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 .פרק אחד:   בשאלון זה ומפתח ההערכהמבנה השאלון  ב.

    
 נקודות 100 — סה"כ           

 :   תנ"ך עברי שלם בלי פירושים ובלי תוספות.חומר עזר מותר בשימוש ג.

 מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם.    

 מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.    

 לועזי.-עברי / עברי-מותר להשתמש במילון לועזי    

 אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד. (1) :מיוחדות הוראות ד.

 . שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.נושאהתרכז ב (2)  

 : בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.הערה

 

 )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. כטיוטה, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב במחברת הבחינה בלבדכתוב 

 וטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!רשֹום "טי 

 

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
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 המסגרת החוקית של העם

 הגיורת הראשונה -רות 

 ענה על השאלה .1

 נק'( 40ג' ) -משני הסעיפים ב' אחדועל  נק'( 60) חובהסעיף א 

 .13 -8קרא רות ב'  .א

בפסוקים אלה באות לידי ביטוי חוקים העוסקים בהגנה 10- 9קרא ויקרא י"ט  (1)
על אוכלוסיות חלשות. הבא שני חוקים הבאים לעזרת החלשים בחברה והסבר 

 נק'( 30אותם. )

, באים לידי 1בסעיף והדגם כיצד חוקים אלה כפי שהבאת  9 -8קרא גם רות ב'  (2)
 נק'( 30ביטוי במעשיו של בועז. )

 נק'( 40ג )-מהסעיפים ב אחדבחר 

 : בקטע זה העם מתכונן למעמד הר סיני  18 -1קרא שמות י"ט  .ב

, הסבר שניים מן החסדים שעשה ה' לעם והסבר מדוע ה' מזכיר 4על פי פסוק  (1)
 נק'(  20דווקא את החסדים דווקא לפני כריתת הברית עם העם? )

יש תנאי שהעם צריך לקיים , והבטחה של ה' לעם.  5בדברי ה' לעם בפסוק  (2)
 נק'(  20הסבר את התנאי ואת ההבטחה. )

 3 -1קרא דברים ו',  .ג

, מה הן שתי המטרות לשמירת המצווה , החוקים 1-2 על פי פסוקים (1)
 נק'( 20והמשפטים? )

, את הקשר בין 3או על פי פסוק  1. ציין על פי פסוק 3ופסוק  1קרא פסוק  (3)
 נק'( 20שמירת המצוות ובין ארץ ישראל. )

 

 


