
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בלשון פתרון בחינת הבגרות הצעה ל

 

 הבנה והבעה –פרק א 
 

1.   
כוונו לא רק לתלמידים ולהוריהם, אלא גם  בראשית ההתיישבות היהודית תעודות בית הספר .א

 לנמענים נוספים.

בית קיום עניין ב ושהיה להציבור היהודי בארץ ישראל ואף בעולם, הנמענים הנוספים היו  -

 היהודי ובמתרחש בארץ ישראל. ביישוב עברי ספר
תעודות בית הספר כוונו אליהם מפני  שהתעודות בישרו על הוראה בעברית ועל חיזוק תודעת  -

התעודות העידו על האופי הערכי והחינוכי של בית הספר, ומשום כך היוו מקור . הזהות

 למימוש שאיפת הציבור בתחום החינוך.

 
 כל תשובה מנומקת תתקבל. .ב
 

 :הצעה לתשובה
  

אני טוען כי הפניית התעודות בארץ גם לנמענים נוספים פרט להורים ולתלמידים הייתה מעשה 

חשוב והכרחי מכמה סיבות. ראשית, בדרך זו התוודעו בארץ ובגולה לקיום מערכת חינוך עברית 

ולכך שהלימודים נערכים בעברית. עובדה זו היוותה עבור הציבור בארץ ובעולם מקור גאווה. נוסף 

על כך, בזכות פרסום התעודות יכלו יהודים בארץ ובגולה להבין מה לומדים בבתי הספר בארץ 

ישראל ואף לחזק את הזהות והזיקה היהודית. יתר על כן, כיום משמשות תעודות אלו מסמך 

היסטורי שממנו ניתן ללמוד על בית הספר העברי בארץ ישראל בראשית ההתיישבות היהודית על 

 .כל המשתמע מכך

 

 חורף תשע"גא' לשון ב פתרון בחינת הבגרות 
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2.   
 מדגים את הנאמר במילים במאמר א: 2המשפט המופיע במירכאות בקטע  .א

 ".יש תעודות שעל שעריהן כתובים מסרים המייצגים את ה"אני מאמין" של בית הספר"   -

על פי משפט זה התפיסה החינוכית של בית הספר רואה בכל פרט את הייחודי לו, ומתייחסת  -

 נהגות החברתית והרגשית.לא רק להישגים הלימודיים, אלא גם להת

 
ניתן ללמוד כי היחס למקצועות הלימוד הוא  3מתעודות כדוגמת התעודה המוצגת בקטע  .ב

יסודי ומעמיק, וכי תעודות הנכתבות כך מאפשרות התמקדות בכל רכיבי המקצוע. כמו כן, 

 ניתן להסיק כי כך המורים מכירים היטב את יכולות תלמידיהם.

3.   
  .א

על המקצוע "לשון עברית" בפירוט  3וע "חשבון" דומה למידע בקטע על המקצ 1המידע בקטע  -

 הנושאים בשני המקצועות הללו.

התלמיד ממצב ידיעותיו של  שונה 1"מצב ידיעותיה בלימודים" במקצוע "חשבון" בקטע -

התייחסות למצב הידיעות בשתי התעודות יש  במקצוע "לשון עברית" באופן  הגדרת הידיעות.

יש פירוט של הנושאים שאותם יודעת התלמידה, ואילו  1בתעודה בקטע  בלימודי המקצוע.

 הידע. על פיו נקבעת רמתיש דירוג ש 3בתעדה בקטע 

למדה בבית הספר בין השנים הורי התלמידה יכולים ללמוד שבתם , על פי הפתיח של התעודה .ב

 תרס"ה, הצטיינה באהבה ללימודים והצטיינה בהנהגה חיובית. -תר"ס

 
4.    

ב מוצגות שתי שיטות להערכת הישגי התלמידים האופייניות לימינו. על פי השיטה  במאמר .א

הראשונה, הציונים מדורגים במספרים ומשקפים את הישגי התלמיד. בשיטה זו קל למורה 

להעריך את רמת התלמיד ולבטא את הצלחותיו וכשלונותיו. לעומתה, על פי השיטה השנייה 

ת התלמיד על שלל תפקודיו. בשיטה זו המורה מעריך את ההערכות הן מילוליות ומשקפות א

התלמיד מבחינה לימודית, מבחינה רגשית ומבחינה חברתית. לעתים גם התלמיד שותף 

 לכתיבת ההערכות.
 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 כל תשובה מנומקת תתקבל.ב.  

 הצעה לתשובה:

ר לנקוט אילו הייתי חבר במועצת התלמידים בבית הספר שלי, הייתי ממליץ להנהלת בית הספ

בגישה שבה התעודה של התלמיד מורכבת מהערכות מילוליות. אני טוען  כי כדאי להעריך בדרך 

זו את התלמיד כיוון שכך יש התייחסות ל"דרך" שאותה עושה התלמיד: להשקעה, להתמדה 

ולרצון שלו. כמו כן, בגישה כזו יש לעתים אפשרות לשתף את התלמיד בכתיבת ההערכות, וכך 

מחויב לתהליך הלמידה שלו ולוקח על עצמו אחריות בקידומו האישי ולא משאיר  הוא מרגיש

 רק למורה את הסמכות.

שני המאמרים מוסרים מידע על סוגים שונים של תעודות. המטרה הנוספת של כותבת מאמר  .ג

ב היא להנחות את ההורים כיצד להגיב לתעודה של הילד גם במקרה שיש בתעודה ביטוי 

ר יש בה ביטוי להצלחות. הכותבת ממליצה לשוחח עם הילד ולשמוע ממנו לקשיים וגם כאש

 על תחושותיו וטוענת כי הקשר בין הילד להוריו הוא החשוב. 

 

 
 אוצר המילים והמשמעים: שם המספר –פרק ב 

 
 אוצר המילים והמשמעים

 
6.  

נת אז תחילת שממתועדים הישגי התלמידים גיליון נייר לבן מודפס בדיו שחורה שעליו  .א

 .הלימודים

 זוהי הגדרה קלסית שבנויה מהכללה ומהבחנה.  .ב

ון נייר לבן מודפס בדיו "גילי -מציגה את שיוכה של המילה לקבוצת פריטים רחבה כללה הה

"שעליו  –מדגישה את המיוחד והשונה בה ביחס לשאר הפריטים בקבוצהבחנה ההשחורה" 

 מתועדים הישגי התלמידים בלימודים מתחילת השנה".

 תעודת בגרות .ג
 

7.  

 הפרטים הדקדוקיים המופיעים בערך הם: .א

 מין: זכר )1

 נטיות: השג, השגים, השגי )2

 נשג -: מצוין באטימולוגיה של המילהשורש )3

 חלק דיבור: מילון אבן שושן אינו מציין דבר, ולכן זהו שם עצם.  )4
 

 



                                                                           

 

 

 

  .ב
 הרובד הלשוני שאליו שייכת המילה השג הוא תקופת התלמוד/חז"ל. -

 המידע במילון שסייע לקבוע זאת הוא האות ת שמשמאל למילה השג. -

 

בצורה המנוקדת בכתיב החסר ובצורה חשוב לתת מידע זה לקורא כדי שידע איך הערך נכתב  . ג

 מנוקדת בכתיב המלא.שאינה 

 

8.  

 ) להוכחה2( .א

 ) התלמיד קורא באופן שוטף ובנגינה הנכונה.1( .ב
 

 ר דיאלוג עם התלמידים, אולם בפועל הן הביאו בשורה לציבור.) למראית עין נועדו התעודות ליצו4( .9
 

 שם המספר

 

10.  
  .א

 מקצועות לימוד. תשעהבתעודה מראש פינה מפורטים  -

 מוצג עמוד השער של תעודה מבית הספר "שער הנגב". שתייםבקטע מספר  -

 הקטעים הנלווים למאמר א. שלושתאפשר ללמוד רבות מ  -

  .ב
 נייתו של בית הספר בראש פינה.חהושלמה ב עים ותשעאלף שמוֶנה מאות תשבשנת  -

 בתחומי המשנה של לימודי עברית הוא פיסוק. השלושה עשרהסעיף  -
 

 
 תחביר ומערכת הצורות –פרק ג 

 
 תחביר

 
11.  

 : פשוט1משפט   .א

 : איחוי (מחובר)2משפט             

 : מורכב3משפט             

 : פשוט4משפט             



                                                                           

 

 , ותפקידו התחבירי הוא משלים שם (לוואי). 4דופן במשפט הצירוף יוצא  .ב

התפקיד התחבירי של הצירוף "בארץ ישראל" בשני המשפטים הוא משלים שם מכיוון שבשני  .ג

המשפטים הוא מתקשר לשם ומתאר אותו; במשפט הראשון הוא מתקשר לשם הפעולה        

 פר"."ההתיישבות" ובמשפט הרביעי הוא מתקשר לשם העצם "בית ס
 

12.  
  .א

 התעודותהנושא:   )1

 שידרוהנשוא:  

ט מורכב מכיוון ששם הפעולה     בניסוח השני השתנה סוג המשפט ממשפט פשוט למשפ )2

"הקמה" שונה לפועל "הוקמה". כמו כן, נוספה מילת שעבוד "לאחר ש" הפותחת 

 פסוקית.

  .ב

 משלים פועל )1

 נושא )2

 משלים פועל )3

 משלים שם (לוואי) )4

 

13.  

   .א

1(  

 ים תעודה בט"ו בשבט, הם זוכרים תקופה זו.מאחר שהילדים מקבל -

 הילדים מקבלים תעודה בט"ו בשבט, לכן הם זוכרים תקופה זו. -

 קשר לוגי של סיבה ותוצאה )2

 

 משפט מורכב, קשר לוגי של תנאי  .ב

 

14.  
  .א

  משפט פשוט –אתמול דפדפתי באלבומים ישנים של הוריי  )1

 משפט מורכב – באחד האלבומים מצאתי תעודה שאבא שלי החביא בתוך מעטפה

 משפט פשוט –גיליתי על אבא דברים חדשים                       

 



                                                                           

 

 

 

 אר:  אלבומים ישנים, דברים חדשיםשם עצם + שם תו )2

 כינוי שייכות): אבא שלישם עצם + כינוי קניין (                       

 

 ב.       
 צירוף שם עצם + שם תואר צירוף סמיכות
 ב היהודיהיישו הבנת הוראות
 חשיבות היסטורית תחומי משנה
  רמת הישגים

  כתב יד
 
 

 מערכת הצורות
 

15.  
  .א

  
 הגוף הבניין הפועל

(לפי ההקשר 
 במשפט)

שם פעולה באותו 
 בניין

   פיעל יםפִ ְּק ַש ֹמְ 
  נסתרים נפעל יםנִ ָּת נִ 

  נסתרות הופעל קּוּפְ נְ הֻ 
 ביטול נסתרת פיעל תלֶ ּטֶ בַ ְמ 
 

 ן סבילבניי –ים נִ ָּת נִ   .ב

 בניין פעיל –ת לֶ ּטֶ בַ ְמ       

  .ג

 הפועל היוצא דופן: נלמדו )1

 הבניין שלו: נפעל                 

 פעל (קל) )2

 ִיְלְמדּו )3

16.  
  .א

 
הפועל על פי 

 הקשרו בקטע
 הזמן/הדרך הגוף הבניין השורש

 עתיד נוכחים/נוכחות פיעל  לּוּבְ קַ ְּת 
 ציווי נוכחים/נוכחות   דּוְּק מַ ְת ִה 
 ציווי נוכחים/נוכחות יעלפ  רּוּבְ ּדַ 
 ציווי נוכחים/נוכחות הפעיל ב-צ-י יבּוּצִ הַ 
 ציווי נוכחים/נוכחות התפעל ל-ד-ש לּוְּד ַּת ְש ֹהִ 
 
 



                                                                           

 

 
 כל הפעלים בגוף נוכחים/נוכחות. .ב
 לילדיכם מדי בוקר. רּוְש קַֹ ְת משפט לדוגמה: ִה  .ג
 קבלה, שיתוף. .ד

 
17.  

  .א
1(  

 
 בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 זהות הצלחה
 אישי מסמך

  שאיפה
 

 ּותXזהות = בסיס זה + צורן סופי  )2

 הלָ טָ ְק ח + משקל הַ -ל-הצלחה= שורש צ                

 לטָ ְק כ + משקל ִמ -מ-מסמך= שורש ס               

 הילָ ִט פ + משקל ְק -א-שאיפה= שורש ש               

 י Xִאישי = בסיס איש + צורן סופי                
 

  .ב

 הן שמות פעולה. כתיבה, השגההבעה, המילים  )1

18.   

 כל המילים הן שמות תואר.  .א

 שורש ומשקל –דגול   .ב

 בסיס וצורן סופי –מרכזי             

 במילה שנתיות יש גם צורן גזירה וגם צורן נטייה:  .ג

 ת (צורן נטייה)= שנתיות.וֹ Xי (צורן גזירה) = שנתי, שנתי + צורן סופי Xשנה + צורן סופי 

  ד.              

ִשיכּו -    ִהֹמְ

 ִהָּכְנסּו   -            

                                                      
 


