
בגרות לבתי ספר על־יסודיים א.  סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
בגרות לנבחנים אקסטרניים ב.  משרד החינוך  

קיץ תשע"ד, 2014 מועד הבחינה:   
140 ,900161 מספר השאלון:   

  

ך " נ ת
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, מ"ה, 15-1.   .1

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

קרא פסוקים 3-1 בקטע שלפניך.   א. 

בפסוקים אלה יוסף מגיב על נאום יהודה )בראשית, מ"ד, 34-18(.  )1( 

כתוב מהי התגובה של יוסף. ציין ביטוי אחד המדגיש את עוצמת התגובה שלו,    

והסבר אותו.  

)8 נקודות(           

מה הייתה התגובה של האחים כשהבינו שהמצרי שמדבר אליהם הוא אחיהם יוסף,  )2(

ומדוע הם הגיבו כך?       )7 נקודות(   

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

קרא פסוקים 8-4 בקטע שלפניך.  ב. 

בדברי ההרגעה של יוסף אל אחיו באה לידי ביטוי ההשקפה שהכול קורה על פי הרצון 

 והתכנית של האל.

הבא מפסוקים אלה שני טיעונים של יוסף המבטאים השקפה זו, והסבר כיצד טיעונים אלה 

יכולים להרגיע את האחים.      )10 נקודות(

קרא פסוקים 13-9 בקטע שלפניך.  ג. 

מה יוסף מבקש מאחיו להציע לאביו יעקב?        )3 נקודות(  )1(

צטט מדברי יוסף שני דברים שאמר כדי לשכנע את אביו לקבל את הצעתו.  )2(

הסבר כיצד כל אחד מהם אמור לשכנע אותו.          

)7 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/
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פרק שני  )75 נקודות( 
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 — 15 נקודות(.

בריאת העולם

ענה על אחת מהשאלות 3-2.

קרא בראשית, ב' , 7-1; 23-21.  .2 

בראשית, ב' , 7-1

בראשית, ב' , 23-21  

/המשך בעמוד 5/  
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קרא פסוקים 3-1 שלפניך.  א. 

פסוקים אלה הם הפתיחה לקידוש הנאמר בערב שבת.

ציין על פי הפסוקים שני פרטים המבדילים את השבת מן הימים האחרים של השבוע.    

בסס את דבריך על הכתוב.      )6 נקודות(

קרא פסוקים 7, 23-21 שלפניך. ב. 

הסבר מה רומז פסוק 7 בנוגע למשמעות הכינוי "אדם", ומהו מדרש השם לכינוי "ִאשה"   )1(

על פי פסוק 23.      )4 נקודות(

יש הטוענים כי בקטעים שלפניך באה לידי ביטוי העליונות של האדם על האישה.  )2( 

בסס טענה זו על הכתוב.        )5 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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קרא בראשית, י"א, 9-1.  .3

 

בקטע שלפניך מתוארת האחדּות של האנושות.   )1(  א. 

)5 נקודות( הבא מן הסיפור שתי דוגמאות לאחדות זו, והסבר אותן.     

ציין שתי פעולות של האל שנועדו לפגוע באחדות של האנושות, והסבר מדוע הוא פעל    )2(

כדי לפגוע באחדות זו. בסס את דבריך על הכתוב.     )6 נקודות(  

האם לדעתך העולם המתואר בפסוק 1 הוא עולם אידאלי? נמק.      )4 נקודות( ב. 

/המשך בעמוד 7/



תנ"ך, קיץ תשע"ד, מס' 900161, 140 - 7 -

שים לב: המשך הבחינה בעמוד 8.
 

/המשך בעמוד 8/
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המסגרת החוקית של העם

ענה על אחת מהשאלות 5-4.

קרא ויקרא, י"ט, 4-1.  .4

קרא פסוק 2 בקטע שלפניך.  א. 

הסבר מה ה' דורש מבני ישראל בפסוק זה.       )3 נקודות(

קרא פסוקים 4-3 בקטע שלפניך. ב. 

הסבר שלוש מן הדרישות שה' דורש מבני ישראל בפסוקים אלה.      )9 נקודות(  )1(

הסבר את הקשר בין דרישות אלה ובין הדרישה שבפסוק 2.       )3 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 9/
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קרא דברים, י"ז, 13-8.  .5

הדברים הנאמרים בקטע שלפניך מופנים אל השופט העירוני )"בשעריך"(. א. 

פרט שני סוגים של מקרים משפטיים המובאים לפניו. בסס את דבריך על הכתוב.          )1(

)4 נקודות(   

באיזה מצב השופט העירוני צריך לפנות אל השופטים העליונים היושבים ב"מקום   )2(

אשר יבחר ה' "?         )3 נקודות(

קרא פסוקים 13-12 בקטע שלפניך.   ב. 

מהו העונש הנזכר בפסוק 12, למי הוא ניתן, ומהי ההצדקה לעונש זה על פי הכתוב?         

)8 נקודות(  

  

/המשך בעמוד 10/



תנ"ך, קיץ תשע"ד, מס' 900161, 140 - 10 -

מההתנחלות לשופטים ולמלוכה

ענה על אחת מהשאלות 7-6.

קרא יהושע, ב', 14-8; 24-18.  .6 

יהושע, ב', 14-8

/המשך בעמוד 11/
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יהושע, ב',  24-18  

 

קרא פסוקים 11-9 ופסוק 24 שלפניך. א.    

רחב מזכירה בדבריה אירועים מן העבר.  )1(  

ציין שניים מהם, והסבר כיצד לדברי רחב הם השפיעו על עמי הסביבה.      )5 נקודות(    

בפסוק 24 המרגלים מספרים ליהושע מה למדו בביקורם בארץ.    )2( 

 הוכח כי המרגלים מתבססים בדבריהם על דבריה של רחב בפסוקים 11-9.

)5 נקודות(

קרא פסוקים 14-12 ופסוקים 20-18 שלפניך.  ב. 

מהו החסד שרחב מבקשת מהמרגלים שיעשו ִאתה?       )2 נקודות(   )1(

המרגלים מציבים לרחב כמה דרישות כתנאי לקיום מעשה החסד.   )2(  

ציין שתיים מן הדרישות.       )3 נקודות(   

/המשך בעמוד 12/
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קרא שמואל א, א', 18-1.   .7

/המשך בעמוד 13/
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קרא פסוקים 10-1 בקטע שלפניך. א. 

מפסוקים אלה אפשר ללמוד כי אלקנה אהב את חנה ודאג לה.  )1(    

)5 נקודות( בסס קביעה זו על שתי ראיות מן הכתוב, והסבר אותן.   

למרות האהבה של אלקנה, חנה עצובה.   )2( 

ציין שתי סיבות לעצב שלה. בסס את דבריך על הכתוב.     )5 נקודות(

כיצד פעלה חנה כדי לשנות את הגורל שלה? בסס את דבריך על הכתוב.        )1(  ב. 

)2 נקודות(   

עלי נוזף בחנה על ההתנהגות שלה בהיכל ה'.  )2(

קרא פסוקים 16-15 בקטע שלפניך.  

על פי פסוקים אלה, מהו ההסבר של חנה להתנהגות שלה בהיכל ה'?           

)3 נקודות(         

                                                             /המשך בעמוד 14/



תנ"ך, קיץ תשע"ד, מס' 900161, 140 - 14 -

עם אחד שתי ממלכות

ענה על אחת מהשאלות 9-8.

קרא מלכים ב, י"ז, 6-1; 15-13.  .8 

מלכים ב, י"ז, 6-1

מלכים ב, י"ז, 15-13  

/המשך בעמוד 15/
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על פי פסוקים 6-3 שלפניך, מדוע עלו האשורים על ישראל והחריבו אותה?         )1( א. 

)6 נקודות(   

קרא פסוקים 15-13 שלפניך.  )2(

מדוע חרבה ממלכת ישראל, לפי פסוקים אלה?         )4 נקודות(   

קרא פסוק 2 שלפניך. ב. 

בעקבות הנאמר בפסוק 2 מתעוררת השאלה מדוע דווקא בימי הושע נחרבה ממלכת ישראל.  

הסבר מה בפסוק מעורר את השאלה הזאת.  

)5 נקודות(  

/המשך בעמוד 16/
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קרא ירמיה, כ"ח, 14-1.  .9

/המשך בעמוד 17/
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קרא פסוקים 4-1 בקטע שלפניך. א. 

מהו האירוע ההיסטורי שמזכיר חנניה? בסס את דבריך על הכתוב.      )4 נקודות(   

ירמיה נושא מוטה על צווארו )פסוק 10(.  )1( ב. 

מה מסמל מעשה זה של ירמיה?         )3 נקודות(  

קרא פסוקים 11-10 ופסוקים 14-13 בקטע שלפניך.  )2(

מהי המשמעות של המעשה הסמלי שעשה חנניה, ומהי ההוראה של ה' לירמיה   

בתגובה על מעשה זה? 

הסבר את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.        )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 18/
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גאולה ותקומה

ענה על אחת מהשאלות 11-10.

קרא עזרא, א', 6-1.  .10

הסבר מה פקד ה' על כורש, ומה עשה כורש כדי למלא פקודה זו.  בסס את דבריך   א. 

על הכתוב.     )4 נקודות(

מה הן שתי הדרכים שבהן פעלו הגולים בעקבות הצהרת כורש? בסס את דבריך   )1(  ב. 

על הכתוב.      )5 נקודות(  

מה אפשר ללמוד משתי דרכי פעולה אלה )שציינת בסעיף 1( על מצב היהודים   )2(

בגלות בבל?  הסבר.          )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 19/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

קרא תהלים, קל"ז.  .11

קרא פסוקים 4-1 במזמור שלפניך. א. 

בפסוקים אלה מסופר על הפעולות של הגולים.   )1( 

ציין שתי פעולות, והסבר מה הן מלמדות על הרגשת הגולים בבבל.        )6 נקודות(

)3 נקודות( מה דורשים הבבלים מן הגולים?   )2(

ציין מהי השבועה המובעת במזמור, והסבר את המטרה של השבועה.         )6 נקודות( ב. 


