מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
חורף תשפ"א2021 ,
1264

שים לב :בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות.
יש לענות על השאלות על פי הנחיות אלה.

תנ"ך

לעולים חדשים

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
פרק ראשון		 —

( 48 — )24x2נקודות

פרק שני 		 —

( 24 — )24x1נקודות

פרק שלישי		 —

( 28 — )28x1נקודות
סך הכול

ג.

—  100נקודות

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

				

מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם.

				

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

				

מותר להשתמש במילון לועזי-עברי  /עברי-לועזי.

ד.

הוראות מיוחדות:

		

( )1אל תעתיק את השאלה; כתוֹ ב את מספרה בלבד.
( )2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.

הערה :בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.
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/
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השאלות
פרק ראשון — בראשית

תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1264

( 48נקודות)

ענה על שתיים מן השאלות ( 3-1לכל שאלה —  24נקודות).
בכל שאלה שבחרת ,ענה על סעיף א (חובה) ,ועל אחד מן הסעיפים ב-ג (לסעיף א —  10נקודות; לסעיפים ב-ג —  14נקודות).
.1

קרא בראשית ,פרק כ"א ,פסוקים א'-כ"א.
ענה על סעיף א (חובה).
א.

בפרק זה מסופר על גירוש הגר וישמעאל מבית אברהם.
קרא פסוקים ח'-י"ב.
( )1מי יוזם את הגירוש של ישמעאל והגר ומדוע? בסס את דבריך על הכתוב.

( 5נקודות)

( )2כיצד אברהם מתייחס ליוזמת הגירוש ,ומהי הסיבה ליחס זה?
כיצד אלוהים מתייחס ליוזמה זו ,ומהי הסיבה ליחס זה?
הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.

( 5נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא פסוקים י"ד-ט"ז.
( )1על פי פסוקים י"ד-ט"ו ,ציין שתי פעולות שאברהם עושה ,והסבר מדוע הן יכולות לעורר כלפיו ביקורת.
( 7נקודות)
( )2על פי פסוקים ט"ו-ט"ז ,תאר את המעשה שהגר עושה .האם לדעתך מוצדק לבקר מעשה זה?
נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.

ג.

( 7נקודות)

( )1קרא בראשית ,פרק כ"א ,פסוקים י"ז-י"ט וגם בראשית ,פרק כ"ב ,פסוקים י"ב-י"ג.
בשני הסיפורים נִגלה פתאום לעיני ההוֹ ֶרה (הגר או אברהם) הפתרון להצלת הבן.
תאר כיצד ניצל ישמעאל ,ותאר כיצד ניצל יצחק .בסס את דבריך על שני הכתובים.

( 8נקודות)

( )2על פי בראשית ,פרק כ"א ,פסוקים י"ז-י"ט ,הסבר מדוע גרמו דברי מלאך ה' להגר לראות את הפתרון.
הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1264

קרא בראשית ,פרק מ"א ,פסוקים ט"ו-ל"ו ופסוקים מ"ב-נ"ב.
ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים ט"ו-כ"ד.
( )1ציין פרט אחד מן החלומות של פרעה שהבהיל אותו .הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.
( 5נקודות)
( 5נקודות)
( )2כיצד פעל פרעה כדי להבין את משמעות חלומותיו?
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב .קרא פסוקים ל"ג-ל"ו.
על פי פסוקים אלה ,יוסף מציע לפרעה תוכנית שתסייע להתמודד עם הרעב הצפוי במצרים ,ובאמצעות התוכנית
הוא מנסה גם לקדם את מעמדו במצרים.
( )1כיצד יוסף מנסה לקדם את מעמדו במצרים באמצעות התוכנית שהציע לפרעה? הסבר את דבריך ובסס אותם
( 4נקודות)
על הכתוב.
( )2כתוב שני פרטים מן התוכנית שיוסף מציע לפרעה כדי להתמודד עם הרעב הצפוי במצרים ,והסבר אותם.
( 10נקודות)
ג )1( .קרא פסוקים מ"ב-מ"ו.
הבא דוגמה אחת מפסוקים אלה המוכיחה כי יוסף השתלב היטב בתרבות המצרית .הסבר את הדוגמה
שהבאת 7( .נקודות)
( )2קרא פסוקים נ'-נ"ב.
בחר בשם של אחד מבני יוסף ,והסבר כיצד מדרש השם שלו מחזק את הטענה שיוסף הצליח בחייו במצרים.
( 7נקודות)

.3

קרא בראשית ,פרק מ"ב ,פסוקים ה'-כ"ב.
ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים ה'-י"ד.
( 3נקודות)
( )1במה יוסף מאשים את אחיו?
( )2הבא מפסוקים אלה שני טיעונים של האחים שבאמצעותם הם סותרים את ההאשמה של יוסף ,והסבר אותם.
( 7נקודות)
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב .קרא פסוקים י"ד-כ'.
( )1מה הייתה ההחלטה של יוסף בנוגע לאחים בפגישתם הראשונה ,ומה הייתה החלטתו בנוגע אליהם כעבור
שלושה ימים? ( 7נקודות)
( 7נקודות)
( )2כיצד דברי יוסף בפסוק י"ח יכולים להסביר את השינוי בהחלטתו?
ג .קרא גם בראשית ,פרק ל"ז ,פסוקים כ"ג-כ"ה.
( )1מהו הפרט החדש שנמסר בדברי האחים בפרק מ"ב ,פסוקים כ"א-כ"ב ,ולא הוזכר בסיפור המכירה
( 7נקודות)
בבראשית ,פרק ל"ז ,פסוקים כ"ג-כ"ה?
( )2הבא מפרק מ"ב ,פסוק כ"א ראיה המלמדת שהאחים מתחרטים על המעשה שעשו ליוסף ,והסבר אותה.
/המשך בעמוד /4
( 7נקודות)
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פרק שני — שמות

ענה על אחת מן השאלות .5-4

תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1264
( 24נקודות)

ענה על סעיף א (חובה) ,ועל אחד מן הסעיפים ב-ג (לסעיף א —  10נקודות; לסעיפים ב-ג —  14נקודות).
.4

קרא שמות ,פרק י"ד ,פסוקים ט"ו-ל"א.
ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים ט"ו-י"ח.
על פי פסוקים אלה ,אמר ה' למשה שהם יפעלו בשיתוף פעולה כדי לנצח את צבא מצרים.
( 5נקודות)
( )1כיצד יפעל משה ,וכיצד יפעל ה'?
( )2מהי המטרה שרצה ה' להשיג באמצעות שיתוף הפעולה בינו ובין משה? הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.
( 5נקודות)
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב .קרא פסוקים י"ט-כ"ה.
כיצד הבינו המצרים כי ה' נלחם למען בני ישראל? הסבר את דבריך ובסס אותם על שתי דוגמאות מן הכתוב.
ג .קרא פסוקים כ"ו-ל'.
(מ ּ ָפלָ ה) קשה ,והסבר את הראיה.
( )1על פי פסוקים אלה ,הבא ראיה אחת המוכיחה שהמצרים ספגו תבוסה ַ
( 7נקודות)
המצרים ָעזרה לבני ישראל להשתחרר מן ההרגשה שהם עדיין עבדים .בסס את דבריך על
( )2הסבר כיצד תבוסת
ִ
הכתוב.

.5

( 7נקודות)

קרא שמות ,פרק ל"ד ,פסוקים א'-ט"ז ופסוקים כ"ח-ל"ה.
ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים י'-ט"ז.
בפסוקים אלה ה' נענה לבקשה של משה ומחדש את הברית עם העם.
( 5נקודות)
( )1כתוב התחייבות אחת של ה' לעם בברית המתחדשת ,והסבר אותה.
( 5נקודות)
( )2כתוב התחייבות אחת הנדרשת מן העם בברית ,והסבר אותה.
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
( 4נקודות)
ב )1( .ה' מכונה בפסוק ו' “אל רחום וחנון" .הסבר את התכונות האלה של ה'.
( )2קרא גם שמות ,פרק ל"ב ,פסוקים ט'-י"ד .הסבר כיצד תכונות אלה של ה' באות לידי ביטוי בפסוקים אלה.
( 10נקודות)
ג .קרא שמות ,פרק ל"ד ,פסוקים כ"ח-ל"ה.
( )1בפסוקים אלה משה מוצג כדמות על־אנושית.
הבא שתי ראיות המוכיחות קביעה זו ,והסבר כל ראיה.

( 7נקודות)

( )2הבא ראיה המוכיחה כי למרות מעמדו הרם של משה ,הוא כפוף לה' .הסבר את הראיה.

( 7נקודות)
/המשך בעמוד /5
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פרק שלישי — נושאי הבחירה

תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1264
( 28נקודות)

ענה על אחת מן השאלות .10-6
ענה על סעיף א (חובה) ,ועל אחד מן הסעיפים ב-ג (לסעיף א —  12נקודות; לסעיפים ב-ג —  16נקודות).
שיבת ציון
.6

קרא תהלים ,פרק קכ"ו.

ענה על סעיף א (חובה).
א.

( )1כתוב שני רגשות מנוגדים של העם הבאים לידי ביטוי במזמור .בסס את דבריך על הכתוב.
( )2הסבר מה גורם לעם להרגיש כל אחד מן הרגשות האלה.

( 4נקודות)

( 8נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

( )1מהו האירוע ההיסטורי הנרמז במזמור ,ובאיזו שנה לועזית הוא התרחש?

( 8נקודות)

( )2הסבר את הדימוי “כאפיקים בנגב" בפסוק ד' ,וכיצד הוא מתקשר לאירוע ההיסטורי הנרמז במזמור.
( 8נקודות)
ג.

קרא פסוקים ה'-ו'.
בפסוקים אלה באים לידי ביטוי הערכים של עבודה קשה והצלחה.
הסבר כיצד ערכים אלה באים לידי ביטוי בפסוקים אלה ומהו הקשר בין הערכים.

/המשך בעמוד /6
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תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1264

נביא ונבואה
 .7קרא ירמיה ,פרק ז' ,פסוקים א'-י"ט.

/המשך בעמוד /7
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תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1264

ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים ג'-י"א שלפניך.
( )1מה טענו נביאי השקר בנוגע לבית ה'?

( 4נקודות)

( )2מה הייתה עמדת העם בנוגע לטענה זו של נביאי השקר ,ומה הייתה עמדת ירמיהו בנוגע אליה? בסס את
דבריך על הכתוב.

( 8נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא פסוקים י"ב-ט"ו שלפניך.
( )1מהו האירוע ההיסטורי המוזכר בפסוקים י"ב-י"ד ,ומהו האירוע ההיסטורי הנוסף המוזכר בפסוק ט"ו?
( 8נקודות)
( )2בחר באחד מן האירועים האלה ,וכתוב מהי המטרה של ירמיהו בהזכרת האירוע הזה.

ג.

( 8נקודות)

קרא פסוק ט' שלפניך וגם שמות ,פרק כ' ,פסוקים א'-י"ד.
( )1הוכח כי הסדר שבו ירמיהו מזכיר את הדיברות בפסוק ט' שלפניך ,שונה מן הסדר שבו כתובים עשרת
הדיברות בספר שמות ,פרק כ' ,פסוקים א'-י"ד .בסס את דבריך על הכתוב.

( 8נקודות)

( )2הסבר מהו המסר של הנביא לעם ,שאותו הוא מביע באמצעות שינוי סדר הדיברות.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /8
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תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1264

חוק וחברה
 .8קרא דברים ,פרק כ"ד ,פסוקים י'-כ"ב.

ענה על סעיף א (חובה).
א )1( .מה המחוקק דורש מן המלווה בפסוק י"ג ,וכיצד הזכרת שם האל בפסוק זה יכולה לעודד את המלווה לקיים
את החוק? ( 6נקודות)
( )2מה המחוקק דורש מן המעסיק בפסוק ט"ו ,וכיצד הזכרת שם האל בפסוק זה היא אמצעי לאיים על המעסיק?
( 6נקודות)
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב .קרא פסוק ט"ז שלפניך וגם שמות ,פרק כ' ,פסוק ה' (מן המילים“ :כי אנֹכי ה' אל ֹהיך אל קנא" ,עד סוף הפסוק).
( )1מהו ההבדל בין שיטת הגמול המוצגת בספר שמות ,פרק כ' ,פסוק ה' ובין שיטת הגמול המוצגת בדברים ,פרק
( 8נקודות)
כ"ד ,פסוק ט"ז? הסבר את תשובתך.
( )2מדוע שיטת הגמול שבדברים ,פרק כ"ד ,פסוק ט"ז תורמת יותר לקיום של חברה תקינה? נמק את תשובתך.
( 8נקודות)
ג .קרא פסוקים י"ט-כ"ב שלפניך.
( 8נקודות)
( )1הבא דוגמה אחת המלמדת על הדאגה של המחוקק לעניים ,והסבר אותה.
( 8נקודות)
( )2הסבר מטרה אחת של הזכרת העבדות במצרים בפסוק כ"ב.
/המשך בעמוד /9
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מזמורי תהלים
.9

קרא תהלים ,פרק א'.

ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים א'-ב' שלפניך.
( )1כתוב והסבר פעולה אחת שהצדיק בוחר שלא לעשות ופעולה אחת שהוא בוחר לעשות.

( 8נקודות)

( )2מדוע הצדיק מאופיין גם באמצעות הפעולות שהוא עושה וגם באמצעות הפעולות שהוא אינו עושה?
( 4נקודות)
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא פסוק ג'.
( )1הסבר את הדימוי שבפסוק זה.

( 8נקודות)

( )2על פי דימוי זה ,הסבר מהו הגמול הצפוי לצדיק.
ג.

( 8נקודות)

קרא פסוקים ד'-ו' שלפניך.
על פי פסוקים אלה ,מהו העונש הצפוי לרשעים ,ומהו הלקח שאפשר ללמוד מעונש זה?

/המשך בעמוד /10
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תנ"ך ,חורף תשפ"א ,מס' 1264

 .10קרא איוב ,פרק ג' ,פסוקים א'-כ"ג.

ענה על סעיף א (חובה).
א .קרא פסוקים א'-י' שלפניך.
איוב מקלל בדבריו את היום ואת הלילה.
( )1הבא דוגמה אחת לקללות היום ודוגמה אחת לקללות הלילה ,והסבר כל דוגמה 8( .נקודות)
( )2על פי פסוק י' ,מדוע איוב מקלל את היום ואת הלילה? הסבר את דבריך 4( .נקודות)
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב .קרא פסוקים י"ג-י"ט שלפניך.
הבא מפסוקים אלה שתי ראיות לטענה של איוב כי המוות עדיף מן החיים ,והסבר כל ראיה.
ג .קרא פסוקים כ'-כ"א שלפניך.
( 8נקודות)
( )1הבא שתי תלונות של איוב כלפי ה' בפסוקים אלה ,והסבר אותן.
( )2קרא גם איוב ,פרק א' ,פסוקים י"ג-י"ט ואיוב ,פרק ב' ,פסוק ז'.
( 8נקודות)
כיצד המסופר בפסוקים אלה יכול להצדיק את התלונה של איוב?

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

