
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף תשע"ט, 2019 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

1284 מספר השאלון:   

תנ"ך
לעולים חדשים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים וחצי. א. 

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

נקודות  40  —   )20x2(  — פרק ראשון 

נקודות  60  —   )20x3(  — פרק שני  
נקודות  100  —          סה"כ 

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

מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם.     

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

מותר להשתמש במילון לועזי-עברי / עברי-לועזי.     

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'.

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

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — ראשית  )40 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 3-1 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא בראשית, א', 19-3.  .1

בקטע שלפניך חוזר הביטוי "ויאמר אלֹהים".  )1( א. 

הסבר מהו התפקיד של החזרה על ביטוי זה בתיאור הבריאה.       )5 נקודות(  

ציין ביטוי נוסף )מילה או מילים( החוזר בקטע, והסבר את תפקידו של ביטוי זה בתיאור הבריאה.      )5 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 18-14 שלפניך.  ב. 

 במזרח הקדום הייתה תפיסה שהשמש, הירח והכוכבים הם ֵאלים.

הבא מפסוקים אלה שתי ראיות השוללות תפיסה זו, והסבר כל אחת מן הראיות.         )10 נקודות(
/המשך בעמוד 3/



תנ"ך, חורף תשע"ט, מס' 1284 - 3 -

קרא בראשית, ל"ז, 27-15.  .2

קרא פסוקים 20-15 שלפניך.  א. 

מה האחים מתכננים לעשות ליוסף, ומדוע הם רוצים לעשות זאת? בסס את דבריך על פסוקים אלה.         )4 נקודות(

קרא פסוק 22 ופסוקים 27-26 שלפניך.  ב. 

ראובן ויהודה מתנגדים לתוכנית של האחים.

הסבר את הנימוק המוסרי שלהם ואת ההצעה שהציע יהודה. בסס את דבריך על הכתוב.         )10 נקודות(  )1(  

לדעתך, מדוע קיבלו האחים את ההצעה של יהודה? בסס את דבריך על ראיה אחת מן הכתוב.         )6 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 4/
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קרא שמות, י"ד, 31-15.  .3

ְרֹעה ואנשיו אחרי בני ישראל. קרא פסוקים 18-17 שלפניך. על פי פסוקים אלה, רדפו ּפַ א.  

יש הטוענים כי הרדיפה של פרעה אחרי בני ישראל לא נעשתה מבחירה חופשית שלו.   )1(   

הסבר את הטענה, ובסס אותה על ראיה אחת מן הכתוב.      )6 נקודות(  

קרא גם שמות, א', 14-8.   )2( 

על פי פסוקים אלה, ציין סיבה אפשרית שבגללה רדף פרעה אחרי בני ישראל הבורחים ממצרים.       )6 נקודות(

קרא פסוקים 31-24 שלפניך. מהי המסקנה של בני ישראל, ומהי המסקנה של המצרים בעקבות  ב.  

/המשך בעמוד 5/נס ים סוף? בסס את דבריך על הכתוב.       )8 נקודות(
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פרק שני  — עם וארצו  )60 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 7-4 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא שמואל א, ט"ז, 12-1.  .4

בקטע שלפניך שמואל בא לבית לחם כדי להמליך את אחד מבניו של ישי למלך חדש על ישראל.

מדוע חשב שמואל שאליאב בן ישי מתאים להיבחר למלך? בסס את דבריך על הכתוב.      )6 נקודות(  )1( א.  

"כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" )פסוק 7(.  )2(

על פי פסוק זה, לה' ולאדם יש דרכים שונות לבחון את בני האדם. מהו ההבדל בין שתי הדרכים? הסבר את דבריך.         

)8 נקודות(

קרא פסוק 11 שלפניך.  ב.  

התשובה של ישי לשמואל מעידה כי ישי חשב שדוד אינו מתאים להיבחר למלך. הבא מן הכתוב שתי ראיות לביסוס קביעה זו, 

והסבר את דבריך.      )6 נקודות(
/המשך בעמוד 6/
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קרא מלכים א, י"ב, 24-21; 30-26.  .5

מלכים א, י"ב, 24-21  

מלכים א, י"ב, 30-26

קרא פסוקים 24-21 שלפניך.  א. 

מה ניסה רחבעם להשיג באמצעות המעשה המתואר בפסוק 21? בסס את דבריך על הכתוב.         )4 נקודות(   )1(

מהי הביקורת המופנית כלפי המעשה של רחבעם? הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.       )6 נקודות(   )2(

קרא פסוקים 30-26 שלפניך. ב.  

מהי ההתרחשות שממנה חשש ירבעם, ומהו המעשה שעשה כדי למנוע אותה? בסס את דבריך על הכתוב.          )1( 

)6 נקודות(

מהי הביקורת המופנית כלפי המעשה של ירבעם? הסבר, ובסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 7/
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קרא מלכים ב, י"ז, 33-24.  .6

הסבר מהי התופעה שבה נתקלו התושבים החדשים שהביא מלך אשור לשומרון.      )6 נקודות(  )1( א. 

כיצד פירשו התושבים החדשים את התופעה, ומה עשו כדי להתמודד עם התופעה?        )6 נקודות(   )2(

על פי פסוקים 33-32, דרך עבודת ה' של התושבים החדשים הייתה מוטעית )לא נכונה(.   ב.  

הסבר קביעה זו, ובסס אותה על הכתוב.       )8 נקודות(

/המשך בעמוד 8/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

קרא עזרא, א', 7-1.  .7

באיזו שנה )לועזית( הוכרזה הצהרת כורש?        )2 נקודות(   )1( א. 

הבא מן הקטע שלפניך שתי ראיות המוכיחות כי בהצהרת כורש בא לידי ביטוי רצון טוב כלפי הגולים מיהודה,   )2( 

והסבר אותן.        )8 נקודות(

בפסוקים 7-6 מוזכרים "כלים" שקיבלו שבי ציון לפני חזרתם ליהודה. ב. 

מי נתן את כלי הכסף המוזכרים בפסוק 6, ולאיזו מטרה הם ניתנו?         )5 נקודות(   )1(

החזרת הכלים המתוארת בפסוק 7 קשורה לאירוע המתואר במלכים ב, כ"ה, 17-13. הסבר קביעה זו על פי שני הקטעים.          )2(

)5 נקודות(


