
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/

בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תש"ף, 2020 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

1272 מספר השאלון:   

תנ"ך
לעולים חדשים

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

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

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

מותר להשתמש בתנ"ך מתורגם.     

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

מותר להשתמש במילון לועזי-עברי / עברי-לועזי.     

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

התרכז בנושא. שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.  )2(   

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

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

קרא רות, ב', 13-8.  .1
 
 

ענה על סעיף א — חובה.

קרא פסוק 10 בקטע מרות, ב' שלפניך. א. 

מה אפשר ללמוד מדבריה של רות בפסוק זה על היחס של ֹבעז כלפיה?      )30 נקודות(  )1(

מדוע רות מופתעת מן היחס של ּבֹעז כלפיה? בסס את דבריך על הכתוב בפסוק זה.     )30 נקודות(  )2(

 

/המשך בעמוד 3/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

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

בפסוקים 12-11 בקטע מרות, ב' שלפניך ֹבעז מביע התפעלות ממעשים שעשתה רות. ב. 

ציין אחד מן המעשים האלה, והסבר מדוע ּבֹעז מתפעל ממעשה זה.       )40 נקודות(  

קרא ויקרא, י"ט, 10-9. ג. 

על פי החוק בויקרא, י"ט שלפניך  ועל פי הקטע מרות, ב' שלפניך, מדוע הייתה רות זכאית ללקט שיבולים בשדה?   

בסס את דבריך על הכתוב.        )40 נקודות(


