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אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

התרכז בנושא. שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.  )2(   

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

כיתות י"ב
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השאלות
פרק ראשון — היסטוריוגרפיה ונבואה  )56 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1. 

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

)לכל שאלה — 28 נקודות.( 

קרא מלכים א, י"ט, 21-9.  .1

/המשך בעמוד 3/
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ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוקים 21-15 שלפניך.  )1( א. 

מה הן שלוש המשימות שהטיל ה' על אליהו, ואיזו משימה מן המשימות שהוטלו עליו הוא ביצע על פי   

פסוקים אלה?          )8 נקודות(

מהו המעשה הסמלי שעשה אליהו בעת ביצוע המשימה? הסבר את דבריך.        )4 נקודות(  )2(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 18-9 שלפניך.  )1( ב.  

על פי פירוש חז"ל, אלוהים אמר לאליהו:    

ֵאי ֶאְפִׁשי ]אין רצוני[ בנבואתך )מכילתא, פרשת בא, א(.

צטט מן הקטע ממלכים א, י"ט שלפניך את דברי ה' שחז"ל מסתמכים עליהם בפירושם. הסבר את תשובתך.           

)4 נקודות(

קרא פסוקים 14-9 שלפניך.  )2(

על פי פסוקים אלה, הסבר מדוע ה' אינו רוצה שאליהו ימשיך בתפקיד הנביא.        )4 נקודות(  

קרא פסוק 14 ופסוקים 18-17 שלפניך.   ג.  

על פי הנאמר בפסוק 17, יש הטוענים שה' מסכים עם דבריו של אליהו בפסוק 14.   )1(

הסבר טענה זו על פי הפסוקים.         )4 נקודות(   

על פי פסוק 18, האם ה' מסכים עם הטענות של אליהו כלפי העם או מסתייג מהן? נמק את תשובתך על פי   )2(

הפסוקים.         )4 נקודות(

קרא פסוקים 21-20 שלפניך. ד. 

על פי פסוק 20, ההתנהגות של אלישע מעידה על התלהבותו מן התפקיד שיועד לו. הסבר קביעה זו,   )1( 

ובסס את דבריך על הכתוב.         )4 נקודות(

על פי פסוק 21, האם פחתה ההתלהבות של אלישע מן התפקיד? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.           )2(

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 4/
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קרא מלכים ב, י"ח, 37-19.  .2

)שים לב: המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 5/
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ענה על סעיף א — חובה.

רבשקה מזכיר בדבריו את מלך יהודה, את מלך מצרים ואת מלך אשור. א. 

הסבר מהו היחס של רבשקה לכל אחד מהם. בסס את דבריך על הכתוב.  

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוקים 28-26 שלפניך. ב. 

לעיתים דברים שנאמרים כדי להשיג תוצאה מסוימת מובילים לתוצאה הפוכה.

הוכח קביעה זו על פי פסוקים 28-26 שלפניך.  

קרא פסוקים 32-28 שלפניך. ג. 

רבשקה מנסה לשכנע את העם באמצעות דברי הפחדה ובאמצעות דברי פיתוי.  

כתוב דוגמה אחת להפחדה ודוגמה אחת לפיתוי בדבריו. הסבר כל דוגמה.        )5 נקודות(  )1(

לדעתך, איזו דרך היה על רבשקה לנקוט לשם השגת מטרתו, הפחדה או פיתוי? נמק את תשובתך.  )2(

)3 נקודות(  

מהי תפיסת האלוהים על פי פסוק 25, ומהי תפיסת האלוהים על פי פסוקים 35-33? הסבר כיצד כל תפיסה   )1(  ד. 

באה לידי ביטוי בדברי רבשקה בפסוקים אלה.        )4 נקודות(  

יש הטוענים כי השימוש בשתי תפיסות אלוהים שונות מחזק את דברי השכנוע של רבשקה, ואחרים טוענים   )2(

כי השימוש בשתי התפיסות מחליש את דברי השכנוע.

נמק אחת מן הטענות האלה.        )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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קרא ירמיה, ז', 24-16.  .3

ענה על סעיף א — חובה.

על פי פסוק 16, האל מונע מירמיהו למלא את אחד מתפקידי הנביא.  )1( א. 

הסבר מהו תפקיד זה.         )4 נקודות(  

קרא פסוקים 24-17 שלפניך.  )2(

הבא משני פסוקים שונים שתי ראיות למעשי העם, שבגללם החליט האל להגביל את הנביא, והסבר כל ראיה.         

)8 נקודות(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.  

קרא פסוקים 20-17 שלפניך. ב. 

הבא מן הפסוקים האלה ראיה המלמדת כי העונש על החטא של יהודה יינתן על פי העיקרון של "מידה כנגד   )1(

מידה", והסבר אותה.        )6 נקודות(

ציין מהו האירוע ההיסטורי הנרמז בעונש שיינתן לעם )היעזר גם במלכים ב, כ"ה, 9(, וכתוב באיזו  )2( 

שנה לועזית התרחש אירוע זה.        )2 נקודות(

)שים לב: סעיפים ג-ד של השאלה בעמוד הבא.(
/המשך בעמוד 7/
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קרא פסוקים 23-21 שלפניך וגם עמוס, ה', 25-21. ג. 

שני הנביאים, ירמיהו ועמוס, מייחסים חשיבות משנית לפולחן ולהקרבת קורבנות.   )1( 

מהו העניין העיקרי שכל אחד מהם מדגיש בדבריו לעם? בסס את דבריך על שני הקטעים.         )4 נקודות(

קרא גם דברים, י"ב, 11-10.  )2(

האם היחס של ירמיהו ועמוס לפולחן עולה בקנה אחד עם הנאמר בדברים, י"ב, 11-10? נמק את דבריך.  

)4 נקודות(  

קרא פסוקים 24-23 שלפניך וגם ירמיה, ז', 26-25.  )1( ד. 

על פי פסוקים אלה, ציין מי היו אמורים להדריך את העם בקיום דרישת ה', והסבר מדוע לא קיים העם    

את דרישת ה'.         )4 נקודות(

קרא גם ירמיה, כ"ג, 32-28.  )2(

על פי הפסוקים האלה, הסבר מדוע לא קיים העם את דרישת ה', ומהו ההבדל בין הסבר זה ובין ההסבר    

על פי ירמיה, ז', פסוק 24.      )4 נקודות(

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני — נושאי החובה  )24 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 7-4 )לכל שאלה — 8 נקודות(. 

חוק

קרא דברים, כ', 8-1.  .4

 

מהי מטרת הפנייה של הכוהן אל העם, ומהי מטרת הפנייה של השוטרים אל העם? א. 

בסס את דבריך על הכתוב.         )4 נקודות(  

לדעתך, האם המטרות האלה מנוגדות זו לזו או תואמות זו את זו? נמק את דבריך.         )4 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 9/
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חוכמה

קרא איוב, מ"ב, 10-7.  .5

על פי קטע זה, מהו הכינוי החוזר שה' מכנה בו את איוב, ומה אפשר ללמוד ממנו על יחסו של ה' לאיוב? א. 

)3 נקודות(  

קרא את דברי חז"ל שלפניך. ב. 

כל המבקש רחמים על חֵברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה )בבא קמא, צ"ב, ע"א(.   

 מהו ההסבר של חז"ל ליחס של ה' כלפי איוב על פי קטע זה, ועל מה מן המסופר בפסוקים 10-8 שלפניך מבוסס 

ההסבר שלהם?          )5 נקודות(

/המשך בעמוד 10/
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נביאי אמת ונביאי שקר

קרא ירמיה, כ"ח, 16-10.  .6

קרא פסוק 11 ופסוקים 16-15 שלפניך. א. 

התגובה של ירמיה על נבואת חנניה על פי פסוק 11 שונה מתגובתו על פי פסוקים 16-15.  

מהו ההבדל בין שתי התגובות? הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.         )2 נקודות(  )1(

על פי הקטע שלפניך, הסבר מה גרם להבדל זה. בסס את דבריך על הכתוב.       )3 נקודות(  )2(

התגובה הראשונה של ירמיה )פסוק 11( מעידה על גדולתו כנביא. הסבר קביעה זו.       )3 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 11/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא ישעיה, מ', 8-1.  .7

הבא מן הנבואה שלפניך דוגמה אחת לדברי נחמה שנאמרים לעם ודוגמה אחת לדברים קשים שנזכרים בנבואה. א. 

הסבר כל אחת מן הדוגמאות.         )4 נקודות(  

לדעתך, מדוע בנבואת הנחמה הנביא מזכיר לעם את מצבו הקשה?         )4 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 12/
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פרק שלישי — נושאי ההרחבה  )8 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 9-8 )8 נקודות(.

נביאי אמת ונביאי שקר

קרא ירמיה, כ"ו, 11-4.  .8

יש הבדל בין הדברים שירמיהו אומר לעם, על פי פסוקים 6-4, ובין הדברים שטענו שאמר, על פי פסוק 9. א. 

מה השמיטו הכוהנים, הנביאים וכל העם מדברי ירמיהו שבפסוקים 6-4, ומה הם הביאו מדבריו?  

)4 נקודות(  

הסבר מה אפשר ללמוד מן ההשמטה על הלך הרוח של השומעים.         )4 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 13/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא איכה, ה', 22-16.  .9

על פי פסוקים 18-16, המקונן מביע צער הן על העבר הן על ההווה.   )1( א. 

הבא דוגמה אחת לצערו של המקונן על העבר ודוגמה אחת לצערו של המקונן על ההווה,    

והסבר כל דוגמה.       )3 נקודות(

הסבר מהו התפקיד של הדברים הנאמרים בפסוק 19 בקטע שלפניך המביע קינה וצער.         )3 נקודות(  )2(

את קריאת מגילת איכה בתשעה באב נהוג לסיים בחזרה על פסוק 21 )בפרק ה'(. ב. 

מדוע נוהגים כך? הסבר את דבריך.        )2 נקודות(  

/המשך בעמוד 14/
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פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח  )12 נקודות(
ענה על שאלה 10 — חובה ועל שתיים מן השאלות 13-11 )לכל שאלה — 4 נקודות(.

קרא דברי הימים א, י"א, 19-1.

)שים לב: המשך הקטע והשאלות בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 15/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 15 -

ְתָאו"  = רצה מאוד, השתוקק.     "ַוּיִ  *

ענה על שאלה 10 — חובה.

בתחילת הקטע שלפניך מתוארת המלכת דויד, ולאחר מכן מסופר על המעשה הראשון שעשה כמלך.  .10

ציין את הפסוקים בקטע העוסקים בהמלכת דויד.      )2 נקודות( א. 

מהו המעשה הראשון שעשה דויד כמלך, ובאילו פסוקים מתואר מעשה זה?        )2 נקודות( ב. 

ענה על שתיים מן השאלות 13-11.

על פי הקטע שלפניך, הסבר שלושה נימוקים של העם למשיחת דויד למלך.  א.   .11 

בסס את דבריך על הכתוב.         )2 נקודות(  

על פי הכתוב, מהו הנימוק החשוב ביותר? נמק את תשובתך.        )2 נקודות(        ב. 

קרא פסוקים 8-4 שלפניך.  .12

המסופר בפסוקים אלה מבסס את הזיקה המיוחדת של דויד לירושלים.    

הבא שלוש ראיות מן הכתוב לביסוס קביעה זו.

קרא פסוקים 19-16 שלפניך.  .13

שלושה מגיבורי דויד התגנבו לבית לחם והביאו לו מים מן הבאר שהייתה שם. אולם לאחר שחזרו לא שתה דויד את   

המים שהביאו.

על  פי פסוק 19, מדוע נהג כך דויד?         )2 נקודות( א. 

בעקבות המסופר בפסוק 19 ובעקבות המסופר בפסוק 17, מדוע ההתנהלות של דויד מעוררת תמיהה? ב. 

)2 נקודות(

*


