? הסבר את דבריך ,ובסס אותם
על הכתוב.
ג )1( .מדוע בא סנחריב מלך אשור ליהודה ,ומתי בא? ציין את השנה הלועזית         .
( 4נקודות)
( )2על פי פסוקים  17-13שלפניך ,מה הייתה מטרתו של חזקיה כאשר שילם למלך אשור?
האם השיג את מטרתו? בסס את דבריך על הקטעים שלפניך 4(        .נקודות)
ד )1( .על פי פסוקים  25-19שלפניך ,הסבר שניים מן הטיעונים של רבשקה בנאומו לנצורים.
( 6נקודות)
        
( )2מה הייתה מטרתו של רבשקה בנאומו לנצורים?         ( 2נקודות)
/המשך בעמוד /6
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281

קרא עמוס ,ד'.11-1 ,

/המשך בעמוד /7
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281

ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא גם ירמיה ,ז'.6-1 ,
העמדה של הנביאים ירמיהו ועמוס בנוגע לקשר בין מוסר לפולחן שונה מן העמדה של העם  .
( )1על פי שני הקטעים ,הסבר כל אחת מן העמדות — את עמדת הנביאים ואת עמדת העם.
בסס את דבריך על הכתובים 8(         .נקודות)
( )2על פי עמוס ,ד' ,3-2 ,מהו העונש שיטיל ה' על החוטאים בעם?
( 4נקודות)
ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים  3-1בקטע שלפניך ,וגם מלכים א ,כ"א.24-19 ,16-7 ,
( )1על פי פסוקים אלה ,הסבר את הטענה שהכוח משחית את בעלי השררה .בסס את
דבריך על הכתובים 4(         .נקודות)
( )2על מי מטיל כל אחד מן הנביאים — עמוס ואליהו — את האחריות למעשי השחיתות?
נמק את תשובתך 4(         .נקודות)

ג.

קרא את הפירושים שלפניך לדבריו של עמוס "בֹאו בית אל ופִ שעוּ" (פסוק .)4
רש"י :בֹאו בית אל — כאדם האומר לבן בליעל ' :עשה ,עד שתתמלא סאתך' (מכסתך).
ש' פאול :דוגמה נוספת לאמצעי ההפתעה של הנביא.
       

             (פאול ,ש' [ .]1994מקרא לישראל ,עמוס .תל אביב :עם עובד ,עמ' )76

( )1על פי כל אחד מן הפירושים ,הסבר את דברי הנביא 5(         .נקודות)
( )2לדעתך ,איזה פירוש משקף יותר את כוונתו של הנביא? נמק את תשובתך      .
( 3נקודות)
ד.

קרא פסוקים  11-6בקטע שלפניך.
( )1בחר בשלושה פסוקים ,והסבר שלושה אסונות המצוינים בהם 5(         .נקודות)
( )2אסונות אלה יכולים להיות הן אזהרה הן עונש .הסבר קביעה זו על פי הפסוקים         .
( 3נקודות)

/המשך בעמוד /8

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

( 24נקודות)

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

קרא דברים ,כ"ד.15-14 ,

א.

על פי החוק שלפניך המעסיק נדרש לנהוג ברגישות כלפי העני בנוגע לתשלום שכרו.
הסבר כיצד עליו לנהוג ומדוע עליו לנהוג כך .בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

( )1הסבר את האיום המופנה כלפי מעסיק שאינו פועל על פי החוק.
( )2מדוע נדרש איום זה? הסבר את דבריך.

( 4נקודות)
( 2נקודות)

( 2נקודות)

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

חכמה
.5

קרא  קהלת ,א' .18-9 ,3-2
קהלת ,א'3-2 ,

קהלת ,א'18-9 ,

א.

הסבר את תפיסת העולם של קהלת הבאה לידי ביטוי בפסוקים  3-2שלפניך 4(       .נקודות)

ב.

הבא שתי דוגמאות מפסוקים  18-9שלפניך לתפיסה שהסברת בסעיף א ,והסבר כל אחת
מן הדוגמאות 4(         .נקודות)

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

נביאי אמת ושקר
.6

קרא ירמיה ,כ"ח.17-7 ,

א.

ב.

קרא פסוקים  11-7בקטע שלפניך.
כל אחד מן הנביאים ,חנניה וירמיה ,עושה מעשה סמלי כדי להדגיש את המסר שבנבואתו.
כיצד המסר הנבואי של כל נביא בא לידי ביטוי בכל אחד מן המעשים הסמליים? היעזר
בכתוב בירמיה כ"ז 4(         .12 , 2 ,נקודות)
( )1על פי דברי ירמיה בפסוק  ,9מהי הדרך לדעת אם הנביא המנבא שלום הוא נביא אמת?
( 2נקודות)
( )2על פי דברי ירמיה בפסוק  ,9האם אפשר לדעת אם חנניה הוא נביא אמת?
נמק את דבריך ובסס אותם על הקטע שלפניך 2(         .נקודות)
/המשך בעמוד /11

תגובות על החורבן ושיבת ציון
 .7קרא יחזקאל ,י"ח  20-1 ,

- 11 -

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281

/המשך בעמוד /12

 - 12א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281

קרא פסוקים  4-1בקטע שלפניך.
()1

בפסוקים אלה יחזקאל הנביא מוכיח את העם על תפיסת הגמול השגויה שלהם.
כתוב מהי תפיסת הגמול של העם ,ומהי תפיסת הגמול שיחזקאל מעדיף.
( 3נקודות)

( )2לדעתך ,האם תפיסת הגמול שיחזקאל מעדיף מייאשת את העם או מעודדת אותו?
נמק את דבריך 3(      .נקודות)
ב.

קרא פסוקים  20-5בקטע שלפניך.
הסבר מדוע הנביא מציג בפסוקים אלה מעשים של נציגי שלושה דורות של משפחה אחת       .
( 2נקודות)

/המשך בעמוד /13
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281

שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 14

/המשך בעמוד /14

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

( 8נקודות)

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

קרא מלכים א ,כ"ב.23-19 ,7-6 ,
מלכים א ,כ"ב7-6 ,

מלכים א ,כ"ב23-19 ,

א.

( )1קרא פסוקים  7-6שלפניך .מדוע שאל יהושפט מלך יהודה את מלך ישראל
"האין פה נביא לה' עוד ונדרשה מאֹתו"?

( 3נקודות)

( )2קרא גם שמות ,כ"ג" :2 ,לא תהיה אחרי ַר ִ ּבים ...לְ ַה ּטֹת" .כיצד הכתוב בפסוק זה
משמות יכול להסביר את הסיבה לשאלה זו של יהושפט?
ב.

( 2נקודות)

קרא פסוקים  23-19שלפניך .לפי פסוקים אלה ,האם ארבע מאות הנביאים הם נביאי אמת
או נביאי שקר? נמק את דבריך.

( 3נקודות)

/המשך בעמוד /15
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281

תגובות על החורבן ושיבת ציון
.9

קרא איכה ,ה'.

בקינה שלפניך הכותב מביע תחינה לה'   .
א.

הסבר מהו ההבדל בהלך הרוח  בין התחינות בפסוקים  18-1ובין התחינות
בפסוקים  .21-19בסס את דבריך על הכתוב 4(         .נקודות)

ב.

ציין שתי זכויות אדם בסיסיות שאיבד העם עקב החורבן .בסס את דבריך על הכתוב         .
( 4נקודות)

/המשך בעמוד /16
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281

פרק רביעי — קטע לניתוח והבנה ( 12נקודות)
ענה על שאלה  10חובה ועל שתיים מן השאלות ( 13-11לכל שאלה —  4נקודות).
קרא דברי הימים א ,כ"ב  .

/המשך בעמוד /17

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1281
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ענה על שאלה ( 10חובה)
 .10קרא פסוקים  19 ,5 ,1בקטע שלפניך.
על פי כל אחד מן הפסוקים האלה ,הסבר לשם מה נבנה המקדש.
ענה על שתיים מן השאלות .13-11
 .11קרא את הפירוש של "מצודת דוד" לפסוק .9
איש מנוחה :יהיה חפצו במנוחה ולא יתגרה במי .והניחותי לו :אתן לו מנוחה מאויביו ולא יתגרה מי
בו .ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו :זיכרון שמו הוא לאות על השלום.
על פי פירוש זה ,הסבר את הקשר בין שני הביטויים "איש מנוחה"" ,והניחותי לו" ,ובין שמו של שלמה.
 .12מי נדרש לסייע לשלמה בביצוע המשימה שהוטלה עליו ,וכיצד יבוא לידי ביטוי הסיוע? בסס את
דבריך על הכתוב.
 .13קרא פסוקים  10-7בקטע שלפניך וגם שמואל ב ,ז'.13-12 ,5-2 ,
האם הכתוב בפסוקים משמואל ב תומך בכתוב בפסוקים  10-7בקטע שלפניך?
הבא שתי ראיות לתשובתך ,והסבר אותן.

בהצלחה!

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

