
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבנה והבעה -א פרק 

 הצעות הרמב"ם לאורח חיים בריא: א. .1

 על האדם לאכול רק כשהוא מרגיש רעב, ולשתות רק כאשר הוא צמא. -

 יש להקדים לאכילה פעילות פיזית כדי לחמם את הגוף. -

 

 הבדלים בין עצותיו של הרמב"ם ובין עצותיהם של חז"ל בנוגע למזון בריא: ב. 

 (אחדלציין הבדל  )על התלמיד  

בתקופת חז"ל היחס לירקות היה חיובי, לעומת זאת הרמב"ם הסתייג מאכילת  -  

 ירקות בטענה שחלקם פוגעים בבריאות.

בתקופת חז"ל הדגישו את התועלת שבפירות, ואילו הרמב"ם הביע דעות  -  

 שליליות על אכילת פירות, בעיקר פירות בוסר.

 

 יות של הרמב"ם ולהמלצות החכמים הוא חיובי. הואיחסו של כותב המאמר להנח ג. 

 מסיים את מאמרו בהתפעלות מן העובדה שעצותיהם עומדות במבחן הזמן  

 ותקפות גם בעולם המודרני. "אפשר להתפעל מן העובדה שחלק מן ההגדרות,  

 ההנחיות והעצות הללו עדיין עומדות במבחן הזמן, והן מקבלות תמיכה אפילו  

 ודרניים."ממחקרים מ  

 

 

 

 

 

  בלשון א'פתרון בחינת הבגרות 

 תשע"ב קיץ

 111110סמל שאלון 

 גפני וקרן ויסמן -חאלמיה צהפתרון נכתב על ידי 

 מצוות מורי רשת החינוך אנקורי
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 החשיבות של המידע שהרמב"ם היה רופא היא לחיזוק התוקף והמהימנות של  א. .2 

 הנחיותיו בנוגע לאורח חיים בריא.   

   

 הכוכבית שבתחתית  מידע שיש לו חשיבות דומה לזו שצוינה בסעיף א' הואפריט  ב. 

 קלינית המתמחה היא תזונאית , לימור בן חיים שכותבת הקטע, הקטע, בה מצוין  

 בטיפול בחולים ובמניעת מחלות באמצעות תזונה נכונה.   

 

 הואכדי לבסס את דבריו בנוגע למזון בריאות  Iהאמצעי בו משתמש כותב מאמר  ג. 

 .ממקורותיה של המסורת היהודיתציטוט   

 

 

 בממוצע. 11ילדים בני  845אוכלוסיית המחקר:  (1) א. .3

 עור הצפייה של ילדים בטלוויזיה בהשוואה לשיעור שאלת המחקר: מהו שי (1)  

 צריכת ירקות ופירות על ידם?   

 הממצא העיקרי: עם כל שעת צפייה נוספת ביום יורדת צריכת הירקות  (3)  

 מנות פרי וירק בשבוע, בהשוואה לילד שאינו צופה  1.18והפירות של הילד ב    

 בטלוויזיה.   

   

חשיפת הילדים לפרסומות של  לממצאי המחקר הואההסבר שמציעים במאמר  ב. 

מזונות בעלי ערך תזונתי נמוך ושיווקם במעטפת בריאותית בשיעור גבוה מזה של 

 ירקות ופירות.

 

 ההמלצות המוזכרות במאמר בעקבות ממצאי המחקר הן: ג. 

 הגבלת שעות הצפייה בטלוויזיה והגלישה במחשב לשעתיים ביום. -  

 ל ילדים לירקות ולפירות במשך כל היום.הגברת החשיפה ש -  
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 כל תשובה מנומקת תתקבל.  .4

 הצעה לתשובה: 

אני תומך בהצעה לאסור פרסום של מזונות בעלי ערך תזונתי נמוך בטלוויזיה, וזאת מן  

ילדים מושפעים מן הפרסומות ומאמינים לתוכנן, ואם המסר הנימוקים הבאים: ראשית, 

כמו ירקות למוצרים לא בריא, הדבר ישפיע על בריאותם. בנוסף,  שלהן יעודד צריכת מזון

  לעודד לצרוך.והם חיוניים לבריאות טובה, לכן אותם  צריך  ,ופירות יש ערך תזונתי גבוה

 

 מכונה סלט בריא הם: ,הנימוקים לכך שסלט שהוכן על פי המתכון .5

 ים תזונתיים, בשהם עשירים בוויטמינים, במינרלים ובסי ירקות כוללהסלט  - 

  שהם חיוניים לבריאות טובה.   

  , וכל אחד מהם אוצר בתוכו סגולות בריאותיותהירקות בסלט הם בצבעים שונים - 

 ומפעיל מערכות הגנה שונות בגוף.  

  

 אוצר המילים והמשמעים ; שם המספר -פרק ב 

 * חלק דיבור: שם תואר  א. .0 

 * מין דקדוקי: זכר   

 , מלא, בניגוד לכיעור ולרזוןמן: ש1הגדרה    

רֹות, ְיפוֹ -ְוִהנֵּה ִמן" דוגמה:    ַבע פָּ רַהְיֹאר, ֹעֹלת שֶׁ שָּ ה, ּוְבִריֹאת בָּ  ת ַמְראֶׁ

ָאחּו.                                          ינָּה, בָּ  "ַוִתְרעֶׁ

 (ספר בראשית)מקרא :לשון המקור הדוגמה   

 "חולה". : משמעות הפוכה למילה1הגדרה    

 )משנה( מקור ההגדרה: תלמוד   

    

 ( :  טוב לבריאות1משמעות ) ב.

 

 / שאינו מקיף שאינו כלליספציפי =  א. .8 

 ( מאחסנים3אוצרים = ) ב.   
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 לערך זעה הוא: פעילות גופנית או מאמץ פיזי. Iהפירוש המוצע במאמר  (1)  א. . 9 

 ך" היא:ההנחיה המתאימה לצירוף "בזעת אפי ( 1)   

גופו לחום, או יעשה  לא יאכל אדם עד שילך קודם האכילה עד שיתחיל"

   "...מלאכה

 שפע וריבוי( 1תלי תלים = )   (1) ב.  

 

 שיני שום: שתי 1גזרים: שלושה  ;     3עלי חסה: שלושה עשר ;       13  א. . 11 

 במחקר שפורסם בכתב עת אמריקני השתתפו חמש מאות ארבעים ( 1)  ב.  

 ילדות וילדים.ה ושמונ                                      

 מן הפרסומות נועדו לחשוף  )ים(אחוז חמישים וששהעל פי המחקר,  (1)

 את הקהל למוצרי המזון.          

   

 תחביר ומערכת הצורות -פרק ג 

                         תחביר

 נשוא       נושא                                                                 

 במשך שנים רבות הוא הנהיג את הקהילה היהודית שבקהילה.  - .11
 נושא  נשוא                                                              

   "ם מהספרות הקדומה.את ידיעותיו הרפואיות שאב הרמב - 

                                                                                               

 פסוקית                      .א . 12

 I . .גם אם לא מתאמנים בחדר הכושר השרירים מתכווצים 

 / על אף ש פי ש; מילת קישור אחרת: אף על   הקשר הלוגי במשפט: ויתור  

 פסוקית                                                                                  

 II .  .הגישו לילדים ירקות ופירות כשהם צופים בטלוויזיה 

 / בזמן ש הקשר הלוגי במשפט: זמן ; מילת קישור אחרת: כאשר  
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 אתה רעב.אדם, לעולם אל תאכל אלא כש (1) א.  . 13

 תלך / עד שתלך.אדם, אל תאכל לפני ש ( 1)  

 מ"ש                                                                                                       

 מעידות על מעמדו של  אלההלחם מוזכר בתנ"ך מאות פעמים. חזרות  .ב
 מ"ש      מ"ש     מ"ש               

 .בסיסי כמזון הלחם                   

  

           

 מן הישראלים מתחילים  85%. מסקר על הרגלי ארוחת הבוקר עולה כי II . א .14 

 את היום  בארוחת הבוקר.                                            

 סוג המשפט: מורכב (1) 

 , והמילה "עולה" היא הנשוא של כי"נפתחת פסוקית במילת השיעבוד " IIבתחימה  (3) 

 העיקרי אינו מהווה משפט כי אין בו נושא , שאינה נכונה I . בתחימההחלק העיקרי  

 ונשוא.     

 משלים שם )לוואי(                                            

 מן הישראלים מתחילים את   85%עולה כי  ארוחת הבוקרמסקר על הרגלי  ב. 
 משלים פועל                                        

 . בארוחת הבוקרהיום               

  

 מערכת הצורות

 א. . 15

 צורת ציווי נוכחת פועל בבינוני

 באותו בניין

 שם הפועל באותו בניין

 ְלַהְפִריד ַהְפִריִדי ַמְפִריִדים

 ְלַצנֵּן  ְמַצְנִנים

  ְשִליבַֹ  ְשִליםְמבַֹ 

  יִחְתכִ  חֹוְתִכים

  ַעְרְבִבי ְמַעְרְבִבים

 שְלַהִגיֹ  ִשיַהִגיֹ  ִשיםַמִגיֹ 

 דּוְר פָּ ( יִ 1ד בבניין נפעל בגוף נסתרים: )-ר-צורת העתיד של השורש פב.  

adva_d
חותמת

adva_d
חותמת



                                                                           

 

 

ם: שורש: א  (1) .א . 11    נ ; בניין: התפעל-מ-ִהְתַאַמְנתֶׁ

 תפקיד של התי"ו הראשונה: שורשית.ם: התֶׁ ְמ ַאְת ִה   (2)  

 לציון גוף נוכחים(התפקיד של התי"ו השנייה: מוספית )              

 מ     בניין:  פועל-ס-ר-ם: שורש: פסַ ְר פ   א.  (1) ב. 

  ק    בניין: נפעל-ד-ק: שורש: בדַ בְ נִ  ב.               

 סבילה. משמעות הפעלים המודגשים היא (2)  

 ( להתמקד בפעולה.1) להשתמש בפעלים במשמעות זו כדינהוג  (3)  

 

 כל המילים הן שמות תואר.  א. .10

 היא שורש ומשקל. נכבד, מפורסםדרך התצורה של המילים  ב. 

 היא בסיס וצורן סופי. בריאותי, רפואידרך התצורה של המילים  . ג 

 

נטייה לציון שייכות )שלהן(. יוצא דופן. הצורן הסופי בשם הוא צורן ןת  יג  פ  ס  השם  .א . 18

  

  ב.  1

 טור ב טור א

לֹוןֹ )ערך( ְתזּונִָּתי  ְשאֵּ

ִדים ם ְילָּ יהֶׁ  ִכְתבֵּ

ם יהֶׁ יֹות הֹורֵּ  ַהְנחָּ
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