מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
חורף תשע"ח2018 ,
1282

תנ"ך
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
— ( 80 — )40x2נקודות
פרק ראשון — ספר בראשית
פרק שני — נושאי ההרחבה — ( 20 — )20x1נקודות
סה"כ —  100נקודות
		

ג .חומר עזר מותר בשימוש :תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.
				

						

ד .הוראות מיוחדות:
		

( )1אל תעתיק את השאלה; כתוֹ ב את מספרה בלבד.
( )2התרכז בנושא .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.

הערה :בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשוֹ ם "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/
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השאלות
פרק ראשון — בראשית

תנ"ך ,חורף תשע"ח ,מס' 1282

( 80נקודות)

ענה על שתי השאלות .2-1
בכל שאלה ,ענה על סעיף א — חובה ( 25נקודות) ועל אחד מן הסעיפים ב-ג ( 15נקודות).
(לכל שאלה —  40נקודות)
.1

קרא בראשית ,ד'.16-2 ,

/המשך בעמוד /3

תנ"ך ,חורף תשע"ח ,מס' 1282

-3ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים  15-13שלפניך.
( )1על פי פסוקים אלה ,הסבר ממה קין חושש ,וציין סיבה אחת לחששו.
( )2האם תגובת ה' על טענותיו של קין מצדיקה את חששותיו? הסבר.

( 15נקודות)
( 10נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

יֹותם ַּב ָּׂש ֶדה( ...פסוק .)8
ֹאמר ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ָא ִחיו וַ יְ ִהי ִּב ְה ָ
וַ ּי ֶ
הכתוב אינו מספר מה אמר קין להבל ,ואם התפתחה שיחה בין האחים ,הכתוב אינו מפרט את התוכן שלה.
( )1מדוע הכתוב אינו מפרט את תוכן השיחה? ציין סיבה אפשרית אחת לכך.

( 8נקודות)

( )2בנוסח תרגום השבעים לפסוק זה יש תוספת על נוסח המסורה .קרא את נוסח תרגום השבעים שלפניך.
ויאמר קין אל הבל אחיו נלכה לשדה ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו.
יש מפרשים הטוענים שקין לא תכנן להרוג את הבל ,והוא עשה זאת רק בעקבות ריב שהתפתח בין האחים בשדה.
האם גרסת תרגום השבעים תומכת בפרשנות זו? נמק את דבריך.
ג.

( 7נקודות)

לדברי מ' בובר (דרכו של מקרא ,ירושלים ,תשל"ח) ,ה' לא קיבל את מנחתו של קין מכיוון שניסה ללמד את קין
להתמודד עם יצריו האפלים.
( )1על מה בכתוב אפשר לבסס את דבריו של בובר? הסבר.

( 8נקודות)

( )2כתוב פירוש נוסף שלמדת לסירוב של ה' לקבל את מנחתו של קין.

( 7נקודות)

/המשך בעמוד /4
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תנ"ך ,חורף תשע"ח ,מס' 1282

קרא בראשית ,י"ח.33-17 ,

/המשך בעמוד /5

תנ"ך ,חורף תשע"ח ,מס' 1282

-5ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוקים  33-23שלפניך.
בפסוקים אלה אברהם משמיע דברי כניעה לצד דברי מיקוח כדי לשכנע את ה' לשנות את החלטתו.
הדגם שני דברי כניעה ושני דברי מיקוח (סך הכול — ארבע דוגמאות).
( 25נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא פסוקים  20-17שלפניך.
( )1מה ה' מודיע לאברהם ,ומדוע הוא מודיע לו זאת?

( 8נקודות)

( )2קרא את דבריו של הרב ש' כהן.
וזהו תפקידו של מנהיג בעם ישראל ,לדעת לעמוד גם מול הקב"ה .ולכך מדווח הקב"ה לאברהם את אשר הוא
עושה .הוא מזמין את הוויכוח.

(כהן ,ש' [ .]2017ישיבת ההסדר קרני שומרון .לעשות צדקה ומשפט .אוחזר ב־ 7במאי 2017 ,מ־)http://www.karnash.co.il

לדברי ש' כהן ,מדוע שיתף ה' את אברהם בתכניתו?
ג.

( 7נקודות)

אברהם מנסה לשכנע את ה' לחוס על סדום ומבסס את דרישתו על שתי שיטות גמול — שיטת הגמול האישי ושיטת
הגמול הקיבוצי.
( )1הדגם את השימוש בכל אחת מן השיטות .בסס את דבריך על הכתוב.

( 8נקודות)

( )2מה אפשר ללמוד משילוב שתי השיטות על דרכו של אברהם בניהול משא ומתן?

( 7נקודות)

/המשך בעמוד /6
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פרק שני — נושאי ההרחבה

תנ"ך ,חורף תשע"ח ,מס' 1282
( 20נקודות)

ענה על אחת מן השאלות .4-3
חוק
.3

קרא ויקרא ,י"ט.34-33 ,

א.

הסבר מי הוא ה"גר" (לעומת ה"אזרח") ,ומדוע יש צורך באיסור מיוחד על הונאת הגר.

( 12נקודות)

ב.

לדעתך ,האם הדרישה וְ ָא ַה ְב ָּת לֹו ּכָ מֹוָך (פסוק  )34היא דרישה סבירה? נמק את דבריך.

( 8נקודות)

חכמה
.4

קרא קהלת ,ג'.15-9 ,

א.
ב.

מהי התפיסה העולה מפסוקים  15-14בנוגע להשפעה של האדם על התנהלות העולם?
האם לדעתך תפיסה זו היא אופטימית או פסימית? הסבר את דבריך.

בהצלחה!

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

( 12נקודות)

( 8נקודות)

