מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ט2019 ,
1282

תנ"ך
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — ספר בראשית
פרק שני

— נושאי ההרחבה
		

ג.

— ( 20 — )20x1נקודות
סה"כ

—  100נקודות

חומר עזר מותר בשימוש :תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.

				
ד.

— ( 80 — )40x2נקודות

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

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 .רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.
כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

המשך מעבר לדף

-2השאלות
פרק ראשון — בראשית

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,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 ,ו'.22-5 ,

(שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא).
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ענה על סעיף א (חובה).
א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1282

קרא פסוקים  13-5ופסוק  22שלפניך.
( )1על פי הפסוקים שלפניך ,החליט ה' למחות את בני האדם ואת בעלי החיים מעל פני האדמה.
הסבר שתי סיבות להחלטה זו .בסס את דבריך על הכתוב.

( 15נקודות)

( )2הסבר כיצד תיאור המעשים של נֹח על פי פסוק  22שלפניך תומך בתיאור אישיותו של נֹח על פי פסוק .9
( 10נקודות)
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

קרא פסוקים  13-11שלפניך.
( )1ציין מילה מנחה ושורש מנחה בפסוקים אלה ,והסבר את מטרת השימוש בהם.

( 8נקודות)

( )2קרא את דבריו של מ' ויינפלד בנוגע להבאת המבול.
המסופוטמי ,שבו חלוקים האלים בדעותיהם בקשר להחלטה על הבאת המבול ,כאן
ָ
בניגוד למיתוס
מתלבט האל בינו לבין עצמו :בגלל יצרו הרע של האדם מתחרט האל על שברא אותו ומחליט למחותו
מעל פני האדמה [.]...

(ויינפלד ,מ' ,אנציקלופדיה עולם התנ"ך ,בראשית ,הוצאת רביבים ,1982 ,עמ' )58-57

על פי דבריו של ויינפלד ,מהו ההבדל בין הסיפור המקראי על הבאת המבול ובין המיתוס המסופוטמי על
הבאת המבול? הסבר כיצד הבדל זה מדגיש את התפיסה של אמונה באל אחד (מונותאיזם).
( 7נקודות)
ג.

קרא פסוקים  16-14שלפניך.
התיאור של המחבר המקראי בפסוקים אלה משופע בפרטים.
( )1הבא שתי דוגמאות לפירוט הבא לידי ביטוי בפסוקים אלה.
( )2הסבר שתי סיבות אפשריות לפירוט זה.

( 7נקודות)

( 8נקודות)

המשך בעמוד 4
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1282

קרא בראשית ,כ"ב.19-1 ,

(שים לב :סעיפי השאלה בעמוד הבא).
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1282

ענה על סעיף א (חובה).
א.

קרא פסוק  3שלפניך .אברהם עומד להקריב את בנו ,אך הכתוב אינו מתאר במפורש את רגשותיו במעמד זה.
( )1הבא מן הפסוק שני רמזים למתחולל בנפשו של אברהם ,והסבר אותם.

( 15נקודות)

( )2קרא גם את המדרש שלפניך.
"וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו" [ ]...ולא היו לו כמה עבדים? אלא אהבה מקלקלת את
השורה [אהבה משנה את ההתנהגות הרגילה].

 (מדרש בראשית רבה ,נ"ה)

מהי השאלה שהמדרש עונה עליה ,ומהי תשובת המדרש על שאלה זו? הסבר את דבריך.

( 10נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.
ב.

על פי פסוקים  8-1שלפניך ,יש הטוענים שאברהם ניסה להסתיר את הצו האלוהי מן האנשים שסביבו.
הוכח טענה זו באמצעות דוגמה אחת מדברי אברהם לנעריו ,ודוגמה אחת מן השיחה בין אברהם ליצחק.
הסבר את דבריך ,ובסס אותם על הכתוב.

ג.

העקדה עוסק בניסיון שניסה אלוהים את אברהם.
סיפור ֵ
( )1הסבר מהו הניסיון הזה .על פי הכתוב ,האם עמד אברהם בניסיון? הסבר את דבריך ובסס אותם על הכתוב.
( 8נקודות)
( )2קרא את דברי הראי"ה (הרב אברהם יצחק הכהן קוק) שלפניך.
אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם ,כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה.


(הראי"ה ,אורות הקודש ג ,מוסר הקודש ,ראש דבר ,י"א)

על פי דברים אלה ,אברהם לא עמד בניסיון שניסה אותו אלוהים .הסבר מדוע.

( 7נקודות)
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ענה על אחת מן השאלות .4-3

פרק שני — נושאי ההרחבה

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 1282
( 20נקודות)

חוק
.3

קרא ויקרא ,כ"ה.22-20 ,

א.
ב.

על פי פסוקים אלה ,מהי הבעיה שעלולה להתעורר בעקבות חוקי שנת השמיטה ,ומהו הפתרון שניתן לבעיה זו.
( 10נקודות)
קרא גם בראשית ,י"ב ,10 ,בראשית ,מ"ז.4 ,
הסבר את חשיבות ההבטחה הנזכרת בפסוקים  22-21שלפניך ,לנוכח הכתוב בפסוקים מבראשית.
( 10נקודות)

חוכמה
.4

קרא קהלת ,י"א.10-7 ,

א.
ב.

על פי פסוק  9שלפניך ,על האדם ללכת בדרכי הלב ובמראה העיניים.
לדעתך ,מדוע דווקא שני איברים אלה מובילים את האדם הצעיר? הסבר את דבריך.
קרא גם במדבר ,ט"ו.39 ,

( 10נקודות)

( )1האם הפסוק בבמדבר סותר את הנאמר בתחילת פסוק  9שלפניך או מחזק אותו? נמק את דבריך.
( 5נקודות)
( )2האם הפסוק בבמדבר סותר את הנאמר בסיום פסוק  9שלפניך או מחזק אותו? נמק את דבריך.
( 5נקודות)

בהצלחה!

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

