
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

2384

חן
נב

 ל
ות

בק
מד

َحن
ممت

قة 
لص

م

21         מועד         18
الموعد

37  סמל בי"ס  32
رقم المدرسة

31  מס' תעודת זהות  23
رقم الهوّية

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   

002384 מספר השאלון:      

תנ"ך
לעולים חדשים

לבתי ספר דתיים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה ארבעה חלקים. ב. 

נקודות  60  —  )20#3(  — חלק א — בראשית 

נקודות  15  —  )15#1(  — חלק ב — מלכים ב, ישעיה 

נקודות  15  —  )15#1(  — חלק ג — יונה, תהלים 

נקודות  10  —  )5#2(  — חלק ד — בקיאות בתורה ובנביאים 

נקודות  100  — סה"כ      

תנ"ך שלם בלי פירושים.  )1( חומר עזר מותר בשימוש:  ג. 

תנ"ך מתורגם.  )2(      

מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי.  )3(    

הוראות מיוחדות:    יש לענות על השאלות בגוף השאלון, לפי ההוראות. ד. 



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002384

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

עמוד 4 

4

חלק א — בראשית  )60 נקודות(
ענה על שלוש מן השאלות 5-1  )לכל שאלה — 20 נקודות(.

פרקים א'-ב'  .1

על פי פרק א', פסוק כ"ח, כתוב שניים מן הציוויים שציווה ה' את האדם.  )1( א. 

                                                    

                                                    

על פי פרק ב', פסוק כ', מהו המעשה שעשה האדם? הסבר את הקשר בין מעשה זה ובין אחד הציוויים   )2(

 שציווה ה' את האדם בפרק א', פסוק כ"ח.

                                                    

                                                    
)7 נקודות(

לפניך פסוקים המתארים את בריאת האדם והאישה.  )1( ב. 

ָרא ֹאָתם. ָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ ֶצֶלם ֱא-לִֹהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ ְבָרא ֱא-לִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ פרק א', פסוק כ"ז: ַוּיִ  

ה. ים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ יֶצר ה' ֱא-לִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוּיִ פרק ב', פסוק ז': ַוּיִ  

ר  ׂשָ ְסּגֹר ּבָ ְלֹעָתיו ַוּיִ ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ ן ַוּיִ יׁשָ ָמה ַעל ָהָאָדם ַוּיִ ְרּדֵ ל ה' ֱא-לִֹהים ּתַ ּפֵ פרק ב', פסוקים כ"א-כ"ב: ַוּיַ  

ה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם. ָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאּשׁ ָלע ֲאׁשֶ ֶבן ה' ֱא-לִֹהים ֶאת ַהּצֵ ה. ַוּיִ ּנָ ְחּתֶ ּתַ

כתוב את סדר הבריאה של האדם והאישה על פי פרק א', פסוק כ"ז, וכתוב את סדר הבריאה של האדם   

והאישה על פי פרק ב', פסוק ז' ופסוקים כ"א-כ"ב.

סדר הבריאה על פי פרק א':                                            

סדר הבריאה על פי פרק ב':                                              

על פי מה שלמדת, כתוב תירוץ לסתירה שבין סדר בריאת האדם והאישה בפרק א' ובין סדר הבריאה   )2(

שלהם בפרק ב'.  

                                                    
)7 נקודות(

על פי פרק ב', פסוקים כ"ב-כ"ה, מה אפשר ללמוד על הקשר הרצוי בין איש לבין אשתו? בסס את תשובתך  ג.  

על הכתוב. 

                                                    

                                                    

                                                    
)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 5/



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002384

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

עמוד 5 

5

סיפור המבול  .2

עיין בפרק ו', פסוקים י"א-כ"א. א.  

ְלמה מיועדת התיבה שה' מצווה על ֹנח לבנות?  )1(

                                                    

נח עסק בבניית התיבה זמן רב.  )2(

על פי מה שלמדת, מדוע ציווה ה' על ֹנח לעסוק בבניית התיבה ולא הציל אותו בדרך אחרת?  

                                                    

)7 נקודות(

על פי פסוק י"ג, כתוב חטא אחד שחטאו בו בני דורו של נֹח?  )1( ב. 

                                                    

עיין בפרק ז', פסוקים א'-ה'.  )2(

מדוע הציל ה' את נֹח?   

                                                    

)7 נקודות(

עיין בפרק י"א, פסוקים א'-ט'. ג.  

על פי פסוקים ח'-ט', מה היה העונש שקיבלו בני דור הפלגה?  )1(

                                                    

הסבר מדוע העונש שקיבלו בני דורו של ֹנח היה חמּור יותר מן העונש שקיבלו בני דור הפלגה.   )2(

                                                    

                                                    

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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نزع ورقة قد يؤّدي إلى إلغاء االمتحانתלישת דף עלולה להביא לפסילת הבחינה
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6

פרק כ"א, פסוקים ט'-כ"א   .3

על פי פסוקים ט'-י', מה דרשה שרה מאברהם?  )1( א. 

                                                    

נֹו" )פסוק י"א(. הסבר את התגובה של אברהם על הדרישה  ֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹוֹדת ּבְ ָבר ְמֹאד ּבְ ַרע ַהּדָ "ַוּיֵ  )2(

של שרה.   

                                                    

)7 נקודות(

מדוע ציווה ה' על אברהם לשמוע בקול שרה?  )1( ב. 

                                                    

מה הבטיח ה' לאברהם בנוגע לישמעאל?   )2(

                                                    

)7 נקודות(

עיין בפרק י"ז, פסוקים ט"ו-כ"א. ג.  

כתוב נקודת דמיון אחת בין דברי אברהם לה' בפרק י"ז, פסוק י"ח ובין המסופר על אברהם בפרק כ"א,   )1( 

פסוק י"א.

  

כתוב שתי נקודות דמיון בין דברי ה' בפרק י"ז, פסוקים י"ט-כ"א ובין דברי ה' בפרק כ"א, פסוקים י"ב-י"ג.  )2( 

                                                    

                                                    

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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פרק ל"ט; פרק מ"א   .4

על פי פרק ל"ט, פסוקים ג'-ד', הסבר מדוע מינה פוטיפר את יוסף לאחראי על כל ביתו.  )1( א. 

                                                    

על פי פרק ל"ט, פסוק ה', מה קרה בעקבות מינוי זה?  )2(

                                                    

)7 נקודות(

כתוב שתי נקודות דמיון בין המסופר על יוסף בפרק ל"ט, פסוקים ג'-ה' ובין המסופר עליו בפרק ל"ט, פסוקים  ב.  

כ"א-כ"ג.

                                                    

                                                    

)7 נקודות(

עיין בפרק מ"א, פסוקים ט"ו-ט"ז. ג. 

כתוב מה יוסף מתקן בדברי פרעה.  )1(  

                                                    

כתוב ֶמֶסר לחיים שאפשר ללמוד מסיפור יוסף במצרים בפרקים ל"ט ומ"א, והסבר כיצד לומדים זאת   )2(

מסיפור יוסף. 

                                                    

                                                    

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 8/
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פרק מ"ב   .5

עיין בפסוקים א'-ג'.   )1( א. 

מדוע באו האחים למצרים?   

                                                    

עיין בפסוקים ט'-י'.    )2(

במה האשים יוסף את ֶאחיו?  

                                                    

)7 נקודות(

כתוב בלשונך את הדברים שיוסף אומר לֶאחיו בפסוק ט"ז.   )1( ב. 

                                                    

                                                    

מהו ההבדל בין דברי יוסף בפסוק ט"ז ובין דבריו בפסוקים י"ט-כ'?  )2(

                                                    

                                                    

)7 נקודות(

עיין בפסוקים שלפניך מבראשית, פרק ל"ז.  ג.  

ִליכּו  כּו ָדם ַהׁשְ ּפְ ׁשְ ּנּו ָנֶפׁש.  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל ּתִ ָדם ַוּיֹאֶמר לֹא ַנּכֶ ֵלהּו ִמּיָ ּצִ ַמע ְראּוֵבן ַוּיַ ׁשְ פסוקים כ"א-כ"ב: ַוּיִ  

יבֹו ֶאל ָאִביו. ָדם ַלֲהׁשִ יל ֹאתֹו ִמּיָ ְלחּו בֹו ְלַמַען ַהּצִ ׁשְ ר ְוָיד ַאל ּתִ ְדּבָ ּמִ ר ּבַ ה ֲאׁשֶ ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהּזֶ

ִלכּו ֹאתֹו ַהּבָֹרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים. ׁשְ ֻחהּו ַוּיַ ּקָ פסוק כ"ד: ַוּיִ  

כתוב נקודת דמיון אחת בין דברי ראובן לאחים בפרק ל"ז ובין דבריו אליהם בפרק מ"ב, פסוק כ"ב.  )1(

                                                    

כתוב הבדל אחד בין המסופר בפרק ל"ז ובין המסופר בפרק מ"ב.  )2(

                                                    

)6 נקודות(

/המשך בעמוד 9/



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002384

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

עמוד 9 

9 

חלק ב — מלכים ב, ישעיה  )15 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 7-6 )15 נקודות(.

מלכים ב, פרק י"ח   .6

עיין בפסוקים א'-ח'. א.  

כתוב שני מעשים של המלך חזקיהו בתחום הדתי.  )1(

                                                    

                                                    

כתוב שני מעשים של המלך חזקיהו בתחום המדיני.  )2(

                                                    

                                                    

)8 נקודות(

עיין בפסוק כ"ב. ב.  

כתוב בלשונך את הטענה של רבשקה בפסוק זה. צטט מפסוקים א'-ח' את המעשה של חזקיהו שרבשקה   )1(

מתייחס אליו בדבריו בפסוק כ"ב.

                                                    

הסבר מדוע טענת רבשקה בפסוק זה אינה מוצדקת.  )2(

                                                    

                                                    

)7 נקודות(

/המשך בעמוד 10/



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002384

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

עמוד 10 

10

ישעיה   .7

עיין בפרק ב', פסוקים א'-ד'. א. 

אְֹרֹחָתיו" )פסוק ג'(? ָרָכיו ְוֵנְלָכה ּבְ מי אומר "ְויֹוֵרנּו ִמּדְ  )1(

                                                    

ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות". מה אפשר ללמוד ִמְדברים אלה על  תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ בפסוק ד' נאמר: "ְוִכּתְ  )2(

המצב באחרית הימים? 

                                                    

                                                    

)8 נקודות(

עיין בפרק י"א, פסוקים א'-ה'. ב. 

על מי מדברים בפסוקים א'-ה'?   )1(

                                                    

ַפט". את מי שופטים בפרק ב', ואת מי  גם בפרק ב', פסוק ד', וגם בפרק י"א, פסוק ד' כתובה המילה "ְוׁשָ  )2(

שופטים בפרק י"א? 

                                           

                                                    

)7 נקודות(

/המשך בעמוד 11/



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002384

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

עמוד 11 

11

חלק ג — יונה, תהלים  )15 נקודות(
ענה על אחת מן השאלות 9-8 )15 נקודות(.

יונה  .8

עיין בפרק א'. א. 

על פי פסוק י"ב, מהו הפתרון שהציע יונה למלחים?  )1(

                                                    

                                                    

על פי פסוקים י"ג-י"ד, כתוב בלשונך שתי פעולות שעשו המלחים בתגובה על הצעתו של יונה.  )2(

                                                    

                                                    

)8 נקודות(

עיין בפסוק ה' ובפסוק ט"ז.  )1( ב. 

מהו השינוי שחל באמונה של המלחים?    

                                                    

                                                    

הסבר מה גרם לשינוי הזה.  )2(

                                                    

                                                    

)7 נקודות(

/המשך בעמוד 12/



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002384

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

עמוד 12 

12

תהלים, מזמור קכ"ו    .9

על פי המזמור, מהי תגובת הגויים על הגאולה?  )1( א. 

                                                      

על פי המזמור, מהי תגובת עם ישראל על הגאולה?  )2(

                                                      

)8 נקודות(

ֶגב" שבפסוק ד'.  ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ הסבר את הביטוי "ּכַ  )1( ב. 

                                                      

                                                      

ִביֵתנּו" שבתחילת הפסוק. הסבר את הקשר בין ביטוי זה ובין הבקשה "ׁשּוָבה ה' ֶאת ׁשְ  )2(

                                                      

                                                      

)7 נקודות(

/המשך בעמוד 13/



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002384

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

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

13

חלק ד — בקיאות בתורה ובנביאים  )10 נקודות(
ענה על שתיים מן השאלות 12-10 )לכל שאלה — 5 נקודות(.

ענה על שלושה מן הסעיפים א-ד, שלפניך.  .10

                                         ?" מי אמר למי "ִאְמִרי ָנא ֲאֹחִתי ָאּתְ א.   

ֶדה"?                                       ָ ת ַהׂשּ ל ַחּיַ ֵהָמה ּוִמּכָ ל ַהּבְ ה ִמּכָ מי אמר למי "ָארּור ַאּתָ ב.    

ׁש"?                              מי אמר "ֶאת ַאַחי ָאנִֹכי ְמַבּקֵ ג.  

ֵרדּו"?         ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך ּוׁשְ ֵני גֹוִים ּבְ למי נאמר "ׁשְ ד.  

ענה על שלושה מן הסעיפים א-ד, שלפניך.  .11

מי היה מלך ישראל בזמן גלות עשרת השבטים?           א.   

היכן נקבר יעקב?               ב.  

ו?             לאן ברח יעקב מֵעׂשָ ג. 

רת ברית עם אברהם.          כתוב שם של מלך אחד שּכָ ד.  

העתק את האירועים שלפניך על פי סדר כתיבתם בתנ"ך.  .12

ו, גירוש ישמעאל, מכירת הבכורה, ברית בין הבתרים עקדת יצחק, לידת יעקב וֵעׂשָ

                    )1

      )2

      )3

      )4

      )5

/בהמשך דפי טיוטה/  



תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002384

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

טיוטה
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תנ"ך, קיץ תשע"ט, מס' 002384

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

טיוטה
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"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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