
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   הערות:

 .השאלון לפתרון הצעה בגדר הן כאן המוצגות התשובות. 1

  .לחלק מהשאלות, כאן מוזכרות שאינן, נוספות תשובות תיתכנה. 2

  הבגרות בחינהפתרון 
  יחידת לימוד אחת –בעברית א' 

 210, 11107, שאלונים: 2016, ותשע" חורף

 מוגש ע"י צוות המורים של "יואל גבע"



 



 



 



 



 

חיזוק מעמדה של ירושלים כבירת ישראל.
הרצון ליצור מתחם אחד, הכולל: שלטון, אקדמיה ותרבות.

ייחודו של המוזיאון בכך שלא מדובר בבניין אחד, אלא באוסף ביתנים דו - קומתיים,

וכך ניתן יהיה לפתח את המוזיאון בהדרגה מבלי לפגוע בחזות או במבנה הקיים.



 

√ 

√ 

הבחירה בוילם סנדברג ליועץ האמנות הראשון משקפת את מטרתו של המוזיאון, על פי
טדי קולק, משום שלסנדברג נסיון קודם בניהול מוזיאון, והוא האמין בשפת האמנות

האוניברסלית ולא רק באמנות יהודית. רצונו של טדי קולק היה במוזיאון ברמה גבוהה 
וביצירות מופת מכל התרבויות.

√ 



 

שורות 22-20: "החזון הלאומי שבו השתלב מוזאון ישראל בא לידי ביטוי 
בהחלטה למקום אותו בין קריית הממשלה לקמפוס האוניברסיטה העברית

בגבעת רם, כדי ליצור מתחם של שלטון, אקדמיה ותרבות."

שורה 8: "המטרה היא שבמוזאון יהיו תצוגות ברמה גבוהה ובטעם טוב, 

ושהמנהלים לא ייכנעו ללחץ של הדורשים להציג רק אמנות יהודית."

שורה 21: "ממוזאון ישראל היינו מצפים להציג את הסיפור הלאומי, 

ושהמבקרים בו יחושו את הדרמה הגדולה של עם ישראל."

כל דעה תתקבל ובלבד שתהא מנומקת היטב.



 



 



 

2 ב - החלק החשוב או רב-הכוח ביותר של גוף מסוים, ארגון, עסק וכד';

2 א - החלק העליון, הנבחר, המשובח, המצליח או המוצלח ביותר של משהו.

1 - החלק העליון של העץ, הענפים שבראש העץ.

         האנשים השייכים אליו.



 



 



 

צועד - פוסע 

בוֵחן - בוֵדק 

מצפים - מייחלים

אורחות חיים - מנהגים

לאפשר - למנוע

נוספו - נגרעו

מהותי - שולי

ודאות - ספק

שגרתי - ייחודי

מעשי - דמיוני



 

עשרים ושש

שישים ושתיים



 

גדולתו של המוזאון מתבטאת במקוריותו הצורנית. משפט פשוט

המוזאון בנוי מאוסף של ביתנים דו-קומתיים המתחברים ליצירה שלמה. משפט מורכב

-

-

- בקומה העליונה של כל ביתן נבנו שטחי התצוגה, ובקומה התחתונה נבנו המחסנים.
משפט מחובר / איחוי

 האדריכלים תכננו כך את המוזאון כדי שפיתוחו בעתיד לא יפגע במבנה הקיים.
משפט מורכב

-

במשפט מספר 3: מילת הקישור - ו'.
הקשר הלוגי - ניגוד.

ה מתחברים ליצירה שלמה - פסוקית משלימת שם. 

כדי ש פיתוחו בעתיד לא יפגע במבנה הקיים - פסוקית משלימת פועל.

משלים שם )לוואי(
נושא

משלים פועל



 

תכלית

כדי

סיבה ותוצאה
ובעקבות זאת

תנאי

אם

ויתור, הסתייגות

למרות זאת, אף על פי כן



 

מוצגותיצירות

תוצגאמנות



 

איחוי )מחובר(

ו'

אוגד

נושא

משלים פועל



 

נסללהניכר

י.צ.גמציג

פיעל / קללמקם / ליצור

הפעילהחלטה

פיעלכוונה

התקבלההשתלב

אשתלב / אתקבל 



 

נסתריםנפעל

נסתרים הפעיל

הפעיל
נסתרת

נסתר פּועל

הּופעל

נסתרים

ֻמקפת, ֻשפץ

הווה - בינוני

שימוש בזמן הווה מטרתו להדגיש פעולה שמתרחשת בזמן אמת, פעולה
מתמשכת שאינה רגעית.

פ.ת.ח

פ.ת.ח

עתידקל

עברנפעל

מדברים

נסתר

במשפט הראשון המשמעות פעילה, ואילו במשפט השני המשמעות סבילה.



 

1. אוצרת = פועל בהווה בינוני,  2. אוצרת = שם עצם.

שם תואר



 

בסיס + צורן סופישורש + משקל

תערוכה

תפקיד

אמנות

עיתון

כרטיסן

המילים מסעיף ב נשאלו מלועזית, לעומת המילים מסעיף א שהן עבריות במקורן.




