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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
חמישה גורמים לתופעת ההעתקה מן המרשתת:
 (1סטודנטים מבקשים לקצר תהליכים.
 (2שיטת הלימוד מקדשת ציונים גבוהים ,ומוסדות הלימוד אינם מענישים את מי שהשיג את הציונים
שלא כדין.
 (3קל להעתיק מהמרשתת ע"י שתי הפעולות "העתק" ו"הדבק".
 (4העתקה הייתה מקובלת בכל תקופת הלימודים.
 (5חרדה שהטקסט שנכתב אינו מוצלח כמו הטקסט במרשתת.

שאלה מספר 2
סעיף א'
הטענה המרכזית – ) (3תופעת ההעתקות ,המושפעת בעיקר משינויים בתפיסת זכויות היוצרים בעידן
הדיגיטלי ,היא תופעה לא מוסרית.

סעיף ב'
משפט מס'  – 1עפ"י משפט  1מערכת החינוך היא ,למעשה ,המקור והאשמה בתופעת ההעתקות ,אך
עפ"י פסקה ז' אין האשמה גורפת כלפי מערכת החינוך" :הטלת האחריות כולה על מערכת החינוך –
אינה הוגנת".

שאלה מספר 3
סעיף א'
הפסקה התומכת היא פסקה י'.
הלנה הגמן טוענת ,כי בכתיבתה היא נוהגת להשתמש בכל דבר שמעניק לה השראה ,גם אם כרוכות
בכך העתקה והדבקה של טקסטים שכתבו אחרים .בפסקה י' טוען הכותב ,שההנחה הרווחת בעידן של
היום היא שכל יצירת תרבות היא מעשה של הרכבה ,והיוצר הוא למעשה העורך שעורך יצירות של
אחרים ומרכיבן מחדש )כפי שעשתה הגמן(.

סעיף ב'
) (1ההבדל שהכתוב עוסק בו הוא בין זכות יוצרים קניינית לבין זכות יוצרים מוסרית.
) (2המשותף לשני הצדדים – הפרת זכות היוצרים.
ההבדל – בזכות היוצרים הקניינית הגישה ליצירה היא תמורת תשלום ,ואילו בזכות היוצרים
המוסרית אין אפשרות לטעון שהיצירה היא של המשתמש.

שאלה מספר 4
סעיף א'
בפסקה יא' טוען הכותב ,כי בעידן הדיגיטלי השתנתה המציאות ,וצריך לתקן את החוקים בדבר זכויות
היוצרים.
בפסקה יב' הכותב מגלה הבנה כלפי תופעת ההעתקה בכך שהוא מצביע על פן רגשי – חרדה שהטקסט
שנכתב אינו מוצלח כמו הטקסט שהוא נחשף אליו באמצעות המרשתת..." -היא יכולה לגרום לאחרים
לחשוב כי שום מאמץ ולימוד לא יניבו פירות טובים יותר ,לכן מעתיקים".

סעיף ב'
) (1מרשתת )אינטרנט( – תרגום ללועזית – לצורך הבנת המילה
)) (2לדעתי ,בצדק( – הסגר ,הערת אגב של הכותב – לצורך הבעת דעת הכותב

שאלה מספר 5
כל תשובה מנומקת היטב 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'
תמורה כוללת

 .Iהקלות של שתי הפעולות" ,העתק והדבק" ,הביאה בשנים האחרונות להתפשטות התופעה בכל מקום
לואי

בעולם .פשוט בעל חלקים כוללים
פסוקית תיאור )סיבה(

 . IIמאחר שההעתקה הייתה מקובלת בכל תקופת לימודיהם בבית הספר היסודי והתיכון ,הם אינם
פסוקית מושא
נשוא

מבינים עתה כי המעשה אינו ראוי .מורכב

סעיף ב'
היסודי והתיכון – לואי כולל

סעיף ד'
ההעתקה הייתה מקובלת בכל תקופת לימודיהם בבית הספר היסודי והתיכון ,ולכן הם אינם מבינים
עתה כי המעשה אינו ראוי.

שאלה מספר 9
סעיף א'
א
ב
) (1אמנם הרשת חושפת אותנו לאין-ספור מקורות מידע ,אך לחשיפה זו יש גם פּן מרתיע .מ .מאוחה

) (2הסתייגות

סעיף ב'
) (1במאמר טיעון הכותב מבקש לשכנע את הקורא בצדקת דבריו.
הוא עושה זאת תוך הצגת טענת הנגד "אומנם ...יצירה" ,ולאחר מכן מפריך אותה "אך ...שלה".
) (2שאנחנו היוצרים שלה – פסוקית מושא
) (3נשוא מורחב

שאלה מספר 10
סעיף א'
אוגד – ) (1הוא ) (3נעשתה ) (5אינה
נושא – ) (2הוא
נשוא – ) (4אין

סעיף ב'
) (1הפכה )ל(...
) (2התהוות

א  -פשוט
ב  -פשוט

שאלה מספר 11
סעיף א'
) (1משפט  – Iפסוקית נושא
משפט  – IIפסוקית מושא
משפט  – IIIפסוקית לואי

) - (2פסוקית תיאור סיבה
 -הילד בכה ,כי הוריו נטשו אותו.

סעיף ב'
) - (1כותבת היצירה המקורית
 בחירת העורך תוכן המאמר המועתק) - (2הכותבת המקורית של היצירה
 הכותבת של היצירה המקורית בחירת העורך את) ...העורך בחר( בחירת העורך ע"י )העורך נבחר( התוכן המועתק של המאמר -התוכן של המאמר המועתק

שאלה מספר 12
סעיף א'
) .I (1מה שבדורות הקודמים עלה במאמץ רב ,עולה היום בלחיצת עכבר.
 .IIיש עניין נוסף שראוי לתת עליו את הדעת.
 .IIIלא ברור עד מתי יהיה אפשר לתת קרדיט ליוצר.
) (2משפט  – IIפסוקית לואי.
) (3משפטים  – III + Iפסוקית נושא.

סעיף ב'

פסוקית תיאור זמן

מושא

) .I (2)+(1מה הבינה התלמידה כשקראה משוב זה?
פסוקית לואי
נושא

 .IIמהו המסר שקיבלה מן המורה?
) (3שימוש בשאלות מסוג זה מטרתו להדגיש את הבעייתיות בנושא ,לעורר מחשבה בקרב הקורא
ולשכנעו בצדקת עמדתו של הכותב.

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

השורש

)שאינו צורת בינוני(

)מן הקטע(
ִהגִּ יעָ ה

נ.ג.ע

מגע

מ ֹו ִריד

י.ר.ד

הורדה
מורד
ָ

ְמ ִניעָ ה

נ.ו.ע

תנועה
מנוע

סעיף ב'
) (2) + (1להאשים – שלמים – האשמה
להוסיף – נפיו' – הוספה
לצפות – נלי/ה – צפייה

שאלה מספר 14
סעיף א'
) (1הֵ בַ נוּ
) (2ע"ו
יטים
) (3מֻ ָכּר ,מַ בִּ ִ
יטים
שּיג ,הֵ בַ נּוּ ,מַ בִּ ִ
) (4הפעילִ :ה ִ ֹ
הופעל :יֻגְּ שוּ ,מֻ ָכּר

סעיף ב'
)ִ (2ה ְרכִּ יבָ ן

סעיף ג'
) (1לְ בַ טֵּ א
) (2פועל בגזרת נל"א מתנהג על פי השלמים לְ ַכבֵּ ד.

שאלה מספר 15
סעיף א'
קל

נפעל

הופעל

בנוי

נעשתה

מוכנים

כרוכות

נלוית

יובלו

סעיף ב'
ָשׁנוּיָ ,דּהוּי

סעיף ג'
מעודד – פיעל ,פעיל.
ֵ
מעודד – פוּעל ,סביל.
ָ

סעיף ד'
המדריכים יובילו את המטיילים לאורך המסלול.

שאלה מספר 16
סעיף א'
בסיס  +צורן סופי

משקל ושורש

כמות

תצרף

מזכירות

תדהמה

תקנון

העתקה
מרשתת

סעיף ב'
) (1העתקה ,מרשתת
) (2תדהמה ,תצרף
) (3כמות ,הפשטה

סעיף ג'
צורן נטייה )ת( לציון נקבה

שאלה מספר 17
סעיף א'
) (1ע"ו
)ְ (2תפוּסָ ה

סעיף ב'
) - (1יצירתי מוכרת ברחבי העולם – צורן נטייה )שייכות שלי(.
 דני הוא אדם יצירתי – צורן גזירה )שם תואר(.) (2ס ֹו ִדי

סעיף ג'
נקודת דמיון :בסיס  +צורן גזירה סופי
נקודת שוני :מוסרי – בסיס עברי ,דיגיטלי – בסיס לועזי

