
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 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'.
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השאלות
פרק ראשון — ראשית  )40	נקודות(

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

קרא	בראשית,	ט',	7-1.  .1
	

על	פי	פסוקים	אלה,	כתוב	ֶהיֵתר	)אישור(	אחד	ושני	איסורים	שהטיל	אלוהים	על	ֹנח	ובניו,	והסבר	אותם. 	)1( א.	

בסס	את	דבריך	על	הכתוב.									)6	נקודות( 	 	

אלוהים	בירך	את	האדם	אחרי	בריאתו	)בראשית,	א',	29-28(.	הסבר	מדוע	ברכה	דומה	חוזרת	גם	בקטע	 	)2(

שלפניך.									)6	נקודות(

קרא	את	פסוק	6	שלפניך. ב.	

בפסוק	זה	בא	לידי	ביטוי	ערך	קדושת	חיי	האדם. 	

)8	נקודות( הסבר	את	הנימוק	המובא	בפסוק	זה	לשמירה	על	חיי	האדם.	 	

/המשך	בעמוד	3/
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קרא	בראשית,	כ"ג,	9-1. 	.2

קרא	פסוקים	4-1	שלפניך	וגם	בראשית,	י"ז,	8. א.	

על	פי	בראשית,	י"ז,	8,	מה	הבטיח	אלוהים	לאברהם?									)4	נקודות( 	)1( 	

בין	הבטחה	זו	ובין	דבריו	של	אברהם	בפסוק	4	שלפניך	אין	התאמה. 	)2( 	

הסבר	מהי	אי־התאמה	זו.									)6	נקודות( 	 	

קרא	פסוקים	9-3	שלפניך. ב.	

מה	ביקש	אברהם	מאנשי	ֵחת,	ומה	הציעו	אנשי	ֵחת	לאברהם?									)6	נקודות(	 	)1(

הסבר	מדוע	סירב	אברהם	לקבל	את	ההצעה	הזאת.								)4	נקודות( 	)2(

/המשך	בעמוד	4/
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קרא שמות, א', 19-7.  .3

ציין שתי גֵזרות שהטיל מלך מצרים על בני ישראל כדי לצמצם את הריבוי שלהם, והסבר כיצד כל אחת מן הגֵזרות  א.	

הייתה אמורה לתרום לצמצום הריבוי שלהם.         )10 נקודות(

על פי פסוקים 19-15 שלפניך, המיילדות נוהגות באומץ לב. ב. 

בסס קביעה זו על דוגמה מן הכתוב, והסבר מדוע נדרש אומץ לב כדי לפעול כך.       )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/
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שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 6

/המשך	בעמוד	6/



תנ"ך,	קיץ	תשע"ט,	מס'	1284 -	6	-

פרק שני — עם וארצו  )60	נקודות(	
ענה	על	שלוש	מן	השאלות	7-4	)לכל	שאלה	—	20	נקודות(.

קרא	שמואל א,	כ"ח,	19-3.  .4 

/המשך	בעמוד	7/)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(
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קרא	פסוק	3	ופסוקים	11-7	שלפניך. א.	

הסבר	מהי	הסתירה	בין	הכתוב	בפסוק	3	ובין	הכתוב	בפסוקים	11-7.									)6	נקודות(

קרא	פסוקים	6-4	ופסוקים	19-15	שלפניך. ב.	

שאול	במצוקה	ומקווה	ששמואל	יעזור	לו.	הסבר	שתי	סיבות	למצוקה	של	שאול.									)6	נקודות( 	)1(

דברי	שמואל	גרמו	לשאול	אכזבה.	הבא	מן	הכתוב	שתי	דוגמאות	לדברים	שִאכזבו	את	שאול,	והסבר	מדוע	 	)2(

שמואל	אומר	דברים	אלה.								)8	נקודות(

/המשך	בעמוד	8/
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קרא	מלכים א,	י"ב,	15-1.	  .5

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך	בעמוד	9/
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בקטע	שלפניך	מתואר	משא	ומתן	בין	רחבעם	ובין	העם. א.	

הבא	ראיה	אחת	לרצון	של	העם	לשתף	פעולה	עם	רחבעם,	והסבר	אותה.									)5	נקודות( 	)1(

הבא	ראיה	אחת	לרצון	של	רחבעם	לשתף	פעולה	עם	העם,	והסבר	אותה.									)5	נקודות(  )2(

לדעתך,	מדוע	לא	קיבל	רחבעם	את	עצת	הזקנים,	ומדוע	קיבל	את	עצת	הילדים?	הסבר	את	דבריך	ובסס	אותם	  ב. 

על	הכתוב.									)10	נקודות(

/המשך	בעמוד	10/
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קרא	מלכים ב,	כ"ד,	17-8. 	.6

מהו	האירוע	ההיסטורי	המתואר	בפסוקים	אלה,	ובאיזו	שנה	)לועזית(	הוא	התרחש?									)2	נקודות( 	)1( א.	

אירוע	זה	פגע	בממלכת	יהודה	וגרם	לה	נזק	כלכלי,	מדיני,	צבאי	וחברתי.	 	)2(

הדגם	והסבר	שניים	מן	הנזקים	האלה.									)8	נקודות( 	

על	פי	פסוק	12,	הסבר	את	המעשה	שעשה	יהויכין.									)4	נקודות( 	)1( ב.	

לדעתך,	האם	כך	צריך	לנהוג	מנהיג	בשעת	צרה	לאומית?	נמק	את	תשובתך.								)6	נקודות( 	)2(

/המשך	בעמוד	11/
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בהצלחה!
זכות	היוצרים	שמורה	למדינת	ישראל

אין	להעתיק	או	לפרסם	אלא	ברשות	משרד	החינוך

קרא	ישעיה,	א',	3-1;	17-15. 	.7

ישעיה,	א',	3-1

ישעיה,	א',	17-15

		 על	פי	פסוקים	3-2,	כתוב	מהי	התלונה	של	ה'	כלפי	העם,	והסבר	אותה	באמצעות	אחת			מן	המטפורות	 	)1( א.	

שבפסוקים	אלה.	בסס	את	דבריך	על	הכתוב.									)8	נקודות( 	

על	פי	פסוק	15,	מהי	התלונה	הנוספת	של	ה'	כלפי	העם?									)6	נקודות( 	)2(

על	פי	פסוקים	17-16,	מהי	ההתנהגות	הרצויה	של	העם	בעיני	ה'?	בסס	את	דבריך	על	הכתוב.									)6	נקודות( ב.	


