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 תשובות בעמוד הבא



U סעיף א' 1תשובה לשאלה מספר 

 דוגמה לכיתוב או איור המסר (או מטרה) התקופה

 עד  1919משנת 
 סוף שנות העשרים

) הפצת השפה העברית כחלק 1(
מהמפעל הציוני 

) "תלמיד עברי, דבר עברית בשכבך 1(
 ובקומך!".

) הפצת ידע על אישים חשובים 2(
 שנטלו חלק במפעל הציוני

 ) דיוקנו של חיים נחמן ביאליק2(

משנות השלושים 
 עד קום המדינה

) עידוד לקניית סחורות מתוצרת 1(
 הארץ למען בניין המולדת

) "מה עליך לדעת על שאלת  תוצרת 1(
 הארץ...".

) "ראוי לבלות... משובח" 2( ) שמירה על בריאות הגוף והנפש2(
"את פת השחרית... בחיפזון" 

 "בהתעוררותך... במיטתך"
מקום המדינה עד 
 סוף שנות השבעים

) המחשת הקשר בין העבר להווה 1(
 וחיזוק תחושת הזכות על הארץ

) מפת "חלוקת הארץ לשבטי 1(
 ישראל" 

 ) מצוות בין אדם לחברו2( )  יחסי חברה ראויים2(

) שיתוף התלמידים בפיתוח ענף 3(
 כלכלי מכניס

 ) "הסבר פניך לתייר".3(

) לימוד נושאים הקשורים 4(
 למדינת ישראל ולעולם היהודי 

 ) "מספר היהודים בארץ ובעולם"4(

 ) לוח הכפל5( ) מתן כלי עזר יעיל ללימוד חשבון5(

 

U סעיף ב' 1תשובה לשאלה מספר 

, היו מסרים חינוכיים שביקשו 70 ועד שנות ה-1919המסרים, שהופיעו על גבי כריכות המחברות משנת 
המבוגרים להנחיל לתודעת הדור הצעיר על מנת לעצבם כבעלי תפיסת עולם "לאומית". 

 



 
 תשובות בעמוד הבא



U 2תשובה לשאלה מספר 

.  4 ו-3כללים 
שני הכללים הנ"ל המופיעים בכיתוב "בין אדם לחברו" מתאימים לכיתוב באיור "הסבר פניך לתייר", מכיוון 
ששני כללים אלה מחזקים ומדגישים את העובדה שיש לקבל כל אדם ובכלל זה התייר בסבר פנים יפות תוך 

קיום מצוות הכנסת אורחים. 

 

U 3תשובה לשאלה מספר 

 ואילך בא לידי ביטוי בכך שהמסרים החינוכיים, המידע על המדינה ועל הישגיה 80השינוי שחל משנות ה-
נעלמו מעל גבי המחברות, ולעומת זאת הופיעו דמויות של גיבורי על קולנועיים וטלוויזיוניים וכן של גיבורי 

 מקושטות בצבעוניות רבה ומציגות ציורי פרסומת למוצרים 80תרבות מקומיים. כמו כן המחברות משנות ה-
מסחריים. 

-הגורם לשינוי נעוץ במעבר מתפיסת עולם "לאומית" לתפיסת עולם, שבמרכזה עומדים הצרכים האישיים של 
הפרט. 

 

U סעיף א' 4תשובה לשאלה מספר 

לא ניתן לדעת בוודאות אם המסרים על כריכת המחברת השפיעו על הדור הצעיר- "אין אפשרות כמובן לבדוק 
ולהעריך היום את מידת הקריאה ואת ההתייחסות של תלמידי העבר אל מסרים אלה...", אך "אפשר להניח 

). 73-69כי הדפסתם על גבי המחברת אכן תרמה לעיצוב תודעת הדור הצעיר" (שורות 

 

U סעיף ב' 4תשובה לשאלה מספר 

כל דעה תתקבל ובלבד שתהיה מנומקת היטב. 

 

U סעיף א' 5תשובה לשאלה מספר 

התופעה הנזכרת במאמר היא שמחברת הלימוד הפכה בימינו לאמצעי פרסום חסר ייחוד וחסר אפיון חינוכי 
. 80-79לאומי, כלומר המחברת כיום משקפת קוד תרבותי מגוון- שורות 

 

U סעיף ב' 5תשובה לשאלה מספר 

כל דעה תתקבל ובלבד שתהיה מנומקת ומבוססת. 

 

 



 

 תקופת השלטון הטורקי

 תקופת העלייה השלישית

כמו כן- לציין הוספה  
 כמו- לציין פירוט, הדגמה



 תשובות בעמוד הבא



U סעיף א' 8תשובה לשאלה מספר 

. 1הגדרה מספר 

השייך לאומה כולה, שהוא נחלת הלאום או שהוא לפי רוח הלאום. 

 

U סעיף ב' 8תשובה לשאלה מספר 

ביאליק, המשורר הלאומי, היווה דמות מרכזית וחשובה בתהליך תחייתה של השפה העברית- נחלת הלאום. 

 

U סעיף ג' 8תשובה לשאלה מספר 

  אטימולוגיה )1(

)2(  

לאום פרטים דקדוקיים 

זכר מין 

סמיכות יחיד נטייה 
צורת רבים 

סמיכות רבים 

 

לאום פרטים דקדוקיים 

שם תואר חלק דיבור  

צורת נקבה נטייה 
צורת רבים 
צורת רבות 

 

 לאום- רובד לשוני- מקרא, עברית חדשה )3(

לאומי- עברית חדשה (ספרות) 

 

U סעיף ד' 8תשובה לשאלה מספר 

הערך לאומי מוצג כמילה פוליסמית, מכיוון שכל הפירושים מופיעים תחת ערך אחד, ויש קשר סמנטי בין 
הפירושים. 



 

 הנחילו 

 נכתבו/הופיעו על כריכת המחברת



 

 הארץU- תוצרת UחוץUתוצרת 

 בבנייןU- תעזור UלהרסUתגרום 

 

 שלוש מאות וששה אלף מחברות



 

 תשובות בעמוד הבא



U סעיף א' + ב' 15תשובה לשאלה מספר 

 

 

 

 

 

 

 

U סעיף ג' 15תשובה לשאלה מספר 

סיבה ותוצאה 

 

U סעיף א' 16תשובה לשאלה מספר 

המשפט שהתחימה בו נכונה הוא המשפט השני: 

 

נימוק: ה"א הזיקה (לפני פועל בהווה) פותחת פסוקית לוואי, ולפנינו משפט מורכב. 

 

U סעיף ב' 16תשובה לשאלה מספר 

 נושא
 משפט פשוט

 לוואי
 משפט מורכב

 משפט מחובר (איחוי)

 נושא

 מ"ש מ"ש מ"פ

 פסוקית לוואי

 משפט פשוט



 

 לוואי נושא מ"פ

 למרות זאת, אף על פי ש= קשר של ויתור

 סיבה ותוצאה

 הביאו ל...

 כריכת המחברת

 השפה העברית
 צורכי האוכלוסייה העברית

 : ישנן אפשרויות נוספות.הערה

 וגם סמלים אחרים.

 וגם על מוצרים אחרים



 

 ֻּכְּונּו- פּועל
 הופעל

 סביל



 

 נוכח הפעיל

 נוכחים פיעל
 נסתר קל

 נפעל

 השתלבות התפעל ש.ל.ב

 פרסום פיעל

 ַהצגה י.צ.ג

 בסיס + צורן סופי

 שורש ומשקל

 בסיס + צורן סופי –דומה 
  הבסיס בשם "גלובלית" הוא בסיס לועזי–שונה 



 

U סעיף א' 22תשובה לשאלה מספר 

שאילה מלעז בסיס + צורן סופי שורש ומשקל 

מודל מחשבון מחברת 

מפה ספריה כריכה 

  חסרון 

  מפעל 

  הצעה 

 

U סעיף א' 22תשובה לשאלה מספר 

Uשורש ומשקלU  -

) 2 מקצוע (שורה

) 4חיזוק (שורה 

 )9מנהג (שורה 

Uבסיס + צורן סופיU -

) 10צרפתית (שורה 

) 12אוכלוסייה (שורה 

  )25ציבורי (שורה 

 : ישנן אפשרויות נוספות.הערה


