
בגרות לבתי ספר על־יסודיים א.  סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
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לעולים חדשים

2 יחידות לימוד

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים ורבע. א. 

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

נקודות  25  —   )25x1(  — פרק ראשון  

נקודות  75  —   )15x5(   — 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 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.

! ה ח ל צ ה ב

/המשך מעבר לדף/
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ת ו ל א ש ה
פרק ראשון  )25 נקודות(

ענה על שאלה 1 — שאלת חובה.

שים לב: בשאלה זו עליך לענות על שני סעיפים: על סעיף א  ועל אחד מהסעיפים ב-ג.

אבות האומה

קרא בראשית, ל', 23-1.  .1

 

/המשך בעמוד 3/  
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים 2-1 בקטע שלפניך וגם שמואל א, א', 8-7. א. 

בשני הקטעים האלה מסופר על התנהגות של אישה שקשה לה להשלים עם העקרּות שלה,   

ומתוארת תגובת הבעל על התנהגות האישה.

תאר את ההתנהגות של כל אחת מן הנשים. בסס את דבריך על הכתוב.       )8 נקודות(  )1(

תאר את התגובה של כל אחד מן הבעלים על התנהגות אשתו. בסס את דבריך   )2(

על הכתוב.      )7 נקודות(  

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

בקטע שלפניך )בראשית, ל'( באה לידי ביטוי התפיסה שהיריון ולידת ילדים   )1(  ב. 

הם מתנה מאלוהים.  

בסס קביעה זו על שתי ראיות מן הכתוב, והסבר כל ראיה.        )6 נקודות(  

מדוע נתנה כל אחת מן האחיות את ִשפחתה ליעקב לאישה? בסס את דבריך   )2(

על הכתוב.        )4 נקודות(  

קרא פסוקים 20-14 בקטע שלפניך. ג. 

בפסוקים אלה באה לידי ביטוי המצוקה )=הֵסֶבל( של לאה.  )1(

הסבר את המצוקה שלה. בסס את דבריך על הכתוב.       )6 נקודות(  

על פי פסוקים אלה, האם לדעתך נפתרה המצוקה של לאה?  נמק.          )4 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני  )75 נקודות( 

בפרק זה חמישה נושאים )שאלות 11-2(, ובכל נושא שתי שאלות.

בחר בשאלה אחת מכל נושא, וענה עליה לפי ההוראות.

סך הכול עליך לענות בפרק זה על חמש שאלות )לכל שאלה — 15 נקודות(.

עבדות וחירות

ענה על אחת מהשאלות 3-2.

קרא שמות, ב', 17-11.  .2

/המשך בעמוד 5/  
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קרא פסוק 11 בקטע שלפניך. א. 

אחרי שָגַדל משה, מה היה היחס שלו כלפי בני ַעמו?  בסס את דבריך על הכתוב.      

)5 נקודות(

בפסוקים 17-11 בקטע שלפניך מתוארים שלושה סכסוכים )=מריבות(. ב. 

תאר בקיצור את שלושת הסכסוכים ואת תגובת משה בכל אחד מהם. בסס את דבריך   )1(

על הכתוב.      )6 נקודות(

הסבר מדוע הדרך שבה נהג משה בסכסוכים אלה מוכיחה שהוא ראוי להיות מנהיג העם.          )2(

)4 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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קרא שמות, ג', 10-1.  .3

 

אלוהים קורא למשה מתוך הסנה ומשה מגיב על הקריאה בשתי דרכים שונות. א. 

הסבר במילים שלך את התגובה של משה בפסוק 4, ואת התגובה שלו בפסוק 6.          

)6 נקודות(

קרא פסוקים 8-7 בקטע שלפניך.  )1( ב. 

על פי פסוקים אלה, מדוע החליט האל להתערב בנעשה, ומה התכוון לעשות?   

בסס את דבריך על הכתוב.        

)5 נקודות(  

קרא פסוקים 10-9 בקטע שלפניך.  )2(

מהו התפקיד של משה בתכנית האלוהית? בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 7/
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המסגרת החוקית של העם

ענה על אחת מהשאלות 5-4.

קרא שמות, כ', 18-15. )במהדורות תנ"ך אחדות ייתכנו שינויים במספרי הפסוקים.(  .4

על פי המתואר בקטע שלפניך, ההתגלות של אלוהים הפחידה את העם.  )1( א. 

מה בהתגלות זו הפחיד את העם, ומה חשב העם שעלול לקרות לו בעקבות ההתגלות?   

בסס את דבריך על הכתוב.       

)6 נקודות(  

לדברי משה, מדוע בחר אלוהים להתגלות לעם באופן מפחיד? ציין סיבה אחת. בסס את   )2(

דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(

על פי המתואר בקטע שלפניך, מהו התפקיד של משה? בסס את תשובתך על דוגמה אחת  ב. 

מן הקטע.       )5 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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קרא דברים, ו', 15-4.  .5

בקטע שלפניך באה לידי ביטוי תפיסה מונותאיסטית )=אמונה באל אחד(. א. 

הבא מן הקטע דוגמה אחת לתפיסה זו, והסבר את הדוגמה.        )5 נקודות(   

קרא פסוקים 15-10 בקטע שלפניך. ב. 

לפי פסוק 12, מפני מה מזהיר ה' את העם?       )5 נקודות(  )1(  

מדוע היה צורך באזהרה זו )שעליה כתבת בסעיף 1(?         )5 נקודות(  )2(

  

/המשך בעמוד 9/
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שים לב: המשך הבחינה בעמוד 10.

/המשך בעמוד 10/
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משופטים למלוכה

ענה על אחת מהשאלות 7-6.

קרא שמואל א, ט"ז, 13-1.  .6

/המשך בעמוד 11/
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מדוע נזף אלוהים בשמואל, ומה ציווה על שמואל לעשות?  בסס את דבריך על  הכתוב.        )1( א.   

)4 נקודות(      

הסבר ממה פחד שמואל, ומה הציע לו אלוהים לעשות.       )3 נקודות(   )2(

קרא פסוק 7 בקטע שלפניך.  )1( ב. 

בפסוק זה מוצגת הדרך שלפיה  ה' בוחר את המלך.  

מהי הדרך?  בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(   

קרא פסוק 12 בקטע שלפניך.  )2(

לפי תשובתך לסעיף )1(,  מהו הקושי בפסוק 12?       )4 נקודות(   

 

/המשך בעמוד 12/
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קרא שמואל א, י"ז, 51-38.   .7

                                                                    /המשך בעמוד 13/
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בקטע שלפניך בא לידי ביטוי ניגוד בין דוד לשאול, ויש בו ביקורת עקיפה על שאול.  א. 

על פי פסוקים 40-38 בקטע שלפניך, הסבר את הניגוד בין דוד לשאול.        )1(

)6 נקודות(  

על פי פסוק 47 בקטע שלפניך, הסבר את הביקורת העקיפה של הכותב על שאול.          )2(

)5 נקודות(  

דוד ניצח את גלָית. ב. 

כיצד הגיבו על כך הפִלשתים? בסס את דבריך על הכתוב.        )4 נקודות(        

                                                                   /המשך בעמוד 14/
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ּה של מלכות והיחס לזר ִאּמָ

ענה על אחת מהשאלות 9-8.

קרא רות, א', 15-1.  .8

                                                                  /המשך בעמוד 15/
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קרא פסוקים 5-1 בקטע שלפניך.  )1( א. 

יש הטוענים שהשמות של הדמויות הנזכרות בפסוקים אלה רומזים על הגורל שלהן.  

הסבר טענה זו בנוגע לשמות של שני הבנים של נעמי.         )4 נקודות(   

קרא פסוקים 10-7 ופסוק 14 בקטע שלפניך.  )2(

על פי פסוקים אלה, מה ביקשה נעמי מכלותיה?  מה השיבו הכלות, ומי מהן אכן   

פעלה על פי תשובה זו?        )5 נקודות(

קרא פסוקים 6, 13-12 בקטע שלפניך. ב. 

בפסוקים אלה באה לידי ביטוי התפיסה שה' מעורב בחיי הפרט )האדם( ובחיי הכלל )העם(.  

הבא מהפסוקים דוגמה אחת למעורבות האל בחיי הפרט, ודוגמה אחת למעורבות האל   

בחיי הכלל, והסבר כל דוגמה.        )6 נקודות(

                                                                 /המשך בעמוד 16/
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קרא רות, ד', 12-1.  .9

                                                                /המשך בעמוד 17/
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הבא מן הקטע שלפניך שתי דוגמאות המלמדות שהגאולה נעשתה באופן חוקי,   )1( א. 

והסבר כל דוגמה.        )6 נקודות(   

לדברי ֹבעז, מהי מטרת הגאולה? בסס את דבריך על הכתוב.       )4 נקודות(  )2(

קרא פסוקים 12-11 בקטע שלפניך. ב. 

בפסוקים אלה העם והזקנים מברכים את בֹעז.  

בחר בדמות אחת הנזכרת בברכות אלה )חוץ מרות(, והסבר במה הִאזכור של דמות זו   

מחזק את דברי הברכה.         )5 נקודות(

/המשך בעמוד 18/
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עם אחד שתי ממלכות

ענה על אחת מהשאלות 11-10.

קרא מלכים א, י"ב, 8-1.  .10

קרא פסוקים 3-1 בקטע שלפניך.  )1( א. 

יש הטוענים כי פסוקים אלה מלמדים על חולשה במעמד של רחבעם בעיני העם.  

בסס טענה זו על הוכחה אחת מהכתוב, והסבר אותה.        )4 נקודות(  

קרא פסוק 5 בקטע שלפניך.  )2(

על פי פסוק זה, מה רחבעם משיב על דרישת שבטי ישראל, ומה אפשר ללמוד על רחבעם   

מתשובתו זו?        )5 נקודות(

קרא פסוקים 8-6 בקטע שלפניך.  )1( ב. 

על פי פסוקים אלה, מה היה היתרון של ה"זקנים" על ה"ילדים"?       )3 נקודות(  

מה יכולה להיות הסיבה שרחבעם לא בחר בעצת ה"זקנים"?        )3 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 19/
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קרא מלכים ב, כ"ה, 26-22.  .11

יש הטוענים כי לדעת אלה שהרגו את גדליהו, השלטון של גדליהו לא היה לגיטימי )=חוקי(  א. 

משתי סיבות.

ציין סיבה אפשרית אחת, והבא לה ראיה מן הכתוב.       )5 נקודות(  

כיצד מציינים את רצח גדליהו על פי המסורת היהודית?       )4 נקודות(  )1( ב. 

מדוע רצח זה נחשב במסורת היהודית למאורע היסטורי בעל חשיבות רבה כל כך?          )2(  

)6 נקודות(  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


