מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך

בגרות
קיץ תשע"ז2017 ,
001381

תנ"ך
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית
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/

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 001381
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השאלות
ענה על חמש מן השאלות (  8-1לכל שאלה —  20נקודות).
.1

קרא שיר השירים  ,ב'.13-1 ,

א.

ב.

קרא פסוק  3ואת פירוש רש"י שלפניך.
כתפוח — אילן של תפוח ,כשהוא בין אילני סרק חביב מן כולן ,שפריֹו טוב בטעם ובריח.
כן דודי בין הבנים — בין הבחורים .והדוגמה :כן הקדוש ברוך הוא מכל האלוהים נבחר ,לפיכך
בצִלו חמדתי וישבתי      .
( )1על פי רש"י ,יש שתי שיטות פרשנות להבנת המשמעות של הפסוק.
ציין את שתי השיטות ,והסבר את הפסוק על פי כל אחת משיטות אלו 6(     .נקודות)
( )2הדוגמה שמביא רש"י בפירושו עלולה לעורר קושי תאולוגי .הסבר את הקושי הזה         .
( 6נקודות)
קרא פסוקים  13-10בקטע שלפניך וגם קהלת ,ג'.8-1 ,
בשני הקטעים יש ביטוי לממד הזמן .ציין נקודת דמיון בין ממד הזמן שבא לידי ביטוי
בפסוקים  13-10בקטע שלפניך לממד הזמן שבא לידי ביטוי בקהלת ,ג'.8-1 ,
הסבר את תשובתך 8(      .נקודות)
/המשך בעמוד /3
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תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 001381

קרא שיר השירים ,ח'.12-1 ,

א.

( )1על פי קטע זה ,הרעיה פועלת על פי המוסכמות החברתיות ,אך מנסה למרוד בהן.
הוכח קביעה זו .בסס את דבריך על הכתוב 6(       .נקודות)
( )2קרא גם שיר השירים ,א'.6 ,
על פי פסוק זה ,האם הרעיה פועלת על פי המוסכמות החברתיות?
הסבר את תשובתך 6(         .נקודות)

ב.

קרא פסוקים  7-6בקטע שלפניך ואת דברי רוני מגידוב הנוגעים לדימויים ולמטפורות
שבפסוקים אלה.
דימויים אלו מבקשים להביע את כוחה העצום והבלתי מרוסן של האהבה ,כוח שאי־אפשר לדמותו
לכוחות אנושיים.

(מגידוב ,ר' [ .]2009השירה המקראית בראי ההוראה .ירושלים :מכון הרטמן ,עמ' )17

הסבר כיצד דברי מגידוב באים לידי ביטוי בשניים מן הדימויים והמטפורות שבפסוקים אלה         .
( 8נקודות)
/המשך בעמוד /4
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קרא רות ,ב'.16-1 ,

/המשך בעמוד /5
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( )1קרא פסוקים  12-11בקטע שלפניך וגם בראשית ,י"ב.3-1 ,
לדעתך ,למי מן הדמויות היה קשה יותר לעזוב את מולדתה — לאברהם או לרות?
נמק את דבריך 8(        .נקודות)
( )2על פי דברי בּ ֹעז ,מה מבטאת הליכתה של רות אחר חמותה? בסס את דבריך על הכתוב.
( 6נקודות)

ב.

קרא פסוקים  4-1בקטע שלפניך ואת דברי פרנק פולק שלפניך.
[ ]...כאשר מתרחש אירוע מקרי לכאורה ,קיימת לעולם האפשרות שהדברים זומנו על פי
ההשגחה.
(פולק ,פ' [ .]1994הסיפור במקרא — בחינות בעיצוב ובאמנות .ירושלים :מוסד ביאליק ,עמ' )253

הסבר והדגם את דברי פולק על פי פסוקים אלה 6(        .נקודות)

/המשך בעמוד /6
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קרא רות ,ד'.17-11 ,

א.

( )1העתק מן הקטע שני ביטויים המביעים קבלה של נישואי בּ ֹעז ורות ,והסבר
כל אחד מן הביטויים שהעתקת 6(        .נקודות)
( )2הסבר מדוע היה צורך להביע קבלה של נישואים אלה.

ב.

( 4נקודות)

החוקרים י' זקוביץ' וי' קליין חלוקים בנוגע לזמן חיבור מגילת רות( .מגילות ,עולם התנ"ך,

עמ' .)74-73
ציין מהי הטענה של כל אחד מן החוקרים ,וכתוב ראיה אחת שמביא כל אחד מן החוקרים
לביסוס טענתו( .סך הכול — שתי ראיות) 10(         .נקודות)

/המשך בעמוד /7
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קרא איכה ,ד'.13-1 ,

א.

בקטע שלפניך המחבר מזכיר שחלו שינויים בצבעים אחדים.
( )1ציין מהי המטרה של המחבר באזכור זה.

( 4נקודות)

( )2על פי הקטע ,ציין שתי דוגמאות לשינויים שחלו בצבעים ,והסבר כיצד כל אחת מן
הדוגמאות מבטאת את המטרה של המחבר שציינת בתת־סעיף (.)1
ב.

( 6נקודות)

בקינה שלפניך באה לידי ביטוי סיבתיות כפולה לחורבן יהודה :גורם אלוהי וגורם אנושי.
( )1הבא מן הקטע ראיה אחת לגורם אלוהי וראיה אחת לגורם אנושי .הסבר כל אחת
מן הראיות שהבאת.

( 5נקודות)

( )2לדעתך ,מהו הגורם העיקרי שבא לידי ביטוי בקטע שלפניך — הגורם האלוהי או
הגורם האנושי? הסבר את תשובתך.

( 5נקודות)

/המשך בעמוד /8
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קרא קהלת ,ב'. 20-4 ,

/המשך בעמוד /9
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קרא את דברי מיכאל פוקס שלפניך.
לפי השקפת קהלת ,מבטלת אפוא האוניברסליות של המוות את ערכה של כל פעולה ,שהיה
בכוחה להביא תועלת לאדם.
(פוקס ,מ' [ .]1988יחסיות הערכים בחיי האדם .בתוך אנציקלופדיה עולם התנ"ך,
[כרך מגילות ,עמ'  .]24רביבים)

על פי הקטע מקהלת שלפניך ,ציין שתי פעולות שפוקס מתכוון אליהן בדבריו ,והסבר את
דברי פוקס בנוגע לכל אחת מן הפעולות שציינת 12(      .נקודות)
ב.

צירוף המילים "תחת השמש" מופיע כמה פעמים בקטע שלפניך.
לדעתך ,האם החזרה על צירוף זה מדגישה את הטון האופטימי או את הטון הפסימי
על פי ההקשר של דברי קהלת בקטע שלפניך? נמק את דבריך 8(        .נקודות)

/המשך בעמוד /10
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קרא קהלת ,י"ב.7-1 ,

א.

קרא את דברי רוני מגידוב שלפניך.
קהלת [ ]...מתאר תיאור מפוכח של הצרות ,הקושי והסלידה שמעוררת ההזדקנות.
(מגידוב ,ר' [ .]2009השירה המקראית בראי ההוראה .ירושלים :מכון שלום הרטמן ,עמ' )91

על פי הקטע מקהלת שלפניך ,ציין שתי דוגמאות המבטאות קביעה זו ,והסבר כל אחת מהן.
( 8נקודות)
ב.

קרא את דברי שרה יפת שלפניך.
דברי קהלת רצופים היגדים סותרים כמעט בכל נושא בעל חשיבות.
(יפת ,ש' [ .]2007חירות הרוח — משנת קהלת לדורות .בתוך שגיא ,א' [עורך] ספר מיכאל :בין הזמן הזה
לימים ההם ,ירושלים :כתר .עמ' )99

קרא פסוק  7בקטע שלפניך וגם קהלת ,ג'.21 ,
בכל אחד מפסוקים אלה באה לידי ביטוי השקפה מסוימת.
( )1הדגם את דברי יפת באמצעות ההשקפה שבאה לידי ביטוי בכל אחד מפסוקים אלה.
הסבר את דבריך 6(      .נקודות)
( )2קרא גם בראשית ,ב'.7 ,
איזו מן ההשקפות יכולה לבוא לידי ביטוי בתיאור בריאת האדם בבראשית ,ב'  ?7 ,
נמק את דבריך 6(      .נקודות)

/המשך בעמוד /11
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שים לב :שאלה  8בעמוד 12

/המשך בעמוד /12
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קרא אסתר ,ג'.

/המשך בעמוד /13
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א.

תנ"ך ,קיץ תשע"ז ,מס' 001381

קרא את דברי אדל ברלין שלפניך.
יועציו [של המלך] [ ]...הופכים עכבר להר [ ]...הענשת כל מי שמשתייך לקבוצה מסוימת
בעבור חטאו של חבר אחד.
(ברלין ,א' [ .]2001אסתר עם מבוא ופירוש ,תל אביב :עם עובד ,עמ' )73

( )1קרא גם אסתר ,א'.17-16 ,
הוכח את הטענה של ברלין על פי פסוקים אלה ועל פי הקטע שלפניך 5(        .נקודות)
( )2לדעתך ,האם הסירוב של מרדכי להשתחוות להמן היה מוצדק?  נמק את תשובתך.
בתשובתך התייחס לתוצאות הסירוב של מרדכי להשתחוות להמן 5(         .נקודות)
ב.

קרא פסוקים  15-13בקטע שלפניך.
בפסוק  15נרמזת ביקורת על המלך ועל המן.
קרא גם בראשית ,ל"ז .25-23 ,בפסוקים אלה נרמזת ביקורת על התנהגות האחים
כלפי יוסף.
( )1הסבר את הביקורת הנרמזת בכל אחד מן הקטעים 5(        .נקודות)
( )2לדעתך ,באיזה משני הקטעים באה לידי ביטוי התנהגות חמורה יותר?  
נמק את דבריך 5(       .נקודות)

בהצלחה!

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

