
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מותאםשאלון  –בלשון פתרון בחינת הבגרות 

 

 הבנה והבעה  -  Iחלק 

 

  הבנה  -א'פרק 

 

יש להמשיך ולערוך ניסויים בבעלי חיים, פעילות נגד : 1נה המרכזית של כותב מאמר עהט    .1

 הניסויים עלולה לפגוע במחקר הרפואה.

 הנימוקים לביסוס טענתו: 

 ניסויים בבעלי חיים מהווים בסיס לפיתוח טיפולים רפואיים שונים כמו ויטמינים ותרופות. -

רפואיים, שהיום נראים ברורים מאליהם, הובנו בזכות ניסויים שנערכו בבעלי  תהליכים -

 חיים. לדוגמה, תהליך חילוף חומרים של סוכרים או תהליך של קליטת חומרים במעי.

צבירת ידע כשלעצמה היא חשובה, גם אם חולף זמן רב בין ביצוע המחקר לבין השימוש  -

 בתוצאותיו לתועלת הכלל. 

 ניסויים בבעלי חיים צריכים להיות מוצא    : 2נה המרכזית של כותב מאמר הטע          
 אחרון רק לאחר שנבדקו שיטות מחקר אחרות.          

 הנימוקים לביסוס טענתו:          

 הניסויים פוגעים בחיות וגורמים להרג ולסבל שלהן. -

ם ממחקרים שנעשו יש הטוענים כי בחקר מחלות של בני אדם אי אפשר להסתמך על ממצאי -

 בבעלי חיים.

סבירות שניסויים מסוימים יתרמו להבנת רעיון מדעי או לפיתוח יישום לטובת האדם, אינה  -

 מצדיקה פגיעה בבעלי חיים.

 חורף תשע"גלשון ב פתרון בחינת הבגרות 

 שאלון מותאם

 011108סמל שאלון 

 ענבל בריל ורונית רובינסקינכתב על ידי הפתרון 

 החינוך אנקורי רשתמצוות מורי 
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פוגעים בבעלי החיים  ניסויים בבעלי החיים: 1מאמר ל מתנגדים אפשריים לטענת כותב טענה ש    .2

שהוא טוען שהחוקרים והוא ביניהם, אינם אנשים וגורמים להם סבל רב. הוא מפריך זאת בכך 

אכזריים המבצעים את הניסויים להנאתם, אלא עושים זאת כדי לקדם את הרפואה תוך הקפדה 

 על מזעור הסבל הנגרם לבעלי החיים.

 

הכותב רומז שכאשר אנשים המתנגדים לניסויים בבעלי חיים יזדקקו : 1התנהגות צבועה ממאמר     .3

 א יהססו לקבל טיפולים שפותחו בעזרת ניסויים בבעלי חיים.לעזרה רפואית, הם ל
הכותב מתאר מצב מוסרי לקוי, שבו החברה אדישה למחסור : 2התנהגות צבועה ממאמר 

 בתרופות החיוניות לאדם, ויחד עם זאת יוצאת כנגד ניסויים בחיות.

 

 אמצעים לשוניים האופייניים לכתיבת טיעון:    .4

 נראה לי כי... " ליצירת קרבה." אבל –שימוש בגוף ראשון 

"אבל שאלו את עשרות אלפי..", ""אל תחשבו כי החוקרים.."  כדי להתקרב  –פנייה לנמענים  

 אליהם.

 "לאחרונה אף הונחה על שולחן הכנסת..",  –שימוש בפעלים סבילים 

ה יצירת אמינות באמצעות שימוש בדוגמה. " תארו לעצמכם חוקר בשם כיסטיאן ברנרד שהי

 מגיש..."

 לא כשאותם אנשים יזדקקו לעזרה..."ה –ציניות 

 

 להפחיד אותנו 2) 1( ב. 

 בשום פנים ואופן 3) 2(     

 

 תחביר  – IIחלק 

 

 משפט פשוט; פסוקית לוואי פשוטה. -). משפט מורכב: עיקרי3. א. (7

 ) תיאור4( לעתים תכופותב.     

 ) נושא1(מחאה         

 ) לוואי3( בבעלי חיים        

 ) יש בארץ מחאה ציבורית עזה נגד ניסויים בבעלי חיים.1ג. (   

 ) לעתים תכופות מתקבל הרושם הזה.2(      

 

 



                                                                           

 

 משפט פשוט בעל חלקים כוללים; פסוקית לוואי פשוטה בעלת חלקים  –) משפט מורכב: עיקרי 2. א. (8

 כוללים.

 ) לוואי3( מלפני יותר ממאה שנהב.    

 ) תיאור4( היום       

 ) מושא1( הבסיס       

 ) לוואי3( לפיתוח       

 

. א. חוקרים מבקשים לחקור תכונות של מערכת העצבים האנושית. לשם כך אינם משתמשים בחולדות 9

 בניסויים, אלא מבצעים ניסויים בקופים משום שמערכת העצבים של הקופים דומה לזו של האדם.

 ב. סיבה ותוצאה   

 אנשים רבים הפגינו ליד אוהל הקרקס מפני שבמופעיו מנוצלים בעלי חיים. –ג.    

 

 א. מורכב . 10

 תמורה כוללתכמו תהליך קרישת דם וחילוף חומרים של סוכרים ב.        

 תיאור בעזרת ניסויים         

 ג. הכללה ופירוט       

 

 א. תיאור   .11

 ב. לוואי        

 ג. מושא        

 ד. נושא

 ה. מושא

 ו. נשוא

 ז. תמורה

 ח. תיאור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

 

 מערכת הצורות  -  IIIחלק 

 

 הפועל 

 

12 . 

 הזמן/הדרך הגוף הבניין השורש הפועל

   התפעל ר-ש-פ-א יתאפשרו

 הווה   ב-ו-נ מניבים

   (קל) פעל י/ה-נ-פ פונים

   נפעל ד-ע-י נועד

 הווה  הפעיל  מאמינים

  נסתרת הופעל  הונחה

 

13 . 

 מלעזשאילה  בסיס וצורן סופי שורש ומשקל

 אנטומיה כמות מערכת

 אורגניזם מדעי חיסון

  בסיס השתלה

 

מאוד ביחס לשימוש בחיות אחרות. בישראל למשל, הקופים  מצומצם . השימוש בקופים לניסויים14

מבריאות טובה בזכות  נהנהלניסויים. הציבור ש משמשיםמהווים פחות מאחוז מכלל בעלי החיים ה

, הושג בעזרת ניסויים בבעלי חיים. מקבללעובדה שכמעט כל טיפול רפואי שהוא  מודעהמחקר, אינו 

בות שנוסו מיותרת בחיות. לדבריהם, תרופות רהמתנגדים לניסויים כאלה טוענים כי זו התעללות 

בהצלחה בבעלי חיים גרמו דווקא נזק בריאותי לאדם, ולעתים אף מוות, וזאת משום שבעלי החיים 

לתרופות. במכון הסרטן הלאומי שברצות  מגיביםבנה גופם, ובאופן שבו הם נבדלים מהאדם במ

 עד כה. נהוג הברית כבר נבדקות תרופות בתרביות שונות של תאי אדם במקום בעכברים כפי שהיה

 

 . א. הפעיל15

 ב.   

 נפי"ו עי"ו

 הופיע מאיצות

 הוכיחו הבין

 מובילים העיבה

 

 ג. נודע



                                                                           

 

 

 השם

16 . 

של ניתוחי חירום. המתנגדים לכך  תרגולבישראל כאשר רופאים לומדים לנתח, הם מנתחים כלבים לצורך 

האנטומי של הכלב שונה  מבנהטוענים שכדי לנתח אדם צריך להכיר את האנטומיה שלו, והרי ידוע שה

לבצע ניתוחים  מזה של האדם. לכן לדעתם, יש לתרגל את הניתוחים על גופות או על בובות של בני אדם או

דיו, אפשר להטיל מיומן ומנוסה, ורק כאשר בטוחים שהרופא  ותיקובהדרכה של מנתח  השגחהבחולים ב

מעמיקה של גוף האדם, ויש לוותר כליל על  הבנהעליו לבצע ניתוחים באפן עצמאי. בדרך זו לדעתם, תושג 

 בכלבים. שימושה

 

 . א. ביטוי17

 ב. בנאי      

 ): בטחון1ג. קבוצה (      

 ): מרשם2וצה (קב          

 


