		

מדינת ישראל

		
		

משרד החינוך

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

בגרות
חורף תשפ"א2021 ,
1261

תנ"ך
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה ארבעה פרקים.
פרק ראשון		 —

( 40 — )20x2נקודות

פרק שני 		 —

( 20 — )20x1נקודות

פרק שלישי		 —

( 28 — )14x2נקודות

פרק רביעי		 —

( 12 — )12x1נקודות
סך הכול

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 — בראשית

תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1261

( 40נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות ( 3-1לכל שאלה —  20נקודות).
בכל שאלה שבחרת ,ענה על כל הסעיפים (לסעיף א —  6נקודות; לסעיפים ב-ג —  7נקודות).
.1

קרא בראשית ,פרק כ"א ,פסוקים א'-כ"א.
א.

בפרק זה מסופר על גירוש הגר וישמעאל מבית אברהם.
קרא פסוקים א'-י"א.
( )1מי יזם את הגירוש של ישמעאל והגר ומדוע? בסס את דבריך על הכתוב.

( 3נקודות)

( )2הסבר מה היה יחסו של אברהם ליוזמת הגירוש .בסס את דבריך על הכתוב.
ב.

( 3נקודות)

קרא פסוקים י"ד – ט"ז.
( )1על פי המסופר בפסוקים י"ד-ט"ו ,יש המבקרים את אברהם וטוענים שנהג כלפי הגר בחוסר אחריות .הסבר
ביקורת זו ובסס אותה על הפסוקים.

( 3נקודות)

כאם .הסבר מה יכולה להיות הביקורת.
( )2על פי המסופר בפסוקים ט"ו-ט"ז ,יש המבקרים את התפקוד של הגר ֵ
לדעתך ,האם הביקורת מוצדקת? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.
ג.

( 4נקודות)

קרא פסוקים ט"ו-כ"א ואת פירוש ספורנו לפסוק י"ט.
סומא [עיוורת] קודם לכן".
" 'ויפקח אֹלהים את עיניה' .נתן בה דעת להכיר מקום מים שהיה שם ,כי לא הייתה ָ
על פי פירוש ספורנו ,פקיחת העיניים היא מטפורה.
( )1על פי פסוקים ט"ו-ט"ז ,הסבר מה גרם להגר לא להבחין בבאר.
( )2על פי פסוקים י"ז-י"ח ,הסבר כיצד נתן ה' דעת להגר.

( 4נקודות)

( 3נקודות)
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תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1261

קרא בראשית ,פרק מ"א ,פסוקים א'-ח' ,פסוקים ט"ו-ל"ו ופסוקים מ"ב-נ"ב.
א.

קרא פסוקים א' -ח'.
( )1הבא מן הפסוקים ראיה אחת המלמדת שפרעה היה נסער מחלומותיו ,והסבר אותה.
( )2הסבר מדוע היה פרעה נסער מחלומותיו .בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

( 3נקודות)

( 3נקודות)

קרא פסוקים כ"ה-ל"ו.
( )1הבא מפסוקים אלה ראיה אחת המלמדת שיוסף מבקש להוכיח לפרעה את סמכותו כפותר חלומות.
( 4נקודות)

הסבר את דבריך.

( )2יש הטוענים שכאשר יוסף מציע את התוכנית הכלכלית לפרעה ,הוא רומז שהוא עצמו האדם הראוי לנהל אותה.
הבא ראיה אחת מן הכתוב המבססת טענה זו .הסבר את דבריך.
ג.

( 3נקודות)

( )1קרא פסוקים מ"ב-מ"ו.
מפסוקים אלה אפשר ללמוד שיוסף השתלב היטב בתרבות מצרים .הבא דוגמה אחת לביסוס קביעה זו		 ,
והסבר אותה.

( 4נקודות)

( )2קרא פסוקים נ'-נ"ב.
בחר באחד ממדרשי השם שבפסוקים אלה ,והסבר כיצד הוא מבטא את הרצון של יוסף להתחיל בחיים
חדשים במצרים.

( 3נקודות)
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קרא בראשית ,פרק מ"ב ,פסוקים ה'-כ"ב.
א.

קרא פסוקים י"ד-כ'.
בפסוקים אלה מתואר יחס קשה של יוסף כלפי אחיו.
( )1מה דרש יוסף מן האחים במפגש הראשון איתם ,ומה הוא דרש מהם כעבור שלושה ימים?
( )2כיצד דברי יוסף בפסוק י"ח יכולים להסביר את השינוי בדרישתו?

ב.

( 3נקודות)

( 3נקודות)

קרא פסוקים ז'-ט'.
()1

קרא את דברי הרמב"ן לפסוק ח'.
"ועוד היה מכירם ,מדעתו [מידיעתו] שיבואו שם ,והם לא הכירוהו ,שלא נתנו ליבם שיהיה העבד אשר
מכרו לישמעאלים הוא השליט על הארץ".
על פי הרמב"ן ,כיצד ייתכן שיוסף הכיר את אחיו ,והם לא הכירו אותו?

( 3נקודות)

( )2קרא גם בראשית ,פרק ל"ז ,פסוקים ט"ז-כ'.
בפסוקים אלה מתואר מצב מנוגד למצב שמתואר בפרק מ"ב ,פסוקים ז'-ט' .הסבר את הניגוד בין שני
המצבים ,ובסס את דבריך על הכתוב.
ג.

( 4נקודות)

קרא בראשית ,פרק מ"ב ,פסוקים כ"א-כ"ב וגם בראשית ,פרק ל"ז ,פסוקים כ"ג-כ"ה.
( )1מהו הפרט החדש בנוגע ליוסף ,שנמסר בדברי האחים במצרים ולא הוזכר בסיפור המכירה?

( 4נקודות)

( )2לדעתך ,מדוע פרט זה מוזכר בפרק מ"ב ואינו מוזכר בסיפור המכירה? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.
( 3נקודות)
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פרק שני — שמות

( 20נקודות)

ענה על אחת מן השאלות  20( 5-4נקודות לשאלה).
בכל שאלה שבחרת ,ענה על כל הסעיפים (לסעיף א —  6נקודות; לסעיפים ב-ג —  7נקודות).
.4

קרא שמות ,פרק י"ד ,פסוקים א'-י"ד ופסוקים כ"ה-ל"א.
קרא פסוקים א'-ה'.
א.

( )1ציין מהי ההנחיה של ה' למשה בפסוקים אלה ,והסבר את מטרתה.
( )2על פי פסוק כ"ה ,האם הושגה המטרה? נמק את דבריך.

ב.

( 3נקודות)

( 3נקודות)

קרא פסוקים י'-י"ד ואת פירושו של ראב"ע לפסוק י"ג.
"יש לתמוה :איך יירא [יפחד] מחנה גדול של שש מאות אלף איש מהרודפים אחריהם? ולמה לא יילחמו על
נפשם ועל בניהם? [ ]...כי המצרים היו אדונים לישראל ,וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול
מצרים ונפשו שפלה .ואיך יוכל עתה להילחם עם אדוניו".
( )1הסבר את השאלה שראב"ע שואל בפירושו ואת תשובתו על השאלה.

( 3נקודות)

( )2הסבר כיצד אפשר לבסס את תשובת ראב"ע על דברי העם למשה בפסוקים י"א-י"ב.
ג.

( 4נקודות)

( )1קרא פסוקים י'-י"ג ופסוקים ל'-ל"א.
השימוש במילים מן השורש ר-א-ה ומן השורש י-ר-א בפסוקים אלה מלמד על השינוי הפנימי שחל בבני ישראל.
הסבר קביעה זו ובסס את דבריך על הכתוב.

( 3נקודות)

( )2קרא פסוקים כ"ו-ל'.
הסבר כיצד המראה של המצרים ,המתואר בפסוקים אלה ,מסייע לבני ישראל בתהליך הנפשי של הוצאתם
מעבדות לחירות .בסס את דבריך על הכתוב.

( 4נקודות)
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קרא שמות ,פרק ל"ד ,פסוקים א'-ט"ז ופסוקים כ"ט-ל"ה.
א.

קרא פסוקים י'-ט"ז.
בפסוקים אלה ה' נענה לבקשה של משה ומחדש את הברית עם העם.
( )1ציין התחייבות אחת של ה' כלפי העם בברית המתחדשת ,והסבר אותה.
( )2ציין התחייבות אחת הנדרשת מן העם בברית זו ,והסבר אותה.

ב.

( 3נקודות)

( 3נקודות)

על פי פסוקים ה'-ח' ,ה' מתגלה אל משה ומציג לפניו כמה מתכונותיו .תכונות אלה מכונות "י"ג מידות".
( )1י"ג המידות מוזכרות בתפילות בחודש אלול ובחודש תשרי.
מדוע התכונות שבפסוקים ו'-ז' מוזכרות דווקא בתפילות הנאמרות בימים אלה? ציין שתי סיבות שונות.
הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.

( 4נקודות)

( )2ציין מה משה מבקש מה' על פי פסוק ט' ,והסבר מדוע הבקשה באה מייד לאחר הצגת י"ג המידות של ה'.
( 3נקודות)
ג.

קרא פסוקים כ"ט-ל"ה.
( )1האומן מיכלאנג'לו יצר את הפסל "משה" בהשראת פסוקים אלה .על ראשו של משה הוא פיסל שתי קרניים
"ק ַרן" במשפט "והנה ָק ַרן עור פניו" (פסוק ל')?
קצרות .כיצד הבין מיכלאנג'לו את הפועל ָ
קרא גם את פירוש ראב"ע לפסוק כ"ט.
"וזה בעבור שנראה הכבוד על פניו ,על כן הזהירו כזוהר הרקיע".
"ק ַרן" בפסוק זה?
כיצד פירש ראב"ע את הפועל ָ

( 4נקודות)

( )2הבא ראיה אחת מפסוקים כ"ט-ל"ה ,התומכת בפירוש של ראב"ע ,והסבר כיצד היא תומכת בפירוש זה.
( 3נקודות)
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פרק שלישי — נושאי הבחירה

( 28נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות ( 10-6לכל שאלה —  14נקודות).
ענה על סעיף א חובה ( 6נקודות) ועל אחד מן הסעיפים ב-ג ( 8נקודות).
שיבת ציון
.6

קרא תהלים ,פרק קכ"ו.

ענה על סעיף א — חובה.
א.

( )1מהו האירוע ההיסטורי שנרמז במזמור ,ובאיזו שנה לועזית הוא התרחש?
בסס את דבריך על הכתוב.
( 2נקודות)
( )2יש הטוענים כי במזמור קכ"ו יש רמזים לתקופות בצורת שהיו בארץ .הבא שתי ראיות מן המזמור המבססות
טענה זו ,והסבר אותן.

( 4נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא פסוקים א'-ג'.
( )1הסבר את הביטוי "היינו כחֹלמים" בהקשרו.

( 3נקודות)

( )2קרא את פסוק ב' ואת פסוק ג' .על פי כל אחד מן הפסוקים ,הסבר מה גרם לעם לשמוח.
ג.

( 5נקודות)

על הפרוכת (אריג רקום) שכיסתה את ארון הקבורה של בנימין זאב הרצל ,חוזה המדינה ,נכתב הפסוק ":הזֹרעים
ברנה יקצֹרו" (פסוק ה').
בדמעה ִ
ִ
לדעתך ,מדוע נכתב פסוק זה על הפרוכת של ארון הקבורה של חוזה המדינה? נמק את דבריך ובסס אותם על
הכתוב.

/המשך בעמוד /8
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ענה על סעיף א — חובה.
א.

קרא פסוקים א' -י'.
( )1ציין שתי דרישות שהעם נדרש למלא כדי שה' ישאיר אותו בארץ.

( 3נקודות)

( )2ירמיהו יוצא נגד תפיסה שרווחה בעם .מהי תפיסה זו? הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.
( 3נקודות)
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

( )1קרא פסוקים י"ב-ט"ו .ירמיהו טוען באוזני העם שאירועים היסטוריים שהתרחשו בעבר מלמדים שאירועים
דומים עלולים להתרחש גם בעתיד.
מה הם שני האירועים שהנביא מזכיר ,וכיצד אירועים אלה מוכיחים את טענתו?

( 3נקודות)

( )2קרא פסוקים ג'-ז' .על פי פסוקים אלה ,האם דברי הפורענות הקשים של ירמיהו הם גזֵ רה שאין לשנותה?
נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.
ג.

( 5נקודות)

קרא פסוקים א'-ז' ופסוקים ט"ז-י"ט.
על פי פסוקים אלה ,הסבר את התפקיד הכפול של ירמיהו .בסס את דבריך על הכתוב.
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קרא דברים ,פרק כ"ד ,פסוקים י' -כ"ב.

ענה על סעיף א — חובה.
א .הסבר את המטרה של הזכרת ה' בפסוק י"ג ואת המטרה של הזכרת ה' בפסוק ט"ו.
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב .קרא פסוק ט"ז וגם שמות ,פרק כ' ,פסוק ה' (מן המילים" :כי אנֹכי ה' אל ֹהיך אל קנא" עד סוף הפסוק) ויחזקאל,
פרק י"ח ,פסוק ד'.
איזה עקרון גמול עולה בקנה אחד עם החוק בדברים ,פרק כ"ד ,פסוק ט"ז ,עקרון הגמול בשמות או עקרון הגמול
ביחזקאל?
נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.
ג )1( .קרא פסוקים י'-ט"ו ופסוקים י"ז-כ"ב.
( 2נקודות)
אל מי המחוקק פונה ,ועל איזו קבוצה באוכלוסייה הוא מגן?
( )2קרא פסוקים י"ז-י"ח ופסוקים כ"א-כ"ב.
( 6נקודות)
הסבר מדוע יציאת מצרים נזכרת בפסוקים אלה .ציין שתי סיבות.
/המשך בעמוד /11
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 - 11מזמורי תהלים
.9

קרא תהלים ,פרק א'.

ענה על סעיף א — חובה.
א.

( )1דמות הצדיק במזמור מאופיינת באמצעות שלוש פעולות שהוא אינו עושה ופעולה אחת שהוא עושה.
הסבר את שלוש הפעולות שהוא אינו עושה ואת הפעולה שהוא עושה.

		

( 4נקודות)
( 2נקודות)

( )2לדעתך ,מהו המאפיין החשוב ביותר בדמותו של הצדיק במזמור זה? נמק את תשובתך.
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

במזמור זה מובאים שני דימויים שנוגעים לגורל האישי של הצדיק ולגורלם של הרשעים .
( )1ציין את הדימוי שנוגע לגורלו האישי של הצדיק ,והסבר על פי דימוי זה מהו הגמול שצפוי לו.
( )2ציין את הדימוי שנוגע לגורלם של הרשעים ,והסבר על פי דימוי זה מהו הגמול שצפוי להם.

ג.

( )1הבא מפסוק א' ראיה אחת המלמדת שהרשעים מתוארים כקבוצה ,והסבר אותה.

( 4נקודות)
( 4נקודות)

( 2נקודות)

( )2הרשעים הפועלים בקבוצה עלולים להניח שלא יצטרכו לתת את הדין על מעשיהם ,אלא יוכלו להסתתר
מאחורי הקבוצה.
הסבר כיצד הנאמר בפסוקים ה'-ו' מפריך הנחה זו.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /12
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תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1261

ספרות החוכמה — הרהורים על החיים
 .10קרא איוב ,פרק ג' ,פסוקים א'-כ"ג.

(שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא).

/המשך בעמוד /13
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תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1261

ענה על סעיף א — חובה.
א.

קרא פסוקים א'-ט'.
איוב מקלל את יום היוולדו ואת הלילה שנוצר בו.
בקללות של איוב יש כמה רכיבים:
—

הוא מביע רצון שהמועדים האלה יתבטלו.

—

הוא מבקש שחושך ואפלה ישררו ביום ובלילה האלה.

—

הוא מזמין כוחות לא אנושיים לממש את הקללות.

בחר בשניים מן הרכיבים האלה בקללות של איוב .הבא ראיה אחת מן הכתוב לכל רכיב שבחרת בו ,והסבר אותה
(סך הכול — שתי ראיות).
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא פסוקים י"ג-י"ט.
הבא מפסוקים אלה שתי ראיות לטענה של איוב שלמוות יש יתרון על החיים ,והסבר כל ראיה.

ג.

קרא פסוק כ' ופסוק כ"ג וגם איוב ,פרק ב' ,פסוק י'.
בפרק ג' נראה שאיוב איננו נוהג על פי הדברים שהוא עצמו אמר בפרק ב' פסוק י' .הסבר טענה זו על פי פרק ג',
פסוק כ' או פסוק כ"ג.

/המשך בעמוד /14
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פרק רביעי — קטע להבנה ולניתוח

תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1261
( 12נקודות)

ענה על סעיף א חובה ( 7נקודות) ועל אחד מן הסעיפים ב-ד ( 5נקודות).
 .11קרא מלכים ב ,פרק ד' ,פסוקים א'-י"ז.

* אסוך — כלי קטן לאחסון שמן.

(שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא).
/המשך בעמוד /15

- 15 -

תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1261

ענה על סעיף א — חובה.
א.

בקטע זה יש שני סיפורים על שתי נשים .באחד מסופר שאלישע סייע לאלמנה ,ובשני מסופר על אישה
שסייעה לאלישע.
( )1קרא פסוקים א'-ז'.
הסבר כיצד סייע אלישע לאישה האלמנה.

( 4נקודות)

( )2קרא פסוקים ח'-י"א.
הסבר כיצד סייעה האישה לאלישע.

( 3נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ד.
ב.

קרא פסוקים ב'-ד' ופסוק ו'.
הנס בסיפור מתבטא הן בשפע הלא צפוי של השמן הן בהפסקת זרימתו בדיוק בזמן המתאים.
הסבר את שני החלקים של הקביעה הזאת .בסס את דבריך על הכתוב.

ג.

( )1קרא פסוק ח' וגם שמואל א ,פרק כ"ה ,פסוק ב'.
מהי משמעות התואר "גדולה" המיוחס לאישה שגרה בשונם?
( 2נקודות)
( )2קרא פסוק י"ג .מה עוד אפשר ללמוד מתגובת האישה משונם על מעמדה בחברה?
( 3נקודות)

ד.

קרא פסוקים י"ד-ט"ז .הסבר כיצד דברי האישה יכולים להסביר מדוע היא לא ביקשה מאלישע שיעשה עבורה דבר.

בהצלחה!

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

