
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/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תש"ף, 2020 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

1281 מספר השאלון:   

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה ארבעה פרקים. ב. 

נקודות  56  —   )28x2(  — היסטוריוגרפיה ונבואה   — פרק ראשון 

נקודות  24  —   )8x3(   — נושאי החובה    — פרק שני  

נקודות  8  —   )8x1(   — נושאי ההרחבה    — פרק שלישי  

נקודות  12  —   )4x3(   — קטע להבנה ולניתוח   — פרק רביעי 

נקודות  100  —                   סך הכול 

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

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

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 )לכל שאלה — 28 נקודות(. 

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

קרא מלכים א, י"ז, 16-1.   .1

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 3/
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ענה על סעיף א )חובה(.  

בקטע שלפניך מסופר על ַהְכָרָזה שהכריז אליהו ועל שני ניסים. א. 

מהי ההכרזה? מה הם שני הניסים?        )6 נקודות(  )1(  

הסבר את הקשר בין הניסים שציינת בתת־סעיף )1( להכרזה של אליהו.        )6 נקודות(  )2(

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

קרא פסוק 1 שלפניך. ב. 

יש מחלוקת בין פרשנים אם ההכרזה של אליהו נאמרה על דעת עצמו או אם ה' הוא שהורה לו להכריז כך.

קרא את פירוש המלבי"ם לפסוק 4.

"וכן הזמין ]ה'[ פרנסתו ]של אליהו[ על ידי עורבים שהם אכזרים בטבעם למען יזכור ]אליהו[ כי כן התאכזר   

על העם להמיתם ברעב".

על פי פירוש המלבי"ם, מי יזם את הבצורת, ה' או אליהו? נמק את דבריך.       )4 נקודות(  )1(

מה הן המילים בפסוק 1 שעליהן אפשר לבסס את פירוש המלבי"ם בנוגע ליוזם הבצורת?  )2( 

)4 נקודות(

לדעתך, איזה נס משני הניסים העמיד את אליהו במצב קשה יותר? נמק את תשובתך ובסס אותה על הכתוב. ג. 

על פי פסוק 12, הבא שתי ראיות מדברי האלמנה לקושי שלה למלא את הבקשה של אליהו.  )1(  ד. 

הסבר כל אחת מן הראיות.         )4 נקודות(  

ה אליהו עוד על האלמנה? בסס את דבריך על הכתוב.        )4 נקודות( על פ פסוק 13, כיצד ִהְקׁשָ  )2(

/המשך בעמוד 4/
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קרא מלכים ב, כ"ה, 12-1, 30-22.  .2

מלכים ב, כ"ה, 12-1  

)שים לב: קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 5/
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מלכים ב, כ"ה, 30-22  

ענה על סעיף א )חובה(.  

קרא פסוקים 12-1 שלפניך. א. 

בפסוקים אלה מתואר אירוע שאירע בממלכת יהודה.  

מהו אירוע זה, ובאיזו שנה )לועזית( אירע?      )6 נקודות(   )1(  

על פי פסוקים אלה, הסבר כיצד נהג מלך יהודה באירוע זה, וכיצד נהגו במלך יהודה הכשדים. בסס את דבריך   )2( 

על הכתוב.         )6 נקודות(         

)שים לב: סעיפים ב-ד של השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 6/
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ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

נבוכדנאצר מלך בבל שפט לחומרה את צדקיהו מלך יהודה.  ב. 

קרא גם מלכים ב, כ"ד, 17, 20.    

על פי פסוקים אלה, כתוב מה הייתה עשויה להיות ההאשמה שבה הואשם צדקיהו, והסבר כיצד האשמה זו יכולה 

להיות הנימוק לעונשו האכזרי. 

קרא פסוקים 26-22 שלפניך. ג. 

כיצד נהוג לציין במסורת היהודית את היום שבו נרצח גדליהו בן אחיקם?        )2 נקודות(  )1(

על פי המסופר בפסוקים אלה, הסבר מדוע ייחסה המסורת היהודית חשיבות רבה לרצח של גדליהו בן אחיקם.           )2(

)6 נקודות(

קרא פסוקים 30-27 שלפניך. ד. 

פסוקים אלה מסיימים את ספר מלכים.   

מהו האירוע המתואר בפסוקים אלה?         )2 נקודות(  )1(

לדעתך, האם אירוע זה הוא סיום אופטימי או פסימי לספר מלכים? נמק  את דבריך ובסס אותם על הכתוב.          )2( 

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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קרא ישעיה, ב', 4-1.  .3

ענה על סעיף א )חובה(.  

בחזון אחרית הימים שלפניך, ישעיה מתאר מצב אידיאלי )מושלם( בכמה תחומים: דתי, מדיני, חינוכי, מוסרי. א. 

בחר בשלושה מן התחומים האלה, והסבר מהו המצב האידאלי בכל אחד מן התחומים שבחרת.  

ענה על שניים מן הסעיפים ב-ד.

לפניך קטע )מתורגם לעברית( מן השיר "Imagine" )"דמיין"( שכתב ג'ון לנון בשנת 1971. ב. 

קרא את הקטע, וענה על השאלה שאחריו.  

"דמיין שאין ארצות    

לא קשה לעשות זאת

אין דבר שראוי להרוג או למות למענו  

וגם אין שום דת"  

יש הטוענים כי השיר "Imagine" נכתב בהשראת חזון אחרית הימים שלפניך.   

האם אתה מסכים עם טענה זו? נמק את דבריך ובסס אותם על הקטע מישעיה ב' שלפניך ועל הקטע מן השיר    

שלפניך.

יש הטוענים כי התיאור של ירושלים בחזון אחרית הימים שלפניך מתאר מצב מנוגד למצב של ירושלים ויהודה  ג. 

שמתואר בישעיה, פרק א'.

קרא ישעיה, א', 9-5, 23-21.  

הבא שתי דוגמאות למצב מנוגד זה, והסבר את הניגוד בכל אחת מן הדוגמאות.  

יש הטוענים כי השלום המתואר בנבואה שלפניך יושג ללא כפייה.  ד. 

הבא מפסוק 3 שלפניך שתי ראיות התומכות בטענה זו, והסבר אותן.  

/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', 14-5.    .4

 

הבא ראיה אחת מפסוקים 9-5 המלמדת שהמחוקק העמיד במרכז את צורכי הפרט. הסבר את הראיה.           א. 

)4 נקודות(

הבא ראיה אחת מפסוקים 14-10 לכוונת המחוקק למנוע מלחמה וראיה אחת לכוונתו לצמצם את ההרג במלחמה  ב. 

)סך הכול — שתי ראיות(. הסבר את הראיות.         )4 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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חוכמה

קרא  קהלת, א', 18-12.  .5

ַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב" )פסוק 18(. הסבר טענה זו. יש הטוענים כי הנאמר בפסוק 15 יכול להסביר את הִאמרה "יֹוִסיף ּדַ

/המשך בעמוד 10/
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נביאי אמת ונביאי שקר

קרא דברים, י"ח, 22-18.   .6

 

בקטע שלפניך מוזכרים שני סוגים של נביאי שקר. א. 

מי מן השניים הוא בוודאות נביא שקר?         )5 נקודות(  

קרא גם ירמיה, כ"ג, 29-28. ב. 

האם על פי ההבחנה של ירמיהו בפסוק 29 אפשר לדעת מיהו נביא שקר? הסבר את דבריך.         )3 נקודות(  

/המשך בעמוד 11/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא עזרא, א', 4-1.  .7

ספר עזרא נפתח בהצהרת כורש מלך פרס.         

ר רואה בהצהרה זו אירוע שיזם ה'. ַסּפֵ הבא ראיה אחת מן הכתוב המלמדת שהּמְ א. 

הסבר את הראיה.         )4 נקודות(  

הבא ראיה אחת מן הכתוב המלמדת שגם כורש רואה בהצהרה אירוע שיזם ה'. ב. 

הסבר את הראיה.          )4 נקודות(  

/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, 24-12.  .8

קרא פסוקים 24-16 שלפניך.   

בפסוקים אלה מוזכרים שני נביאים.    

ציין מי הם נביאים אלה, והסבר ְלשם מה הוזכר כל אחד מהם בהקשר של המשפט שנערך לירמיהו. 
/המשך בעמוד 13/
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תגובות על החורבן ושיבת ציון

קרא איכה, ה'.   .9

קרא פסוק 7 ופסוק 20 שלפניך.

יש הטוענים שבכל אחד מן הפסוקים האלה יש ביקורת מרומזת כלפי ה'.

הסבר טענה זו על פי כל אחד מן הפסוקים האלה.

  

/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 יונה, א'.

 

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

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

ענה על שאלה 10 — חובה.

קרא פסוקים 3-1 שלפניך.  .10

אל מי נשלח יונה לנבא ומדוע נשלח?         )2 נקודות( א. 

מה הייתה התגובה של יונה על השליחות שהטיל עליו ה'? הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.        )2 נקודות( ב. 

ענה על שתיים מן השאלות 13-11.

קרא פסוקים 6-4 שלפניך.  .11

לעיתים באמצעות השינה האדם בורח מבעיותיו. א. 

הדגם קביעה זו על פי הפסוקים.         )2 נקודות(  

על פי פסוקים אלה, מהי הביקורת על ההתנהגות של יונה?         )2 נקודות( ב. 

קרא את דברי י' זקוביץ על פסוק 3.  .12

"יונה הבורח מייצג בפסוק זה את התפיסה ששלטונו של ה' מוגבל לאדמתו, לארץ־ישראל."

)י' זקוביץ, עולם התנ"ך, ספר תרי עשר, ספר יונה, דודזון-עתי, 1984, עמ' 218(

לפי התפיסה הזאת, הסבר מדוע עלה יונה על אונייה השטה לתרשיש?          )2 נקודות( א. 

זקוביץ כותב בהמשך דבריו שדברי יונה בפסוק ט' מערערים על האפשרות שיונה מייצג תפיסה זו.  ב. 

הסבר כיצד דברי יונה מערערים על תפיסה זו.          )2 נקודות(  

קרא פסוקים 15-7 שלפניך.  .13

המלחים משליכים את יונה אל ים סוער, אל מוות ודאי.

הבא מן הקטע שתי ראיות המלמדות שהמלחים התלבטו לפני שהשליכו את יונה לים. 

הסבר כל אחת מן הראיות.


