		

מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

בגרות
חורף תשע"ח2018 ,
1272

תנ"ך
לעולים חדשים

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה   :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה   :בשאלון זה פרק אחד .סך־הכול —  100נקודות.

ג.

חומר עזר מותר בשימוש   :תנ"ך עברי שלם בלי פירושים ובלי תוספות.
מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.
מותר להשתמש במילון לועזי-עברי  /עברי-לועזי.

ד.

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

הוראות מיוחדות:

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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תנ"ך ,חורף תשע"ח ,מס' 1272

השאלות
ענה על סעיף א — חובה ( 60נקודות)  ועל אחד מן הסעיפים ב-ג ( 40נקודות).
.1

קרא רות ,ב'.14-1 ,

/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,חורף תשע"ח ,מס' 1272

ענה על סעיף א — חובה ( 60נקודות).
א.

קרא גם ויקרא ,י"ט.10-9 ,

( )1הסבר ופרט שלושה מן הצווים המוזכרים בפסוקים אלה מויקרא 30(       .נקודות)
( )2על פי שני הקטעים ,הסבר מדוע לרות מותר ללקט בשדה .בסס את דבריך על הכתוב 30(       .נקודות)
ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג ( 40נקודות).
ב.

על פי הקטע מרות ,ב' 14-1 ,שלפניך ,רות היא דמות יוזמת ופעילה ,אבל כדי להשיג את מבוקשה נדרשה לה
עזרה מבֹעז.
( )1הסבר שלוש פעולות של בֹעז שסייעו לרות להשיג את מבוקשה 20(        .נקודות)
( )2על פי הכתוב ,מה במעשים של רות גרם ליחס האוהד של בֹעז כלפיה?
לדעתך ,האם ליחס האוהד של בֹעז כלפי רות הייתה גם סיבה אחרת? הסבר       .
( 20נקודות)

ג.

בקטע מרות ,ב' 14-1 ,שלפניך ,מוזכרים המוצא הנכרי של רות והיותה אישה שדבקה מרצונה באלוהי ישראל.
( )1בסס את שני חלקי הקביעה על פסוקים  ,14-10והסבר את דבריך 15(      .נקודות)
( )2קרא גם רות ,ד'.22-18 ,
הסבר כיצד אחד מחלקי הקביעה שביססת בתת־סעיף ( ,)1מסייע לפתור קושי בייחוס המשפחתי של
דוד המלך 25(        .נקודות)

בהצלחה!

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

