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נקודות  52  —   )26x2(  — פרק ראשון 

נקודות  48  —   )16x3(   — פרק שני  
נקודות  100  —               סה"כ 

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

                             מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.

      

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

התרכז בנושא. שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.  )2(   

הערה: בקטעים המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש 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
פרק ראשון  )52 נקודות(

ענה על שתיים מהשאלות 3-1  )לכל שאלה — 26 נקודות(.

קרא בראשית, ל"ח, 30-14.  .1

/המשך בעמוד 3/  
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הסבר על פי פשוטו של פסוק 25 בקטע שלפניך, מה הייתה המטרה של תמר כשלא    )1( א. 

גילתה ליהודה שהיא מעוברת ממנו.  

קרא את פירוש רש"י שלפניך לפסוק 25:   

לא רצתה להלבין פניו ולומר: ממך אני מעוברת; אלא 'לאיש אשר אלה לו' — אמרה: אם   

יודה, יודה מעצמו, ואם לאו, ישרפוני, ולא אלבין פניו. מכאן אמרו ]חז"ל[: 'נוח לו לאדם 

שיפילוהו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים' )סוטה, י, ב(.        

על פי הפירוש שלפניך, מה הייתה המטרה של תמר?     

)7 נקודות(  

על פי הפירוש של רש"י, תיאור דמותה של תמר מתאים להיגד "נוח לו לאדם   )2(

שיפילוהו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים".

האם, לדעתך, הפירוש של רש"י עולה בקנה אחד עם דמותה של תמר בקטע שלפניך?  

הסבר את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.        )8 נקודות(  

קרא פסוקים 19-14 ופסוקים 26-24 בקטע שלפניך, וגם רות, ג', 14-7; ד', 13. ב. 

ציין את המטרה המשותפת של תמר ושל רות,  והבדל אחד בדרך שבה השיגו אותה.    )1(

)5 נקודות( 

לדעתך, מי משתי הנשים נועזת יותר בדרך שבה פעלה להשיג את מבוקשה, רות או תמר?    )2(  

הסבר את דבריך,  ובסס אותם על הכתוב.      )6 נקודות(  

/המשך בעמוד 4/
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קרא קהלת, י"א.  .2

/המשך בעמוד 5/  
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קרא פסוקים 6-1 בקטע שלפניך. א. 

הסבר מהי השקפת העולם בפסוקים 6-5 בקטע שלפניך, וכיצד השקפה זו באה   )1(  

לידי ביטוי באחת מעצותיו של קהלת בפסוקים 6-1.        )8 נקודות(  

קרא גם קהלת, ב', 11-4.  )2(  

קהלת מתאר בקטע זה עשייה רבה ופורייה. האם לדעתך מסקנתו בקטע מקהלת, ב'     

עולה בקנה אחד עם פסוק 6 בקטע שלפניך? נמק, ובסס תשובתך על הכתובים.         

)8 נקודות(   

ש' יפת במאמרה "חירות הרוח — משנת קהלת לדורות" קובעת:  ב. 

דברי קהלת רצופים היגדים סותרים כמעט בכל נושא בעל חשיבות.  

בסס קביעה זו על פסוק 9 בקטע שלפניך.        )5  נקודות(  )1(  

הצע הסבר אחד לסתירה בפסוק.         )5 נקודות(  )2(

/המשך בעמוד 6/  
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קרא אסתר, ו', 11-4; ז', 9-1.  .3

אסתר, ו', 11-4

 

/המשך בעמוד 7/
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אסתר, ז', 9-1

לדעת א' ברלין, מגילת אסתר היא קומדיה. לדבריה, אחד המאפיינים  )1( א. 
של הקומדיה הוא היפוך המצבים.          

ציין שורש מנחה או ביטוי מנחה באסתר, ו', 11-4, והסבר כיצד מודגש בעזרתו היפוך   
המצבים.      )11 נקודות(

מאפיין נוסף... הוא אי־ההבנה, מצב שבו שתי דמויות מפרשות אירוע אחד בדרכים שונות.   )2(
                      )א' ברלין, "אסתר", מקרא לישראל(

קרא אסתר, ז', 8-1 שלפניך.  
ָהֵבא מקטע זה דוגמה למצב המתפרש בעיני הדמויות בשתי דרכים שונות,  והסבר אותה.  

)8 נקודות(  
קרא אסתר, ז', 9 שלפניך. ב. 

בפסוק זה מובאים דברי חרבונה למלך. האם, לדעתך, דבריו מאירים את דמותו כדמות  
חיובית או כדמות הראויה לגינוי? נמק את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.       )7 נקודות(  

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני  )48 נקודות(
ענה על שלוש מהשאלות 8-4 )לכל שאלה — 16 נקודות(.

קרא רות, ב', 9-1.  .4

קרא גם ויקרא, י"ט, 10-9.  )1( א. 

הסבר כיצד החוק בויקרא, י"ט בא לידי ביטוי בקטע שלפניך.       )2 נקודות(  

בֹעז לא רק נוהג ברות ברוח החוק, אלא הוא עושה בשבילה אף יותר.   )2(

ציין שתי דרכים שבהן ֹבעז דואג לרות יותר מן האמור בחוק.      )4 נקודות(  

יש הטוענים כי ברות, ב', האל מתערב בנעשה התערבות עקיפה. ב. 

מהו הביטוי בפסוק 3 המרמז על ההתערבות העקיפה של ה' בקטע שלפניך?  הסבר.       )1(

)5 נקודות(  

קרא רות, ד', 22-17.  )2(

הסבר ְלמה הובילה ההתערבות העקיפה של ה'.      )5 נקודות(  

/המשך בעמוד 9/
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קרא שיר השירים, ג', 5-1; 11-7.  .5

שיר השירים, ג', 5-1   

שיר השירים, ג', 11-7

 

 

בפסוקים 5-1 מתוארת הנערה, ובפסוקים 11-7 מתואר שלמה.  א. 

בין הדמות של הנערה ובין הדמות של שלמה יש ניגוד.  

ציין מהו הניגוד. ָהֵבא מן הכתובים שתי דוגמאות לניגוד זה,  והסבר אותן.         )8 נקודות(

קרא פסוקים 11-7 שלפניך. ב. 

על פי המסורת, המלך שלמה הוא שחיבר את מגילת שיר השירים.  

הבא מן הפסוקים 11-7 שלפניך רָאיה התומכת בדעה זו ורָאיה הסותרת דעה זו, והסבר   

כל אחת מהן.       )8 נקודות(  

/המשך בעמוד 10/
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קרא רות, ג'.  .6

/המשך בעמוד 11/
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בפסוקים 4-1 מפורטות הנחיותיה המפורשות של נעמי לרות כלתה לקראת הפגישה עם  א. 

ֹבעז, אולם בפגישה עצמה )פסוקים 9-5( רות יוזמת יותר ממה שהציעה נעמי.

ציין את השוני בין ההוראות של נעמי למעשים של רות.       )4 נקודות(  )1(

קרא את דברי רות לֹבעז בפסוק 9 בקטע שלפניך, ואת דברי ֹבעז ברות, ב', 12.  )2(

הסבר כיצד דברי רות לבֹעז בקטע שלפניך נותנים פירוש מעשי לדברי בֹעז ברות, ב', 12.          

)4 נקודות(

קרא פסוק 18 בקטע שלפניך ורות, ב', 23. ב. 

בשני הפסוקים האלה מתואר השינוי במצבן של רות ונעמי בעזרת השורשים  י-ש-ב  ְו  כ-ל-ה.   

הסבר כיצד השימוש באותם הפעלים בשני פסוקים אלה תורם להבנת השינוי לטובה   

במצבן של נעמי ורות בפסוק 18 בקטע שלפניך.       )8 נקודות(

/המשך בעמוד 12/
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קרא אסתר, ה'.  .7

/המשך בעמוד 13/
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בקטע זה אסתר היא הדמות היוזמת והמובילה את השתלשלות העניינים.   )1( א. 

בסס קביעה זו על שתי דוגמאות, והסבר אותן.          

)4 נקודות(  

קרא פסוק 4 בקטע ואת פירוש רש"י לפסוק זה שלפניך:  )2(

מה ראתה אסתר שזימנה את המן? כדי לקנאו במלך וַבשרים.         

על פי פירוש זה, מה הייתה הכוונה של אסתר כשהזמינה את המן למשתה?  

מצא ביסוס לפירוש זה בפסוק 5 ובפסוקים 12-11 בקטע שלפניך.         )4 נקודות(  

קרא פסוקים 14-5 בקטע שלפניך ואת דברי דייויס המצוטטים אצל א' ברלין: ב. 

דמויות טיפוסיות... אינן מודעות למגבלותיהן. הן פועלות ומגיבות כמתוך עיוורון, נדחפות על ידי   

נוקשותן. אף שטיפוס כזה עשוי בהחלט לברך את עצמו על מזלו הטוב או על פיקחותו, הוא חסר 

מודעות עצמית. 

הסבר כיצד דברים אלה באים לידי ביטוי בהתנהגותו של המן בפסוקים 14-5 בקטע שלפניך.  

)8 נקודות(  

	

/המשך בעמוד 14/
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קרא עזרא, ט'.  .8

/המשך בעמוד 15/  
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בקטע שלפניך מתוארת מציאות חברתית שעזרא התנגד לה.   )1( א. 

מהי מציאות זו?  בסס את דבריך על הכתוב.        )5 נקודות(  

קרא גם רות, ד' 11-9.  )2(

בקטע זה מרות מוצגת גישה הפוכה לגישתו של עזרא בנוגע למציאות חברתית זו   

שציינת בסעיף )1(. 

הסבר קביעה זו,  ובסס את דבריך על הכתוב.       )5 נקודות(    

בפסוק 1 "עמי הארצות" מזוהים, בין השאר, ִעם הכנעני, הִחתי, הפריזי, היבוסי והאמורי.        )1( ב. 

מהו הקושי בזיהוי זה בנוגע לתקופה שבה פעל עזרא?       )3 נקודות(    

קרא פסוקים 12-10 בקטע שלפניך.  )2(

על פי פסוקים אלה, מה הייתה עשויה להיות מטרת הזיהוי של עמי הארצות ִעם   

העמים הכנעני, החתי, הפריזי, היבוסי והאמורי שהוזכרו בפסוק 1?  הסבר.      

)3 נקודות(  

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך


