מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה:
		
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
קיץ תשע"ג2013 ,
134 ,001107

תנ"ך
יחידת הלימוד הרביעית

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעה וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון — ( 52 — )26x2נקודות
— ( 48 — )16x3נקודות
פרק שני
סה"כ —  100נקודות

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 .שים לב לכתב ,לכתיב ולפיסוק.

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).
רשוֹ ם "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/
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השאלות

פרק ראשון ( 52נקודות)
ענה על שתיים מהשאלות ( 3-1לכל שאלה —  26נקודות).
.1

קרא רות ,א'.22-19 ,7-1 ,
רות ,א'7-1 ,

רות ,א'22-19 ,

/המשך בעמוד /3
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קרא פסוקים  5-1שלפניך ,וגם בראשית ,י"ב ,10 ,כ"ו.1 ,
( )1בקטעים אלה מתוארת תופעה דומה .מהי התופעה? בסס את דבריך על כל אחד מן
הכתובים.

( 5נקודות)

( )2קרא גם את הקטע מן התלמוד הבבלי שלפניך.
ר' שמעון בן יוחאי אומר :אלימלך ,מחלון וכליון ,גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו ,ומפני מה
נענשו? מפני שיצאו מהארץ לחוצה לארץ.

(תלמוד בבלי ,בבא בתרא צא ,ע"א)

מהו הפרט שמוסיף קטע זה על הנאמר במגילה? כיצד לדעתך פרט זה עשוי להסביר
את חומרת העונש של אלימלך ,מחלון וכליון?
ב.

( 6נקודות)

קרא פסוקים  21-20שלפניך ,וגם איוב ,א'.21-20 ,
( )1הן נעמי הן איוב סבורים כי הגורל שלהם הוא תוצאה של מעורבות האל.
בסס טענה זו על דוגמה אחת מכל כתוב ,והסבר כל דוגמה.

( 8נקודות)

( )2נעמי מבקשת להיקרא בשם חדש.
הסבר במה בקשה זו מבטאת תחושה של היפוך גורל .בתשובתך התייחס הן לשם
המקורי והן לשם החדש.

( 7נקודות)

/המשך בעמוד /4
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קרא בראשית ,י"ט.38-30 ,

א.

קרא גם רות ,ג' ,ואת דברי י' זקוביץ שלפניך.
הדמיון שבין סיפור בנות לוט למסופר ברות ,פרק ג' [ ]...מבליט את השוני ומבטא את מגמתה
הפולמוסית של תמונת הגורן במגילה[ ...דמיון זה] מעמיד אותנו על מעלתה של רות המואבייה

		
לעומת אמו של מואב ואחותה.

(מן המאמר" :שיפוט לטובת גיבורו של סיפור הבבואה")

( )1ציין והסבר שתי נקודות דמיון בין הקטע מבראשית ,י"ט שלפניך לבין הסיפור ברות ,ג'.
( 6נקודות)
( )2ציין שני הבדלים בין שני הסיפורים ,והסבר במה כל הבדל מבליט את מעלתה
של רות.
ב.

( 12נקודות)

לדברי זקוביץ במאמרו "שיפוט לטובת גיבורו של סיפור הבבואה" ,מהו הנושא
השנוי במחלוקת שהניע את מחבר מגילת רות להתפלמס עם סיפור בנות לוט?
( 8נקודות)

/המשך בעמוד /5
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שים לב :המשך הבחינה בעמוד הבא.

/המשך בעמוד /6
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קרא איכה ,ד'.22 ,12-1 ,
איכה ,ד'12-1 ,

איכה ,ד'22 ,

/המשך בעמוד /7
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( )1קרא פסוקים  2-1שלפניך.

		

באמצעות דימויים ומטפורות מתחום המתכות היקרות ,מתואר בפסוקים אלה
מצבם של בני ציון אחרי החורבן לעומת מצבם לפניו.
הסבר שני דימויים או מטפורות כאלה.

( 6נקודות)

( )2קרא פסוק  5שלפניך.
תאר את השינוי שחל במצב של בני ציון ,על פי פסוק זה.
ב.

( 6נקודות)

( )1קרא פסוק  ,6ואת הפירוש של י' קליין שלפניך.
'ולא חלו בה ָידים' .לא נגעו בה [בסדום] ידי האויב לרעה .סדום ,בניגוד לירושלים ,נהפכה
		
בן־רגע בידי אלוהים עצמו ,מבלי שפגעה בה יד אדם.

(עולם התנ"ך" ,מגילות")

על פי פירוש זה ,הסבר במה העונש של ירושלים קשה יותר מן העונש של סדום.
( 7נקודות)
( )2קרא פסוק  22שלפניך.
באר שתיים מן הבשורות בפסוק ,והסבר במה הן משנות את הלך הרוח של הקינה.
( 7נקודות)

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

קרא שיר השירים ,ב'.14-10 ;7-1 ,
שיר השירים ,ב'7-1 ,

שיר השירים ,ב'14-10 ,

א.

בפסוקים  3-2שלפניך הדוד והרעיה משתמשים בדימויים מתחום הצומח.
( )1הסבר במה הדימוי שהדוד משתמש בו בפסוק  2מבטא את הערכתו כלפי הרעיה,
ובמה הדימוי שהרעיה משתמשת בו בחלקו הראשון של פסוק ( 3עד האתנחתא)
מבטא את הערכתה כלפי הדוד.

( 6נקודות)

( )2בחלק השני של פסוק  3הרעיה מפתחת את הדימוי שהשתמשה בו בחלק הראשון של
הפסוק .הסבר את ההתפתחות.
ב.

( 4נקודות)

ביחסים בין בני זוג יש מצבים של קרבה פיזית ושל ריחוק פיזי.
כיצד כל אחד מן המצבים האלה בא לידי ביטוי בקטעים שלפניך? בסס את דבריך
על הכתוב 6( .נקודות)
/המשך בעמוד /9
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קרא שיר השירים ,ח'.10-8 ;4-1 ,
שיר השירים ,ח'4-1 ,

שיר השירים ,ח'10-8 ,

א.

לפי פסוקים  3-1שלפניך הנערה מביעה משאלה.
( )1מהי המשאלה ,ומהו צירוף המילים המלמד כי מדובר במשאלה?

		
ב.

( 5נקודות)

( )2במה משאלה זו משקפת את המציאות החברתית באותה תקופה?

( 5נקודות)

האם לדעתך היחס של האחים אל הנערה ,כפי שהוא בא לידי ביטוי בפסוקים  9-8שלפניך,
עולה בקנה אחד עם המשאלה של הנערה בפסוקים  3-1שלפניך? נמק.

( 6נקודות)

/המשך בעמוד /10
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קרא קהלת ,ב'.23-18 ;11-4 ,
קהלת ,ב'11-4 ,

קהלת ,ב'23-18 ,

/המשך בעמוד /11
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( )1בפסוקים  9-4שלפניך המילה "לי" נזכרת תשע פעמים.
יש הטוענים כי החזרה על מילה זו עשויה להסביר מדוע המסקנה של קהלת היא

		

ש"הכל הבל ורעות רוח" (פסוק .)11
הסבר טענה זו.

( 4נקודות)

( )2בפסוקים  11-9שלפניך יש מילה שנזכרת שבע פעמים.
מהי המילה ,ובמה היא מסייעת להעניק תוקף למסר של קהלת שבפסוק ?11
( 4נקודות)
ב.

קרא פסוקים  23-18שלפניך.
לפי המסופר בפסוק  ,18קהלת שונא נכסים וצבירת נכסים.
על פי פסוקים  ,23-18ציין שתי סיבות ליחס זה של קהלת לנכסים ולצבירתם.
בסס את דבריך על הכתוב.
( 8נקודות)

/המשך בעמוד /12
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קרא את התוספת למגילת אסתר ,ד'.20-16 ,

א.

( )1הקטע שלפניך מן התוספת למגילת אסתר מתמודד עם התופעה של היעדרות האל
ברובד הגלוי של מגילת אסתר.
הסבר קביעה זו.

( 5נקודות)

( )2קרא גם אסתר ,ד'.14-12 ,
אף שאלוהים נעדר ברובד הגלוי של מגילת אסתר ,בדברי מרדכי הנמסרים לאסתר,
לפי אסתר ,ד' ,14-12 ,יש רמז לנוכחות אלוהים.
ציין מהו הרמז ,והסבר כיצד הוא רומז לנוכחות אלוהים.
ב.

( 6נקודות)

הקטע מהתוספת שלפניך ,בניגוד למגילת אסתר ,מדגיש את הזהות היהודית של אסתר.
הבא מן הקטע ראיה אחת המבססת טענה זו ,והסבר אותה.

( 5נקודות)

/המשך בעמוד /13
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קרא אסתר ,י'.

א.

קרא גם אסתר ,ט'.32-29 ,
פרק י' אינו כלול בתרגומים אחדים של המגילה.
האם לדעתך היה אפשר לסיים את המגילה בסוף פרק ט'? נמק.

ב.

( 6נקודות)

יש הטוענים כי פרק י' מביע תמיכה בישיבת יהודים בגלות ,ויש הטוענים כי הפרק 		
מביע ביקורת עקיפה על מצב זה.
הבא מן הקטע שלפניך ראיה אחת המחזקת את הטענה הראשונה וראיה אחת המחזקת
את הטענה השנייה .הסבר את דבריך.

( 10נקודות)

בהצלחה!

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

