מדינת ישראל

סוג הבחינה :בגרות
מועד הבחינה :קיץ תשע"ז2017 ,
מספר השאלון1284 :

משרד החינוך

תנ"ך
לעולים חדשים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה   :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה   :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — ( 40 — )20x2נקודות
— ( 60 — )20x3נקודות
פרק שני
         סה"כ —  100נקודות

ג.

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 ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "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/

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1284
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השאלות
פרק ראשון — ראשית

( 40נקודות)

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

קרא בראשית ,ו'.14-5 ,

א.

קרא פסוקים  7-5בקטע שלפניך וגם בראשית ,א'.31 ,
( )1על פי בראשית ,א' ,כיצד האל מעריך את העולם שברא? מה השינוי שחל בהערכתו
של האל את העולם על פי פסוקים  7-5בקטע שלפניך?         ( 6נקודות)
( )2על פי פסוקים  7-5בקטע שלפניך ,מהי הסיבה לשינוי בהערכתו של האל?       
( 6נקודות)

ב.

בפסוקים  13-11חוזר השורש ש-ח-ת בכמה מילים.
הסבר כיצד העיקרון של מידה כנגד מידה בא לידי ביטוי בשימוש החוזר בשורש זה.
( 8נקודות)
/המשך בעמוד /3
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שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 4

/המשך בעמוד /4

-4.2
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קרא בראשית ,י"ז.18-1 ,

/המשך בעמוד /5

-5א.
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קרא פסוקים  14-2בקטע שלפניך.
( )1בפסוקים  8-2ה' מבטיח לאברהם כמה הבטחות .הסבר שתיים מן ההבטחות.
בסס את דבריך על הכתוב.

( 5נקודות)

( )2על פי פסוקים  ,14-10מה ה' מצווה על אברהם לעשות?
ב.

( 5נקודות)

( )1יש הטוענים שאברהם מפקפק (לא בטוח) בהבטחות האל.
הבא ראיה אחת מפסוקים  18-15לביסוס טענה זו ,והסבר אותה.

( 5נקודות)

( )2האם אתה מזדהה עם התגובה של אברהם שבפסוקים  ?18-17נמק את תשובתך.
( 5נקודות)
.3

קרא שמות ,א'.22-15 ,

א.

גזֵ רות פרעה שבקטע הולכות ומחמירות (נהיות קשות).
( )1הסבר על פי פסוק  16את ההוראה שנתן פרעה למיילדות העבריות ,וציין מדוע הצו של
פרעה בפסוק  22חמור יותר מן ההוראה שנתן למיילדות 6( .נקודות)
( )2על פי הקטע ,מהי הסיבה שבגללה החמיר פרעה את הצו?

ב.

( 4נקודות)

קרא גם שמות ,ב'.4-1 ,
כיצד התמודדה ִאמו של משה עם הצו של פרעה שמובא בשמות ,א'?22 ,
הסבר שתי דרכי התמודדות.

( 10נקודות)

/המשך בעמוד /6
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פרק שני — עם וארצו

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1284
( 60נקודות)

ענה על שלוש מן השאלות ( 7-4לכל שאלה —  20נקודות).
.4

קרא שמואל א ,י"ז.47-37 ,7-4 ,
שמואל א ,י"ז7-4 ,

שמואל א ,י"ז47-37 ,

			
(שים לב :המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא)
/המשך בעמוד /7
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א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1284

קרא פסוקים  40-39 ,7-4שלפניך.
הסבר שני דברים המתוארים בפסוקים אלה ,המעצימים (המחזקים) את הניצחון של
דוד על גליָ ת.
בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

( 10נקודות)

קרא פסוקים  47-45 ,37שלפניך.
מפסוקים אלה אפשר להבין שהאדם לבדו אינו יכול לנצח במלחמה.
הסבר קביעה זו .הבא מן הקטע שתי ראיות המבססות קביעה זו ,והסבר אותן.
( 10נקודות)

/המשך בעמוד /8
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קרא מלכים א ,י"ב .33-25 ,

א.

( )1ציין שתי פעולות שעשה ירבעם כדי לבסס את ממלכתו ,והסבר כיצד כל אחת
מן הפעולות ביססה את ממלכתו.

( 8נקודות)

( )2קרא פסוקים  27-26בקטע שלפניך.
יש הטוענים על פי פסוקים אלה שפעולות ירבעם נבעו גם מחשש אישי.
הסבר טענה זו.
ב.

( 4נקודות)

מן הקטע שלפניך ,ציין ביטוי אחד המבטא את דעתו השלילית של מחבר הפרק על הפעולות
של ירבעם .הסבר את דבריך.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /9
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שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 10

/המשך בעמוד /10

 - 10.6
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קרא ירמיה ,כ"ח .14-1 ,

/המשך בעמוד /11

 - 11א.

ב.

.7
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( )1הדברים שחנניה אומר בפסוקים  4-3נוגעים לאירוע היסטורי שהתרחש ביהודה.
( 4נקודות)
מהו האירוע ,ובאיזו שנה לועזית התרחש?
( )2על פי פסוקים  ,4-2ציין שתי נבואות של חנניה ,היכולות לעורר תקווה לעתיד טוב
יותר ,והסבר אותן 6( .נקודות)
קרא פסוקים  14-10בקטע שלפניך.
( )1חנניה הנביא שבר את המוֹ ָטה שנשא ירמיה הנביא על צווארו.
הסבר את המשמעות הסמלית של שבירת המוֹ ָטה 5( .נקודות)
( )2ה' מזכיר בדבריו "מֹטות ברזל" (פסוק .)13
הסבר מה הן מסמלות 5( .נקודות)

קרא תהלים ,קל"ז.

א.

( )1במזמור יש תיאור של העם בגלות בבל .מהו האירוע ההיסטורי שהוביל את העם

		

לגלות? כתוב מהי השנה הלועזית שבה התרחש אירוע זה.
תוכל להיעזר במלכים ב ,כ"ה.12-8 ,

( 4נקודות)

( )2קרא פסוקים  6-5במזמור שלפניך .פסוקים אלה נאמרים בטקס הנישואין היהודי.
		
ב.

מדוע לדעתך נבחרו פסוקים אלה לטקס זה?

( 6נקודות)

יש הטוענים כי המשורר של מזמור זה חושש מהתבוללות העם בגלות .על פי פסוקים ,4-1
ציין שתי פעולות שעשו הגולים כדי למנוע את התבוללותם .הסבר אותן ובסס את דבריך
על הכתוב.

( 10נקודות)

בהצלחה!

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

