מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ט2019 ,
001381

תנ"ך
הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
				

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

				
ד.

עליך לענות על חמש שאלות 100 = 20x5 .נקודות
תנ"ך שלם בלי פירושים ,בלי תוספות ובלי תרגום.
מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

הוראות מיוחדות:

		

בשאלון זה פרק אחד ובו שמונה שאלות.

( )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 .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/
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 001381

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

קרא שיר השירים ,ג'.11-5 ,

א.

ב.

קרא פסוק  6שלפניך וגם את שיר השירים ,ח'.5 ,
בכל אחד מן הפסוקים האלה נשאלת שאלה ,המביעה התפעלות.
( 2נקודות)
( )1מי שואל את השאלות בפסוקים אלה? הבא פרשנות אחת בנוגע לזהות השואל.
( )2ציין מה מעורר בדובר התפעלות בכל אחד מן הקטעים? בסס את תשובתך על הכתוב 8( .נקודות)
קרא פסוקים  11-9שלפניך ואת הקטע משירו של ישי ריבו" :תוכו רצוף אהבה".
תוכו רצוף אהבה  /ישי ריבו
חוׂשך ִׁשבטו ,מבלי לחׂשך את אהבתו
ֵ
[]...
עין לא מעלים מעל צאן מרעיתו
[]...
תוכו רצוף אהבה ,רצוף אהבה
[]...
לפנים משורת הדין ,מנהיג את עולמו
ומלפני המלאכים ,דורש בשלום עמו
[]...
בפסוק  10ובשירו של ישי ריבו נזכר הביטוי "תוכו רצוף אהבה".
( )1הסבר מהי המשמעות של ביטוי זה בהקשרו בפסוק  6( .10נקודות)
( )2בשירו של ישי ריבו ,על מי נאמר הביטוי ,ומהי משמעותו בהקשרו בשיר?

( 4נקודות)
/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 001381

קרא שיר השירים ,ח'.7-6 ,

א.

קרא גם את דברי רוני מגידוב שלפניך.
דימויים אלו מבקשים להביע את כוחה העצום והבלתי מרוסן של האהבה.
(מגידוב ,ר' ,השירה המקראית בראי ההוראה ,מכון שלום הרטמן[ ,תש"ע] עמ' )17

הבא שתי דוגמאות מפסוקים  7-6שלפניך התומכות בדבריה של מגידוב ,והסבר כל אחת מהן.
ב.

( 10נקודות)

קרא את המדרש שלפניך.
"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" — מים רבים ,אלו אומות העולם ...לא יוכלו לכבות את האהבה ,אהבה
שהקדוש ברוך הוא אוהב לישראל ,שנאמר :אהבתי אתכם אמר ה'.
(מדרש שיר השירים רבה ח')



השאלה אם היה ראוי להכליל את מגילת שיר השירים באוסף כתבי הקודש ,עוררה מחלוקת בין החכמים.
הסבר כיצד הפרשנות של המדרש לשיר השירים פותרת מחלוקת זו.

( 10נקודות)

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

קרא רות ,א'.18-1 ,

/המשך בעמוד /5

-5א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 001381

קרא פסוקים  18-11שלפניך.
לדברי רב זעירא (רות רבה ,ב' ,ט"ו) ,מגילת רות נכתבה כדי ללמד על מידת החסד של בני האדם.
הבא מן הפסוקים דוגמה אחת למעשה של חסד ,והסבר אותה .בסס את דבריך על הכתוב.
( 8נקודות)

ב.

קרא את פסוק  14שלפניך וגם בראשית ,ב'.24 ,
( )1בשני הפסוקים נזכר אותו הפועל .מהו הפועל ,ומה ביקש הכותב להביע באמצעותו בבראשית ,ב'?24 ,
( 6נקודות)
( )2לדעתך ,מדוע השתמש כותב המגילה בפועל זה כדי לאפיין את אהבת רות לנעמי?
נמק את דבריך ובסס אותם על הכתוב.

( 6נקודות)

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

קרא רות ,ג'.14-1 ,

א.

רות לא צייתה לכל ההנחיות של נעמי ,ובכך נהגה בתעוזה רבה.
הסבר טענה זו ובסס את דבריך על הכתוב.

ב.

( 8נקודות)

בירידתה של רות אל הגורן היה סיכון רב.
הבא מפסוקים  14-7שתי דוגמאות המלמדות על הסיכון שבהתנהגותה של רות ,והסבר כל אחת מהן.
( 12נקודות)

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

קרא איכה ,ד'.22-17 ,

א.

בפסוקים  19-17שלפניך ,באה לידי ביטוי ההכרה של תושבי ירושלים כי סופם קרב.
הבא מפסוקים שונים שתי דוגמאות המבססות טענה זו ,והסבר כל אחת מהן.

ב.

( 8נקודות)

קרא פסוקים  22-21שלפניך.
בפסוקים אלה מובעת תקווה כי ה' ינקום בבת אדום.
( )1מה היה חטאה של בת אדום? בסס את תשובתך על הכתוב.
( )2מה המשורר מאחל לבת אדום ומה הוא מאחל לבת ציון?

( 4נקודות)
( 8נקודות)

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

קרא קהלת ,ג'. 17-14 ,

א.

( )1קרא גם מלכים א ,ג' .28 ,תיאור בתי המשפט בקהלת ,ג' 17-16 ,שלפניך אינו מתיישב עם
הנאמר על המלך שלמה במלכים א ,ג' .28 ,הסבר קביעה זו ובסס אותה על הכתובים.

( 6נקודות)

( )2האם הגישה המסורתית שעל פיה המלך שלמה הוא שחיבר את ספר קהלת עולה בקנה אחד עם הקביעה
בתת־סעיף ( ?)1נמק את דבריך.
ב.

( 6נקודות)

קרא פסוק  14ואת דברי שרה יפת שלפניך.
מול אלוהים צודק ומוסרי [ ]...מציג קהלת אלוהים אחר ,רחוק ,שרירותי ,שדרכיו אינן מובנות [ ]...מה
שהאדם צריך ,לפי קהלת ,איננו להתקרב אל האלוהים ולאהוב אותו ,אלא לפחד ממנו ולהתרחק מפניו.
(ש' ,יפת' ,חירות הרוח — משנת קהלת לדורות' ,בתוך :ספר מיכאל ,בין הזמן הזה לימים ההם ,אבי שגיא [עורך] ,רכס .]2007[ ,עמ' )103

הסבר את פסוק  14על פי הפרשנות שיפת מציעה.

( 8נקודות)

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

קרא קהלת ,י"א ;10-7 ,י"ב.2-1 ,
קהלת ,י"א10-7 ,

קהלת ,י"ב2-1 ,

א.

קהלת משתמש במטפורות של אור וחושך כדי לתאר שתי תקופות בחיי האדם.
איזו תקופה בחיי האדם מייצגת מטפורת האור ,ואיזו תקופה מייצגת מטפורת החושך? הסבר את דבריך ,ובסס
אותם על הכתוב.

ב.

( 8נקודות)

( )1הסבר מהי תפיסת העולם הבאה לידי ביטוי באמירה "כל שבא הבל" בפסוק .8
( )2על פי פסוקים  ,10-8מהי העצה של קהלת לצעירים ,וכיצד הוא מסייג אותה?

( 4נקודות)
( 8נקודות)

/המשך בעמוד /10

 - 10.8

תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 001381

קרא אסתר ,ב'.23-3 ,

/המשך בעמוד /11
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תנ"ך ,קיץ תשע"ט ,מס' 001381

קרא גם את דברי אדל ברלין שלפניך.
אסתר היא בבירור כוכבת העלילה [ ]...היא עוברת ממעמד נמוך למעמד גבוה [ ]...הוא [המחבר] מכין את הרקע
לעלייתה אל גובהי חיי החצר הפרסית והפיכתה [ ]...ליהודייה בת הגולה המושיעה את עמה.
(ברלין ,א' ,מקרא לישראל ,אסתר ,תל אביב :הוצאת ספרים עם עובד ,ירושלים :הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,2001 ,עמ' )41

א.

לדברי ברלין השינוי במעמדה של אסתר היה הדרגתי.
בסס קביעה זו באמצעות תיאור שני שלבים מן הקטע ,שבהם באה לידי ביטוי ההתפתחות במעמדה של אסתר,
והסבר כל אחד מהם.

ב.

( 12נקודות)

קרא פסוקים  10-3שלפניך וגם אסתר ,ח'.7-3 ,
לדברי ברלין ,מחבר המגילה מתאר את אסתר "יהודייה בת הגולה המושיעה את עמה".
על פי שני הקטעים האלה ,הוכח שאסתר היא יהודייה בת הגולה ,ושהיא מושיעה את עמה.

בהצלחה!

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

( 8נקודות)

