
  

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  הבנה והבעה -פרק ראשון 

1.  

תחום 

  השינוי

  גילויי השינוי

  בלשון  בחברה

תרבות 

  זרה

התרבות האמריקנית זוכה ליוקרה 

  מיוחדת בחברה הישראלית.

נעשה שימוש בשפה האנגלית בכל   )1(

תחומי החיים: כנסים אקדמיים, 

מוזיקה, שילוב ביטויים באנגלית 

  בדיבור.

ישראלית הבחברה  האלימות  )2(  אלימות

מתגלה בפיגועי טרור, 

בתאונות דרכים, ברציחות 

  ועוד.

האלימות מתגלה בלשון הסלנג   )3(

בשימוש בביטויים כמו מרביץ 

(ארוחה), החודרים גם אל השפה 

  נמוכה.-הלא

מאז קום המדינה החברה   חילון )4(

הישראלית עוברת תהליכים של 

  התרחקות מהדת ומהמסורת.

ר המילים מן המקורות הידע של אוצ  )5(

פחת בעקבות הקטנת החשיפה של 

ילדי ישראל לסיפורי המקרא 

  ולמשנה.

תפיסת 

  תרבות

תפיסת התרבות בחברה הישראלית 

  מיטשטשת.

לשון הספרות מתקרבת אל לשון   )6(

הדיבור, וההבחנה בין הלשון 

 הכתובה ללשון הדבורה מיטשטשת. 

בחברה הישראלית רווחות כיום   רשלנות

 נכונות לקבל אחריות.-ות ואישטחי

דוברים רבים אינם מגוונים את   )7(

הלשון ואינם משתמשים בחלופות 

  הולמות. 

  פתרון בחינת הבגרות הצעת 

  ב', תשע"א בהבנה, הבעה ולשון 

  11108סמל שאלון 

  קרן ויסמןו מיה צאלחנכתב על ידי הפתרון 

  מחברות ספרי המיקוד בלשון בהוצאת רשת "אנקורי"
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הטענה המרכזית של כותבת המאמר: תהליכים חברתיים החלים כיום בחברה   .2

  הישראלית פוגעים בטבעה של העברית (ב).

  

  נימוקים לביסוס טענתה המרכזית של כותבת המאמר:   א.  .3

  (על הנבחן לציין נימוק אחד בלבד)    

מאז שנות השבעים החלה חודרת לעברית השפעה של האנגלית האמריקנית     -    

  בשל מעמד היוקרה שארצות הברית נהנית ממנו בישראל.

במרוצת הזמן אנחנו מתרגלים אל האלימות, והיא משפיעה גם על דרכי   -    

  ההתבטאות שלנו.

ינון של סיפורי המקרא הלך ופחת ולימודי מאמצע שנות השישים ואילך הש  -    

דתיים, כתוצאה מכך פחת גם הידע של -הגמרא הוסרו מבתי הספר הלא

  אוצר המילים מן המקורות.

  לשון הספרות מתקרבת אל לשון הדיבור, וכך מיטשטשת תפיסת התרבות.  -    

הטענה שהכותבת מסתייגת ממנה היא: מאז ומתמיד היו לעברית מגעים עם   ב.  

    נות אחרות, והיא הושפעה מהן.לשו

הכותבת כוללת במאמרה גם טענות שאינן עולות בקנה אחד עם טענתה המרכזית   ג.  

  על מנת להפריכן, ובכך לחזק את טענתה ולחדד את המסר.

  

  ) היא אלימות.1המגמה החברתית הבאה לידי ביטוי בלשון בקטע (  א.  .4

  ) היא תרבות זרה.2( המגמה החברתית הבאה לידי ביטוי בלשון בקטע    

): "נותן בראש", "מפגיז", 1ביטויי לשון המעידים על מגמת האלימות בקטע (  ב.  

  "מלא בכוח", "כובשת".

): "קולקציה אורבנית", 2ביטויי לשון המעידים על מגמת תפיסת התרבות בקטע (

   "פינוקי הֶסֶלּב", "סטייליסט", "סטיילינג".
  

ביטוי "פני הלשון כפני הדור" ככותרת למאמרה על הצעה לתשובה: הכותבת בחרה ב  .5

    מנת להדגיש את המסר הביקורתי כלפי מצב הלשון בדור, שהוא ירוד. 



  

 

  

  מאפיינים בלבד) שנימאפייני העברית הרצויה, לדעת הכותבת: (על הנבחן לציין   .6

  אוצר מילים עשיר המבוסס על המקורות.  -  

  לשון המדוברת.הבדל ברור בין לשון הספרות לבין ה  -  

  גיוון הלשון ושימוש בחלופות הולמות  -  

  דיבור רהוט, שאינו מליצי אך אינו נמוך.  -  

  

  תחביר  -פרק שני 

  משפט פשוט:  א.  .9

  מושא                               

  . לחלק מסיפורי המקראמשנות השישים ואילך נחשפו הילדים בבתי הספר הלא דתיים רק 

  משפט איחוי (מחובר):

  ר א (פשוט)                                  איבר ב' (פשוט)איב    

  {השינון פחת והלך}, {ולימודי הגמרא הוסרו מבתי הספר האלה.}

  משפט פשוט:                

  לוואי                   

  . מן המקורותכתוצאה מכך הצטמצם הידע של אוצר המילים 

  

  וואילחלק מסיפורי המקרא = מושא, מן המקורות = ל  ב.  

הידע של אוצר המילים מן המקורות הצטמצם , משום שמשנות השישים ואילך   ג.

נחשפו הילדים בבתי הספר הלא דתיים רק לחלק מסיפורי המקרא, השינון פחת 

  והלך, ולימודי הגמרא הוסרו מבתי הספר האלה.

  

  בשני המשפטים הקשר הלוגי הוא ויתור, הסתייגות.  )1(  א.  .10

מקורות היה משקל רב בחיי מחיי הלשון, למרות זאת / אף על לעברית של ה  )2(    

  פי כן הם מרדו במסורת היהודית.

  הוא: הכללה ופירוט (הדגמה). III -ו IIלבין משפטים  Iהקשר הלוגי בין משפט   ב.  



  

 

  

  מושא כולל                )1(  א.  .11

    I.   כדגם לעברית  במקרא ולא בגמראמחיי השפה העברית בחרו

  המתחדשת.

      II.                         מושא כולל  

בכתיבתם לבני הארבעים יש אוצר מילים עשיר, והדבר ניכר 

  .ובדיבורם

  .מחיי השפה לא בחרו בגמרא כדגם לעברית המתחדשת, אלא במקרא  )2(    

כל השינויים החברתיים: תרבות זרה, אלימות, חילון, תפיסת תרבות ורשלנות   ב.   

  ם.מעמידים את העברית בצורתה היו

  נושא                                 

 והיא: התרבות הזרה מתגלה בשימוש באנגלית בכל תחומי החיים, IIIבמשפט   . א  .12

  קשורה לתהליך הגלובליזציה שבעולם המערבי.

  .I ,IIהמשפטים המורכבים הם:   .ב  

  ת נשואפסוקי                                                                             

[שמשתמשי הלשון אינם מבחינים בין לשון כתובה ללשון התוצאה היא   .I  ג.  

  דבורה.]

  פסוקית לוואי               

    II.   היא עיבודים מחודשים לספרים.  [שעוברת הלשון]ההוכחה לשינויים  

  



  

 

  של המאה העשרים.  70-נלמדו בכל בתי הספר בשנות ה לאלימודי הגמרא   .I  .א  .13

    II.  למדו בבתי הספר בראשית שנותיה של המדינה, יש אוצר שדים לתלמי

  מילים עשיר יותר משיש לנו. 

    III.   בהחדירת האלימות לשפה היא בעיה קשה שיש לטפל.  

    IV.   טענה שצריך ללמוד פסוקים בעל פה.האני שולל את  

לה האוגד "אינם" יופיע לפני פועל בעבר, לפני פועל בהווה תופיע מילת השלי  .I  ב.  

  "לא".

    II.  .ה"א הזיקה לא תופיע לפני פועל בעבר, אלא לפני פועל בהווה  

    III.  ...שם הפועל "לטפל" מצריך את מילת היחס ב  

    IV.   אחרי מילת  היחס "את" יבוא שם מיודע. –את הטענה  

  

  תיאור                תיאור                                              

  השפעה של האנגלית האמריקנית  לישראלהחלה חודרת  שנות השבעיםמאז   א.  .14

  תיאור                      

  היוקרה של ארצות הברית. בשל מעמד    

השפעת האנגלית האמריקנית החלה חודרת לישראל מאז שנות השבעים בשל   ב.  

  מעמד היוקרה של ארצות הברית.

  השפעה של האנגלית האמריקנית.מאז שנות השבעים החלה חודרת לישראל   )1(  ג.  

  האנגלית השפיעה בשל מעמד היוקרה של ארצות הברית.  )2(    

  

  מערכת הצורות -פרק שלישי

  הפועל

  בניין התפעל. -שני פעלים מאותו בניין: ִמְשַּתְּלטֹות, ֶאְתַמֵּקד   )1(  א.  .15

בניין  -ִשּנּוי בניין הפעיל,  ֹ -שמות פעולה (על הנבחן לציין שניים בלבד): ֶהֵּבט   )2(    

  בניין פיעל. -בניין קל, ִשּמּוש  -פיעל, ְנִגיָעה 

  י/ה.- א-בניין הפעיל, שורש: ר -שם פועל: ְלַהְראֹות   )3(    

  המילים: ְלָהִסיט, ָחִשים, ֲהָבָנה הן מאותו גזרה של המילה ְמרּוָצה (נחי עי"ו).  ב.  



  

 

  

  לבניין ק -בניין נפעל, ָּתלּוי  -ֶנֱהֵנית  )1(  א.  .16

  ָּתלּוי היא גזרת נחי ל"ה (נל"י/ה). -הגזרה המשותפת לשתי המילים ֶנֱהֵנית ו  )2(    

  המילה השייכת לגזרת נל"י/ה היא: ָרצּוי.  )3(    

  ר, בניין: ִהְפִעיל-ר-שורש: צ -ל, בניין: ִהְפִעיל, ְלָהֵצר - ל-שורש:ח -ֵהֵחָּלה   )1(  ב.  

  משלים את ע' הפועל החסרה (ל').מאפיין הגזרה הוא דגש חזק ה  )2(    

  

שלוש אותיות שורש: ִהְסִלים, ִמֵּקם; ארבע אותיות שורש: ִּתְקֵשר, ִהַּטְשֵטש,   )1(  א.  .17

  ִמְחֵזר

  פיעל - פיעל, ִמֵּקם  - התפעל, ִמְחֵזר  -הפעיל, ִהַּטְשֵטש  -פיעל, ִהְסִלים  -ִּתְקֵשר   )2(    

  הפועל ִּתְקֵשר נוצר משורש תנייני:  )3(    

  ר >> שם עצם מתווך: ִּתְקֹשֶרת >>-ש-שורש ראשוני: ק

  ר >> פועל הנוצר משורש תנייני: ִּתְקֵשר.-ש-ק-שורש תנייני: ת

  הפועל שההגייה בו נכונה הוא ֵמִשיב.  )1(  ב.  

  ה"א צריכה להיות מנוקדת בחיריק על פי בניין הפעיל. -ִהִּכיָרה   )2(    

    על צריכה להיות מנוקדת בסגול.פועל בהווה, ולכן ע' הפו -ִנְרֶאה       

  השם

  א-ט-ב -י/ה, ִהְתַּבְּטאּות - ג-ה -ר,  ֲהִגָּיה -מ-ז -מ, ַזָּמר -ג-ר-ת -ד, ִּתְרּגּום -ח-י -ְמיָֻחד   א.  .18

  בעל מקצוע,  -שם פעולה של בניין פיעל, ַזָּמר  -תואר/ תכונה, ִּתְרּגּום  -ְמיָֻחד   .ב  

  שם פעולה של בניין התפעל. -קל, ִהְתַּבְּטאּות שם פעולה של בניין  -ֲהִגָּיה     

א) ומשקל (ִהְתַקְּטלּות), לעומת זאת -ט-המילה ִהְתַּבְּטאּות נוצרה בדרך של שורש (ב  ג.  

  (אלים) וצורן סופי (ּות).  המילה ַאִּלימּות נוצרה בדרך של בסיס

  האות מ"ם היא חלק מן המשקל. ְמַחֵּייבמילה   ד.  

  

  ל: ַסְמִליל, ִמְצָחק, ַּתְקִריש ; בסיס וצורן סופי: ִּדְבִקית, ְידּוָעןשורש ומשק  א.  .19

  ַרְפָּתן, ִמְשְּפָטן  ב.  

  המילים ִרְשּתֹון וִרְשּתֹוַנאי נוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי.   )1(  ג.  

  השיקול היה בחירת צורן סופי ַםאי המציין בעלי מקצוע .  )2(    

  



  

 

  

  פתרון המבחן המותאם

  הבנה והבעה -רק א פ - Iחלק 

הטענה המרכזית של כותבת המאמר: תהליכים חברתיים החלים כיום בחברה   .1

  הישראלית פוגעים בטבעה של העברית (ב).

  

נימוק שהכותבת מביאה לביסוס טענתה המרכזית, על פי פסקה ב: מאז שנות   א.  .2

השבעים החלה חודרת לעברית השפעה של האנגלית האמריקנית בשל מעמד 

  וקרה שארצות הברית נהנית ממנו בישראל.הי

הכותבת מסתייגת מן הטענה הרווחת שמאז ומתמיד היו לעברית מגעים עם   ב.  

  לשונות אחרות, והיא הושפעה מהן.

הכותבת כוללת במאמרה גם טענות שאינן עולות בקנה אחד עם טענתה המרכזית   ג.  

    להפריכן, ובכך לחזק את טענתה. על מנת

  

הדוברים באוצר מילים מן המקורות נמצא במגמת ירידה, לדעת הכותבת,  השימוש של  .3

בעקבות תהליכי החילון שהחברה הישראלית עוברת מאז קום המדינה: מאמצע שנות 

דתיים לסיפורי המקרא ולגמרא, -השישים ואילך קטנה החשיפה של ילדים בבתי ספר לא

  .  וכתוצאה מכך פחת גם הידע של אוצר המילים מן המקורות

  

הצעה לתשובה: הכותבת בחרה בביטוי "פני הלשון כפני הדור" ככותרת למאמרה על   .4

  מנת להדגיש את המסר הביקורתי כלפי מצב הלשון בדור, שהוא ירוד.

  

  מאפיינים בלבד) שנימאפייני העברית הרצויה, לדעת הכותבת: (על הנבחן לציין   .5

  אוצר מילים עשיר המבוסס על המקורות.  )1(  

  הבדל ברור בין לשון הספרות לבין הלשון המדוברת.  )2(  

  גיוון הלשון ושימוש בחלופות הולמות.  )3(

  דיבור רהוט, שאינו מליצי אך אינו נמוך.  )4(



  

 

  

  )2פירוש הביטוי "נדחק לקרן זווית" הוא: כמעט נשכח. (  א.  .6

בר. פירוש הביטוי "שומטים את הקרקע" הוא: מבטלים את הבסיס לקיומו של ד  ב.  

)1(  

  

   תחביר - IIחלק 

  משפט פשוט; פסוקית לוואי פשוטה. -) משפט מורכב: עיקרי 4(  .א  .9

  ) תיאור;4= ( בקצב מהיר) לוואי; 3= (החברתיים   .ב  

  ) לוואי2= (של השפה ) מושא; 1= ( קרקע העבריות    

  

משפט פשוט בעל  -משפט פשוט; איבר ב  -) משפט איחוי (מחובר): איבר א2(  א.  .10

  חלקים כוללים.

  ) נושא ;1= (מה -השפעת) לוואי; 1= (המנדט   ב.  

  ) מושא4= ( למונחי צבא) נושא ; 2= ( היא    

  

בן יהודה היה נתון למתקפות על מפעלו הלשוני ועל פעילותו הציבורית על ידי אישים   .11

ם וחוגים שונים שחלקו על דרכו בחריפות רבה. יחד עם זאת היו לו גם תומכים ומעריצי

 שהתייצבו לצדו במחלוקת.
  

    נשוא;  ג.  נושא;  ב.  מושא;  .א  .12

  תיאור  ו.  לוואי;  ה.  מושא;  ד.  

  

  משפט פשוט  א.  .13

  = נושא משקל רב= נשוא,  היה= תיאור,  למרות מרידתם  ב.  

לעברית של המקורות היה משקל רב בחיי מחיי הלשון, למרות זאת / אף על פי כן   ג.  

  הם מרדו במסורת היהודית.

  



  

 

  

  ) משפט פשוט.2) משפט איחוי (מחובר), משפט (1משפט (  א.  .14

  = לוואי מן המקורות= נשוא מורחב,  הלך ופחת  ב.  

  הקשר הלוגי האפשרי בין שני המשפטים הוא קשר של סיבה ותוצאה.  ג.  

הידע של אוצר המילים מן המקורות הצטמצם, משום שמאמצע שנות השישים   ד.  

  של קטעים מן המקורות, ולימודי הגמרא בוטלו.  ואילך הלך ופחת השינון

  

  משפט מורכב.  א.  .15

  = מושא ממנו= תיאור,  בשל מעמד היוקרה= נשוא מורחב,  החלה חודרת  ב.  

  ) ארצות הברית נהנית ממעמד יוקרה בישראל.1(  ג.  

  ) מאז שנות השבעים החלה חודרת לעברית השפעה של האנגלית האמריקנית.2(    

  

  מערכת הצורות  -   IIIחלק 

  הפועל

16.  

  הזמן  הגוף הבניין השורש  הפועל

     הפעיל י/ה-ב-ר  להרבות

  עבר    נפעל    נחשפו

      קל  ש-ו-ח  חשים

      פיעל ב- ת-כ-ש משכתבים

 בינוני (הווה)     ש-ט-ש-ט מיטשטשת

   נסתרת הופעל    הושפעה

  



  

 

  השם

17.    

 שאילה מלועזית בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

  השפעה

  מעמד

  תחום

  תהליך

  קידום

  יוקרתי

  מערבי

  גלובליזציה

  אקדמיה

  

  

  הפועל 

בכלי התקשורת דיונים על מצבה של העברית בת ימינו. יש הטוענים  מתנהליםלאחרונה   .18

בעברית היום יומית אופייניים להתפתחות טבעית של  חלים / מתחולליםכי השינויים ש

אותה.  יכונובהתפתחות השפה ו יתערבוכל שפה חיה, וכי אין צורך שגופים שונים 

שגיאות, וכי יש ללמד את הציבור לדבר נכון  מוצפתאחרים טוענים שהעברית בת ימינו 

ולהביע את עצמו בצורה תקנית. כמו כן לדעתם יש להגן על מעמדה של העברית כדי 

  את השפה כחלק מזהותו הלאומית. שמוקירצמיחה של דור חדש  לאפשר

  

  ט.-ו-לארבעת הפעלים הוא שהשורש המשותף   א.  .19

  בניין קל -בניין הפעיל; לשוט  - בניין קל; השיטו  -בניין פיעל; שטו  -שוטטו   ב.  

  ט-ש-י -) הושיט 2י/ה , (-ט-ש -) שיטה 1(  ג.  

  



  

 

  

  השם

ההומור של חברות ותרבויות. השימוש בסלנג נעשה  בעיצובחשוב  תפקידלסלנג יש   .20

מנורמות  בריחהטוענים כי בשימוש בסלנג יש משום  . חוקריםהנאהו שעשועבעיקר לשם 

מקובלות, לכן הוא מאפיין במיוחד את הנוער. השימוש בביטוי מן הסלנג מעורר תחושת 

למוצרים  פרסומות. מפרסמים מנצלים את מאפייני הסלנג ומשלבים אותו בהפתעה

  שונים. 

  

  שירות  )1(  א.  .21

  רפתן  )2(    

  כתפייה  )1(  ב.  

  ראשון  )2(    

  אסיף  .ג  

  


