מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה :א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תשס"ח2008 ,
מספר השאלון140 ,900161 :

תנ"ך
לעולים חדשים
 2יחידות לימוד

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים ורבע.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
פרק ראשון — ()30x1
— ()10x7
פרק שני
סה"כ

בשאלון זה שני פרקים.
—  30נקודות
—  70נקודות
—  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; כתֹוב את מספרה בלבד.
( )2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.

הערה :בקטעים המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש 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/

--

תנ"ך ,קיץ תשס"ח ,מס' 140 ,900161

השאלות
פרק ראשון  ( 30נקודות)
ענה על שאלה .1
.1

קרא דברים ,ט"ז.20-13 ,

/המשך בעמוד /3

--

תנ"ך ,קיץ תשס"ח ,מס' 140 ,900161

ענה על שלושה מהסעיפים א-ד (לכל סעיף —  10נקודות).
א.

קרא פסוקים  17-13בקטע שלפניך.
( )1מה הם שלושת הרגלים? כתוב שני דברים שה' דורש מהעם לעשות בשלושת
החגים האלה.

( 7נקודות)

( )2על מה העם מודה בחגים אלה? בסס את תשובתך על הכתוב.
ב.

( 3נקודות)

קרא פסוקים  17-13בקטע שלפניך ,וכן שמות ,כ'.11-8 ,
הרעיון של עזרה לזולת בא לידי ביטוי בתורה גם במצוֹות עשה וגם במצוֹות לא–תעשה.
בסס טענה זו על שני הכתובים.

ג.

קרא פסוקים  20-19בקטע שלפניך.
( )1בפסוק  19מתוארות התוצאות של לקיחת שוחד ,בעזרת דימוי.
הסבר את הדימוי.

( 6נקודות)

( )2על פי פסוקים  ,20-19כתוב מהו הקשר בין עשיית הצדק ובין ישיבה
בארץ–ישראל.
ד.

( 4נקודות)

קרא פסוקים  20-18בקטע שלפניך ,וכן ויקרא ,י"ט.15 ,
( )1איזו התנהגות מבטאת עשיית עוול במשפט ,לפי ויקרא ,י"ט?15 ,
( 5נקודות)
( )2ההתנהגות שתיארת בסעיף ( )1באה לידי ביטוי גם בקטע שלפניך .הסבר כיצד.
( 5נקודות)

/המשך בעמוד /4

--

תנ"ך ,קיץ תשס"ח ,מס' 140 ,900161

פרק שני ( 70נקודות)
ענה על שבע מהשאלות ( 12-2לכל שאלה —  10נקודות).
.2

קרא בראשית ,ב'.17-16 ,

קרא גם בראשית ,ג'.3-1 ,
א.

כתוב במה שונים דברי הנחש (בבראשית ,ג' )1 ,מן הצַו של אלוהים.

ב.

ציין שני שינויים בדברי האישה (בפרק ג' )3-2 ,לעומת המסופר בפרק ב'.17-16 ,
מדוע ,לדעתך ,שינתה האישה דברים אלה?

.3

( 4נקודות)

( 6נקודות)

קרא שמות ,כ"ב.26-24 ,

א.

כתוב בלשונך שתי דרישות מהמלווה ,הנזכרות בפסוקים אלה.

ב.

בחוק זה יש גם פנייה אל המצפון של המלווה ,וגם אזהרה למלווה שעליו לקיים את
החוק .הדגם את שני העניינים האלה מתוך הכתוב.

( 4נקודות)

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /5

-.4

תנ"ך ,קיץ תשס"ח ,מס' 140 ,900161

קרא יהושע ,א'.9-1 ,

א.

( )1איזו הבטחה ניתנת לעם באמצעות יהושע ,לפי הקטע?
( )2איזו הבטחה ניתנת ליהושע ,ומהו התנאי לקיום ההבטחה?

ב.

( 2נקודות)
( 3נקודות)

ציין מהקטע כינוי אחד של משה וכינוי אחד של יהושע ,וכתוב מה אפשר ללמוד מן
הכינויים על המעמד של שני האישים.

( 5נקודות)

/המשך בעמוד /6

.5

-קרא שמואל א ,י"ז.47-39 ,7-4 ,
שמואל א ,י"ז7-4 ,

תנ"ך ,קיץ תשס"ח ,מס' 140 ,900161

שמואל א ,י"ז47-39 ,

א )1( .כיצד מודגש בקטעים שלפניך שהכוחות של דוד וגלי ָת אינם שווים?
( 3נקודות)
		
( )2הוכח מהכתוב כי גלית מרגיש מבוזה בגלל מצב זה 2( .נקודות)
ב .מדבריו של דוד בפסוקים שלפניך אפשר ללמוד שהכוח אינו נמצא בכלי המלחמה
( 5נקודות)
דווקא .הסבר טענה זו.
/המשך בעמוד /7

-.6

תנ"ך ,קיץ תשס"ח ,מס' 140 ,900161

קרא מלכים א ,כ"א.13-9 ,

איזבל מבקשת מהזקנים שיערכו לנבות משפט.
א .קרא שמות ,כ"ב ;27 ,דברים ,י"ז.6 ,
כתוב מה הם שני החוקים בשמות ובדברים ,והסבר כיצד איזבל משתמשת בחוקים
אלה כדי להרשיע את נבות במשפט 5( .נקודות)
ב .כתוב שני דברים המראים כי המשפט שעורכת איזבל אינו משפט צדק 5( .נקודות)
.7

קרא מלכים ב ,כ"ה.26-22 ,

מלך בבל מינה את גדליהו בן אחיקם לשלוט על שארית העם ביהודה.
א .כיצד ,לדעת גדליהו ,היה צריך לנהוג כלפי הכובש הבבלי? ( 4נקודות)
ב .מי הרג את גדליהו? כתוב סיבה אפשרית למעשה זה ,לפי הקטע .בסס את דבריך
/המשך בעמוד /8
על הכתוב 6( .נקודות)

-.8

קרא ישעיה ,א'.3-1 ,

א.

ישעיהו מאשים את העם" :בנים ג ִדלתי ורוממתי והם פשעו בי".
הסבר את ההאשמה.

ב.

( 5נקודות)

בפסוק  ,3ישעיהו משתמש במשל כדי להדגיש את חטאו של העם.
מהו המשל ,וכיצד הוא מדגיש את החטא?

.9

תנ"ך ,קיץ תשס"ח ,מס' 140 ,900161

( 5נקודות)

קרא ירמיה ,א'.15-11 ,

א.

במראֶה הראשון רואה ירמיהו מקל שקד.
על פי דברי אלוהים לירמיהו ,מהי המשמעות של מקל השקד? הסבר.
( 5נקודות)

ב.

מה רואה הנביא במראה השני ,ומהי משמעות המראה הזה? בסס את תשובתך
על הכתוב.

( 5נקודות)

/המשך בעמוד /9

--

תנ"ך ,קיץ תשס"ח ,מס' 140 ,900161

 .10קרא יונה ,ג'.9-4 ,

א.
ב.

ָהבֵא מהקטע שתי פעולות שעשו אנשי נינוה כששמעו את הנבואה של יונה ,והסבר
את המשמעות שלהן 5( .נקודות)
הבא מהקטע ביטוי המוכיח שהחזרה בתשובה של אנשי נינוה הייתה אמִתית.
( 5נקודות)

 .11קרא איוב ,א'.11-10 ,

בפסוקים אלה מופיע השורש ב-ר-כ בשתי משמעויות.
מהי משמעותו בכל אחד מהפסוקים? בסס את תשובתך על הכתוב.
 .12קרא רות ,ב'.16-14 ,

קרא גם ויקרא ,י"ט.10-9 ,
( 5נקודות)
א .במה פעל בועז על פי החוק שבויקרא?
ב .ציין שני דברים שהציע בועז לרות ואינם כתובים בחוק בויקרא.

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

( 5נקודות)

