מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ח2018 ,
001381

תנ"ך
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה   :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה   :בשאלון זה פרק אחד ובו שמונה שאלות.
עליך לענות על חמש שאלות 100 = 20x5  .נקודות

ג.

חומר עזר מותר בשימוש    :תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

ד.

הוראות מיוחדות:

( )1אל תעתיק את השאלה; כתוֹ ב את מספרה בלבד.
( )2התרכז בנושא .בסס את דבריך על הכתוב.

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).
רשוֹם "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 ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

השאלות
ענה על חמש מן השאלות (  8-1לכל שאלה —  20נקודות).
.1

קרא שיר השירים  ,ג'.5-1 ,

א.

ציין שני אמצעים ספרותיים בקטע שלפניך ,והסבר מהי מטרת השימוש בכל אחד מן האמצעים האלה.
( 10נקודות)

ב.

קרא את פירושו של עמוס חכם לפסוקים שלפניך:
הלילה הוא סמל לחשכת הגלות ולהסתר פנים" .ואסובבה בעיר בשוָ קים וברחובות" — סמל לנדודים
מגוי אל גוי.
(חכם ,ע' [תש"ן .]1990 ,שיר השירים ,חמש מגילות ,ירושלים :מוסד הרב קוק ,עמ' כ"ז)

ציין מהי השיטה הפרשנית שעמוס חכם נוקט בפסוקים אלה ,והסבר את פירושו 10(        .נקודות)

/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

קרא שיר השירים ,ח'.14-11 ,

א.

( )1על פי פסוקים אלה ,הדרך שהמשוֹ רר מתייחס אל כרמו שונה מדרכו של שלמה.
הסבר קביעה זו על פי המשל ועל פי הנמשל.

( 6נקודות)

( )2בדברי המשורר בפסוקים אלה יש נימה של לעג כלפי שלמה.
בסס קביעה זו על הכתוב והסבר את דבריך.
ב.

( 4נקודות)

קרא פסוקים  14-13שלפניך.
( )1תשובת הרעיה לדוֹ ד יכולה להתפרש בשני אופנים :מצד אחד התשובה יכולה להעיד על צניעות וביישנות,
ומצד אחר על תעוזה.
הסבר את תשובת הרעיה על פי כל אחת מן הפרשנויות.

( 6נקודות)

( )2קרא גם שיר השירים ,ב'.17-16 ,
דברי הרעיה בפסוקים אלה תומכים באחת מן הפרשנויות המובאות בתת־סעיף ב( .)1הסבר באיזו מן
הפרשנויות הם תומכים .נמק את דבריך.

( 4נקודות)

/המשך בעמוד /4
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

קרא רות ,א'.19-1 ,

/המשך בעמוד /5
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

בקטע שלפניך יש כמה סיפורים שמתואר בהם מעבר ממקום אחד למקום אחר :המעבר של אלימלך ומשפחתו
מבית לחם למואב ,המעבר של נעמי ממואב חזרה לבית לחם והמעבר של רות ממואב ליהודה.
( )1מה היה המניע למעבר של אלימלך ומשפחתו ,ומה היה המניע למעבר של נעמי? בסס את דבריך על הכתוב.
( 4נקודות)
( )2המניע של רות למעבר מלמד על אופייה .הסבר כיצד 4(         .נקודות)

ב.

קרא את דברי יאיר זקוביץ:
[ ]...מגילת רות היא בבחינת ביטוי להתנגדותם החריפה של חוגים מסוימים לגירוש הנשים הנוכריות [בימי
בית שני].
(זקוביץ ,י [תשמ"ז] .מגמת המגילה .בתוך אנציקלופדיה עולם התנ"ך [מגילות] .רמת גן :רביבים ,עמ' )73

( )1הבא שתי ראיות מפסוקים  19-1התומכות בדברי זקוביץ ,והסבר כל אחת מהן 8(         .נקודות)
( )2קרא גם רות ,ד' 17-13 ,והבא מפסוקים אלה ראיה נוספת התומכת בדברי זקוביץ 4(         .נקודות)

/המשך בעמוד /6
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

קרא רות ,ג'.13-1 ,

א.

על פי הקטע שלפניך ,רות צייתה לדברי נעמי אך גם נקטה יוזמה.
הבא מן הקטע דוגמה לצייתנות של רות ודוגמה ליוזמה שלה ,והסבר כל דוגמה (סך הכול — שתי דוגמאות).
( 8נקודות)

ב.

קרא פסוקים  13-12שלפניך וגם רות ,ד'.5 ,
בפסוקים  13-12שלפניך בֹעז רומז בדבריו על שני סוגי גאולה שיש ביניהם קשר.
על פי רות ,ד' ,5 ,מה הם שני סוגי הגאולה ,ומהו הקשר ביניהם במגילת רות .הסבר את דבריך.

( 12נקודות)

/המשך בעמוד /7
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

קרא איכה ,ד'.22 ,12-1 ,
איכה ,ד'12-1 ,

איכה ,ד'22 ,

א.

( )1מהו האירוע ההיסטורי המתואר בפסוקים  12-1שלפניך ,ובאיזו שנה לועזית הוא אירע?
( )2הסבר את המטרה של השימוש בשאלות הרטוריות בפסוקים  2-1שלפניך.

ב.

( 4נקודות)

( 8נקודות)

בפסוק  22בא לידי ביטוי צדק אלוהי.
בסס קביעה זו על שתי ראיות מן הפסוק ,והסבר אותן.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /8
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

קרא קהלת ,ג'. 17-1 ,

/המשך בעמוד /9
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

קרא גם את הקטע משירו של יהודה עמיחי" ,אדם בחייו".
אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו
זמן ַלּכֹל.
ואין לו עת שתהיה לו עת
לכל חפץ .קהלת לא צדק כשאמר כך.
אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת,
באותן עינים לבכות ובאותן עינים לצחוק
באותן ידים לזרוק אבנים
ובאותן ידים לאסוף אותן,
לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה.
(עמיחי י' [תשס"ד] .שעת החסד ,ירושלים ותל אביב :שוקן ,עמ' )50

( )1על פי קטע השיר שלפניך ,המשורר יהודה עמיחי חולק על קהלת בנוגע להשקפת עולמו על חיי האדם.
הסבר שני הבדלים בין השקפת העולם של קהלת להשקפת העולם של יהודה עמיחי.

( 8נקודות)

( )2ציין איזו משתי השקפות העולם האלה עולה בקנה אחד עם השקפתך בנוגע לחיי האדם .נמק את עמדתך.
( 4נקודות)
ב.

בפסוקים  17-10שלפניך קהלת מדגים את חוסר השליטה של האדם על חייו ועל העולם.
הבא שתי ראיות מן הכתוב לחוסר השליטה של האדם ,והסבר כל אחת מהן.

( 8נקודות)

/המשך בעמוד /10
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תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

קרא אסתר ,א'.22-9 ,

/המשך בעמוד /11

 - 11א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

קרא גם בראשית ,י"ב.20-10 ,
יש דמיון בין המצב שוַ שתי נקלעה אליו ובין המצב ששרי נקלעה אליו אולם כל אחת מהן מתמודדת עם מצבה
באופן אחר.
( )1מהו הדמיון בין שני המצבים ,וכיצד כל אחת מהן מתמודדת עם מצבה? הסבר.
( 8נקודות)
( )2עם איזו דרך התמודדות אתה מזדהה ,עם הדרך של וַ שתי או עם הדרך של שרי? נמק את תשובתך.
( 6נקודות)

ב.

"ומלכותה יִ תן המלך לרעותה הטובה ממנה" (פסוק .)19
על פי המסופר בקטע שלפניך ,מהי התכונה שבזכותה תיחשב המלכה לעתיד למלכה טובה יותר מן המלכה ושתי?
בסס את דבריך על הכתוב 6(         .נקודות)

/המשך בעמוד /12

 - 12.8

תנ"ך ,קיץ תשע"ח ,מס' 001381

קרא אסתר ,ח'.15-8 ,

א.

( )1הבא מן הקטע שלפניך הוכחה אחת שהיהודים הצליחו לשמור על זהותם בגלות ,והסבר אותה      .
( 4נקודות)
( )2בתיאור הצווים שאחשוורוש שולח יש יסודות אירוניים.
הסבר את האירוניה בפסוק  8ואת האירוניה בפסוק ( 11היעזר באסתר ,ג' 8(        .)13-12 ,נקודות)

ב.

קרא פסוק  15שלפניך וגם את אסתר ,ג' 15 ,ואסתר ,ד'.2-1 ,
אחד המוטיבים החוזרים במגילת אסתר הוא מוטיב ההיפוך.
הבא מכתובים אלה שתי דוגמאות למוטיב ההיפוך ,הסבר אותן ,וציין את מטרת השימוש במוטיב זה       .
( 8נקודות)

בהצלחה!

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

