מדינת ישראל

סוג הבחינה :א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :קיץ תש"ע2010 ,
מספר השאלון140 ,900161 :

משרד החינוך

תנ"ך
לעולים חדשים
 2יחידות לימוד
על פי מתווה של תכנית הלימודים בתנ"ך לעולים

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים ורבע.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
— ( 25 — )25x1נקודות
		
פרק ראשון
— ( 75 — )15x5נקודות
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; 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 תש"ע ,מס' 140 ,900161

השאלות
פרק ראשון  ( 25נקודות)
ענה על שאלה  — 1שאלת חובה.
שים לב :בשאלה זו עליך לענות על שני סעיפים :על אחד מהסעיפים א-ב ,ועל סעיף ג.
אבות האומה
.1

קרא בראשית ,י"ז.20-1 ,

(שים לב :המשך הקטע וסעיפי השאלה בעמוד הבא).
/המשך בעמוד /3

--

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

ענה על אחד מהסעיפים א-ב.
א.

( )1קרא פסוקים .14-1

		

ציין שתי הבטחות אשר ה' מבטיח לאברהם על פי פסוקים אלה ,והסבר כל

( 8נקודות)
הבטחה .בסס את תשובתך על הכתוב.
( )2על פי פסוקים  ,10-9 ,2-1הסבר שתי דרישות שה' דורש מאברהם הקשורות
להבטחות אלה .בסס את תשובתך על הכתוב 7( .נקודות)
ב.

קרא פסוקים .20-17
( )1על פי פסוקים  ,18-17ציין מה חשב אברהם בלבו על הבטחת ה' ,ומה הוא
( 7נקודות)
ביקש ממנו.
( )2על פי פסוקים  ,20-19מהי תגובתו של ה' על מחשבתו של אברהם ,ומהי תגובתו
( 8נקודות)
על בקשתו של אברהם?

ענה על סעיף ג.
ג.

הסבר את המשמעות של שינוי השמות של אברם וׂשַרי.

( 10נקודות)

/המשך בעמוד /4

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

--

פרק שני ( 75נקודות)
בפרק זה חמישה נושאים ,ובכל נושא שתי שאלות (שאלות .)11-2
בחר בשאלה אחת מכל נושא ,וענה עליה לפי ההוראות.
סך הכול עליך לענות בפרק זה על חמש שאלות (לכל שאלה —  15נקודות).
בריאת העולם
ענה על אחת מהשאלות .3-2
.2

קרא בראשית ,ג'.19-17 ,

א.

בפסוקים  19-17חוזר השורש א-כ-ל .הסבר איך בעזרת השורש הזה מודגש העיקרון
של "מידה כנגד מידה" בעונש.

ב.

( 9נקודות)

מקטע זה עולה כי בגלל חטאו של אדם נענשה כל האנושות.
ציין שני דברים היכולים להיחשב כעונשים לכל האנושות ,והסבר כל אחד מהם.
בסס את דבריך על הכתוב.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /5

-.3

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

קרא בראשית ,ט'.17-8 ,

א.

( )1בפסוקים אלה מתוארת ברית .כתוב עם מי ה' מקים את הברית.

( 3נקודות)

( )2בבריתות רבות בתנ"ך שני הצדדים מתחייבים זה לזה ,אולם בברית זו רק צד
אחד מתחייב.
		

מי מתחייב בברית זו ,ומהי ההתחייבות? בסס את דבריך על הכתוב.

		

( 4נקודות)

ב.

קרא פסוקים  17-12בקטע שלפניך.
מהו אות הברית ,ומהו תפקידו? מדוע נבחר דווקא אות זה?

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /6

--

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

המסגרת החוקית של העם
ענה על אחת מהשאלות .5-4
.4

קרא שמות ,כ'.12 ,

א.

ב.

.5

(במהדורות תנ"ך שונות ייתכנו שינויים במספר הפסוק).

יש הטוענים שדיבר זה שייך לקבוצת הדיברות שבין אדם לאלוהים ,ויש הטוענים
שהוא שייך לקבוצת הדיברות שבין אדם לחברו.
הסבר מדוע אפשר לשייך את הדיבר הזה לכל אחת משתי קבוצות הדיברות.
( 10נקודות)
בגמול שה' מבטיח למי שמקיים את הדיבר הזה יש גם גמול אישי וגם גמול לאומי.
( 5נקודות)
הסבר אחד מהם.

קרא דברים ,י"ז .20-14

א.
ב.

על פי הקטע שלפניך ,כתוב שלושה איסורים ושתי חובות החלים על המלך.
( 9נקודות)
בפסוק  20נזכרות המטרות של האיסורים והחובות החלים על המלך .הסבר שתי מטרות.
( 6נקודות)
/המשך בעמוד /7

--

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

משופטים למלוכה
ענה על אחת מהשאלות .7-6
.6

קרא שמואל א ,כ"ח.11-3 ,

בפסוקים  4-3נזכרים פרטים התורמים להבנת המשך הסיפור.
הסבר מה חשיבותם של הפרטים האלה:
— "ושמואל מת" (פסוק .)3
— "ושאול הסיר האֹבות ואת הידעֹנים מהארץ" (פסוק .)3
— "ויקבצו פלשתים" (פסוק .)4

/המשך בעמוד /8

-.7

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

קרא שמואל ב ,ז'.13-2 ,

א.

( )1הסבר על פי פסוקים  ,7-6מדוע ה' דוחה את ההצעה של דוד לבנות לו בית.
( 4נקודות)
( 3נקודות)
( )2הסבר את משמעות המילים "בית לשמי" שבפסוק .13

ב.

קרא פסוקים .13-11
הסבר שתיים מהבטחות ה' לדוד בפסוקים אלה.
הסבר כיצד הבטחות אלה משיבות על הבקשה של דוד לבנות בית לה'.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /9

--

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

אמה של מלכות והיחס לזר
ענה על אחת מהשאלות .9-8
.8

קרא רות ,א'.18-7 ,

א.

קרא פסוקים .13-8
נעמי מנסה לשכנע את כלותיה לחזור למשפחותיהן ולארצן.
הסבר שניים מדברי השכנוע שלה .בסס את דבריך על הכתוב.

ב.

( 6נקודות)

יש האומרים שעְָרּפה היא דמות משנית ,שתפקידה להדגיש את תכונותיה
יוצאות הדופן של רות ,גיבורת הסיפור.
בסס טענה זו על המסופר בפסוקים  18-14בקטע שלפניך.

( 9נקודות)
/המשך בעמוד /10

 - 10.9

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

קרא רות ,ב'.12-11 ,

קרא גם בראשית ,י"ב.4-1 ,
א.

ציין שתי נקודות דמיון בין המסופר על רות בקטע שלפניך ובין המסופר על אברם
בבראשית ,י"ב.4-1 ,
בסס את תשובתך על הכתוב.

ב.

( 9נקודות)

סּפֵר? נמק.
מה אפשר ללמוד מן הדמיון בין רות לאברם על המעמד של רות בעיני ה ְמ ַ
( 6נקודות)

/המשך בעמוד /11

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

 - 11עם אחד שתי ממלכות
ענה על אחת מהשאלות .11-10
 .10קרא מלכים א ,ג'.28-16 ,

א.

כתוב שני עניינים שהקשו על שלמה לפסוק דין במקרה זה שהובא לפניו ,והסבר
כל עניין.

ב.

( 6נקודות)

( )1במה הדרך של שלמה לברר מי האם האמִתית מבטאת את חכמתו? ( 5נקודות)
( )2מה היה המעמד של שלמה בעיני העם בעקבות פסק הדין? בסס את דבריך על
פסוק  28בקטע שלפניך.

( 4נקודות)
/המשך בעמוד /12

- 12 -

תנ"ך ,קיץ תש"ע ,מס' 140 ,900161

 .11קרא מלכים ב ,כ"ה.26-22 ,

א.

מי היה גדליהו בן אחיקם ,ומה היו המניעים לרציחתו? בתשובתך התייחס למניע
אישי ולמניע מדיני.

ב.

( 9נקודות)

במסורת ישראל נקבע צום לזכר גדליהו בן אחיקם ("צום גדליה").
מבחינה היסטורית ,מדוע רצח גדליהו ,שבעקבותיו נקבע הצום ,הוא משמעותי
כל כך?

( 6נקודות)

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

