מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
חורף תשע"ח*2018 ,
1281

תנ"ך

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
—

( 56 — )28x2נקודות

פרק ראשון — היסטוריוגרפיה ונבואה

—

()8x3

—  24נקודות

פרק שלישי — נושאי ההרחבה

—

()8x1

— 8

נקודות

פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח

—

()4x3

—  12נקודות

סה"כ

—  100נקודות

פרק שני

ג.

— נושאי החובה

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 מן התנ"ך השם המפורש בא 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 — היסטוריוגרפיה ונבואה

תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,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"ב.20-1 ,

/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

ענה על סעיף א (חובה).
א )1( .מהי הדרישה של שבטי הצפון מן המלך רחבעם? ( 4נקודות)
( ) 2רחבעם התייעץ עם שתי קבוצות אנשים בנוגע לשאלה כיצד להגיב על דרישה זו.
ציין את שתי הקבוצות ,והסבר מהי העצה שייעצה לו כל אחת מהן .בסס את דבריך על הכתוב 8( .נקודות)
ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב .יש הטוענים כי שבטי הצפון באו לשכם מתוך רצון לשתף פעולה עם המלך רחבעם.
לעומתם יש הטוענים כי שבטי הצפון מוצגים כמי שכבר בהתחלה רצו לפרוש מממלכת בית דוד.
הבא מן הקטע שלפניך ראיה אחת לכל טענה ,והסבר כל ראיה.
ג )1( .קרא פסוקים  12-1בקטע שלפניך.
הבא מן הכתוב שתי ראיות שבתחילה היה רחבעם מוכן לנהל משא ומתן עם שבטי הצפון ,והסבר כל ראיה.
בסס את דבריך על הכתוב 4( .נקודות)
( )2קרא פסוקים  14-13ופסוק  18בקטע שלפניך.
מפסוקים אלה אפשר ללמוד כי חל שינוי בגישתו של רחבעם כלפי שבטי הצפון הן באופן דיבורו הן במעשיו.
הסבר את השינוי באופן הדיבור ובמעשים 4( .נקודות)
ד .קרא פסוקים  14-6בקטע שלפניך וגם מלכים א ,י"א.13-11 ,
( )1מהי הסיבה לפילוג הממלכה על פי פרק י"ב 14-6 ,שלפניך ,ומהי הסיבה לפילוג על פי פרק י"א?13-11 ,
( 4נקודות)
( )2על פי פסוק  15בקטע שלפניך ,הסבר כיצד שתי הסיבות שציינת בסעיף ( )1משולבות זו בזו 4( .נקודות)
/המשך בעמוד /4
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תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

קרא מלכים ב ,כ"ד.20-8 ,

/המשך בעמוד /5

-5-

תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

ענה על סעיף א (חובה).
א.

( )1בקטע שלפניך מתוארת הגליה.
ּ ָפ ֵרט אילו קבוצות הוגלוּ ,לאן ,ובאיזו שנה (על פי שנה לועזית).

( 6נקודות)

( ) 2הסבר מדוע ִהגלה נבוכדנאצר דווקא קבוצות אלה (שציינת בסעיף .)1

( 6נקודות)

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב.

( )1קרא פסוקים  9-8שלפניך.
הכתוב מביא פרט אחד בלבד בנוגע להתנהגות של יהויכין .מהו הפרט?
( 4נקודות)
( )2הסבר כיצד פרט זה (שציינת בסעיף  )1ותיאור האירועים בעת מלכות יהויכין
משרתים את מגמת ההיסטוריוגרף של ספר מלכים.

ג.

( 4נקודות)

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.

( 4נקודות)

( )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 /6
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תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

קרא עמוס ,ה'.27-21 ,

ענה על סעיף א (חובה).
א.

בקטע שלפניך הנביא מבקר את התנהגות העם ,ומתאר את ההתנהגות הרצויה בעיני ה'.
מהי ההתנהגות שהנביא מבקר ,ומהי הדרישה שהוא מציב לעם? בסס את דבריך על הכתוב.

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוק  25בקטע שלפניך וגם ירמיה ,ז'.22 ,
שני הנביאים מזכירים את העבר כדי לבסס את טענותיהם.
איזו תקופה שני הנביאים מזכירים ,ומהו המסר שרצו שניהם להעביר באמצעות הזכרת תקופה זו דווקא?

ג.

קרא פסוקים  25-24בקטע שלפניך.
( )1ציין והסבר אמצעי ספרותי אחד שהנביא משתמש בו בפסוקים אלה.

( 4נקודות)

( )2הסבר את התרומה של האמצעי שציינת בסעיף ( )1להבנת המסר של הנביא.
( 4נקודות)
ד.

קרא פסוקים  27-26בקטע שלפניך.
( )1קרא גם עמוס ,ד'.11-6 ,
בפסוקים  11-6מוזכרים אסונות .הסבר לְ ׁ ֵשם מה הביא ה' אסונות אלה על העם.
( 4נקודות)
( )2לפי דברי הנבואה בפסוקים  27-26בקטע שלפניך ,האם הושגה המטרה שבגללה הביא האל את האסונות?
נמק ,ובסס את דבריך על הכתוב.

( 4נקודות)

/המשך בעמוד /7
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פרק שני — נושאי החובה

תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281
( 24נקודות)

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

קרא דברים ,כ'.10-1 ,

( 4נקודות)

א.

מי הן ארבע הקבוצות המקבלות פטור מיציאה למלחמה?

ב.

יש 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.

( 4נקודות)

/המשך בעמוד /8

-8חוכמה
 .5קרא קהלת ,א'.18-12 ,

תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

על פי הקטע שלפניך ,מהי המסקנה שהסיק קהלת בנוגע לחוכמה ,ומה הביא אותו למסקנה זו?
בסס את דבריך על הכתוב.
נביאי אמת ונביאי שקר
 .6קרא ירמיה ,כ"ח.7-1 ,

א.
ב.

ציין מהו האירוע מן העבר שחנניה מזכיר בדבריו ,וכתוב באיזו שנה (לועזית) הוא התרחש.
ָּפרֵ ט שתיים מן ההבטחות שהבטיח חנניה לעם .בסס את דבריך על הכתוב 4( .נקודות)

( 4נקודות)
/המשך בעמוד /9
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תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

תגובות על החורבן ושיבת ציון
.7

קרא חגי ,א'.15-7 ,

א.

הכתוב מדגיש כי חגי פעל בשליחות האל.
בסס קביעה זו על ראיה מן הקטע שלפניך ,והסבר את הראיה.

ב.

( 4נקודות)

האם הצליחה שליחותו של חגי? הסבר את דבריך ,ובסס אותם על הכתוב 4( .נקודות)

/המשך בעמוד /10
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תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

פרק שלישי — נושאי ההרחבה

( 8נקודות)

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

קרא ירמיה ,כ"ו.16-7 ,

א.

במה מאשימים את ירמיהו על פי הקטע שלפניך?

ב.

קרא גם דברים ,י"ח.20-18 ,

( 4נקודות)

על מה בחוק בדברים מסתמכים אלה המאשימים את ירמיהו? הסבר.

( 4נקודות)

/המשך בעמוד /11
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תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

תגובות על החורבן ושיבת ציון
.9

קרא תהלים ,קל"ז.6-1 ,

במזמור שלפניך בא לידי ביטוי חשש שהכותב מבקש לתת עליו מענה.
מפני מה כותב המזמור חושש? הדגם והסבר את החשש באמצעות שתי דוגמאות מן המזמור.

/המשך בעמוד /12
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תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח

( 12נקודות)

ענה על שאלה  — 10חובה ועל שתיים מן השאלות ( 13-11לכל שאלה —  4נקודות).
קרא שמואל א ,י"ח.22-1 ,

*

**

* ישכיל — הצליח.
** ויצא ויבֹא לפני העם — הנהיג את העם במלחמות.

/המשך בעמוד /13
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תנ"ך ,חורף תשע"ח* ,מס' 1281

ענה על שאלה  — 10חובה.
 .10בקטע שלפניך מסופר כי שאול ניסה להמית את דוד בדרך ישירה ובדרך עקיפה.
הבא מן הקטע דוגמה לכל אחת מן הדרכים האלה ,והסבר את הדוגמאות.
ענה על שתיים מן השאלות .13-11
 .11הבא מן הקטע שלפניך שתי דוגמאות שבהן מודגשת עלייתו לגדולה של דוד לעומת דעיכתו של שאול ,והסבר אותן.
 .12קרא פסוקים  5-1שלפניך.
בשמואל א ,כ"ב 8 ,שאול מאשים את יהונתן בנו שעודד את דוד למרוד בו" :כי ֵהקים בני את עבדי עלי".
על פי פסוקים  5-1בקטע שלפניך ,האם ההאשמה הזאת מוצדקת? נמק את דבריך ,ובסס אותם על הכתוב.
 .13קרא פסוקים  9-6שלפניך.
שאול כעס על הנשים בשל שירתן משום שחשב 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 ֶמ ֶרד 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

