
  

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  הבנה והבעה - אפרק 

העברית בה  הלשון :הבעיות בלשון שבה נכתבו העיתונים הראשונים  )1(  א.  .1

העיתונים הראשונים הייתה דלה ובלתי מגוונת, מצד אחד,  השתמשו כותבי

הרבו לשבץ בכתיבה ביטויים מן המקורות,  הם הצד האחר.מליצית מדי מן ו

  ל"שפה חיה". חידשו מילים על מנת להתאימן ובמשך הזמן

בעיות אלה נבעו מן העובדה שהעברית לא הייתה שגורה בפי הכותבים,   )2(    

  לא היה שימוש פעיל ושוטף. והשימוש שעשו בה

לכתוב בעברית על אף הקשיים של כותבי העיתונים הראשונים  הסיבה להתעקשות  .ב  

 נבע מן השאיפה הכללית . דחף זההדחף להחייאת השפה העבריתהייתה 

העברית ואת  תלחדש את התרבו שהתפשטה בקרב חוגי המשכילים באירופה,

  .ספרותה ולהחיות את החברה היהודית

  

 מאפיינים של הלשון העברית שהייתה נהוגה בעיתוניו של בן יהודה:שלושה   .2
לשון פשוטה ומובנת לכול, לא מליצית, ללא קישוטי לשון מיותרים או כבילה   -  

  העבריים הקלסיים. קסטיםלט

יסודות מלשון המקרא, מלשון חכמים, מלשון ימי הביניים ומלשון ספרות   -  

  ההשכלה.

  מעט מילים לועזיות.  -  

  

  פתרון בחינת הבגרות הצעת 

   "אע', תשבהבנה, הבעה ולשון א

  11107סמל שאלון 

  קרן ויסמןו יה צאלחמנכתב על ידי הפתרון 

  מחברות ספרי המיקוד בלשון בהוצאת רשת "אנקורי"
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מטרות שהיו לעיתונים, על פי הכתוב בעמוד הראשון של העיתונים ה"מגיד"   .א  .3

 (על הנבחן לציין שתי מטרות בלבד) וה"צבי":
 . רחש בעולםלגבי המתלישראלים  העברת מידע  -    
 שימוש בשפה העברית והפצתה.  -    
 עדכון שבועי לגבי ההתרחשויות בארץ.  -    
  באותה העת עסקו העיתונים בתרגום ידיעות מעיתונות אירופה...""  -  ב.  

  )37-36 ות(שור      

בן יהודה הבין כי העיתון הוא אמצעי יעיל להפצת הלשון העברית "  -    

  )50-49 (שורות  "ולהחייאתה...

  )38-37(שורות  "ידיעות מן הנעשה בארץ ישראל... ...בפרסום"  -    

  

עיתונו ובי. לטענתו, היחס של קלאוזנר כלפי פועלו של בן יהודה וחידושיו היה חי  .א  .4

נאור, ולשונו הייתה נמרצת ויפה למרות הזרות והקיצוניות  היהשל בן יהודה 

אינו  לדרכו של בן יהודה וטען כי הוא שאפיינו אותה. לעומתו, ביאליק התנגד

המואץ של חידושי  מנצל את העושר הלשוני של השפה. הוא אף פסל את התהליך

  המילים והסתייג מעיתוניו של בן יהודה.

הוא מדגיש את היתרונות שבעושר הלשוני תגובתו של בן יהודה לביקורת כלפיו:   .ב  

לפני "הצבי", וזאת למרות ההתנגדות  לתרגמם ובתרגום מושגים שלא היה אפשרי

  לוג.והלג

  

המידע בערך "מברשת" ממילון אבן שושן מבסס את הטענה של עגנון, לפיה למילה אין   .5

ביסוס מלשון המקרא או מן המקורות של השפה העברית. על פי האטימולוגיה (הגזרון) 

 מקורות המילה הם מלועזית ומערבית, ולא מן המקרא או ממקור אחר הקשור לעברית.
  

   :79-71המסקנה העיקרית העולה משורות   .6
  לעיתון הילדים הייתה תרומה חשובה להתפתחות הדיבור העברי וספרות הילדים.  )4(  

  

 כל תשובה מנומקת תתקבל.  .7
  



  

 

  אוצר המילים והמשמעים ; שם המספר - פרק ב 

  אוצר המילים והמשמעים

  סוג ההגדרות שבערך "ֵעת": על דרך הנרדפות.  א.  .9

(על פי נטיית  שתי צורות: "ִעִּתים" הייחוד בריבוי של המילה "ֵעת" הוא שקיימות  ב.  

  .(על פי נטיית הנקבה) ו"ִעּתֹות" הזכר)

תפקיד המידע הכתוב בסוגריים מרובעים בראש הערך "ֵעת": ציון אטימולוגיה   ג.  

    (גזרון).

ההבדל בין הערך "ֵעת" ובין הערך "ִעּתֹון" מבחינת הרובד הלשוני הוא שהערך     ד.  

, ולכן לא מצוין הרובד הלשוני, ואילו הערך "ִעּתֹון" המקרא "ֵעת" משתייך ללשון

   הוא מן העברית החדשה, ולכן מצוינת בראשו האות ח.

  

אי" הוא שם עצם, ואילו חלק הדיבר של המילה נַ וֹ ּתחלק הדיבר של המילה "עִ   א.  .10

 הוא תואר. "יִא נָ וֹ ּתעִ "
 של בן יהודה. ִעּתוָֹנִאיבמאמר צוין בהערכה מפעלו ה  )1(  ב.  
    המצטיין. ִעּתוַֹנאיהפרס ניתן ל  )2(    

  

 ).4שלב שבו מתחיל שינוי ( משמעות הצירוף "נקודת מפנה":  א.  .11
  ).2שעוסקים בה ( משמעות המילה "נדונה":  ב.  

  

   מפרסומים בוטים בעיתונות.סולד  אני  )1(  .12

 

 , לשון יפה ומעוטרת.משמעות המילה "מליצית" על פי הקשרה במאמר היא: שפה גבוהה  .13

 

הכתיבה העיתונאית בתקופה  לתיאורנבחר ל -ב-במילים מן השורש כ ימטפורהשימוש ה  .14

משלב הגבוה הכדי להדגיש את השינוי ואת השחרור של הלשון מן המגבלות של  זו

  שאפיין אותה עד לתקופה זו.



  

 

  שם המספר

התפרסם לראשונה העיתון  אלף שמונה מאות שישים וַאַחתבשנת   )1(  א.  .15

  "המבשר".

לגלוש באתר "פרויקט בן יהודה" וללמוד על האיש  ֶאְתֶכםאנו מזמינים   )2(    

  ופועלו.

  .עיתונים ארבעהבפסקה א במאמר מוזכרים שמות של   )1(  ב.  

מן הנשאלים כי הם  אחוזים שישים ושבעהבסקר על הרגלי הקריאה ציינו   )2(    

  עיתונים יומיים. נוהגים לקרוא

  כמה ימים. אצלםוץ, ואשאר בחופש הגדול אסע לדודים שלי שגרים בקיב  ג.  

  

   תחביר ומערכת הצורות -פרק ג 

 א.  .16

 I.  :משפט מורכב  

  פסוקית                                     

 לעיתונים נועד תפקיד חשוב בהחייאת הלשון העברית, [ששימשה עד אז בעיקר   
  משלים פועל        

     ]. בתחום הדת        

II.  :(מחובר) משפט איחוי  

  איבר א'                                                             איבר ב'                                    

 משלים שם                              משלים פועל                                       

  אולם פועלו לא הצטמצם רק {, }לשוןבעיתונו לדיון בענייני  מדורבן יהודה הקדיש {  

   }לתחום זה.        

III. :משפט פשוט    

      משלים שם                    

  . ניהל בן יהודה מאבק עיקש על השלטת העברית תונועימעל דפי        

  ; משלים פועל= מדור = משלים פועל;  בתחום הדת תפקיד המילים המודגשות:  .ב  

    = משלים שם (לוואי) לשון  

  



  

 

  הדחף להחייאת השפה נבע מן השאיפה הכללית לחידוש התרבות העברית.   .17

  , שלים שם (לוואי)= מ החייאה= נושא,  דחףמילים המשמשות שם עצם:   א.  

שם משלים  = , תרבותמשלים שם (לוואי) = , חידושמשלים שם (לוואי) = שפה

  (לוואי)

  (על התלמיד לבחור שתי מילים בלבד.)    

  .קשר לוגי של סיבה ותוצאה (מובע באמצעות הנשוא "נבע")  ב.  

  = קשר של סיבה ותוצאה. )54(שורה  לכן  ג.  

  

  פסוקית משלימה שם                                                                       

        .1915העיתון של בן יהודה, [שהתפרסם בהתחלה כשבועון], הופיע עד   )1(  .א  .18
  הופיע העיתון של בן יהודה שהתפרסם בהתחלה כשבועון.  1915עד   )2(       

טעים ן מקראית, ק; צירופי שם ותואר: לשוצירוף סמיכות: לשון העיתונות  )1(  ב.  

  החודשי ספרותיים, המוסף

  ; לשון עיתונאית >> ; לשון עיתונות>> לשון מקרא לשון מקראית  )2(    

  סף החודשי >> מוסף החודשו; המקטעים ספרותיים >> קטעי ספרות             

                                                                                                                         

  הם שיבצו בעיתונים ביטויים מן המקורות העבריים. כינוי גוף: הם = נושא  )1(  .א  .19

  = משלים שם (לוואי) שם תואר: עבריים  )2(       

באה "גם" המילה הם שיבצו בעיתונים ביטויים מן המקורות העבריים.  גם  .I  .ב  

לאנשים אחרים) ), והמשמעות היא: הם (בנוסף הם( לרבות את הנושא

  שיבצו בעיתונים ביטויים.

     II.   המילה "גם" באה בעיתונים ביטויים מן המקורות העבריים.  גםהם שיבצו

ביטויים  הם שיבצו", והמשמעות היא: העיתוניםמשלים הפועל "את לרבות 

  אחרים.  בעיתונים בנוסף למקומות

  III.   גם" באההמילה ים. ביטויים מן המקורות העברי גםהם שיבצו בעיתונים" 

ו הם שיבצ", והמשמעות היא: הביטוייםמשלים הפועל " לרבות את

  אחרים. בעיתונים ביטויים בנוסף לדברים

    



  

 

ְ  , ְלַהְרִחיב= נפעל ְלִהָּמַנע  .א  .20  = פיעל = קל, ְלַתְרֵּגם = פיעל, ִלְכֹּתב ַשֵּבץ= הפעיל, 
שם  – ַהְרָחָבה,  ְלַתְרֵּגםשם פעולה:  –יב ִהָּמְנעּות, ְלַהְרִח שם פעולה:  –ְלִהָּמַנע    .ב  

  ִּתְרּגּוםפעולה: 

  .) ִיָּמְנעּו4( :צורת העתיד נסתרים מאותו השורש והבניין של שם הפועל ְלִהָּמַנע היא   ג.  

  

  ר-כ-פעל, שורש: נהּו ; ֻמָּכִרים: בנייןר-ג-ְשגּוָרה: בניין קל, שורש: שֹ  א.  .21

  .מ-ס-ר-על, שורש: פ; ֻּפְרְסמּו: בניין פּול-ב-שורש: ק על,ְמֻקָּבִלים: בניין פּו          

  ר""הַמִּגיד" "הְמַבּשֵֹ   )1(  ב.  

  ר-ש-שורש: ב - ר; ְמַבּשֵֹ ד-ג-שורש: נ -  ַמִּגיד  )2(    

  

  ; שמות פעולה: ַהָּבָעה, ִהְתַנְּגדּותְשַּתֵּדל, ַּתְתִאים, ִנְתְקלּופעלים: ֹהִ   )1(  .א  .22

הפעיל,  -נפעל, ַהָּבָעה  -הפעיל, ִנְתְקלּו  -התפעל, ַּתְתִאים  -ֵּדל ְשַּת בניין: ֹהִ   )2(    

  התפעל -ִהְתַנְּגדּות 

הצורן הוא צורן נטייה לציון שייכות, ואילו במשפט  –הוא מבצרי  ייִת ּבֵ ) 1במשפט (  ב.  

/ הצורן הוא  צורן גזירה לציון תואר – ייִת ּבֵ רבות מוכרים כיום אוכל  במסעדות )2(

  תכונה.

  

  ְשָטָרה, ִּתְזֹמֶרתָרד, ַמְגֵהץ, ֹמִ שורש ומשקל: ַמֶּגֶבת, ִמֹשְ   א.  .23

  בסיס וצורן סופי: ִמּלֹון, ֶזהּות, ִעיִרָּיה    

  הלחם בסיסים: ַחְיַּדק    

  ת היא שורש+ משקל.לֶ ּזֶ ה, נַ ילָ זִ דרך התצורה המשותפת של המילים נְ   )1(  ב.  

כי הוחלט ששמות המחלות ינהגו על פי  המילה "ְנִזיָלה" שונתה ל"ַנֶּזֶלת"  )2(    

  ת" אף היא מציינת מחלה.לֶ ּזֶ "נַ  ת. המילהלֶ ּטֶ משקל ַק 

  


