פתרון בחינת הבגרות בעברית ב'
יחידת לימוד אחת
קיץ 2013
מספרי השאלון211 ,11108 :
מוגש על ידי:
ישראלה דוד ורחל נעים
מורות לעברית ברשת בתי הספר של
יואל גבע
הערות:
.1

התשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון השאלון.

.2

תיתכנה תשובות נוספות ,שאינן מוזכרות כאן ,לחלק
מהשאלות.

פרק ראשון -הבנה והבעה
חלק א' :הבנה
שאלה מספר 1
סעיף א'
בקרוב לא יישאר אל מה להתגעגע ,האנושות תאבד בשלב זה של התפתחותה את הרגש הנוסטלגי.

סעיף ב'
אמצעי רטורי -שאלות רטוריות .כתיבת פסקה רצופה בשאלות רטוריות שלא אמורים לענות עליהן,
ממקדת את תשומת לב הקורא ומעוררת אותו להבחין ברעיון או בתופעה.

שאלה מספר 2
סעיף א'
תחום

עבר

ההשוואה

דוגמא

חפצים

)(2
עששית
אורלוגין
גרמופון

כתיבה

הווה )(1
מאפיין

חמים וביתי

מאפיין

דוגמא
מחשב נייד

)(3

)(4

)(5

אוטומטית,

מכתבים
אגרת ברכה

אישי
אינטימי

מסרון
הודעת מייל

לא אישית

)(6

)(7

)(8

מקצועות

רפד ,חייט ,סנדלר

חותם אישי
עבודת כפיים

)(9
יועץ ארגוני

זמני /ארעי

סעיף ב'
השוואה הערוכה בטבלה מבליטה וממחישה הן מבחינת תוכנית )לא יהיה למה להתגעגע!( והן מבחינה
ויזואלית את השינויים שחלו בקרב האנושות על ציר הזמן )העבר החיובי מול הווה השלילי(.

שאלה מספר 3
סעיף א'
רכיב הטיעון הוא טענת נגד.

סעיף ב'
אחרי שורה  5או .8

שאלה מספר 4
סעיף א'
נוסטלגיה היא דרך מפלט של השכל לא להתמודד עם המציאות כפי שהיא היום.

סעיף ב'
"האובייקט הנוסטלגי  -הוא דמיון ,כי הוא אינו קיים כרגע ,ויתרה מזו הוא דמיון כי מן המציאות של
פעם יצרתי סיפור שנוח לי והוא משרת אותי כיום".

שאלה מספר 5
כל תשובה מנומקת היטב עפ"י כותב טקסט ב' )שמביע התנגדות לנוסטלגיה( תתקבל.

פרק שני -תחביר
בפרק זה הנבחנים נדרשו לענות על שלוש שאלות :על שאלה ) 8חובה( ,ועל שתיים מן השאלות .9-12

שאלה מספר 8
סעיף א'
נשוא

 .Iפעם לאנשים היה כתב יד .פשוט
 .IIהם כתבו מכתבים .פשוט
פסוקית תיאור

פסוקית לוואי
אוגד

אוגד

 .IIIגם מכתב לא אישי שנכתב ביד היה אישי ,כי הוא היה חד פעמי וגם אינטימי בעל כורחו .מורכב
חד פעמי ואינטימי -נשוא כולל
 .IVהכתב שיקף את הכותב .פשוט

סעיף ב'
) – (1נשוא
) – (2אוגד
) (3אוגד

סעיף ג'
פעם לאנשים שכתבו מכתבים היה כתב יד ששיקף אותם.

עיקרי פשוט מפוצל
פסוקית לוואי
פשוטה
פסוקית תיאור
פשוטה בעלת חלק
כולל

שאלה מספר 9
סעיף א'
מושא

) (1אל מה יתגעגעו אנשים בשנים הבאות?
לוואי

) (2אילו מזכרות נוסטלגיות ישאיר אחריו עולם הפלסטיק של ימינו?
נושא

) (3מי יתבונן בעוד שלושים שנה בהתרפקות אספנית על מחשב נייד?

סעיף ב'
פסוקית תיאור

פסוקית מושא

) .I (1כשנכנסת אליהם ידעת מי גר בהם.
פסוקית מושא

 .IIלכל הפחות ידעת באיזו ארץ אתה נמצא.
) (2גר – נשוא
ארץ – תיאור

שאלה מספר 10
סעיף א'
) (1משפט  -IIמקצועות העשויים לעורר געגוע הולכים ונעלמים.
) (2משפט מורכב.
) (3נשוא מורחב.

סעיף ב'
) (1שרי הממשלה יושבים על המדוכה בשאלה אם לקצץ את תקציב הביטחון.
) (2הצירוף "יושבים על המדוכה" הוא ניב שפירושו מתלבטים ,ולכן מנותח כנשוא מורחב .הצירופים
במשפטים  Iו III -מנותחים כנשוא מורחב מכיוון ש"צפויים להתגעגע" ו"יכול לטפח" – הם פעלי עזר +
שם פועל המביעים פעולה אחת.
במשפט " IIהולכים ונעלמים" -הם שני פעלים המביעים פעולה אחת.

שאלה מספר 11
סעיף א'

פסוקית נושא

לא סביר שתוגה נוסטלגית מעין זו תצבוט את הלב בעוד שלושים שנה.

סעיף ב'

פסוקית נשוא

מה שקורה למקצועות קורה לתחביבים.

פסוקית נושא

מי שמתרפק בתוגה נוסטלגית על הבולים ,על הצדפים ועל המטבעות ,מתאבל על מותו של הפנאי
עצמו.

שאלה מספר 12
סעיף א'
) .I (1תא הטלפון האדום .II .להדליק .III .שהתנתק.
) .I (2האיש נכנס לתא האדום של הטלפון והתקשר לחברו.
האיש נכנס לתא של הטלפון האדום והתקשר לחברו.
 .IIהאיש ביקש רשות להדליק את העששית.
האיש ביקש מאביו שידליק את העששית.
 .IIIגלגל הקרון התנתק ונשאר על פסי הרכבת.
הקרון התנתק ,והגלגל שלו נשאר על פסי הרכבת.

סעיף ב'
)IV ,II ,I (1
) (2מייצרים ,מגיעים ,חוטפים ,מתמוטטים -פועל בזמן הווה בגוף נסתרים.
סופר -פועל בסביל.
) (3מטרת הכותב בשימוש במבנה סתמי היא לשם העמדת הפעולה במרכז ,ולשם יצירת הכללה -כולם
עושים כך.

פרק שלישי -מערכת הצורות
בפרק זה הנבחנים נדרשו לענות על שלוש שאלות :על שאלה ) 13חובה( ,ועל שתיים מהשאלות .17-14

שאלה מספר 13
סעיף א'
הפועל

שם מאותו שורש

הגזרה

)לא מן הקטע(

)מן הקטע(
מכירים

חסרי פ"נ

מַ כָּר ,הכרות

נועדו

נחי פי"ו

ועידה

יתבונן

נחי עי"ו

תבונה

יקנו

נחי לי"ה

קניה

סעיף ב'
) (1נ.ד.פ
) (2ג.ו.ר
) (3ש.י.מ  /ש.ו.מ
) (4ד.מ.י /ה

שאלה מספר 14
סעיף א'
בניין קל ,משקל -בינוני פָ עוּל

סעיף ב'  +סעיף ג'
) (1שטוח ,שקועים -שלמים
) (2צפויים עשויים -נ.ל.י/ה

סעיף ד'
סמוי -ס.מ.א

שאלה מספר 15
סעיף א'
) (1

מ"ם מוספית

מ"ם שורשית
אומרת

מביאים

למצוא

מכילים

לשמור

סעיף ב'
) (1מַ כִּ ִירים ) ;(2נִכְ חָ דוֹת ) ;(3נ ְִראֶ ה ).(6
) .I (2בבניין הפעיל בגזרת חפ"נ תחילית -בהווה בפתח
 .IIאין סיבה לדגש חזק בפה"פ בבניין נפעל בזמן הווה
 .IIIבגזרת נל"ה/י צורת הווה יחיד מסתיימת בסגול

שאלה מספר 16
סעיף א'
דרך תצורה
דוגמאות

בסיס  +צורן סופי

שאילה מלעז

)(1

)(2

משקל ושורש

דוגמאות לא מן
הטקסט
דוגמאות מטקסט א

מַ ְד ִרי )טיולים(
) (3סופר
משורר

סעיף ב'
)(2) + (1
צורן Xית  לציון נקבה; צורן Xאי לציון בעל מקצוע.

שאלה מספר 17
סעיף א'
) - (1בניין קל )פָ עַ ל( :פגישות ,שיבה
 בניין הפעיל :השקעות ,השמה בניין פיעל :שרות ,בילוי) (2בניין נפעל
) (3שיבה ,השמה -גזרות נע"ו/י; בילוי -גזרת נל"ה/י

סעיף ב'
) (1שם תואר
) (2ישן )שורש ומשקל(
) (3בסיס וצורן גזירה סופי

ִמנְהֲ לָן

ֵשׁף

) (4פזמונאי

) (5סטייליסט

סנדלר

