
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 תשפ"א, 2021 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

001361 מספר השאלון:   

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

בשאלון זה פרק אחד ובו שבע שאלות. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  ב. 

עליך לענות על ארבע שאלות.  25x4 = 100 נקודות     

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

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

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

התרכז בנושא. בסס את דבריך על הכתוב.  )2(   

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

מועד קיץ
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השאלות
ענה על ארבע מן השאלות 7-1  )לכל שאלה — 25 נקודות(.

קרא בראשית, פרק ל"ח, פסוקים ו'-ל'.  .1

קרא גם את דברי ע' רמון שלפניך. א.  

"]...[ מתחדדים שבעתיים תבונתה וחזונה הנדיר של תמר, שהבחינה בכך שגאולת המשפחה והשבט כרוכות   

בגאולתה הפרטית והאישית ]...[".

)ע' רמון, "לב הארי של תמר", בתוך: קוראות מבראשית )עורכת: ר' רביצקי(, ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 2008, עמ' 295(

על פי פסוקים ו'-ל', הסבר מהי הגאולה האישית שהשיגה תמר לאחר שביצעה את תוכניתה.   )1(

בסס את דבריך על הכתוב.         )10 נקודות(  

הסבר כיצד הביאה התוכנית של תמר גם לגאולת המשפחה והשבט.        )7 נקודות(  )2(

הסבר שתי התלבטויות שהיו לתמר כשעמדה לבצע את תוכניתה.        )8 נקודות( ב. 

קרא שמות, פרק א', פסוקים ט"ו-כ"ב.  .2

קרא פסוקים ט"ז-י"ז.  )1( א. 

המיילדות נאלצו להתמודד עם שני צווים סותרים: צו המלך וצו המצפון. הסבר קביעה זו ובסס אותה על   

הכתוב.         )8 נקודות(

קרא פסוק י"ט ואת דברי ש' גרג'י שלפניך.  )2(

"פרק זה ]...[ הוא שיר הלל לנשים אשר מסרבות להיכנע לתכתיבים גבריים המצווים לקחת חיים ]...[   

בדרכן המיוחדת, לא המתריסה, לא הלוחמנית, בדרכן החכמה ובעלת החמלה תפעלנה למען החיים".

)ש' גרג'י, "אחוות נשים, חוכמת נשים", שמות, א', 929 תנ"ך ביחד(

על פי פסוק י"ט, הסבר כיצד חוכמתן של המיילדות באה לידי ביטוי בדבריהן לפרעה.       )10 נקודות(  

יש הטוענים כי הפעולה של המיילדות גרמה להחמרת הגֵזרה של פרעה. האם אתה מסכים עם טענה זו? ב. 

נמק את דבריך.         )7 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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קרא במדבר, פרק י"ב.  .3

הסבר על פי הכתוב מדוע יש אמת בדברים של מרים ואהרֹן שמשה פגע במעמדם בהנהגת העם.      )6 נקודות(  )1( א. 

הסבר את תשובת ה' על דברי מרים ואהֹרן. בסס את דבריך על הכתוב.        )8 נקודות(  )2(

חז"ל פירשו את דבריה של מרים כלשון הרע. ב. 

קרא את הקטע מן המדרש שלפניך, המדמה את לשון הרע לחץ.  

"החץ, כיוון שירה אותו והלך, אפילו מבקש להחזירו, אינו יכול להחזיר".           
)מדרש שוחר טוב, ק"כ(          

על פי המדרש, מהו הנזק שעלול להיגרם מלשון הרע?          )6 נקודות(   )1(

הסבר את הנזק שלדעתך עלול להיגרם למשה בעקבות לשון הרע שדיברו מרים ואהֹרן.         )5 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 4/



תנ"ך, קיץ תשפ"א, מס' 001361- 4 -

קרא במדבר, פרק כ"ב, פסוקים א'-ל"ה.  .4

/המשך בעמוד 5/)שים לב: המשך הקטע והשאלות בעמוד הבא.(
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על פי פסוקים א'-כ' שלפניך, הסבר שתי אזהרות שהזהיר ה' את בלעם. בסס את דבריך על הכתוב.      )1(  א. 

)5 נקודות(  

על פי פסוקים כ"א-ל"ה שלפניך, התנהגות האתון מאירה את בלעם באור אירוני. הסבר קביעה זו ובסס   )2(

אותה על הכתוב.        )10 נקודות(

יש הטוענים כי בלעם קילל את עם ישראל בגלל תאוות כסף, ויש הטוענים כי הוא קילל בגלל שנאה לעם ישראל. ב. 

לדעתך, איזה מן הטיעונים האלה הניע את בלעם? נמק את תשובתך ובסס אותה על הכתוב.     )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/



תנ"ך, קיץ תשפ"א, מס' 001361- 6 -

קרא יהושע, פרק ב', פסוקים א'-ט"ז.  .5

/המשך בעמוד 7/
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הסבר מהו המניע של רחב בדבריה לשליחי מלך יריחו, ומהו המניע שלה בדבריה למרגלים. בסס את דבריך   )1(  א. 

על הכתוב.      )6 נקודות(   

קרא פסוק י"ב שלפניך.  )2(

רחב מדגישה בדבריה את התלות ההדדית בין גורלה ובין גורל המרגלים. הסבר קביעה זו על פי הפסוק וציין   

את המילה המדגישה בדבריה את התלות ההדדית.         )6 נקודות(

קרא פסוק א' ופסוקים ט'-י"א שלפניך. ב. 

יש הטוענים כי בפסוקים אלה יש ביקורת מרומזת על יהושע. הסבר את הביקורת.        )8 נקודות(  )1(

לדברי חז"ל, רחב התגיירה )מגילה, יד, ע"ב(.  )2(

כיצד אפשר לבסס את דברי חז"ל על פסוקים ט'-י"א? הסבר את דבריך.        )5 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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קרא מלכים א, פרק י"ח, פסוקים א'-כ'.  .6

/המשך בעמוד 9/
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אליהו ועובדיהו פעלו נגד שלטון אחאב ואיזבל. עובדיהו השתייך למערכת השלטונית ואליהו לא השתייך אליה. א. 

הסבר כיצד פעל כל אחד מהם. בסס את דבריך על הכתוב.         )7 נקודות(  )1(

לדעתך, מה הייתה דרך הפעולה היעילה יותר נגד שלטון אחאב, הדרך של עובדיהו או הדרך של אליהו? נמק   )2(

את דבריך ובסס אותם על הכתוב.      )8 נקודות(

על פי הקטע שלפניך, יש הטוענים שאחאב הוא שפעל לטובת העם בזמן הבצורת, ויש הטוענים שאליהו הוא שפעל  ב. 

לטובת העם בזמן הבצורת.

לדעתך, מי מהם פעל לטובת העם? נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.        )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 10/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 10 -

קרא מלכים א, פרק כ"ב, פסוקים ט'-כ"ג.  .7

לדעתך, מדוע ביקש יהושפט מלך יהודה לקרוא למיכיהו בן־ימלה לאחר ששמע את נבואת הנביאים האחרים?    )1( א. 

הסבר את דבריך.        )6 נקודות(  

מהי הדילמה שהייתה למיכיהו כשבא לנבא לשני המלכים? נמק את דבריך.        )8 נקודות(    )2(

הנביא מיכיהו מנבא שתי נבואות סותרות. ציין מה הן שתי הנבואות הסותרות.        )6 נקודות(  )1( ב. 

על פי הכתוב, הסבר מה גרם לסתירה זו.        )5 נקודות(  )2(


