
  

1 
 

  בחית הבגרות בלשון -הצעת פתרון

 שאלון א' -2014קיץ 

    

  ,גולדפרבדפה עמית ועודד ידי -הצעת הפתרון כתבה על
  מורים בבתי הספר של קידום 

  
 

  הבה והבעה -פרק ראשון

  :1שאלה 

  הבעיה: פגיעה חמורה בעולם החי 

  

  ארבעה מתוך הגורמים הבאים:

  גידול במספר התושבים •

  התרחבות הבייה  •

  פיתוח מואץ בחקלאות בתעשייה ובתחבורה  •

  תופעת הצייד הבלתי מבוקר  •

 הדברה כימית  •

 

  פתרוות 

  פעילות הארגוים הירוקים  •

 השבה לטבע של מיי בעלי חיים שכחדו מן הארץ  •

 

  :2שאלה  

)= גידול עצום  במספר התושבים, התרחבות הבייה ופיתוח מואץ בחקלאות, בתעשייה 20אלה (שורה 

  ובתחבורה. 

  ) = גופים ירוקים רבים25באלה (שורה 

  ) = הטבע והסביבה 35(שורה  םלהקריב

  

   :3שאלה 

 (אין צורך בימוק)  1בטקסט  29אחרי שורה  2יתן לשלב את טקסט    .א

 הקשר הלוגי בין שי הטקסטים הוא של הכללה ודוגמה.   .ב

 

  :4שאלה 

 הרעיון הוא שמגוון הצמחים בישראל מאוים.    .א

 התשובה הכוה : בישראל יש מגוון גדול של מיי צמחים (התשובה השלישית)   .ב

  

  :5שאלה 

  שיים מהגורמים  הבאים:  .א

 חובבי הטבע  •

 חוק גים לאומיים •

 מסרים של מערכת החיוך  •
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 תשובות שוות יתקבלו . להלן אפשרויות בקודות:  .ב

  חקיקה וקשה יותר ועישה בהתאם •

  חיזוק המסר במערכת החיוך •

  יצול  המדיום התקשורתי  •

 פעילות של ארגוים ירוקים •

 פעילויות של יחידים להעלאת מודעות  •

 

  

  אוצר המילים והמשמעים– פרק שי
  :7שאלה 

   2מתאימה משמעות  - תכליתן  .א

    4מתאימה משמעות -תכלית      

 שוה לחלוטין (התשובה השייה)  -התשובה הכוה  .ב

  

  :8שאלה 

דוגמאות לשדה סמטי של הרס (צריך רק שתיים) : להקריבם , כחדו, פגעו, הכחדה , עלמו,   .א

  מועטים, אבד וכלה

                              ן, לשמור, דוגמאות לשדה סמטי של שיקום והצלה (צריך רק שתיים): להציל, להג           

  , ישרוד, גן עדן , פלאה, ישרוד למוע, להתעשת, הצלה, שמירה 

כי כון לעכשיו מצב ההרס 1השימוש בשדה סמטי של הרס ופגיעה גדול יותר בטקסט מספר   .ב

 באזור הוא רחב מאד ואין בפעולות  ההצלה די. 

  

  9שאלה 

 המשמעות המשותפת היא סכה   )1(

אפשר תשובות שוות. תלוי בטיב הימוק.  האדום הוא צבע ידוע  ומקובל המסמן סכה גבול   )2(

 וכדומה כמו למשל תמרור עצור.  אפשרות וספות האדום קשור לדם , והדם קשר לסכה.

  

  

  :10שאלה 

 )יתן להמיר את פסימית, במעציבה, עגומה , מדכאת, מדכדכת (יש אפשרויות וספות)1(  .א

 רה ורבה יתן להחליף בהתרבה , גדל , התרחב , התעצם (יש אפשרויות וספות)את פ )2(

  תשובה כוה: הציבור יתקשה מאד לקיים את החוק   .ב

  

  :11שאלה 

   5מוגדת לאחידות היא מגוון והיא מופיעה בשורה המילה 

   12המילה המוגדת למילה דל היא עתיר בשורה 

  

  : 12שאלה 

  ארבע מאות וארבעה עשר -  .א

  ארבעה. -     

  שישה עשר  -     

  לקראת -  .ב

 בהם -     
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  תחביר ומערכת הצורות -פרק שלישי
  : 13 שאלה

משפט  -חוק הגים הלאומיים 1963. בגלל המאבק של אשי החברה להגת הטבע חקק בשת 1  .א
 פשוט.

  החוק לא יועיל   (פסוקית משלימת פועל)ש. חברי הכסת טעו 2
  החיוך קלטו את המסר.אשי  -. איבר א'3

  הם העבירו אותו לילדים. - איבר ב'    

 משלים פועל -המאבק  .ב

 ושא -חוק      

  משלים פועל -לילדים      
  

  :14שאלה 

 הסתייגות -הקשר הלוגי  I  .א

II אי -הקשר הלוגית  

 שיטתה של מדית ישראל קטן, עם זאת היא עשירה במיי צמחים.  .ב

 ולכן חיוך הדור לשמירה על הטבע היא משימה דחופה. ,התמוה הפסימית מדאיגה מאוד  .ג

  
  :15שאלה 

 שוא: כחדו  ושא: מיים  Iמשפט  .א

  שוא: פגעו   ושא: מיים             

  שוא: טפסו  ושא: טפסו (אחו)  IIמשפט 
  שוא: ראיו    ושא: ראיו (אחו)               

  : התמוהשוא: תמות גן עדן  ושא  IIIמשפט 
  שוא: הציג   ושא: טריסטראם                 

תיאר את עולם החי של ישראל בדיוק  19ביקר בארץ ישראל במחצית השייה של המאה השחוקר   .ב
 מוחלט.

  
  :16שאלה 

 ) משפט מחובר (איחוי)1(  .א

  ויתור) 2(

  משלים פועל -טבע) 3(

  ושא -טבע     

 האירוסים הם פרחים מוגים. I) 1(  .ב

     III  .מבצעי ההשבה לטבע יקרים מאוד  

  האירוסים - פרחים ; ושא - : שואIמשפט מספר )  2(

  מבצעי - יקרים ; ושא - :שואIIמשפט מספר                  

  

  :17שאלה 

  שם פעולה  שם הפועל  הביין  השורש  הפועל

      הופעל  י.צ.ג  מצגת

    להשתבש  התפעל  ש.ב.ש  משתבשת

  הדרדרות  להתדרדר  התפעל  ד.ר.ד.ר  מדרדר

      פועל  ב.צ.ע  יבצעו

  תיה    קל  .ת.  תתו

  הסכמה  להסכים  הפעיל  ס.כ.מ  יסכים
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  :18שאלה 

 פעל, טפס, כסה. -פעלים פעילים  .א

  ., כחדיוכרזו, ישמרו - פעלים סבילים

 ו"ן הביין של פעל. - פעל -כחד  .ב

  ו"ן מוספית לציון זמן העתיד (אית"ן) -פעל

 שורשית -הה"א בפועל הרסותפקיד   .ג

  מוספית/ תחילית של בין הפעיל -תפקיד הה"א בפועל הצלו


