
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 

001381 מספר השאלון:   

תנ"ך

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

בשאלון זה פרק אחד ובו שמונה שאלות. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  ב. 

עליך לענות על חמש שאלות.  20x5 = 100 נקודות     

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

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

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

התרכז בנושא. בסס את דבריך על הכתוב.  )2(   

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

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

קרא שיר השירים, א', 8-1.  .1

בפסוקים אלה מתוארת נערה נועזת שאינה מצייתת לנורמות חברתיות מקובלות. א. 

הסבר קביעה זו באמצעות שתי דוגמאות. בסס את תשובתך על הכתוב.       )10 נקודות(  

קרא פסוקים 6-5 שלפניך. ב. 

יש הטוענים כי הנערה גאה ביופייה ובצבע עורה, ויש הטוענים כי היא חושבת שצבע עורה אינו יפה.  

הסבר את דברי הנערה "שחורה אני ונאוה" על פי שתי הטענות האלה. בסס את דבריך על הכתוב.             

)10 נקודות(

/המשך בעמוד 3/
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קרא שיר השירים, ג', 5-1.  .2

קרא את דברי א' פרדס שלפניך. א. 

"המייחד את שיר השירים ]...[ הוא המתח ]...[ בין משאלות לאיסורים. ברגעים שבהם נדמה כי התשוקה 

היא מעבר לשליטה מופיע כוח מרסן זה או אחר".
)א' פרדס, הבריאה לפי חוה, הקיבוץ המאוחד, 1996, עמ' 107(

תאר את המתח בין משאלות לאיסורים, הבא לידי ביטוי בקטע משיר השירים ג' שלפניך.   )1( 

בסס את דבריך על הכתוב.        )6 נקודות(

על פי דברי פרדס, מה השומרים מסמלים בקטע משיר השירים ג' שלפניך? הסבר את דבריך.       )6 נקודות(   )2(

יש הטוענים כי האירועים המתוארים בקטע שלפניך התרחשו בחלום בלבד.   ב. 

בסס טענה זו על שני רמזים מן הקטע, והסבר כל רמז.         )8 נקודות(

/המשך בעמוד 4/
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קרא רות, א', 17-1, ד', 17-13.  .3

רות, א', 17-1

)שים לב: קטע נוסף וסעיפי השאלה בעמוד הבא.(

/המשך בעמוד 5/
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רות, ד', 17-13

קרא רות, א', 9-1; ד', 17-13 שלפניך. א. 

אפשר לומר כי למרות המכשולים שעמדו בדרכן של רות ונעמי בסופו של דבר הגורל האיר להן פנים.  

הבא דוגמה אחת להיפוך במצב של נעמי, ודוגמה אחת להיפוך במצב של רות, והסבר כל אחת מן הדוגמאות.    

בסס את דבריך על הכתוב.       )12 נקודות(

קרא רות, א', 17-11 שלפניך. ב. 

ציין ערך אחד הבא לידי ביטוי בפסוקים אלה, והסבר כיצד הוא בא לידי ביטוי. בסס את דבריך על הכתוב.

)8 נקודות(

/המשך בעמוד 6/
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קרא רות, ג', 18-6.  .4

אפשר לומר שבדרך הפעולה של רות, בניסיון להתקרב לֹבעז, בא לידי ביטוי חשש מפני "מראית עין" )חשש  א. 

שהתנהגותה תיראה לא ראויה בעיני אחרים(.

ציין והסבר שתי פעולות שרות עושה כדי להימנע מ"מראית עין".      )12 נקודות(  

על פי המסופר בקטע שלפניך, יש הטוענים כי נעמי פעלה למען טובתה האישית, ויש הטוענים כי היא פעלה למען  ב. 

טובתה של רות.

האם לדעתך פעלה נעמי למען טובתה של רות או למען טובתה האישית? הסבר את תשובתך.      )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 7/
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קרא קהלת, ב', 11-1, 24-22.  .5

קהלת, ב', 11-1

קהלת, ב', 24-22

קרא פסוקים 11-1 שלפניך. א. 

קהלת ניסה למצוא טעם ומשמעות לחייו באמצעות התנסויות שונות. ציין שתיים מן ההתנסויות האלה,   

והסבר מהי המסקנה שהסיק קהלת בעקבותיהן.      )10 נקודות(

קרא פסוקים 24-22 שלפניך. ב. 

הסבר מהו מסר זה.      יש הטוענים כי בפסוק 24, עד האתנחתא, מובע המסר העיקרי בספר קהלת.   )1( 

)5 נקודות(

לדעתך, האם יש במסר הזה נחמה בעבור קהלת? נמק את דבריך על פי פסוקים 24-22.       )5 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 8/
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קרא קהלת, ג', 22-1.  .6

/המשך בעמוד 9/)שים לב: המשך הקטע והשאלות בעמוד הבא.(
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קרא פסוקים 15-1 שלפניך. א. 

בפסוקים 15-1 קהלת מתאר את מסגרת החיים שבה נתון האדם בעולם.  

הבא מפסוקים אלה שתי דוגמאות למסגרת חיים זו, והסבר כל אחת מהן.      )10 נקודות(  

קרא פסוקים 22-16 שלפניך. ב. 

בפסוק 16 קהלת יוצא נגד השחיתות המשפטית.  

על פי פסוק 17, כיצד עשויה להיפתר השחיתות המשפטית?      )5 נקודות(  )1(

על פי פסוקים 22-18, הפתרון המוצע בפסוק 17 הוא חסר משמעות. הסבר מדוע.       )5 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 10/
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קרא אסתר, ב', 17-5 .  .7

/המשך בעמוד 11/
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על פי המתואר בקטע מאסתר שלפניך, השתלבו מרדכי ואסתר בחברה הפרסית. א. 

הבא מן הקטע ראיה אחת להשתלבות של מרדכי בחברה הפרסית וראיה אחת להשתלבות של אסתר בה, והסבר   

כל ראיה.         )10 נקודות(

קרא את פסוק 10 שלפניך.  )1( ב. 

על פי פסוק זה, מה ציווה מרדכי על אסתר לעשות? מדוע, לדעתך, הוא ציווה עליה לנהוג כך?       )6 נקודות(  

קרא את דברי חז"ל שלפניך.  )2(

"אפשר לַצֶּדֶקת זאת שִתנשא לָעֵרל ]אחשוורוש[?" )אסתר רבה, ו', ו'(.  

מהו הקושי שחז"ל מעוררים בשאלתם? לדעתך, כיצד אפשר ליישב קושי זה?       )4 נקודות(  

/המשך בעמוד 12/
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קרא אסתר, ה'.  .8

/המשך בעמוד 13/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 13 -

קרא פסוקים 8-1 שלפניך. א. 

על פי פסוקים אלה, אסתר היא אישה חכמה הפועלת בעורמה כדי להשיג את מטרתה.  

הסבר שתי פעולות של אסתר המלמדות על חוכמתה ועורמתה.       )12 נקודות(   

קרא פסוקים 14-9 שלפניך. ב. 

הסבר את האירוניה שבפסוקים אלה )היעזר באסתר, ז', 10-9(. בסס את דבריך על הכתוב.        )8 נקודות(  


