מדינת ישראל

בגרות
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשע"ז2017 ,
מספר השאלון1272 :

משרד החינוך

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 .סה"כ —  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/

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1272
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השאלות
ענה על סעיף א — חובה ( 60נקודות) ,ועל אחד מן הסעיפים ב-ג ( 40נקודות).
.1

קרא רות ,א.

(שים לב :המשך הקטע וסעיפים א-ב של השאלה בעמוד הבא)
/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1272

ענה על סעיף א — חובה ( 60נקודות)
א.

קרא פסוקים  18-1בפרק שלפניך.
( )1כתוב מה ביקשה נעמי מכלותיה.
הבא טיעון אחד שבאמצעותו ניסתה נעמי לשכנע את הכלות שייענו לבקשתה.
האם הצליחה נעמי לשכנע את כלותיה? בסס את דבריך על הכתוב 30(         .נקודות)
( )2בקטע זה מסופר על שתי דמויות הפועלות בדרכים שונות זו מזו .עם מי משתי
הדמויות ,רות וערפה ,אתה מזדהה? נמק את בחירתך על פי הכתוב         .
( 30נקודות)

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג ( 40נקודות).
ב.

קרא פסוקים  22-19בפרק שלפניך .בפסוקים אלה נעמי מבקשת לשנות את שמה בעקבות
השינוי שחל בגורלה.
( )1מהו השם החדש שנעמי מבקשת להיקרא בו?         ( 10נקודות)
( )2הסבר כיצד שמה החדש של נעמי מלמד על השינוי שחל בגורלה .בסס את דבריך על
הכתוב 30(         .נקודות)

(שים לב :סעיף ג בעמוד הבא)
/המשך בעמוד /4
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 1272

קרא דברים ,ו'. 9-4 ,

( )1פסוקים אלה הם הצהרת האמונה של אדם מישראל.
על פי קטע זה ,ציין שתי פעולות שהאדם מצֻ ווה לעשות כדי לבטא את אמונתו בה'.
( 20נקודות)
( )2קרא רות ,א' 17-15 ,שלפניך וגם רות ,ב'.12 ,
כאשר רות נשארת עם נעמי ,היא מחליטה לקבל עליה אמונה חדשה .בֹעז מקבל בברכה
את ההחלטה של רות .בסס את שני חלקי הקביעה על שני הכתובים מרות.
( 20נקודות)

בהצלחה!

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

