
 1לנבחנים אינטרניים ולנבחני משנה ואקסטרניים מגילותה יחידת

 (1831)סמל שאלון 

 

 מקורות מקראיים:

 א', ב', ג', ח' שיר השירים 

 ד'-א' רות 

 83-83י"ט  בראשית  

 ל"ח בראשית 

  7-4כ"ג דברים         

 ט' עזרא 

 ד' איכה 

 ב', ג', י"א, י"ב  א',  קהלת 

 י'ט',  – א' אסתר 

 

 מקראיים:-מקורות חוץ

 שיר השירים: 

o  :מ' פוקס, שיר הנער ושיר הנערה  העתיקה שירי דודים ממצריםשירי אהבה מצריים

 )להיעזר בהערות(. .15-13  ירושלים, תשמ"ה, עמ' הוצאת מאגנס,

 קהלת: 

o  עמ' 5991עם עובד   ,בימים הרחוקים ההם: ש' שפרה, י' קליין, 53עלילות גלגמש, לוח ,

 תשע שורות ראשונות(.  511, )עמ' 511-514

 אסתר:      

o  :א. כהנא, הוצאת מקורות, ת"א, הספרים החיצונייםהתוספת למגילת אסתר: בתוך ,

   תקמ"ט.-תרצ"ז עמ' תקמ"ו

 קריאת חובה:

 שיר השירים:    

o פירוש מדעי למקרא כרך "שיר השירים" י. זקוביץ , עם עובד, מאגנסמקרא לישראל ,-

 פסקה המסתיימתב ,81ועד עמוד קנוניזציה  -מסעיף כח 85,  )בעמ' 81-85, עמ' ירושלים

 .("בפירושו של רמב"ןב"...

 רות: 

o  ,של סיפור הבבואה: בנות לוט שיפוט לטובת גיבורו , "מקראות בארץ המראותי. זקוביץ

  57-58, עמ' 5991", הקבוץ המאוחד, ת"א ואביהן במערה; רות ובעז

o עמ'  ,, "מועד כתיבתה של המגילה"74-78, כרך מגילות "מגמת המגילה" עמ' עולם התנ"ך

74. 

 איכה:  

                                                           
ישאלו עליהן שאלות בבחינת היחידות הרשומות עם קו חוצה ביחידות המורחבות שלהלן הן היחידות שלא י 1

 הבגרות.
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o קינות על חורבן ערי הקודש ומקדשים במזרח 555, כרך מגילות עמ' עולם התנ"ך" :

 53-: מהשורה ה554שורות מראשית הסעיף עד "בערים ובתושביהן"( עמ'  58הקדום" )

      "בדומה לקינה המקראית" ועד לתחתית העמודה הראשונה: "לשיקום ההריסות".

 קהלת: 

o  ספר מיכאל, בין הזמן הזה לימים  וך:בת משנת קהלת לדורות" -שרה יפת, "חירות הרוח

 .537-97, עמ' 5337, , הוצאת רכס)עורך( , אבי שגיאההם

 אסתר: 

o פירוש מדעי למקרא כרך "אסתר", אדל ברלין, עם עובד ת"א, מגנס: מקרא לישראל ,

, "אסתר ונשים 9-4אסתר כקומדיה" עמ'   , "מגילת4-8"מדוע נכתבה מגילת אסתר?" עמ' 

התוספות למגילת )אפשר גם: " 87-84"תוספות למגילת אסתר" עמ' , 45-43עמ'  במקרא"

, 5334אביגדור שנאן, ידיעות אחרונות,  - , יאיר זקוביץלא כך כתוב בתנ"ך" בתוך: אסתר

 (574 ת"א, עמ'

o הוצאת   31ואסתר בת דודו", עמ'   היהודי  מגילות, "מרדכי אנציקלופדיה עולם התנ"ך(

מגילות  עולם התנ"ך -רביבים(. אותו פירוש קיים גם במהדורה חדישה יותר 

 .()הוצאת דודזון עתי  587עמ'  ואסתר בת דודו",  היהודי  "מרדכי
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