
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
חורף תשע"ח, 2018 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

1284 מספר השאלון:   
  

תנ"ך
לעולים חדשים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

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'.

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "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/
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השאלות
פרק ראשון — ראשית  )40 נקודות(

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

קרא בראשית, ד', 15-1.  .1

הבא מן הקטע דוגמה אחת למעשה שעשה ה', ודוגמה אחת לדברים שאמר ה', והסבר את ההשפעה של המעשה או  א. 

של הדברים על עלילת הסיפור. בסס את דבריך על הכתוב.      )8 נקודות(

הצג תכונה חיובית של קין שבאה לידי ביטוי בהתנהגותו. בסס את דבריך על הכתוב.      )6 נקודות(  )1( ב. 

הצג תכונה שלילית של קין שבאה לידי ביטוי בהתנהגותו )מלבד האלימות שלו(.  )2( 

בסס את דבריך על הכתוב.         )6 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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קרא בראשית, י"ח, 14-1.  .2

בסיפור ביקור המלאכים אצל אברהם בא לידי ביטוי הרעיון כי אברהם הציע מעט אך עשה הרבה. א. 

בסס קביעה זו על דוגמה מן הכתוב, והסבר את הדוגמה שהבאת.         )8 נקודות(

קרא פסוקים 14-9 שלפניך. ב. 

מהי ההבטחה שהבטיחו המלאכים לאברהם על פי פסוקים אלה? בסס את דבריך על הכתוב.         )6 נקודות(  )1(  

כיצד הגיבה שרה להבטחה, ומדוע הגיבה בדרך זו? הסבר.         )6 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 4/
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קרא שמות, ב', 17-11.  .3

בפסוקים אלה מתוארים שלושה מקרים שבהם משה פועל בהחלטיות ובאומץ לב. א. 

מה הם שלושת המקרים? תאר את הפעולה של משה בכל אחד מהם.

)12 נקודות(

באמצעות אחד מן המקרים שהצגת בסעיף א, הסבר מדוע משה מתאים להיות מנהיג.         )8 נקודות( ב. 

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

/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 יהושע, ב', 14-1.  .4

/המשך בעמוד 7/
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בפסוקים 6-1 שלפניך רחב מגלה אומץ לב ואנושיות. א. 

הבא מפסוקים אלה דוגמה למעשה המבטא את אומץ הלב של רחב, ודוגמה למעשה המבטא את האנושיות שלה.   

הסבר את הדוגמאות שהבאת.

)10 נקודות(  

קרא פסוקים 14-9 שלפניך. ב.  

מפסוקים אלה עולה התפיסה כי אלוהים אחראי לניצחון האדם במלחמה.

בסס תפיסה זו על דברי רחב ועל דברי המרגלים, והסבר את דבריך.        

)10 נקודות(

/המשך בעמוד 8/
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קרא שמואל א, ט', 10-3.  .5

קרא פסוקים 10-5 שלפניך. א. 

בפסוקים אלה מתוארת שיחה בין שאול לבין הנער שעזר לו לחפש את האתונות.

מה הן שתי ההצעות שהנער מציע לשאול, ומהי התגובה של שאול על כל אחת מן ההצעות? בסס את דבריך על הכתוב.           

)12 נקודות(

בפסוקים אלה מתואר כי שאול נוהג בכבוד, באחריות ובצניעות.  ב. 

הדגם מן הפסוקים שתיים מדרכי ההתנהגות האלה. הסבר את דבריך.         )8 נקודות(

/המשך בעמוד 9/
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קרא מלכים א, י"ב, 24-16.  .6

קרא פסוקים 19-16 שלפניך. א. 

על פי פסוקים אלה, תאר כיצד פעל רחבעם לאחר פרישת "כל ישראל" מן הממלכה שלו.         )4 נקודות(  )1(

הסבר מה הייתה המטרה של פעולתו, ומדוע היא נכשלה.       )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 24-20 שלפניך. ב. 

על פי הפסוקים, מה תכנן רחבעם לעשות, ומה הייתה מטרתו?         )6 נקודות(  )1(  

הבא מן הכתוב שני נימוקים של ה' נגד התכנית של רחבעם.         )6 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 10/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

קרא ישעיה, א', 17-10.  .7

לפי דברי הנביא, הסבר כיצד העם עובד את ה'. בסס את דבריך על דוגמה מן הכתוב.         )4 נקודות(  )1( א. 

ציין מן הכתוב שתי דוגמאות המבטאות את ההתנגדות של ה' לעבודת האלוהים של העם.         )6 נקודות(     )2(

קרא פסוקים 17-15 שלפניך. ב. 

הסבר מדוע ה' אינו מקבל את תפילות העם, ומה הוא דורש מן העם.         )10 נקודות(  


