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 הבנה והבעה -פרק א 

 דוד ילין נחשב לחדשן בדרכי ההוראה שלו. .1

 דוגמאות מן המאמר: 

בהוראת התנ"ך דוד ילין חידש כי במקום לדון רק במילה יחידה או בפסוק     -

למה, כלומר לקרוא ולהבין את הפרק יש לדון קודם כול ביצירה הש יחיד

 הפרטים.לאחר מכן לדון בפירוש  בשלמותו, ורק

בהוראת העברית הוא פיתח "השיטה הטבעית", כלומר לימוד עברית בעברית    -

 עזרת תרגומים. ללא

הוא ערך טיולים וסיורים שנעשו בדרכים לא סלולות ובכלי רכב רעועים    -

 אדיר להכיר את הארץ וללמוד את עברה. מתוך רצון

 

 חי דוד ילין:מאפיינים של מצב היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה שבה  .2

 דרכים לא סלולות וכלי רכב רעועים. -

 השפה העברית לא הוכרה כשפה רשמית. -

  

 לפי המאמר, "מלחמת השפות" הייתה המלחמה היחידה שניהל דוד ילין בפומבי. .3

 דוד ילין בחר ב"מלחמת השפות" להביע לבסוף את דעתו בפומבי כי תחום .א

ומחנך משורש נשמתו" (שורה ההוראה והחינוך היה בנפשו: "ילין היה מורה 

וכשתחום זה הועמד בסכנה ממשית הרגיש חובה להצטרף למאבק באופן  ),27

 גלוי. 
"מלחמת השפות" היוותה רגע שיא במאבק למען התחייה העברית: "הקרב על  

(קטע שפת ההוראה בטכניון היה שיאו של מאבק ורגע מכונן בתחיית העברית." 

תערבותו של דוד ילין ניצחונה של המלחמה למען , וללא ה)2-1, שורות 2נלווה 

העברית היה מוטל בספק. "כשהחליט ילין להכריע, נעשה ניצחונה של 

 . )72-71(שורות המלחמה למען העברית ודִאי." 

 על התלמיד לנסח פסקת טיעון מנומקת. .ב

 הצעה לתשובה:  

בימינו מתנהל ויכוח בעניין שפת ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה. לא מכבר   

פורסם שבטכניון מבקשים ללמד קורסים מסוימים בשפה האנגלית, ובימי 

עיון ובכינוסים מציגים חוקרים ישראליים את מחקריהם באנגלית. יש 

מתנגדים לכך, ואני תומך בעמדתם. לדעתי, מערכת החינוך הכוללת את 

ת ההשכלה הגבוהה היא בעלת חלק משמעותי בשמירה על השפה מוסדו



 

 

העברית שהיא שפת העם היהודי. שימוש בשפה האנגלית בהשכלה הגבוהה 

הוא אמנם יתרון לאור העובדה שמונחים רבים הם בינלאומיים, אך יש בכך 

אמירה שלילית ביחס לשפה העברית ולחשיבותה. על מנת לשמר את השפה, 

יה ביטויים, מונחים ומילים מן הלעז, יש להשתמש בה שממילא חודרים אל

בהוראה ובפרסומים בכל מערכת החינוך, ולצדה ניתן לתרגם לאנגלית 

חומרים בעלי חשיבות. השפה העברית היא חלק בלתי נפרד מן העשייה 

 החינוכית והתרבותית, ודחיקתה הצידה מסכנת את המשכיותה.  

 

ן ילין מובע הן בדברים של הכותבת על האיש ה היחס האוהד של הכותבת כלפי דוד    .4

 באזכור של דברים שאמרו עליו אישים חשובים.

צירופים ומילים המבטאים את היחס האוהד של הכותבת כלפי ילין: (יש לציין  .א

 בלבד) ארבעה

 )14(שורה את החזון והעשייה של ילין..."  במיוחד נאירבמאמר זה " - 

 )30-29 ות(שור"השקידה הרבה, הפעילות הנמרצת והעבודה המתמדת..."  - 

 )50-49שורות ב'ועד הלשון העברית'..." ( הרוח החיה"כארבעים שנה היה ילין  - 

 )65-64(שורות כי השלום שלו, מעמדו הרשמי... כנותו הפנימית..." "דר - 

 )85(שורה תרבותי." -לשילוב בין סמל"השילוב המיוחד ...עשה אותו ל - 

 

היא מאירה כאורו "על אישיותו של דוד ילין אמר י' בורלא (סופר ישראלי) כי  .ב

בדברים אלה יחסו האוהד של    -) 9-8בשמי ארץ ישראל" (שורות  כוכבשל 

 בורלא כלפי ילין מתבטא בלשון ציורית הממחישה את דמותו החיובית.

 או: 

"לפי ש' הרמתי, באישיותו של ילין התמזגו ערכי מסורת של יהדות אשכנז  

שספג ממשפחת אביו, וערכי מסורת של יהדות המזרח שספג ממשפחת אמו." 

יחסו האוהד של הרמתי מתבטא בפירוט ובהדגשת  בדברים אלה - )12-9(שורות 

 המוטיב הערכי בדמותו של ילין.

 

 על התלמיד לנסח פסקת השוואה. .5

 הצעה לתשובה: 

עם תחיית הלשון העברית הועלתה הצעה לכתוב עברית באותיות לטיניות. מן   

ההשוואה בין הקטעים עולה כי דוד ילין התנגד משום שהוא ראה קשר טבעי בין 

השפה שבעל פה לבין השפה שבכתב, ולדעתו, לא ניתן לשנות גם צורות קבועות 

העברי מכביד על הקניית השפה בשל בכתב. לעומתו, עוזי אורנן טוען כי הכתב 



 

 

הליקויים של שיטת הכתב, ובניגוד לכך הכתב הלטיני מוכר יותר, והשימוש בו יכול 

 לשמש שפות רבות, ביניהן העברית.

  

 אוצר המילים והמשמעים ; מילות היחס -פרק ב 

 אוצר המילים והמשמעים

   א.  .7

רובד הלשון של  הפועל הבניין

 הפועל

 המשמעויות

חידש, התחיל להשתמש, ערך טקס  .1 לשון המקרא ָחַנ� ָּפַעל

(חנוכה) פתיחה של בית חדש, של מפעל 

 וכדומה.

 לימד, הדריך, אימן .2

פיתח ועיצב את האופי, המידות  .1 תלמוד ִחֵּנ� 

 והנימוסים.

 לימד והדריך, אימן והרגיל .2

 חנך, ערך טקס חנוכה, התחיל להשתמש .3

 

 הפועל ָחַנ� הוא פוליסמי.  ב.

פי דברי האקדמיה, לערך  ההוכחה לכך היא שעל פי הערך המילוני ועל

 מספר הגדרות שיש ביניהן קשר סמנטי (במשמעות). "חנך" יש 

8.  

 שזורה = שלובה .א

 להשריש = להחדיר .ב

 להטביע חותם = להשפיע על משהו באופן מובהק .ג

 

 דיאלוג / הידברותילין היה איש של שלום ושל משא ומתן /  .9

 

 

 



 

 

פעולות חשובות להחייאת השפה נקטו ): אליעזר בן יהודה ודוד ילין 2משפט ( .10

 העברית. 

 

11.  

 שדה סמנטי: מלחמה .א

מאבק, להכריע, השפות,  מלחמת מילים השייכות לשדה הסמנטי: .ב

 לוחמים, הקריבניצחונה,

להמחיש, להעצים ולהדגיש את הכותבת השתמשה בשדה סמנטי זה על מנת  .ג

 של ילין במצב הקשה בו הייתה נתונה השפה העברית.פועלו 

 

 מילות היחס

12.  

 למענם )1(       .א

 בעדוֹ  )2(  

 הםּבָ  )3(  

 כלפיהם )1(       .ב

 ממנּו )2(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תחביר ומערכת הצורות -פרק ג

           תחביר

13.           

.  I . :משפט פשוט 

 נשואנושא         

 דוד ילין ערך סיורים לימודיים בדרכים רעועות לשם הכרת הארץ.   

                                                            

  II. :משפט מורכב 

 פסוקית משלימה פועל                                                                

 נושא                             נשוא            נשוא      נושא   

 ראשי הציונות רצו  שהלימודים בטכניון יתקיימו בעברית.   

 

  III. :(מחובר) משפט איחוי 

 איבר א'                                                                   

        נשוא                 נושא                   

 מלחמת השפות הסתיימה בניצחון העברית, 

 איבר ב'                                                 

  נשוא                    נושא                         

                                                                                    ובעקבות זאת התחזק מאוד מעמדה של העברית בארץ

  

14.  

  .א

)1(  

I.  לאהבת הארץ, לפיכך הוא יצא לסיורים עם המורים דוד ילין חינך

 החדשים של היישוב. 

II.          דרכי השלום של ילין גרמו לדחיית השתתפותו הגלויה במאבק על

 שפת ההוראה בטכניון. 

III.  .ילין פעל רבות למען תחיית הלשון העברית 

IV.  ההחלטה על היציאה לסיורים נבעה מאהבתו הרבה של ילין

 לארץ. 
 



 

 

 IIIמשפט  -   )2(

 קשר לוגי של תכלית / מטרה -    

 הקשר הלוגי של שאר המשפטים: סיבה ותוצאה.      )3(

 

  .ב

 I. סימל דוד ילין את המחנך הארץ ישראלי. באישיותו 

   II.  העברית.החינוך תרמה לקידום השפה במוסדות פעילותו של ילין 

   III.  הרעועים של אותהבכלי הרכב הסיורים שערך ילין בארץ התקיימו 

 תקופה.    

 באישיותו = משלים פועל   

 במוסדות = משלים שם (לוואי)   

 משלים פועלבכלי רכב =    

 

15.  

 דוד ילין יזם הקמת שכונות חדשות בירושלים. .I  .א

   II.  עברי, ובתקופה זו הוא חיבריותר מחמישים שנה עסק דוד ילין בחינוך 

 ספרי לימוד.    

  III.  ש' הרמתי אמר כי באישיותו של דוד ילין התמזגו ערכי מסורת

 מגוונים.

 פשוט   :Iמשפט     )1(
 איחוי (מחובר)   :IIמשפט  

 מורכב :IIIמשפט  

 נושא   :Iמשפט     )2(
 נושא   :IIמשפט  

 משלים שם (לוואי) :IIIמשפט  

 הוא = נושא    )3(
  

  



 

 

  ):2תחימה ( ב. 

   

   בטכניון שיקום בארץ ישראל יתקיימו הלימודים בעברית.  

 

 ת השעבוד "ש" פותחת פסוקית לוואי נימוק:  המשפט הוא משפט מורכב. מילי

 המסתיימת לפני הנשוא של החלק העיקרי.

 

"ל להסתפק במה שיש כבר בלשון. קל מאוד ליושבים בחודוד ילין כתב ש )1( א..    16

לא קיבלו עליהם חובת הדיבור העברי. כל עניינם עם הלשון הוא רק הם 

 שבכתב. עניין

צורות נטייה בגוף שני שונו לצורות בגוף שלישי: לכם >>  - )2(  

  ליושבים בחו"ל, אתם >> הם, לעניינכם >> לעניינם

 ילית השעבוד "ש".המירכאות (סימן הציטוט) הושמטו, והוספה מ -   

ב, פרשת חייו, תקומת עמנו, צירופי סמיכות: מנהיג ציבור, חיי היישו )1( ב. 

 , מוסדות תרבות (יש לציין שלושה בלבד).היישובמצוקת 

 משפחת אמו = כינוי שייכות בסומך )2(  

 ארץ ישראל = שם פרטי בסומך מיודע מעצמו   

                    

 מערכת הצורות

17 .  

 שם פועל  בניין שורש פועל

 (באותו בניין)

שם פעולה 

 (באותו בניין)

   הּופעל ש-ג-נ ֻהְּגָשה

ש פיעל ש-ק-ב ִּבֵּקש ָשה ְלַבֹקֵ  ַּבֹּקָ

 ַהָּצָעה ְלַהִּציעַ  הפעיל ע-צ-י ִהִּציעַ 

 ִהָּנְתקּות ְלִהָּנֵתק נפעל ק-ת-נ 

 ַהָּכָרה ְלַהִּכיר הפעיל ר-כ-נ ַמִּכיִרים

 

 

  



 

 

  ְנהּוָגה = בניין ָּפַעל (קל)  )1( .א . 18

   ֻחְּדשּו = בניין פּועל    

 המשמעות המשותפת: משמעות סבילה  )2(  

 המשמעות המשותפת: משמעות פעילה )1( ב. 

מריבוי הפעלים על דמותו של ילין ניתן ללמוד שהוא היה איש מעשה,  ) 2( 

 שפעל ותרם רבות.

 יקעִ זְ הזעיק >> ַא )3(  

 חלַ ְש שלח >> אֵ    

  לעצמו מטרה אחת... יבּצִ ִה ועד הלשון  ג. 

 

 שם (עצם)ְמַחֵּנ�:  חלק הדיבור של המילה )1( א. .19

 את תלמידיו משורש נשמתו. (פועל)מחנך הוא  )2(  

 מעשי, ארגוני = שם תואר )1( . ג 

 אישיותו, כוחותיו, כושרו = צורן נטייה לציון שייכות (שלו) )2(  

 רוחניים: )3(  

 צורן גזירה לציון תכונה / שם תואר -רוח+ ני    

 צורן נטייה לציון ריבוי –רוחני+ ים    

 

 דרך התצורה של המילים היא שורש ומשקל. )1( .א . 20

 ח במשקל ְקִטיָלה (שם פעולה של בניין קל)-ד-בדיחה: שורש ב   

 ד במשקל קטלן (במשמעות תכונות)-ר-טרדן: שורש ט   

 א במשקל ִמְקָטָלה (משמעות של מקומות)-ש-אה: שורש דמדש   

 פ במשקל ָקִטיל (במשמעות תכונות)-ק-עקיף: שורש ע   

 נ במשקל ַמְקֵטל (במשמעות מכשירים)-פ-מצפן: שורש צ   

 מ במשקל מקטלה (במשמעות מכשירים)-ל-מצלמה: שורש צ   

 המילה ידית נוצרה בדרך של בסיס וצורן סופי. )2(  

  יד + ית לציון מכשירים   

 = פיעל ִצּלּוםהבניין של המילה  ב.  

 שם השייך לאותו הבניין: ְמַחֵּנ�     

 


