
אקסטרניים לנבחנים בגרות הבחינה: סוג ישראל מדינת
2005 תשס״ה, קיץ הבחינה: מועד והספורט התרבות החינוך משרד

165 השאלון:  מספר

 

ך ״ נ ת
יח״ל) ל־5 (השלמה לימוד יחידות 3

חלקים. שני זו בבחינה הבחינה: מבנה

נקודות 68 — — שעתיים וחצי א חלק  

נקודות 32 — ורבע — שעה ב חלק  

100 נקודות — שעה רבעי ושלושת שעות שלוש סה״כ —  

א חלק
לנבחן הוראות

וחצי. שעתיים משך הבחינה:   א.

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

נקודות 20  — (10x2) — ראשון פרק

— 14 נקודות (7x2)  — שני  פרק

נקודות 20 — (5x  4) שלישי —  פרק

נקודות 14 — (14x 1) רביעי —  פרק

68 נקודות סה״כ —  

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

מפות. בו שיש בתנ״ך להשתמש מותר  

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

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

ה׳. בצורת המפורש השם בא התנ״ך מן המצולמים בקטעים הערה:

וכדומה). חישובים פרקים, (ראשי כטיוטה שברצונך לכתוב כל מה נפרדים, בלבד, בעמודים הבחינה במחברת כתוב
הבחינה! לגרום לפסילת עלול הבחינה למחברת שמחוץ דפים כלשהן על טיוטות רישום טיוטה. עמוד כל ״טיוטה״ בראש רשֹום

כאחד. ולנבחנים לנבחנות ומכוונות זכר בלשון מנוסחות זה בשאלון ההנחיות

בהצלחה!
לדף/ מעבר /המשך



א- 2 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ א- 3 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

ת ו ל א ש ה
נקודות) 20) ראשון פרק

.3-1 מהשאלות שתיים על ענה

א-ג. מהסעיפים שניים על ענה שבחרת בשאלות

נקודות) שאלה — 10 לכל סה״כ — 5 נקודות; סעיף (לכל

ב׳, 12-1. קרא הושע, .1

הבא.) בעמוד השאלה סעיפי לב: (שים

/3 בעמוד /המשך



א- 2 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ א- 3 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

א-ג. מהסעיפים שניים על ענה

שלפניך. בקטע 3-1 פסוקים קרא א.

מדברי חז״ל: מביא לפסוק 1,  רש״י, בפירושו

ממערב״. מזרח כרחוק מזו זו ורחוקות לזו זו סמוכות פרשיות יש אומר:  ״רבי

.12-4 לעומת פסוקים 3-1 פסוקים בין ההשוואה על בקו) (המסומנים דברי חז״ל את  בסס

.2-1 גם ירמיה, ב׳, קרא ב.

(2 נקודות) בירמיה?  ולַמשל בהושע המשותף לַמשל מהו (1)

(3 נקודות) תוכנם.  על התבסס המשלים?  בין מהו ההבדל העיקרי (2)

שלפניך. בקטע 12-4 פסוקים קרא ג.

אליו? לחזור לה יגרום ומה זרים, עם בו בגדה הושע אשת מדוע (1)

(3 נקודות) אלה.  פסוקים את תשובתך על  בסס

נקודות) 2)  .(1) לסעיף תשובתך חלקי לשני את הנמשל כתֹוב (2)

 
/4 בעמוד /המשך



א- 4 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ א- 5 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.17-5 ע״ב, קרא תהלים, .2

א-ג. מהסעיפים שניים על ענה

לשלמה המלך. מתייחס המזמור במזמור, 1 פסוק על פי א.

אחת) (נקודה  ?14-12 פסוקים לפי מצטייר המלך כיצד (1)

.4-3 י״ב, מלכים א, קרא (2)

מתהלים. בקטע מדמותו א שונה שבמלכים בקטע המלך  דמות

נקודות) 4) קביעה זו.   הסבר

המשיח. למלך מתייחס המזמור כי הטוענים יש ב.

המשיח.  המלך של שלטונו נצחיות על המעידים שלפניך מהקטע ביטויים שלושה (1) ציין

נקודות) 3)

יכול שם זה כיצד הסבר המשיח. המלך שמו של מוזכר 17 בפסוק כי (2) יש הטוענים

נקודות) 2) נצחיות. על לרמוז

הפירושים שלפניך: שני ואת 15 את פסוק קרא ג.

יברכנהו״. כל היום תמיד בעדו שבא ויתפלל מזהב לו ויתן  ״ויחי

גם כבוד  ׳גם עושר היֶֶתר — וכן שבא׳ ׳מזהב הקב״ה. — לו׳ שלמה. ׳ויתן — ״ ׳ויחי׳  רש״י פירש:

התפילה, היא הברכה היא — ׳ תמיד וגו׳ בעדו ׳ויתפלל .(13 א, ג׳, (מלכים וגו׳ לא היה כמוך׳ אשר

הוא״. תפילה לשון תהיה׳ ׳ברוך לאדם אומר כשהקב״ה

יתפלל  בעדו׳ — העני ׳ויתפלל [...] עִמו שיחיה מהונו לעני ייתן כלומר [...] לו׳ פירש: ״ ׳ויִתן  רד״ק

תמיד״. המלך בעד

רד״ק. לפי מתייחסות הן ולמי רש״י, לפי בקו המסומנות המילים מתייחסות למי  הסבר

/5 בעמוד /המשך



א- 4 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ א- 5 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.27-8 ה׳, קרא איוב, .3

א-ג. מהסעיפים שניים על ענה

.26-25 ,4-1 ל״ח, איוב, גם קרא א.

שונים. שני מסרים המבטאת גשם, הורדת מוזכרת ל״ח שלפניך ובפרק  בקטע

ל״ח)? (פרק ה׳ במענה המסר ומהו שלפניך), (בקטע אליפז בנאום המסר  מהו

הכתובים. על דבריך את  בסס

שלפניך. בקטע פסוקים 16-11 קרא ב.

החברה. פני שינוי למען האל של הגדולים מעשיו את מתאר אליפז אלה  בפסוקים

לידי ביטוי בא בחברה 11, ואיזה שינוי לידי ביטוי בפסוק בא בחברה  איזה שינוי

אותם. והסבר דבריך, את בסס ?13-12  בפסוקים

ישתנה. מצבו כי לאיוב מבטיח אליפז 26-19 בפסוקים ג.

נקודות) 3) איוב.  את יציל שה׳ ״הצלות״ ציין והסבר ארבע (1)

ולא לנחמו. לאיוב, להכאיב יכולים אליפז של הנחמה שדברי יש הטוענים (2)

נקודות) 2) אותן.  והסבר אלה, מפסוקים דוגמאות שתי זו באמצעות טענה  בסס
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א- 6 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ א- 7 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

(14 נקודות) שני  פרק
נקודות). 7 שאלה — (לכל 9-4 מהשאלות שתיים על ענה

ב׳, 20-17. יהושע, קרא .4

נקודות) 2)  ?19 בפסוק המרגלים של השבועה חלקי הם שני מה (1) א.

ומהי השבועה, חלקי שני את המחבר כדי להבליט משתמש חוזר ביטוי באיזה (2)

נקודות) 2) הביטוי?  משמעות

נקודות) 2)  ?20 לפי פסוק תתבטל השבועה, באיזה תנאי (1) ב.

את התנערותם לבטא כדי 20-19 בפסוקים המרגלים משתמשים באיזה ביטוי (2)

אחת) יקוים? (נקודה לא אם התנאי מהשבועה,

/7 בעמוד /המשך



א- 6 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ א- 7 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.24-22 ;7-3 ט׳, יהושע, קרא .5

7-3 ט׳,  יהושע,

24-22 ט׳,  יהושע,

נקודות) 2) הגבעונים?  שעשו פעולות ההטעיה הן מה א.

.2-1 ז׳, דברים, ולפי הכתוב שלפניך לפי הסבר אלה? לנקוט פעולות הגבעונים נאלצו מדוע ב.

נקודות) 5) 
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א- 8 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ א- 9 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

י״א, 16-11. ישעיה, קרא .6

לפנה״ס. 721/2 בשנת מישראל שהוגלו לגולים התייחסות זו בנבואה לראות מקובל א.

את התפיסה הזו? באמצעותו לבסס 16, וכיצד אפשר ,11 בפסוקים  מהו הביטוי החוזר

נקודות) 4) 

ממלכת ישראל לממלכת יהודה? בין בעתיד יהיה קשר לפי המתואר בקטע, איזה ב.

נקודות) 3)  ?1 ז׳, בישעיה, קשר זה מהמתואר שונה  במה

/9 בעמוד /המשך



א- 8 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ א- 9 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.16-9 ו׳, קרא מיכה, .7

ייענשו. עונשים באילו העם בחטאים, וקובע את מאשים מיכה זה  בקטע

כ״ה, 15-13. וכן דברים, שלפניך, 11-10 בקטע פסוקים קרא א.

החוק  על מבוססת ההאשמה והאם אלה, בפסוקים העם את מיכה מאשים חטאים  באילו

(3 נקודות) הכתובים.   על המקראי? בסס את תשובתך

.40-37 כ״ח, דברים, גם קרא ב.

המקבילות  הקללות ואת שלפניך, בקטע 16-15 בפסוקים המוזכרים עונשים שלושה  כתוב

נקודות) 4) .40-37 בדברים, כ״ח, להם

ט״ו. תהלים, קרא .8

במזמור. מדובר שעליו מי הוא האדם בשאלה התלבטו פרשנים א.

תשובה אפשרית נוספת. וכתוב הכתּוב, על אותה בסס הרגל. עולה תשובה אפשרית היא:

נקודות) 3) 

שונים: תחום המשפט, התנהגות לתחומי במזמור המפורטות התכונות אפשר לחלק את ב.

האדם. וכבוד המסחר תחום

דוגמאות). שלוש — האלה (סך הכול מהתחומים דוגמה לכל אחד 5-3 מפסוקים  הבא

נקודות) 4) 

/10 בעמוד /המשך



- 10 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 11 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.14-6 א׳, קרא איכה, .9

וכן איכה, ה׳, 7. שלפניך, בקטע 14 פסוקים 8, קרא א.

מאיכה ה׳? העולה הגמול תפיסת היא ומה א׳, מאיכה העולה הגמול תפיסת היא  מה

נקודות) 3)  מהתפיסות? אחת מכל נובעת לחורבן מסקנה בנוגע  איזו

.5-3 ב, כ״ה, מלכים גם קרא ב.

גם  ירושלים, המתוארים חורבן במהלך שקרו שונים אירועים על באיכה רומז  המקונן

ב.  במלכים

שלפניך. בקטע או 11 7 ,6 בפסוקים לכתוב המקבילים ב ממלכים פרטים שני  כתוב

נקודות) 4) 
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- 10 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 11 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

נקודות) 20) שלישי פרק
נקודות). 5 — שאלה (לכל 14-10 ארבע מהשאלות על ענה

.3-1 ב׳, השירים, שיר קרא .10

(פסוק 3): בעצי היער״ ״כתפוח בביטוי העוסקים הפירושים שלפניך,  קרא את

  [...] ובריח בטעם  טוב שפריו כולן, מן  חביב הוא סרק,  אילני בין כשהוא תפוחים,  של ״אילן  רש״י: 

וישבתי׳ ״. ִחמדתי ׳בִצלֹו לפיכך נבחר. האהים הקב״ה מכל כך

בו  ויש כלום בלא לעין נראה זה תפוח מה לך: לומר לתפוח? הקב״ה נמשל ״לָָמה רבה: שמות  מדרש

והייתה התורה, לקבל רצו ולא כוכבים, לעובדי ונYִָאה ַמְחַמDים, וכֻלֹו ַמְמNzַים ִחkֹו כך הקב״ה וריח, טעם

מן זזים אנו אין לפיכך תורה, של dָֹחk יודעין ישראל: אנו אמרו [...] בו ממש שאין כדבר בעיניהם התורה

״. וישבתי׳ ִחמדתי ׳בצלו שנאמר ותורתו, הקב״ה

תפוח. לעץ את ה׳ ְמAִמים הפירושים שני

נקודות) 2) ה׳?  על הנאמר השבח רש״י, מהו לפי א.

נקודות) 3) עם ישראל?  השבח הנאמר על המדרש, מהו לפי ב.
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- 12 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 13 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.17-7 א׳, רות, קרא .11

הצעתה? לחיזוק מביאה הנימוקים שהיא שלושת הם לכלותיה, ומה נעמי מציעה מה א.

נקודות) 2) 

בקטע נעמי מדברי העולה לבין המסקנה 20 ב׳, הנאמר ברות, בין סתירה לראות אפשר ב.

(3 נקודות) הסתירה.  הסבר את שלפניך. 

/13 בעמוד /המשך



- 12 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 13 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.11-1 א׳, קהלת, קרא .12

.7-2 י״ט, וכן תהלים, שלפניך, 8-4 בקטע פסוקים קרא א.

מהכתובים? אחד בכל המסר מהו מסוים. מסר מבטא השמש תיאור הכתובים  בשני

נקודות) 3) 

של קהלת את בתפיסתו גם ביטוי לידי בא שלפניך בקטע השמש המסר בתיאור ב.

ההיסטוריה.  מהלך

נקודות) הכתוב.  (2 על ובסס את תשובתך  הסבר,
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- 14 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 15 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

ג׳, 22-18. קרא קהלת, .13

.20-19 פסוקים קרא א.

אחת) (נקודה אלה?  בפסוקים טענת Sהלת מהי (1)

Sהלת טענת את מחזק 19 ,7 ב׳, בבראשית, הכתוב כי הטוענים יש (2)

טענתו. את סותר בבראשית הטוענים שהכתוב ויש  (שבפסוקים 20-19),

(2 נקודות) ובקהלת.  בבראשית הכתוב פי אחת מהטענות על  בסס

שהציג. בטוח בטענה אינו Sהלת 22-21 בפסוקים אומרים כי יש ב.

(2 נקודות) Sהלת.  מהי המלצתו של לידי ביטוי, וכתוב בא במה הדבר ַהYֵאה
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- 14 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 15 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.6-1 ז׳, ;12-10 ו׳, אסתר, קרא .14

 אסתר, ו׳, 12-10

6-1 ז׳,  אסתר,

בין  נחלק ״גיבור המגילה״ של התפקיד ״אסתר״, קרויה שהמגילה פי אף על כי הטוענים  יש

לאסתר. מרדכי

נקודות) שלפניך.  (3 הקטעים טענה זו על בסס א.

מרדכי, פני על אסתר של ליתרונה רָאיָה אלה בפסוקים הרואים יש .7-1 ח׳, אסתר, קרא ב.

המגילה. שם את להצדיק שיכול יתרון

נקודות) אלה.  (2 פרטים מפסוקים זו על שלושה תפיסה  בסס
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- 16 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 17 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

יחידות שתי במסגרת בו שלא בחרת מסכם בנושא aְחר הרביעי בפרק לב: שים
גב המחברת.  על את שמו הלימוד הראשונות, ורשום   

נקודות) 14) המסכם הנושא — רביעי פרק
מהשאלות 19-15. אחת על לענות זה עליך בפרק

ג-ד. מהסעיפים א-ב, ועל אחד מהסעיפים אחד על — על שני סעיפים ענה בשאלה שבחרת

נקודות) סה״כ — 14 — 7 נקודות; סעיף (לכל

במקרא ירושלים .15

ג-ד. מהסעיפים א-ב, ועל אחד מהסעיפים אחד בשאלה זו, ענה על בחרת  אם

לדת ה׳ תהפוך שאמונת כי ״הסכנה כותב ה׳ ״) אשר בחר העיר ״ירושלים — רופא (במאמרו א׳ א.

ביותר״. ממשית אפוא הייתה אלילית

.2 א׳, ב, מלכים י״ג, 23; ב, שמואל ;33 כ״א, י״ד, 22-18, (1) קרא בראשית,

נקודות) הכתובים האלה. (5 בעזרת טענתו מבסס את כיצד רופא  הסבר

(2 נקודות) זו?  סכנה למנוע כדי עשו לפי רופא, מה (2)

את כלומר חוויית ה״יחד״, למנות את אפשר הרגל לירושלים של עולי החוויות בין ב.

גורל. שותפות ביניהם שיש הרגשתם

בתהלים, ביטוי לידי זו חוויה באה פרקים בתהלים״), כיצד שני ״על (במאמרו עמיר י׳ לפי (1)

נקודות) 4) אותן.  והסבר שתי דוגמאות, הבא קכ״ב?

(3 נקודות)  .10-7 פ״ד, מתהלים, ודוגמה ,5 מ״ב, מתהלים, דוגמה לחוויה זו הבא (2)

ג׳, 12-9. קרא מיכה, ג.

הנביא. ותפיסת העם תפיסת ירושלים: לגורל ביחס תפיסות שתי מוצגות זה  בקטע

הסבר.  ?9-5 א׳, באיכה, ביטוי לידי באה מהן ואיזו תפיסות אלה, מה הן (1)

נקודות) 5) 

שונים). 12-9 (בפסוקים במיכה, ג׳, הנזכרים העם חטאים של שלושה Vָtט (2)

נקודות) 2) 

ג׳, 10-1. קרא עזרא, ד.

בירושלים. הדתי הפולחן את כדי לחדש שבי ציון שעשו פעולות שלוש ציין (1)

נקודות) 4) 

ִמנdֵ״. מתעבד להוא דתא די אלהך... דינה עבד די לא להוא ״וכל כתוב: ז׳, 26 בעזרא, (2)

דין״.] בו יֵעֶָׁשה אלוהיך... של החוק יעשה לא אשר ״וכל לעברית: [התרגום

בעקבות שיבת ציון,  שינויים נערכו הפולחני) התחום (מלבד  באיזה תחום נוסף

נקודות) 3) זה?  הסבר.   פסוק  לפי
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- 16 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 17 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

המקראי הסיפור .16

ג-ד. מהסעיפים א-ב, ועל אחד מהסעיפים אחד בשאלה זו, ענה על בחרת  אם

את המשנית מאירה הדמות לעתים המקראי״), בסיפור המשניות ״הדמויות (במאמרו א׳ סימון לפי א.

אירוניה. הראשית על ידי או את הדמות הסיטואציה

.33-28 י״ג, ב, שמואל ;22-8 שופטים, י״ט,  קרא

מהכתובים. לפי כל אחד טענתו של סימון את  הדגם

(מלכים הסיפור הבודד של (22-19 ;18-8 ב׳, ב, (מלכים ״הֶהקֵשר המיָדי״ כי זקוביץ׳ טוען י׳ ב.

המקראי״) בסיפור פרשנות מעגלי — עלה קרח׳ קרח (״ ׳עלה הסיפור. להבנת מסייע (25-23 ב׳, ב,

באלישע  הנערים שפגיעת הסיפור, של המידי מההקשר ללמוד אפשר כיצד הסבר (1) 

נקודות) הסברים. (4 שני בתשובתך הבא ביותר. קשה  הייתה

שניתן לנערים. בעונש מידה״ כנגד ״מידה של העיקרון ביטוי לידי בא הסבר כיצד (2)

נקודות) 3)

י״ח, 33-23. בראשית, קרא ג.

קישור או פנייה של במשפטים אברהם משתמש לאלוהים אברהם שבין בדו־שיח (1)

המיקוח. מטענות חלק שאינם

דמותו  לעיצוב תרומתם את בקטע, והסבר שחוזרים פעמיים כאלה משפטים שני  ציין

נקודות) אברהם.    (4 של

ושאלה שאלה רטורית 25-24 מפסוקים ציין בשאלות. משתמש בטיעוניו אברהם (2)

נקודות) 3) רטורית.      לא

העלילה. המשך את להבין המסייעים פרטים נמסרים (מצג) באקספוזיציה ד.

.2-1 י״א, ב, י׳, 19-18; שמואל קרא (1)

את  הסבר אירוני? באור המלך את מציג 1 י״א, ב, בשמואל הנמסר פרט  איזה

נקודות) האירוניה.     (4

הדמויות. בין המשפחה קשרי את מדגיש הכתוב 2-1 י״ג, ב, שבשמואל באקספוזיציה (2)

הסיפור. המשך להבנת הם מסייעים והסבר כיצד הם הOשרים, מה ציין

נקודות) 3) 
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- 18 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 19 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

במקרא ומנהיגים מנהיגות .17

ג-ד. מהסעיפים א-ב, ועל אחד מהסעיפים אחד בשאלה זו, ענה על בחרת  אם

ובין הגישה התורה״ ״השקפת מחלוקת בין ״משה״) מתאר (במאמרו ש״א ליונשטם א.

בישראל. האמונה המונותאיסטית בתולדות משה למקום שתפס בנוגע המחקרית,

את דבריך על בסס השקפת התורה. משה לפי מקומו של ליונשטם, מהו (1) הסבר, לדעת

נקודות) 4) .17-15 ג׳, שמות,

אחת. דעה הצג זו. בנוגע למחלוקת חוקרים דעות של כמה מביא ליונשטם (2)

נקודות) 3) 

הגמור״ של המנהיגות מגדיר כ״היפוכה מלמט המשטר שא׳ צורות שתי הן מה (1) ב.

נקודות) השופטים״)? (3 בתקופת כמנהיג ״השופט־המושיע (במאמרו  הכריזמטית

כריזמטית. מנהיגות אלה ובין משטר צורות בין ציין שני הבדלים מלמט, לפי (2)

נקודות) 4) 

י״ט, 16-15. ;24-21 י״ב, א, מלכים ;10-7 י״ב, שמואל ב, קרא ג.

המלך. בהנהגת עניינים שונים שבהם הנביא מתערב שלושה כתוב

הפסוקים. על תשובתך את בסס

חקיקה, צבאית, הנהגה מגוונים: בתחומים תפקידים ממלא משה ישראל, עם של כמנהיג ד.

שפיטה.

.35-31 כ״א, 16; כ״א, 2-1; במדבר, י״ח, שמות,  קרא

מהם, וכיצד. אחד בכל ממלא איזה תפקיד משה אלה, פי כתובים על  הסבר,
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- 18 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ 19 -תנ״ך, א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

במקרא האדם דמות .18

ג-ד. מהסעיפים א-ב, ועל אחד מהסעיפים אחד בשאלה זו, ענה על בחרת  אם

ההמשך לדור משמעויות שתי מוצא המקרא״), בספרות החיים שאחרי ״החיים (במאמרו זקוביץ׳ י׳ א.

האדם. עבור

.22-21 כ״ד, א, 1; שמואל - ד׳, 24 בראשית, ג׳,  קרא

אלה? מפסוקים לומד זקוביץ׳ משמעויות  אילו שתי

אברהם ביניהם?״), הניסיון שבו עמד — מה איוב העקדה וניסיון ש׳ יפת (במאמרה ״ניסיון לדעת ב.

מדבריה. לכך הוכחות שתי איוב. הבא עמד שבו מהניסיון גדול

.(27 א׳, (בראשית, אהים״ ״בצלם הביטוי בפירוש התלבטו רבים ג.

אותו׳... ברא אלוהים ׳בצלם בו נאמר ההשגה... השכלית ״ומפני הרמב״ם: פירוש את קרא (1)

והתואר״. התמונה לא השכלית, ההשגה של הצורה — בצלמנו׳ אדם  ׳נעשה

נקודות) 4) לפי הרמב״ם? אהים״ ״בצלם פירוש הביטוי מה

זהב]״. די דהב [=של צלם [=עשה] כתוב: ״נבוכדנצר מלכא עבד 1 ג׳, בדניאל, (2)

נקודות) זה? (3 פסוק לפי ״בצלם אהים״ מתפרש הביטוי כיצד

.9-1 י״א, בראשית, קרא ד.

בבראשית, א׳, 28? הכתוב לפי בבל, מגדל בסיפור האדם בני חטאו במה (1)

נקודות) 4) 

למגדל לו היו [=מדרגות] מעלות אלעזר, כ״ד): ״שבע שלפניך (פרקי דר׳ המדרש את קרא (2)

היו לא ומת, אדם נפל אם מכאן. הלבנים מכאן ויורדים את מעלים ממערבו. ושבע  ממזרחו

תעלה אימתי לנו, ׳אוי ואומרים: היו ישובים ובוכים אחת, לבנה נפלה ואם אליו,  שמים לב

״. תחתיה׳  אחרת

נקודות) 3) בבל?  מגדל בסיפור האדם בני של הנוסף החטא זה, מהו מדרש  לפי

הבא.) בעמוד 19 שאלה לב: (שים
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- 20 א- חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

במקרא החקלאות .19

ג-ד. מהסעיפים א-ב, ועל אחד מהסעיפים אחד בשאלה זו, ענה על בחרת  אם

מגי־מיתולוגי יסוד יסודות: שני יש האליליים בחגים כי טוען ״החגים״) (במאמרו קויפמן י׳ א.

דרמתי. ויסוד

נקודות) 3) אלה.  מיסודות כל אחד הסבר (1) 

נקודות) 4) אלה.  ליסודות מהחג האלילי בנוגע הישראלי החג במה שונה הסבר (2)

בהוראה את הקושי האביב?״), מסביר ולחודש מצרים יציאת לחג הראובני (במאמרו: ״מה נ׳ ב.

האביב״. ל״חודש מצרים יציאת של ההיסטורי המאורע את להצמיד

זה? קושי פותר השנה עיבור וכיצד הקושי,  מהו

הבצורת. במקרא הוא הנזכרים הקשים מפגעי הטבע אחד ג.

.6-1 י״ד, ירמיה, קרא (1)

נקודות) 4) אלה. בפסוקים המוצגות הבצורת, של תמונות שלוש  תאר

ס״ה. תהלים, קרא (2)

בצורת. בעקבות חובר זה מזמור כי הטוענים  יש

נקודות) 3) זו.  טענה לבסס מה אפשר על  הסבר

.15-1 ל״ב, קרא ירמיה, ד.

מדֹודֹו. שדה קונה מסופר כיצד ירמיהו 15-6 בפסוקים (1)

נקודות) 3) לידי ירמיהו.  הקרקע על הבעלות מטקס העברת שלושה פרטים  ציין

השדה? קניית סיפור את ירמיהו הביא מה לֵשם ,15 פסוק פי על (2)

נקודות) 4)  .5-1 בפסוקים ברקע המתואר  היעזר

! ה ח ל צ ה ב
ישראל היוצרים שמורה למדינת זכות

והספורט התרבות החינוך משרד ברשות אלא לפרסם או להעתיק אין



אקסטרניים לנבחנים בגרות הבחינה: סוג ישראל מדינת
2005 תשס״ה, קיץ הבחינה: מועד והספורט התרבות החינוך משרד

165 השאלון:  מספר

 

ך ״ נ ת
יח״ל) ל־5 (השלמה לימוד יחידות 3

ב חלק
לנבחן הוראות

ורבע. שעה משך הבחינה: א.

פרקים. שני זה בחלק מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  ב.

נקודות 20  — (10x2) — חמישי פרק

נקודות 12 — (4x 3) — שישי פרק

נקודות 32 — סה״כ  

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

מפות. בו שיש בתנ״ך להשתמש מותר  

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

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

ה׳. בצורת המפורש השם בא התנ״ך מן המצולמים בקטעים הערה:

וכדומה). חישובים פרקים, (ראשי כטיוטה שברצונך לכתוב כל מה נפרדים, בלבד, בעמודים הבחינה במחברת כתוב
הבחינה! לגרום לפסילת עלול הבחינה למחברת שמחוץ דפים כלשהן על טיוטות רישום טיוטה. עמוד כל ״טיוטה״ בראש רשֹום

כאחד. ולנבחנים לנבחנות ומכוונות זכר בלשון מנוסחות זה בשאלון ההנחיות

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/



ב- 2 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ ב- 3 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

ת ו ל א ש ה
נקודות) 20) חמישי פרק

נקודות). 10 — שאלה (לכל 22-20 מהשאלות שתיים על ענה

כ״ב, 27-23. קרא דברים, .20

על אילו עונשים מוטלים האונס, מקרי בין המקראי החוק מהי ההבחנה שעורך (1) א.

השונים?  האונס במקרי בעונשים להבדל הסיבה ומהי הנאנסת, ועל  האנס

נקודות) 3) 

שלפניך: (מספר 197) הִחתי את החוק גם קרא (2)

 dבבית ְתפס יומת. ואם מות חטא האיש הוא, (ושכב עמה) — בהר יתפוס אישה ״איש כי

תומת״. האישה הוא, מות חטא —

המקראי? החוק לעומת הִחתי, בחוק ולנאנסת לאנס העונשים בין ההבדל  מהו

נקודות) 3) 

תמר). אונס (סיפור 21-1 י״ג, ב, שמואל דינה); אונס 8-1 (סיפור ל״ד, קרא בראשית, ב.

האנסים? אבות התנהגות שונה ובמה האונס, מעשה לאחר האנסים התנהגות שונה  במה

נקודות)  4) 
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ב- 2 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ ב- 3 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.47-42 י״ז, 37-32, א, קרא שמואל .21
י״ז, 37-32  שמואל א,

י״ז, 47-42  שמואל א,

להבהיר בעבר כדי שקרה מאורע (=העלאת לאחור״ יש ״ַהaָָטה 37-32 בפסוקים א.

ההווה).  את
מבטא באמצעותה. שדוד הרעיון מהו אלה, וכתוב בפסוקים לאחור״ מהי ה״הבטה  הסבר

נקודות) 6) 
גָליָת. שאומר דברים על עונה דוד 47-42 בפסוקים ב.

(4 נקודות) דברים אלה.  על דוד שתי התשובות של ואת שני דברים שאומר גָליָת,  הבא
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ב- 4 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ ב- 5 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

מוצאים בכתוב ש״אין מציינות נוב״), וכוהני שאול — משפח או ״משפט (במאמרן שילה ות׳ מ׳ פרנקל .22

תמונות והתרחשויות של מרצף בנוי עם זאת, הסיפור... שאול... על וגלויים ביקורת מפורשים דברי

שאול״. על סמויה לביקורת את הקורא המנחות לכאורה, אובייקטיביות

נֹב כוהני בפרשת שאול על סמויה ביקורת המחברות, לדעת המשקפים, עניינים כתוב ארבעה

מהם. מכל אחד הביקורת העולה את א, כ״א-כ״ב), והסבר (שמואל

נקודות) 12) שישי  פרק
נקודות). 4 — שאלה (לכל 27-23 מהשאלות שלוש על ענה

.18-1 כ׳, בראשית, קרא .23

 

/5 בעמוד /המשך הבא.) בעמוד השאלה וסעיפי הקטע המשך לב: (שים
 



ב- 4 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ ב- 5 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

י״ב, 20-10. גם בראשית,  קרא

aְאֹור אברהם של מעשהו את לתאר המקראי הסופר רצה כ׳ בפרק כי הטוענים יש

י״ב. בפרק מתיאורו יותר חיובי

מבססים טענה זו. הם כיצד והסבר פרטים, שלושה כ׳ מפרק הבא

/6 בעמוד /המשך



ב- 6 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ ב- 7 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

כ״א, 17-15. קרא דברים, .24

בענייני ירושה. העוסקים סיפורים  במקרא יש

.5-1 ג׳, א, הימים דברי ;35-32 א׳, א, מלכים קרא  א.

תשובתך. את ובסס נמק שבדברים? הירושה חוק בהמלכת שלמה התקיים  האם

נקודות) 2) 

.22-18 י״א, ב, הימים דברי קרא ב.

שבדברים?  הירושה לחוק בהתאם היו להתנהגותו והמניע רחבעם התנהגות  האם

נקודות) 2) את תשובתך.  ובסס  נמק

במקרא״). ״הייבום (במאמרו מיטלמן י׳ לפי ענה .25

אחת) (נקודה הייבום?  של שתי המטרות הן מה  א.

נקודות) 2) שליפת הנעל ברות?  ומה מסמלת מסמלת חליצת הנעל בדברים, מה (1) ב.

אחת) (נקודה מיטלמן? הסבר.  זה, לדעת נובע הבדל ממה (2)

/7 בעמוד  /המשך



ב- 6 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ ב- 7 -תנ״ך, חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

.12-1 א׳, שמואל ב, קרא .26

.5-4 ל״א, שמואל א, גם  קרא

ל״א, א, המתואר בשמואל שלפניך) לבין העמלקי (בקטע שמספר הנער הסיפור בין

אי־התאמות. יש

(2 נקודות) הסיפורים.  בין שלוש אי־התאמות ציין א.

סיפורו. את מלִבו בדה שהנער העמלקי יש הטוענים אלה, אי־התאמות סמך על ב.

נקודות) 2) כך.  לנהוג המניע של הנער להיות היה יכול מה  הסבר

הבא.) בעמוד 27 שאלה לב: (שים

/8 בעמוד /המשך



ב- 8 - חלק ,165 מס׳ תשס״ה, קיץ תנ״ך,

השיר שלפניך. קרא את .27

פגיס ד׳ ה / האַחֲרֹונ ׁשאּול zְפlִַת

בשיר. 4-1 הנרמזים בשורות שאול פרטים מחיי שני ציין א.

נקודות) 2)  .10 י״א, - 20 י׳, א, להיעזר בשמואל  תוכל

נקודות) בשיר? (2 7-5 בשורות נרמזים שאול מחיי שני אירועים אילו ב.

5   

10 

! ה ח ל צ ה ב
ישראל היוצרים שמורה למדינת זכות

והספורט התרבות החינוך משרד ברשות אלא לפרסם או להעתיק אין


