
  

  הבעה ולשוןהבעה ולשון, , הההבנהבנ: : פתרון הבחינה בעבריתפתרון הבחינה בעברית

  יחידת לימוד אחתיחידת לימוד אחת

  

  ''אאשאלון שאלון   --  20092009מועד קיץ מועד קיץ 

  212100, ,   011100111077: : שאלוןשאלון

  

  אבי גבורהאבי גבורהר ר ""דדרחל נעים ורחל נעים ו, , ישראלה דוידישראלה דויד: : ידיידי--מוגש עלמוגש על

  ללשון ברשת בתי הספר של יואל גבעללשון ברשת בתי הספר של יואל גבע  יםיםמורמור
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 יםהבא יםראה תשובות בעמוד
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  1תשובה לשאלה מספר 

  :שלוש התקופות בהתפתחותו של הטלפון הסלולרי

 .ללא צורך בקו נייח, הטלפון הראשון שהופעל מכלי רכב -1946יוני  .1

לחייג : לטלפון שני יישומים. מרטין קופר המציא את הטלפון הסלולרי - 1973 .2

 .ולנתק

 .שליחת מסרונים וגלישה באינטרנט - 90- המאמצע שנות  .3

  

  'סעיף א - 3תשובה לשאלה מספר 

  - אנגליה

ובו לא תהיה , בכל רכבת בלונדון יופעל קרון שיסומן באופן ברור -  "מקלט רעש: "הפתרון

 ,ב"בציפוי שפותח בארה ּוּפצּומשום שהחלונות בקרון זה יְ  ,קליטה של תקשורת סלולרית

  .רדיו ותקשורת סלולרית והוא מסוגל לחסום אותות

  .תופעל מערכת ענישה כלפי כל מי שינסה לחבל בחוק או להפר אותו: אכיפה

  - אוסטריה

בורית חייבים לכבות את כל הנוסעים בתחבורה הצי -  תקנה עירונית פרסום: הפתרון

  .ולהימנע מהפעלתם בעת הנסיעה" השתק"להעבירם למצב הטלפונים או 

  ".משטרה לא תרדוף אחרי מי שיפר את התקנהה" –לא תהיה אכיפה : אכיפה

  - ב"ארה

  .רת חוקים לשימוש בטלפונים ניידים בתחבורה הציבוריתפורסמה סד: הפתרון

  .לא ניסו לאכוף את החוקים –לא התקיימה אכיפה : אכיפה

  

  'סעיף ב - 3תשובה לשאלה מספר 

לולרי קשה שאכיפת החוקים באשר לשימוש בטלפון הס וואה היאהמסקנה העולה מן ההש

  .אנגליה מחמירה יותר מהארצות האחרות באכיפת החוקים, כמו כן .וכמעט בלתי אפשרית

  

  4תשובה לשאלה מספר 

משום  ,דרך ההתמודדות עם הבעיה באנגליה אינה מתאימה לטיפול בבעיה בישראל

וכן מכיוון , שהישראלי אינו מכבד אינטימיות ואינו נוטה להתחשב בסובבים אותו

  .פה כמו באנגליהיין רשת רכבות תחתית ענשבישראל א
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  )6או  5מהשאלות  אחתעל הנבחן היה לענות על (

  

  5תשובה לשאלה מספר 

  .כל דעה תתקבל ובלבד שתהיה מנומקת היטב

  

  6תשובה לשאלה מספר 

פרופסור עוז אלמוג יתנגד להצעתם של המומחים האירופאים ויתמוך בטענתו של המומחה 

והישראלי המצוי אינו , הגות הקלוקלת הזו יש שורשים עמוקיםלהתנ, לטענתו. הבריטי

הציבור לא יוכל לעמוד , כמו כן .מכבד אינטימיות ואינו נוטה להתחשב בסובבים אותו

הדרך הנכונה היא ו, כל דבר אפשר להשיג באמצעות חוקים ותקנותלא , לדבריו. כזו גזירהב

  .באמצעות חינוך
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ראה תשובות בעמוד הבא
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  'יף אסע - 7תשובה לשאלה מספר 

  "כולם עלו על כולם" – 16שורה 

  'סעיף ב - 7תשובה לשאלה מספר 

 מילה שלא במשמעותה הרגילה  –מטאפורה ) 1(

 ֵשם) 2(

  

  'סעיף א - 8תשובה לשאלה מספר 

שני הגרפים מלמדים על מגמת עלייה בשימוש במכשירים סלולריים לאורך  :הדומה

 .השנים

אחד  שקי הבית שברשותם טלפון סלולריאחוז מ 1997בשנת  -בנקודת ההתחלה  :השונה

  .מאלה שברשותם שני טלפונים סלולריים ויותר )30% -כ(לפחות היה גבוה 

 'סעיף ב - 8תשובה לשאלה מספר 

שהטלפונים הסלולריים אינם מחליפים העולה מכלל הנתונים שבתרשים היא  ,המסקנה

ות העלייה התלולה ולמר ח למרות הירידה המתונה בשימוש בואת השימוש בטלפון הניי

  .בשימוש בטלפונים הסלולריים

  'סעיף ג - 8תשובה לשאלה מספר 

כפי שכתוב  ,הנתונים בתרשים מראים על עלייה בשימוש במכשירי הטלפון הסלולרי

כמו ". היה מספר המכשירים בישראל גבוה יחסית למספר התושבים 2008בשנת " :במאמר

 .גם אצל ילדים ובני נוער הטלפון הסלולרי הפך נפוץ, כן

 

  9תשובה לשאלה מספר 

  .על התלמיד לסכם את המאמר
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  'סעיף א -10תשובה לשאלה מספר 

  )נוי לטובהִש , לוי חסרוןִמ , תרופה לדבר, קוןִת ( -1הגדרה מספר 

  

  'סעיף ב -10תשובה לשאלה מספר 

  נ.ק.ת - שורש, תקנות - יהינט, נקבה - מין, שם -חלק דיבור

  

  'סעיף ג -10תשובה לשאלה מספר 

  רב מילים  מילון אבן שושן  

  בת זמננו )שימושית(עברית   עברית חדשה, תלמוד  מקור הדוגמאות

הגדרות (מהקדום לעכשווי   סדר ההגדרות
 .תלמוד ומדרשים - 2, 1

  )עברית חדשה -3 הגדרה

מהשימוש הנפוץ או הרווח 
מוש הנדיר בערך אל השי

  יותר

  

  'סעיף ד -10ר תשובה לשאלה מספ

  .סמנטי קשרבין ההגדרות יש ו ,דרות מופיעות תחת ערך מילוני אחדכל ההג
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 לתחום) כללי ההתנהגות(האנושי מהתחום  .1
 .)התקשורת(הטכנולוגי 

לתחום ) החקלאות(הצומח , הטבעמתחום  .2
  . חברתי-האנושי

...להפר, מערכת ענישה, איסור, נאכפו, תקנה
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 עשרה במרץב
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 ראה תשובות בעמוד הבא
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  61תשובה לשאלה מספר 

 

  

  

 

 

  'סעיף ב -17תשובה לשאלה מספר 

 קשר לוגי של ויתור - למרות .1

 קשר לוגי של סיבה ותוצאה -כתוצאה מכך

 על אף, חרף - ויתור .2

 לפיכך, לכן -ותוצאהסיבה 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

לוואי
 משפט מורכב

 משפט מאוחה
 נושא

משפט פשוט

 משפט מורכב
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  תשובה 

תגובות חיוביות מאוד לא רק מנוסעים שלא  קיבלו הםדוברת החברה הבריטית אמרה ש

לנוסעים את  הציגו הםכש. אף מנוסעים שהשתמשו בו אלא,  השתמשו בטלפון הסלולרי

פשר הם שמחו לגלות שברכבת יש גם קרון מבודד שא, לבחון אותו אותם זמינוהרעיון וה

  .לנסוע בו בשקט

  

  

  

הברית נוספיםגםובארצות תקנותבמקומות בעזרת הבעיה עם להתמודדות ניסיון .נעשה

 .וגם באמצעים אחריםית נעשה ניסיון להתמודדות עם הבעיה בעזרת תקנות בארצות הבר

 .קשר לוגי של תכלית

I. לשם 

II. כדי ש 

ל

פ"מפ"מ
ל

 נש

פ"מפ"מ נושא
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 בניין הופעל - ֻיְפַעל

 עלפּו

 יעוגן
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 עליבניין פ

  ג.ש.נ

  התחשבות  התפעל

  צלצּול  ל.צ.ל.צ

  השג/השגה

  המעטה

  ז.נ.ג  נפעל

ראה תשובות בעמוד הבא

 ניתוק, חיוג
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  'סעיף ב -22תשובה לשאלה מספר 

1.   

  הלחם בסיסים  בסיס וצורן סופי  שורש משקל

  רכבל  מהפכן  צרכן

  רמזור  צבּורי  תחבורה

    עירונית  תקנה

      משטרה

  

 לשקמ+ שורש  .2

  כ משקל ַקְטָלן.ר.שורש צ -צרכן

  משקל ַּתְקטּוָלה ר.ב.שורש ח - תחבורה

  נ משקל ַקָּטָלה.ק.שורש ת - תקנה

  ר משקל ִמְקָטָלה.ט.שורש ש -משטרה

  צורן סופי+ בסיס 

  x+ מהפכה  -מהפכן

  יx+ ציבור  -ִציּבורי

  יתx+ עירוני  -עירונית

  הלחם בסיסים

  כבל+רכב - רכבל

  אור+רמז -רמזור

  

  

  

  

  

ןָ

ִ

ִ
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שם עצם-

פועל בהווה-

 תוארשם -

 פועל בהווה-

 שם עצם-

 .האזרחים נוסעים בחברת הרכבות הבריטית
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