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משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

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

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשֹום "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.

! ה ח ל צ ה ב

/המשך מעבר לדף/
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ת ו ל א ש ה
ענה על חמש מן השאלות 8-1  )לכל שאלה — 20 נקודות(.

קרא שיר השירים,  א', 8-5.  .1

דברי הנערה לבנות ירושלים בפסוקים 6-5 מדגישים את הניגודים שבינה וביניהן א. 

ואפשר לפרשם בשתי דרכים: דברי התנצלות או דברי גאווה.   

הסבר את הניגודים בין הנערה לבנות ירושלים, על פי שתי דרכי הפירוש.      )8 נקודות(

בפסוקים 8-7 יש ניגוד בין רצונה של הנערה לרצונו של הנער. הסבר מהו הניגוד.  )1(  ב. 

)6 נקודות( בסס את דבריך על הכתוב.   

לפניך הערה של עמוס חכם לפסוק 7, הכתובה ברוח הפירוש האלגורי לשיר השירים:  )2( 

כנסת ישראל זועקת לפני הקדוש ברוך הוא: איכה אתה מניח לצאנך — ישראל — 

 ִלְרעות במקום רע כזה, בשעבוד מלכויות.      

               )עמוס חכם, דעת מקרא, "חמש מגילות"(

על פי דברי עמוס חכם, האם לדעתך דברי הנערה )= כנסת ישראל( הם בקשה או   

התרסה? נמק את תשובתך. 

)6 נקודות(  

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

על פי המוסכמות החברתיות של תקופת חיבור המגילה יש המפרשים שהאירועים שבקטע  א. 

זה הם תיאור של חלום ולא של מציאות. הסבר קביעה זו. בסס את דבריך על הכתוב.       

)12 נקודות(  

קרא את דברי י' זקוביץ שלפניך.   ב. 

 שיר השירים אינו יצירה אלגורית אלא יצירה שפרשניה כפו עליה פרשנות אלגורית.

          )י' זקוביץ, מקרא לישראל, "שיר השירים"(

הסבר את הקושי של הפרשנים לפרש את מגילת שיר השירים, ואת הִפתרון של הפירוש 

האלגורי לקושי זה.          )8 נקודות(

/המשך בעמוד 4/
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קרא רות, א', 17-1.  .3

 

/המשך בעמוד 5/
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קרא את דברי י' צמודי שלפניך.  א. 

האקספוזיציה )פסוקים 5-1( מוסרת בתמציתיות את מינימום העובדות הנצרכות להבנת 

הסיפור. הדיווח הוא ענייני ויבש כמעט כמו פרוטוקול, ועם זאת חדורה בו נעימה רגשית 

 כבושה ]באמצעות חזרה בכתוב[. 

            )י' צמודי, בית מקרא, "על מגילת רות"(

צטט מן האקספוזיציה )פסוקים 5-1( שתי דוגמאות לדיווח ענייני ודוגמה אחת   )1(

למבע רגשי.       

)6 נקודות(  

הסבר מהי התרומה של המבע הרגשי להבנת המשך הסיפור בהקשר של נעמי.  )2( 

)4 נקודות(

בפרק א' חוזר השורש ש-ו-ב בפסוקים אחדים.  ב. 

הפועל "נשוב" שבפסוק 10 אינו מתיישב עם המשמעות הראשונית של השורש   )1(

)4 נקודות( ש-ו-ב. הסבר קביעה זו. 

קרא פסוקים  16-15 בקטע שלפניך.  )2(

מטרת השימוש בשורש ש-ו-ב בפסוקים אלה היא הדגשה. הסבר מהו העניין   

המודגש בכל אחד מהפסוקים האלה.        )6 נקודות(

/המשך בעמוד 6/



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 001107, 134- 6 -

קרא רות, ג', 14-6.  .4

המעשים של רות המתוארים בקטע זה היו עלולים להיחשב לא יאים בתקופתה.  )1( א. 

הסבר קביעה זו לנוכח הנאמר בפסוק 14.    

)6 נקודות(  

קרא גם רות, ב', 12.   )2(

דברי רות שבפסוק 9 בקטע שלפניך רומזים לברכה שבועז מברך אותה ברות, ב', 12.   

)6 נקודות( הסבר את הרמז שבדברי רות. 

קרא את פסוק 10 בקטע שלפניך, רות, א', 10-8, ב', 20-18, ד', 22-13 וגם את דברי  ב. 

 המדרש שלפניך.

אמר רב זעירא, מגילה זו ]...[ למה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים.  

)רות רבה, ב(                

הסבר כיצד המעשים המתוארים בפסוקים אלה מבססים את דברי ר' זעירא.   )8 נקודות(

/המשך בעמוד 7/
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קרא קהלת, ב', 26-24; ג', 15-14.   .5 

 קהלת, ב', 26-24

 קהלת, ג', 15-14

 קרא את הקטע ממאמרה של שרה יפת "חירות הרוח – משנת קהלת לדורות".

את הסיבה למציאות הקשה השוררת בעולם מוצא קהלת באלוהים עצמו ובדרך שבה הוא מנהיג את 

העולם ]...[ מול אלוהים צודק ומוסרי, המודד לאדם את מה שמגיע לו במידות הצדק, וגומל טוב 

לבני אדם במידת החסד, מציג קהלת אלוהים אחר, רחוק, שרירותי, שדרכיו אינן מובנות, והוא 

מסתיר אותן מן האדם בכוונה. כל מה שהאדם צריך, לפי קהלת, איננו להתקרב אל האלוהים ולאהוב 

 אותו, אלא לפחד ממנו ולהתרחק מפניו.

הבא ראיה מקהלת, ב', 26-24 ומקהלת, ג', 15-14, היכולה להוכיח את דברי שרה יפת  א. 

)10 נקודות( שלפניך, והסבר את הראיות. 

חז"ל התלבטו אם יש לכלול את ספר קהלת בקנון המקראי.  ב. 

הסבר את ההתלבטות של חז"ל, על סמך דברי שרה יפת בקטע שלפניך.       )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/



תנ"ך, קיץ תשע"ו, מס' 001107, 134- 8 -

קרא קהלת, י"א,8-1 .  .6

בפסוק 1  ובפסוק 7  קהלת משתמש במטפורות מחיי היום־יום כדי להביע רעיונות. א. 

)6 נקודות( הסבר כל מטפורה בהקשרה, בכל אחד מן הפסוקים.   )1(

לנוכח הנאמר בפסוק 8, הסבר את הרעיון המובע במטפורה שבפסוק 7   )2( 

)6 נקודות( באופן אופטימי או באופן פסימי. בסס את דבריך על הכתוב. 

קרא גם קהלת, י"ב, 10-9.  )1(  ב.	

על פי פסוקים אלה, הסבר מהי המטרה של קהלת בשיתוף הקורא בדברי חכמתו.    

בסס את דבריך על שתי ראיות מפסוקים אלה.        )4 נקודות(  

קרא גם קהלת, י"ב, 13. הנאמר בפסוק זה אינו עולה בקנה אחד עם הנאמר בקהלת,   )2(

)4 נקודות( י"ב, 10-9. הסבר קביעה זו. 

/המשך בעמוד 9/
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שים לב:
המשך הבחינה בעמוד 10.

/המשך בעמוד 10/
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קרא אסתר, ז'.  .7

/המשך בעמוד 11/
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קרא פסוק 8 בקטע שלפניך ואת הפירוש של רש"י לפסוק.  )1(  א. 

"והמן נפל"— המלאך דחפו.   

מהו הקושי בפסוק, ומהו הפתרון של רש"י לקושי זה? הסבר את דבריך.  

)4 נקודות(   

קרא פסוקים 10-8 בקטע שלפניך וגם משלי, כ"ו, 27.  )2(   

ל וְֹגלֵל אֶבֶן אֵלָיו ָּתׁשּוב. ֹּכרֶה ַּׁשחַת ּבָה יִֹפּ   

בפסוק זה ממשלי מובע רעיון המתיישב עם התיאור שבפסוקים 10-8 בקטע שלפניך.    

)6 נקודות( הסבר קביעה זו.   

קרא פסוקים 8-1 בקטע שלפניך, ואת דברי אדל ברלין שלפניך.  ב. 

אסתר זכאית לאשראי על הצעת הפרטים לתכנית שעליה המליץ מרדכי בקווים כלליים בלבד. 

מרדכי אמר לה ללכת למלך ולהתחנן על עמה, אך הוא לא אמר לה מתי או איך לעשות זאת. 

אסתר היא המתכננת ומוציאה לפועל את התכנית המיועדת ליידע את המלך ולחשוף את 

האויב. 
                  )מקרא לישראל, "אסתר"(

חכמתה של אסתר באה לידי ביטוי בדרך שבה היא מספרת למלך על האויב כדי להציל את  

העם היהודי. הסבר קביעה זו, ובסס אותה על הקטע מאסתר, ז' שלפניך.  )10 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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קרא אסתר, ט', 32-18.  .8 

 

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

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 13 -

הקטע שלפניך מסביר את מקור שם חג "פורים", מהו ההסבר? בסס את דבריך על    )1( א. 

הכתוב.   

)4 נקודות(  

קרא את פסוק 22 ואת פסוק 28 בקטע שלפניך וגם דברים, ט"ז, 15-11.  )2( 

ציין שני יסודות דומים בשני החגים הנזכרים בקטעים אלה, והסבר את התרומה של 

הדמיון בין החגים למעמד של חג פורים.       

)8 נקודות(   

קרא פסוקים 30-29 בקטע שלפניך וגם אסתר, ג', 13-9.  ב. 

בכל אחד מן הקטעים האלה נזכרים השורש כ-ת-ב והשורש ש-ל-ח. 

הסבר כיצד השימוש בשני השורשים האלה בשני הקטעים מדגים את הרעיון המובע  

בפסוק 22.        )8 נקודות(  


