
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 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  — 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'.

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, י"א, 9-1.  .1
 

הבא מן הקטע שלפניך שתי דוגמאות המלמדות על האחדות של בני האדם, והסבר אותן.         )6 נקודות(  )1( א. 

כתוב מטרה אחת שביקשו בני האדם להשיג באמצעות האחדות. בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(  )2(

ציין שתי פעולות של האל שנועדו למנוע מבני האדם להיות מאוחדים. בסס את דבריך על הכתוב.      )1(  ב. 

)6 נקודות(  

יש הטוענים שהפעולות של האל נעשו למען בני האדם.  )2(

בחר באחת מפעולות האל, והסבר את תרומתה לבני האדם.       )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/



תנ"ך, קיץ תש"ף, מס' 1284 - 3 -

שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 4

/המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, כ"ג.  .2

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 5/
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מהו האירוע שבעקבותיו ניהל אברהם משא ומתן עם אנשי חת, ומה ביקש אברהם?         )4 נקודות( א. 

קרא פסוקים 17-3 שלפניך. ב. 

בפסוקים אלה אברהם מנהל משא ומתן עם אנשי חת בנימוס.   )1( 

הבא ראיה אחת המלמדת על פנייה מנומסת אל אנשי חת, והסבר אותה.         )6 נקודות( 

אברהם מתעקש לשלם אף על פי שהציעו לו לקבל חינם את מה שביקש.   )2( 

הבא ראיה אחת להתעקשות זו, והסבר מדוע הוא מתעקש לשלם.        )10 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמות, ג', 14-1.  .3

)שים לב: סעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 7/
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קרא פסוקים 9-7 שלפניך. א. 

על פי פסוקים אלה, תאר את מצב העם במצרים, וציין שני שינויים לטובה הצפויים לעם. בסס את דבריך על הכתוב.          

)8 נקודות(

קרא פסוקים 14-10 שלפניך. ב. 

משה מסרב לקבל עליו את התפקיד שה' מטיל עליו. הסבר סיבה אחת אישית לסירוב של משה וסיבה אחת   )1(

הקשורה בעם )סך הכול — שתי סיבות(. בסס את דבריך על הכתוב.      )8 נקודות(

הבא פתרון אחד שאלוהים מציג למשה כדי לשכנע אותו שיקבל עליו את התפקיד, והסבר את הפתרון.     )2( 

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני — עם וארצו  )60 נקודות( 
ענה על שלוש מן השאלות 7-4 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא שמואל א, א', 17-9.  .4 

חנה מתפללת לאלוהים ונודרת נדר. א. 

הסבר את הנדר שנדרה חנה.        )7 נקודות(  )1(

הבא ראיה אחת המלמדת שחנה פונה אל ה' בכניעה ולא בדרישה, והסבר אותה.       )7 נקודות(  )2(

מדוע היחס של עלי הכוהן כלפי חנה על פי פסוקים 14-13 עלול לעורר ביקורת? נמק את דבריך ובסס אותם   ב. 

על הכתוב.        )6 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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קרא מלכים א, ג', 28-16.   .5

מהי המחלוקת שהובאה לפני שלמה המלך?         )4 נקודות(  )1( א. 

כתוב שני עניינים שהקשו על שלמה המלך להכריע )להחליט( במחלוקת זו, והסבר אותם.         )6 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 27-24 שלפניך.  ב. 

הסבר את ההצעה שהציע שלמה המלך כדי להכריע במחלוקת.        )4 נקודות(  )1(

לדעתך, האם בהצעה של המלך באה לידי ביטוי חוכמתו? נמק את דבריך.       )6 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 10/
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קרא מלכים ב, כ"ה, 12-1.  .6

קרא פסוקים 7-6 שלפניך. א. 

על פי פסוקים אלה,  תאר את עונשו של המלך צדקיהו.         )4 נקודות(  )1(

קרא גם מלכים ב, כ"ד, 20-17, וכתוב מדוע נענש צדקיהו בעונש כה חמור.         )8 נקודות(  )2(

על פי הקטע שלפניך, התנהגותו של המלך משפיעה גם על גורל העם. ב. 

הבא מן הפסוקים שתי דוגמאות להשפעות על גורל העם, והסבר כל דוגמה.        )8 נקודות(  

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

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

קרא ירמיה, כ"ח, 11-1.  .7

בפסוקים 4-3 חנניה מזכיר אירוע היסטורי שהתרחש ביהודה.  )1( א. 

מהו האירוע, ובאיזו שנה לועזית הוא התרחש?         )6 נקודות(  

הבא דרך אחת שחנניה משתמש  בה כדי לשכנע את קהל שומעיו באמיתות נבואתו, והסבר אותה.           )2( 

)6 נקודות(

יש הטוענים כי בעקבות נבואת חנניה,לא היה ירמיה בטוח באמיתות הנבואה שהוא עצמו ניבא לעם. ב. 

בסס טענה זו על פי הנאמר בפסוק 6 או על פי הנאמר בפסוק 11. הסבר את דבריך.         )8 נקודות(  


