
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 
חורף תש"ף, 2020 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  —               סך הכול 

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'.

כיתות י"ב
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השאלות
פרק ראשון — ראשית  )40 נקודות(

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

קרא בראשית, א', 31-6.  .1

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

/המשך בעמוד 3/
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הבא מן הקטע דוגמה אחת המוכיחה שהאל תכנן את שלבי הבריאה, ודוגמה אחת להתפעלות של האל   )1(  א. 

מן הבריאה. הסבר כל אחת מן הדוגמאות.         )4 נקודות(  

על  מה מעיד תכנון שלבי הבריאה, ועל מה מעידה ההתפעלות של האל מן הבריאה? הסבר את דבריך.  )2( 

)4 נקודות(

תיאור בריאת הרקיע )פסוקים 8-6( ותיאור בריאת האדם )פסוקים 28-26( אינם מסתיימים בביטוי   ב. 

"וירא אלֹהים כי טוב".

מדוע הביטוי "וירא אלֹהים כי טוב" אינו מוזכר בסיום בריאת הרקיע? בתשובתך היעזר בפסוקים 10-9.  )1(

)6 נקודות(  

מדוע הביטוי "וירא אלֹהים כי טוב" אינו מוזכר בסיום בריאת האדם? בתשובתך היעזר בפסוק 31.  )2(

)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, י"ח, 32-20.  .2

קרא פסוקים 21-20 שלפניך. א. 

דברי ה' בפסוק 21 מעוררים קושי תאולוגי )דתי־אמוני(. הסבר את הקושי.         )4 נקודות(  )1(

יש פרשנים שלמדו מפסוקים 21-20 שפסק דין שעוסק בחיי אדם צריך להתבסס על עדות ראייה.   )2( 

הסבר על מה מבוססת פרשנות זו.        )6 נקודות(

קרא פסוקים 32-23 שלפניך.  ב. 

בפסוקים 24-23 באות לידי ביטוי שתי תפיסות גמול שונות.  )1(

הסבר את תפיסת הגמול הבאה לידי ביטוי בפסוק 23 ואת תפיסת הגמול הבאה לידי ביטוי בפסוק 24.  

)4 נקודות(  

קרא גם בראשית, כ"ב, 3-1.  )2(

תגובת אברהם על דברי אלוהים על פי פסוקים 32-23 בקטע שלפניך שונה מתגובתו על דברי אלוהים על פי   

בראשית, כ"ב, 3-1. 

כתוב כיצד הגיב אברהם על דברי אלוהים בכל אחד מן הקטעים, והסבר על מה מעיד ההבדל בין שתי התגובות.  

)6 נקודות(  
/המשך בעמוד 5/
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קרא שמות, ב', 14-11.  .3

על פי הקטע שלפניך, תאר את שני האירועים שבהם התערב משה, והסבר כיצד הוא פעל בכל אחד מהם.  )1( א.  

בסס את דבריך על הכתוב.         )6 נקודות(  

מה לדעתך הייתה מטרת פעולתו של משה בשני האירועים, ומה אפשר ללמוד ממעורבתו בהם על התאמתו    )2(

לתפקיד שימלא בעתיד?         )6 נקודות(

הפעולות האלה של משה עוררו התנגדות בקרב בני עמו. ב.  

הבא ראיה אחת להתנגדות זו, והסבר אותה.         )4 נקודות(  )1(

לדעתך, האם התנגדות זו מוצדקת? נמק את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.         )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 6/
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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, 23-13; שמואל א, כ"ח, 11-3.  .4

שמואל א, ט"ז, 23-13

)שים לב: קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 7/
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שמואל א, כ"ח, 11-3

על פי שני הקטעים שלפניך, המצב הנפשי של שאול קשה.

בסס קביעה זו על דוגמה אחת משמואל א, ט"ז, 23-13 ועל דוגמה אחת משמואל א, כ"ח, 6-5, והסבר כל דוגמה  א.  

)סך הכול — שתי דוגמאות(.         )10 נקודות(

על פי כל  אחד מן הקטעים שלפניך, הסבר כיצד שאול מנסה להתמודד עם מצבו.         )6 נקודות(  )1( ב.  

על פי הקטע בשמואל א, כ"ח, 11-3, הדרך שנקט שאול כדי לפתור את מצוקתו מעוררת קושי.  )2(

הסבר מהו הקושי הזה.         )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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קרא שמואל ב, ז', 17-1.  .5

קרא פסוקים 3-1 שלפניך.  א. 

מהו הנימוק של דוד לרצונו לבנות בית לארון ה'?         )5 נקודות(   )1(

כתוב מניע אפשרי אחר לרצון של דוד לבנות בית לארון ה'.         )3 נקודות(   )2(

קרא פסוק 5 ופסוק 11 שלפניך. הסבר את המשמעות של המילה "בית" בכל אחד מן הפסוקים, וכתוב מה    )1( ב.  

מדגיש השימוש במילה "בית" בפסוק 11.         )8 נקודות(   

הבא מפסוקים 17-12 שתי הבטחות שהבטיח ה' לדוד.         )4 נקודות(  )2(
/המשך בעמוד 9/
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קרא ישעיה, ב', 4-1.  .6

על פי הקטע שלפניך, ציין שתי סיבות לעלייה של הגויים להר ֵבית ה'.         )4 נקודות(  )1( א. 

כיצד תשפיע עליית הגויים להר ֵבית ה' על המצב בעולם? בסס את תשובתך על שתי דוגמאות מן הקטע.   )2(

)8 נקודות(  

לדעתך, על פי הנבואה שלפניך, האם באחרית הימים יהיה עם ישראל העם הנבחר, או יהיה עם ככל העמים? ב.  

נמק את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.         )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 10/
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קרא ירמיה, כ"ח.  .7

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

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

קרא פסוקים 11-1 שלפניך. א. 

חנניה מנבא על שינויים שיתרחשו בעתיד ביהודה.  )1(

הבא מן הפסוקים ראיה לשינוי בתחום הפוליטי וראיה לשינוי בתחום הדתי, והסבר כל אחת מן הראיות.  

)6 נקודות(  

ציין מהו המעשה הסמלי שעשה חנניה, והסבר כיצד מעשה זה ממחיש את נבואתו.         )6 נקודות(  )2(

על פי פסוקים 17-15, ירמיה מנבא שחנניה ייענש על נבואת השקר שלו. ב. 

הסבר כיצד העיקרון של "מידה כנגד מידה" בא לידי ביטוי באמצעות השימוש החוזר בשורש ש-ל-ח בפסוקים   

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


