
משרד החינוך
הִמנהל הפדגוגי                                                                   אגף בכיר בחינות

מחברת בחינה

לנבחנים ולנבחנות שלום,

נא לקרוא את ההוראות בעמוד זה ולמלא אותן בדייקנות. אי־מילוי ההוראות עלול לגרום לתקלות ואף להביא לידי פסילת הבחינה.

 הבחינה נועדה לבדוק הישגים אישיים, ולכן יש לעבוד עבודה עצמית בלבד. בזמן הבחינה אין להיעזר בזולת ואין לתת או לקבל חומר בכתב או

בעל פה.

אין להכניס לחדר הבחינה חומר עזר — ספרים, מחברות, רשימות — חוץ מ“חומר עזר מותר בשימוש“ המפורט בגוף השאלון או בהוראות מוקדמות 

של משרד החינוך. כמו כן אין להכניס לחדר הבחינה טלפונים או מחשבים ניידים. שימוש בחומר עזר שאינו מותר יוביל לפסילת הבחינה.

כל חומר עזר שאינו מותר בשימוש, יש למסור למשגיח לפני תחילת הבחינה. 

לאחר סיום כתיבת הבחינה יש למסור את המחברת למשגיח ולעזוב בשקט את חדר הבחינה.

יש להקפיד על טוהר הבחינות !

הוראות לבחינה

יש לוודא כי במדבקות הנבחן שקיבלת מודפסים הפרטים האישיים שלך.  .1

אם לא קיבלת מדבקה, יש למלא בכתב יד את הפרטים במקום המיועד למדבקת הנבחן.  .2

אסור לכתוב בשולי המחברת )החלק המקווקו( משום שחלק זה לא ייסרק.  .3

לטיוטה ישמשו אך ורק דפי מחברת הבחינה שיועדו לכך.  .4

אין לתלוש או להוסיף דפים. מחברת שתוגש לא שלמה תעורר חשד לאי־קיום טוהר הבחינות.  .5

אין לכתוב שם בתוך המחברת, משום שהבחינה נבדקת בעילום שם.  .6

אין להוסיף או לשנות שום פרט במדבקות, כדי למנוע עיכוב בזיהוי המחברת וברישום הציונים.  .7

! ה ח ל צ ה ב

* הוראות בשפה הערבית מעבר לדף
* الّتعليمات باللّغة العربّية على ظهر الّصفحة

יש לסמן במשבצת    אם ניתן שאלון נוסף
 يجب اإلشارة في المرّبع          إذا ُأعطي نموذج امتحان إضافّي
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יש להדביק כאן - מדבקת נבחן )ללא שם(
يجب هنا - إلصاق ملصقة ممتَحن )بدون اسم(
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وزارة الّتربية والّتعليم
اإلدارة الّتربوّية                                                                       القسم الكبير لالمتحانات

دفتر امتحان
حتّية للممتَحنني وللممتَحنات! 

الرّجاء قراءة الّتعليمات في هذه الّصفحة والعمل وفًقا لها بدّقة.  عدم تنفيذ الّتعليمات قد يؤّدي إلى عوائق مختلفة وحّتى إلى إلغاء 
طلب  ُيسمح  ال  االمتحان،  أثناء  فقط.  ذاتّي  بشكل  العمل  يجب  لذلك  الّشخصّية،  تحصيالتك  لفحص  االمتحان  أُعّد  االمتحان.  

المساعدة من الغير وُيمنع إعطاء أو أخذ مواّد مكتوبة أو شفهّية. 
ال ُيسمح  إدخال مواّد مساعدة - كتب، دفاتر، قوائم - إلى غرفة االمتحان، باستثناء "مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها" المفّصلة في 
ى غرفة االمتحان.  استعمال  نموذج االمتحان أو في تعليمات مسبقة من الوزارة. كما ال ُيسمح إدخال هواتف أو حواسيب محمولة إل

مواّد مساعدة غير مسموح بها يؤّدي إلى إلغاء االمتحان.
يجب تسليم كّل ماّدة مساعدة ال ُيسمح استعمالها للمراقب قبل بدء االمتحان.  

بعد االنتهاء من كتابة االمتحان، يجب تسليم الّدفتر للمراقب، ومغادرة غرفة االمتحان بهدوء.  

د بنزاهة االمتحانات ! يجب الّتقّي

تعليمات لالمتحان
يجب الّتأّكد بأّن تفاصيلك الّشخصّية مطبوعة على ملَصقات الممتَحن الّتي حصلت عليها.   .1

في حال عدم حصولك على ملَصقة، يجب ملء الّتفاصيل في المكان المعّد لملَصقة الممتَحن، بخّط يد.  .2
ال ُيسمح الكتابة في هوامش الّدفتر )في المنطقة المخّططة(، ألّنه لن يتّم مسح ضوئّي لهذه المنطقة.  .3

للمسّودة ُتستعَمل أوراق دفتر االمتحان المعّدة لذلك فقط.    .4
م ناقًصا ُيثير الّشّك بعدم االلتزام بنزاهة االمتحانات. ُيمنع نزع أو إضافة أوراق.  الّدفتر الّذي ُيسلَّ  .5

ال ُيسمح كتابة االسم داخل الّدفتر، ألّن االمتحان ُيفحص بدون ذكر اسم.  .6
ال ُيسمح إضافة أو تغيير أّية تفاصيل في الملَصقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الّدفتر وفي تسجيل العالمات.  .7

ى لكم الّنجاح! نتمّن
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שים לב: בסוף הבחינה מצורפים דפי טיוטה לשימושך. אין להוסיף דפים אחרים למחברת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ט, 2019 מועד הבחינה:  משרד החינוך  

002371 מספר השאלון:     
  

תנ"ך
לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שלושה פרקים. ב. 

נקודות  40  —  )20x2(  — דברים  תורה:   — פרק ראשון 

נקודות  40  —  )20x2(  — מלכים ב, ירמיה, יחזקאל  נביאים:   — פרק שני 

נקודות  20  —  )10x2(  — עזרא ונחמיה  כתובים:   — פרק שלישי 

נקודות  100  —                                     סה"כ 

חומר עזר מותר בשימוש:   תנ"ך שלם בלי פירושים. ג. 

הוראה מיוחדת:    יש לענות על השאלות בגוף השאלון, לפי ההוראות. ד. 

העתקה של דברי פרשן בלי הסבר לא תיחשב לתשובה.



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002371

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 4 

4

שים לב: העתקה של דברי פרשן בלי הסבר לא תיחשב לתשובה.

פרק ראשון — תורה: דברים  )40 נקודות(
ענה על שאלה 1 — שאלת חובה, ועל אחת מן השאלות 5-2 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

יחידת "הברית" — פרק כ"ט, פסוקים ט'-כ' )שאלת חובה(  .1 

ֶכם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹקיֶכם" )פסוק ט'(. ּלְ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ם ִנּצָ "ַאּתֶ  )1( א. 

על פי פירוש שלמדת, מתי כינס משה את העם כדי לכרות עימם את הברית?  

  

על פי פסוקים י"ג-י"ד, הסבר בלשונך מי נכלל בברית.  )2(

  

  

)8 נקודות(

עיין בדברי רש"ר הירש שלפניך, וענה על השאלות שאחריהם. ב. 

רק  דעתן  את  נותנות  והקללות  הברכות   ]...[ כאילו  הטעות  את  למנוע  באים  ט"ו-כ'  "פסוקים  הירש:  רש"ר   

לבגידת האומה, ואילו היחיד יכול לכתוב ְּכַתב שחרור לעצמו כדי לחיות בניגוד לתורה, ובלבד שהכלל שומר 

על נאמנותו לה' ותורתו. היה צורך לתת את הדעת לטעות מסוכנת זו ]...[ בפרוס ]לקראת[ התקופה שְּכלל 

העם ייפרד בה לפרטים המתיישבים בארץ כיחידים, ולצורך אותה תקופה הרי הוא מבטא את העְרבות ההדדית 

של כל ישראל להקמת התורה ולקיום מצוותיה".

על פי רש"ר הירש, מהי הטעות שפסוקים ט"ו-כ' באים למנוע?  )1(

  

  

על פי רש"ר הירש, מדוע דווקא לפני הכניסה לארץ כנען משה מבקש למנוע טעות זו?    )2(

  

  

)7 נקודות(  

ָרֵאל" )פסוק כ'(. ְבֵטי ִיׂשְ ילֹו ה' ְלָרָעה ִמּכֹל ׁשִ "ְוִהְבּדִ ג. 

חזקוני: "מידה כנגד מידה, הוא חשב להיבדל מן המצוות ולכך ]נאמר בפסוק[ 'והבדילו' ".

על פי חזקוני, הסבר כיצד העיקרון של "מידה כנגד מידה" בא לידי ביטוי בעונש המתואר בפסוק.   

 

 

)5 נקודות(  
/המשך בעמוד 5/
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نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 5 

5

יחידת "פֹתח תפתח" — פרק ט"ו, פסוקים י"ב-י"ח: הענקה  .2

בפתיחה לספר דברים, הרמב"ן מבחין בין "מצוות מבוארות" ל"מצוות מחודשות". הסבר את שני המושגים.   )1( א. 

  

  

  

ציין דבר שנתחדש בספר דברים בפרשת עבד עברי.  )2(

  

  

)8 נקודות(  

רש"י )לפסוק ט"ו(: " 'וזכרת כי עבד היית במצרים' — והענקתי וָׁשניתי לך ]הענקתי לך שנית[ מביזת     )1( ב. 

מצרים וביזת הים, אף אתה הענק וְׁשֵנה לו".   

על פי רש"י, הסבר את ההקבלה בין יציאת מצרים למצוות הענקה.  

  

  

"ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד עֹוָלם" )פסוק י"ז(.   )2(

על פי פירוש שלמדת, מתי משתחרר עבד עברי שנרצע?  

  

)7 נקודות(  

מדרש תנאים לספר דברים: "רבי ישמעאל אומר: בוא וראה ]את ה[רחמים של מי שאמר והיה העולם ]ה'[  ג. 

על בשר ודם. עבד עברי עובד עימָך כל שש. אמר המקום ]ה'[: אם יצא הוא ריקן ]ריק[ מאצלך, עכשיו הוא 

מסבב על הפתחים ]מחפש פרנסה[ ונמכר ]לעבדּות[ פעם שנייה. אלא תן לו כדי שִתְׁשֶרה בו ברכה". 

על פי רבי ישמעאל במדרש, מה הטעם של מצוות הענקה? 

 

 

)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 6/
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6

יחידת "לא תוכל להתעלם" — פרק ט"ז, פסוקים י"ח-כ': מינוי שופטים  .3

ָעֶריָך" )פסוק י"ח(. ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ א.  "ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ּתִ

על פי פירוש שלמדת, מהו התפקיד של השופטים ומהו התפקיד של השוטרים?  )1(

  

  

ְרּדֹף" )פסוק כ'(.  "ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ  )2(

רש"י: "הֵלך אחר בית דין יפה".  

ספורנו: "כשתיתן לך שופטים ]...[ בחר את היותר שופטי צדק".  

ְרּדֹף"? על פי כל אחד מן הפרשנים, למי מופנה הציווי "ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ  

  

  
)8 נקודות(  

רש"י )לפסוק י"ט(: " 'לא תכיר פנים' — אף בשעת הטענות. אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה וקשה לזה, אחד  ב. 

עומד ואחד יושב, לפי שכשרואה שהדיין מכבד את חברו מסתתמין טענותיו". 

ִנים".  יר ּפָ ּכִ על פי רש"י, הסבר בלשונך את האיסור "לֹא ּתַ  )1(

  

  

מהו הנימוק של רש"י לאיסור זה?   )2(

  

  
)7 נקודות(  

רמב"ן )לפסוק כ'(: " 'צדק צדק תרֹדף' — ]...[ וטעם ַהֶּכֶפל ]...[ הדיינים צריכים שישפטו את העם משפט  ג. 

צדק, וגם אתה צריך לרדוף הצדק תמיד, שתלך ממקומך אל מקום חכמים הגדולים". 

מהו הקושי בפסוק שרמב"ן עונה עליו?  )1(

  

  

מה התשובה של רמב"ן לקושי זה?  )2(

  

  
)5 נקודות(   

/המשך בעמוד 7/



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002371

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

עמוד 7 

7 

יחידת "מצוות ההנהגה" — פרק י"ח, פסוקים א'-ח': כוהנים  .4 

י ה' ְוַנֲחָלתֹו ֹיאֵכלּון" )פסוק א'(.   ֵ ָרֵאל ִאׁשּ ֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיׂשְ ל ׁשֵ ם ּכָ "לֹא ִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ א. 

הסבר את פירוש המילה "נחלה" ואת פירוש המילה "נחלתו" בפסוק.    

  

  

)7 נקודות(  

ן לֹו" )פסוק ד'(.  ּתֶ ָך ְוִיְצָהְרָך... ּתִ ירֹׁשְ ָגְנָך ּתִ ית ּדְ "ֵראׁשִ  )1( ב. 

על פי מה שלמדת, מהי המצווה המתוארת במילים אלו?    

  

ר ִיְבַחר ה' " )פסוק ו'(. קֹום ֲאׁשֶ ת ַנְפׁשֹו ֶאל ַהּמָ ָכל ַאּוַ "ּוָבא ּבְ  )2(

רש"י: "לימד על הכוהן שבא ומקריב קורבנות נדבתו או חובתו, ואפילו במשמר שאינו שלו".  

על פי רש"י, הסבר איזו זכות של הכוהן נלמדת מפסוק זה. בתשובתך הסבר את המילים המודגשות.  

  

  

)8 נקודות(  

"אור החיים" )לפסוק א'(: "טעם סמיכות מצווה זו ]מתנות כהונה[ למצוות המלך, לומר שהמלך שווה לעם  ג. 

במצוות האמורים בעניין ]מתנות כהונה[, לתת להם ]לכוהנים[ מתנותיהם, ולא ירום לבבו מאחיו, לבלתי סור 

]שלא יסור[ מן הִמצווה שְמַצווה ה' לכללות ]לכלל[ ישראל".  

מהי השאלה ש"אור החיים" עונה עליה?  )1(

  

  

מהי תשובתו של "אור החיים" לשאלה זו?  )2(

  

  

)5 נקודות(   

/המשך בעמוד 8/
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8

יחידת "דיני מלחמה" – פרק כ', פסוקים א'-ט': החוזרים מעורכי מלחמה   .5

עיין בפסוקים ה'-ז', והסבר בלשונך מי הם שלושת השבים לבתיהם מן המלחמה.  )1( א. 

  

  

  
עיין בפרק כ"ד, פסוק ה'.   )2(

על פי פירוש שלמדת, מהו ההבדל בין הְפטֹור שחתן בשנה הראשונה לנישואיו מקבל מהשתתפות במלחמה   

ובין הפטור שמקבלים שלושת השבים לבתיהם בפרק כ', פסוקים ה'-ז'? 

  

  
)8 נקודות(  

ָבב" על פי פשט הכתוב.  ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ עיין בפרק כ', פסוק ח', וכתוב בלשונך את הסיבה לפטור של "ַהּיָ  )1( ב. 

  

  
רש"י )לפרק כ', פסוק ח'(: " 'הירא ורך הלבב' — רבי עקיבא אומר: כמשמעו, שאינו יכול לעמוד בקשרי    )2(  

המלחמה ולראות חרב שלופה. רבי יוסי הגלילי אומר: הירא מעֵבירות שבידו".   

ָבב" על פי רבי עקיבא ועל פי רבי יוסי הגלילי.  ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ הסבר בלשונך מיהו "ַהּיָ  

  

  
)7 נקודות(  

ְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם..."  ם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלּמִ ָרֵאל ַאּתֶ ַמע ִיׂשְ ר ֶאל ָהָעם. ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ׁשְ ׁש ַהּכֵֹהן ְוִדּבֶ "ְוִנּגַ ג. 

)פרק כ', פסוקים ב'-ג'(. 

רש"ר הירש )לפסוק ג'(: "כל יהודי אומר 'שמע ישראל' ]...[ ובמילים אלה הוא מעורר את נפשו להיכנע לאל   

היחיד ]...[ ואותה מחשבה ואותה כניעה תבטל בשעת הקרב את החשיבות של כל גדּולה וגבורה אחרת. היא 

תחדיר באדם את התודעה שהוא עושה רצונו של ה' ויכול להיות בטוח בעזרתו, וכך מתמלא לב האדם כוח 

ואומץ, שלווה וגבורה".

ָרֵאל" בהיערכות למלחמה? ַמע ִיׂשְ על פי רש"ר הירש, מדוע הכוהן משתמש בביטוי "ׁשְ

 

 

 
)5 נקודות(  
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פרק שני — נביאים: מלכים ב, ירמיה, יחזקאל  )40 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 8-6 )לכל שאלה — 20 נקודות(.

מלכים ב, פרקים כ"ב-כ"ג  .6

ָגָדיו" )פרק כ"ב, פסוק י"א(.  ְקַרע ֶאת ּבְ ְבֵרי ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַוּיִ ֶלְך ֶאת ּדִ מַֹע ַהֶמּ ׁשְ "ַוְיִהי ּכִ  )1( א. 

מדוע קרע יאשיהו את בגדיו לאחר ששמע את דברי ספר התורה?    

  

  

עיין בפרק כ"ב, פסוקים י"ד-כ'.   )2( 

מהו תוכן הנבואה של חולדה הנביאה לשליחי המלך יאשיהו?

  

  

)8 נקודות(  

עיין בפרק כ"ג, פסוק ח'.   ב. 

כתוב שתי פעולות שעשה יאשיהו לבמות.  )1(

  

  

הסבר ְלשם מה עשה יאשיהו פעולות אלו.   )2(  

  

)7 נקודות(

מלבי"ם )לפרק כ"ב, פסוק כ'(: "והגם ]ולמרות[ שימות בידי פרעה נכה ]במלחמה עם מצרים[, ולא ימות בשלום,  ג. 

ייקבר בשלום כי הובילוהו ממקום המלחמה לקברות ]לקבורה[".

מהי הסתירה בין נבואת חולדה בפרק כ"ב, פסוק כ', ובין המסופר בפרק כ"ג, פסוקים כ"ט-ל'?  )1(  

   

   

כיצד מלבי"ם מיישב סתירה זו?  )2(  

  

  

)5 נקודות(  
/המשך בעמוד 10/
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ירמיה, פרק א'  .7

)1(  עיין בפסוקים ד'-י'.  א. 

על פי פירוש שלמדת, כתוב שניים מן הנימוקים של ירמיהו לסירובו לצאת לשליחות שהטיל עליו ה'.   

  

  

על פי פירוש שלמדת, מה ענה ה' על אחד מן הנימוקים של ירמיהו שציינת בסעיף הקודם?  )2(

  

)8 נקודות(  

עיין בפסוקים י"א-ט"ז. ב. 

הסבר מה ראה ירמיהו בכל אחד מן המראות שהראה לו ה'.  )1(

  

  

  

על פי פירוש שלמדת, הסבר את הפשר של כל אחד מן המראות.   )2(

  

  

  

)7 נקודות(  

ְמָלכֹות ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ּוְלַהֲאִביד ְוַלֲהרֹוס ִלְבנֹות ְוִלְנטֹוַע" )פסוק י'(. יָך ַהּיֹום ַהֶזּה ַעל ַהּגֹוִים ְוַעל ַהּמַ "ְרֵאה ִהְפַקְדּתִ ג. 

אלשיך )לפסוק י'(: "ִהנה אין כוונת נבואותיך לנתוץ, רק כדי שישובו בתשובה, ]...[ כי מה שהוא נבואות לנתוש   

ולנתוץ הכוונה ]המטרה[ היא לבנות ולנטוע, ]...[ שהוא כדי שישמעו ויקבלו מוסר וישובו ואבנם ואטעם, ]...[ 

ולכן אל תאמר כי אתה נביא ]שמתנבא[ על רעה, כי אדרבא עיקר הכוונה היא על תיקון".

על פי פירוש אלשיך, הסבר את דברי ה' לירמיהו בפסוק י'.   

  

  

  
)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 11/
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יחזקאל, פרקים ל"ו-ל"ז  .8

עיין בפרק ל"ו, פסוקים י"ג-ט"ו.  א. 

ֶלת ּגֹוַיִיְך ָהִיית" )פסוק י"ג(? ּכֶ מדוע הגויים מכנים את ארץ־ישראל "אֶֹכֶלת ָאָדם ָאּתְ ּוְמׁשַ  )1(

  

  

ֶלת ּגֹוַיִיְך ָהִיית"?  ּכֶ על פי מה שלמדת, כתוב נימוק אחר לתופעה המתוארת במילים "אֶֹכֶלת ָאָדם ָאּתְ ּוְמׁשַ  )2(

  

  

)8 נקודות(  

ה אְֹמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו ִנְגַזְרנּו ָלנּו" )פרק ל"ז, פסוק י"א(. "ִהּנֵ  )1( ב. 

מי הם ה"אְֹמִרים" ומה מבטאת אמירתם?   

   

ה ֲאִני פֵֹתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם". הסבר את הנמשל בעקבות האמירה בפסוק י"א, ה' אומר לנביא בפסוק י"ב: "ִהּנֵ  )2(  

לדברי ה' שבפסוק י"ב.    

   

   

)7 נקודות(  

עיין בפרק ל"ו, פסוקים כ'-כ"ד, ובפירוש רש"י שלפניך.  ג. 

רש"י )לפסוק כ'(: "ומהו חילול ה'? באמֹור אויביהם עליהם 'עם ה' אלה ומארצו יצאו', ולא היה יכולת בידו   

להציל את עמו ואת ארצו".

הסבר מהו חילול שם ה' המתואר בפסוק כ'.  )1(

  

  

על פי פסוקים כ'-כ"ד, הסבר את הקשר בין מניעת חילול שם ה' ובין גאולת עם ישראל.  )2(

  

  

)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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פרק שלישי — כתובים: עזרא ונחמיה  )20 נקודות(

ענה על שתיים מן השאלות 11-9 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

עזרא, פרקים א'-ב'

עיין בפרק א', פסוקים א'-ו'.  .9

מהו הרישיון שניתן ליהודים בהצהרת כורש? ציין שני פרטים.   )1( א.   

  

  

על פי פסוקים ה'-ו', מה התרחש בעקבות הצהרת כורש? ציין שני פרטים.  )2(

  

  

)5 נקודות(  

עיין בירמיה, פרק כ"ז, פסוקים כ"א-כ"ב.   )1( ב. 

הסבר בלשונך מה הבטיח ירמיהו לעם ישראל בפסוקים אלה, כאשר הוגלה העם לבבל. הבא ראיה מעזרא,     

פרק א', שהבטחה זו התקיימה.   

  

  

ה" )ירמיה, פרק ל"א, פסוק כ'(.  ִבי ֶאל ָעַרִיְך ֵאּלֶ ָרֵאל ׁשֻ תּוַלת ִיׂשְ "ׁשּוִבי ּבְ  )2( 

 הסבר בלשונך מה הבטיח ירמיהו לעם ישראל בפסוק זה, כאשר הוגלה העם לבבל. הבא ראיה מעזרא, 

פרק ב', שהבטחה זו התקיימה. 

    

  

)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 13/
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נחמיה — קשר צרי יהודה  .10

עיין בפרק ד', פסוקים א'-ד'. א. 

מה הייתה תגובתם של צרי יהודה לבניית חומת ירושלים?   )1(

  

  

מה היו שלוש התגובות של אנשי ירושלים לתוכניתם של צרי יהודה?   )2(

  

  

)5 נקודות(  

עיין בפסוקים ה'-ו'.  )1( ב. 

מה הייתה התוכנית של צרי יהודה, וכיצד התגלתה תוכנית זו לאנשי ירושלים?  

  

  

עיין בפסוקים ז'-ח'.   )2( 

כתוב שתי פעולות שעשה נחמיה בעקבות התוכנית של צרי יהודה.

  

  

)5 נקודות(   

/המשך בעמוד 14/
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זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

14

נחמיה, פרק י' ופרק י"ב

עיין בפרק י', פסוקים ל"א-ל"ב.   )1( א.   .11

על פי פסוקים אלה, ציין שלוש מצוות שהעם התחייב לקיים.   

  

  

עיין בפרק י', פסוקים ל"ו-מ'.  )2(

ציין שתיים מן המצוות שהעם התחייב לקיים.   

  

  

  

)5 נקודות(   

י טֹוב ה'   ם אְֹמִרים ָחֵרב הּוא... קֹול אְֹמִרים הֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹות ּכִ ר ַאּתֶ ה ֲאׁשֶ קֹום ַהּזֶ ּמָ ַמע ּבַ ָ "ּכֹה ָאַמר ה' עֹוד ִיׁשּ  )1( ב. 

ית ה' " )ירמיה, פרק ל"ג, פסוקים י'-י"א(.  י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְמִבִאים ּתֹוָדה ּבֵ ּכִ  

הסבר בלשונך את הבטחת ירמיהו, והבא ראיה מנחמיה, פרק י"ב, פסוקים ל"ח-מ"ג, שהבטחה זו התקיימה.   

  

  

על פי מה שלמדת, הסבר מדוע הייתה שמחה גדולה בבניית החומה.  )2(

  

  

)5 נקודות(   



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002371

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

טיוטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002371

نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה

טיוטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16



17نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה



نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה 18



19نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה



"אתך בכל מקום, גם בבגרות.
בהצלחה, מועצת התלמידים והנוער הארצית"

"معك في كّل مكان، وفي البچروت أيًضا. 
بالّنجاح، مجلس الّطّالب والّشبيبة القطرّي"

מדבקת משגיח

ملصقة مراقب
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