
  09  הצעה לפתרון הבגרות בלשון - שאלון א, חורף 

נכתב ע"י  סיון בשן - פלג מורה בקידום
ועידית גולץ, רכזת המקצועות ההומאניים ומורה בקידום

 נקודות)50 (פרק א - הבנה והבעה

 צרכים):3 (יש לבחור רק צרכי האדם. א  .1

צורך באנרגיה - מספקים סוגי  דלק   כגון נפט, פחם וגז טבעי..1

צורך במים - מספקים גשמים, מקורות מים עיליים ומי תהום..2

הצורך בבסיס לפעילות האדם (פעילות כמו חקלאות) - מספקת הקרקע..3

הצורך בבנייה ותעשייה – חומרי גלם שונים.4

 משאב מתחדש - מים   ב.

       משאב  שאינו מתחדש - השטחים פתוחים 

 . התפיסה הכלכלית: יש לנצל את כל המצוי על פני כדור הארץ. לכל משאב אפשרא .2

וגם אם יאזל, האדם יוכל למצוא פתרון לבעיה.  תחליף, למצוא

 תפיסת ה"ירוקים": הטבע הינו פיקדון שישי להשתמש בו בתבונה, כדי לאפשר גם לדורות

האחרים ליהנות ממנו, ולכן יש לצמצם את ניצול משאבי הטבע.

 .  לפי התפיסה הכלכלית, ניצול השטחים הפתוחים הם הזדמנות רווחית לפיתוחםב    

לסלילת כבישים, בניית קניונים רחבי ידיים, מבני תעשייה ובתי מגורים.

 לפי התפיסה של הירוקים – ניצול השטחים הפתוחים בצורה בזבזנית זו מקשה לקיים בהם

 אותן מערכות חיים הנחוצות לאדם כגון: ויסות אקלים וקיום שפע של מיני צמחים ובעלי חיים.

 לדעת הירוקים למחסור במים ולפגיעה באיכותם יש  הבט חברתי . אנשים בעלי יכולת   3

 כלכלית  נמוכה עלולים להשתמש במים באיכות גרועה משום שאינם יכולים לצרוך  מים

 מינרלים או להתקין מערכות יקרות לטיהור מים בבית, ולעומתם אנשים בעלי יכולת כלכלית

גבוה יכולים להיטיב את המים.

. הכותבים תומכים בתפיסה הירוקה. הוכחות(יש לבחור רק שתיים):א .4
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 - בפסקה האחרונה הכותבים מדברים בגוף ראשון  "כדי שגם הדורות הבאים יוכלו

."אנוליהנות...ולא רק 

- השאלה הרטורית בפסקה האחרונה "האם אפשר גם אחרת?" - רצון לשינוי.

- הכותבים עצמם הם אקולוגיים ופעילי הסביבה.

- רוב הטקסט מתייחס לנזקים בשימוש לא מושכל במשאבי הטבע.

. התשובה תתקבל בתנאי שהיא מנומקת ומנוסחת כהלכה.ב

 מקרים של מסירת  משאבי טבע ציבוריים לשימושו של גוף פרטי.א.. 5

 בשל שאיבת יתר של מים הפוגעת במעיינות נובעים עד כדי התייבשותם.     ב.

 הבעיה: הידללות יערות הגשם  - כריתת יערות הגשםא. .6

 . ע"פ הנתונים בטבלה והן ע"פ המאמר, ניתן לראות ולהבין כי עם השנים הולכיםב.     

 ופוחתים שטחי יערות הגשם באזורים שונים בעולם עקב כריתת היערות. אמנם כריתתם

 מניבה רווח ממכירת העצים אולם התחדשותם אינו מהיר כקצב הכריתה וכך מידלדל

המשאב בקצב מהיר.

 שנה. 25.  שתי בעיות:  - אוכלוסיית הדגים הידלדלה - רבע ממה שהייתה לפני א .7

       - דגים מסוימים נעלמו או נמצאים בסכנת הכחדה.

. הסיבה לבעיות היא דיג יתר. ממשלות אפריקה מוכרות זכויות דיג רבות מדי. ב    

        גם במאמר הוזכרה התופעה של "מכירת" משאבי טבע ציבוריים לגופים פרטיים ע"י

הממשל.

 הבעיה המתוארת בקטע התפוצצות אוכלוסין על כדור הארץ.א. .8

 .  בכדי שהמשאבים המצויים יספיק לבני אדם רבים כל כך, יש לצמצם את ניצולם ב   

 בני האדם באופן שווה את הרווחים המופקים מהמשאבים. הטבע הוא פיקדון ולחלק בין 

 שישי  להשתמש בו בתבונה, כדי לאפשר גם לדורות הבאים ליהנות ממנו (לפי התפיסה

הירוקה).
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פרק ב - אוצר המילים והמשמעים, שם המספר ואותיות השימוש

 נקודות)26(

2 הגדרה מס. א. .10

  ברב מילים הינה הגדרה של נרדפות (מקורות) + הגדרה קלאסית3הגדרה מס. ב.       

(יתרונות או דברים בעלי ערך שניתן לנצלם.

  מין המילה ב"השאלה" בסוגריים ניתן ללמוד שהמילה משאב אינה רק במשמעותג.      

 פיסית פשוטה, אלא ניתן להשתמש בה גם בהשאלה, באופן מופשט לתחומים שונים כמו:

משאב כלכלי.

  פרטים דקדוקיים: שניעליך להשוות בין המילונים ע"פד.       

 שדה סמנטי: כלכלה - כסףא.  .11

   שימוש בזבזני, יקר, רכוש, בעלי קרקע,  גוף פרטי, זיכיון, אוצר המדינה, תפיסהב.       

כלכלית, צריכה, הכנסות, מניבה רווח

) נתונה בויכוח1. ( א.12

) שטחים שהעצים שבהם נכרתו.2  (ב.      

 . בזבוז – צמצום, אחיד-משתנה, תועלת-נזק, מים שפירים-מי-שופכין, מחסור-שפע,א .13

מתחדשים-יתכלו, ציבורי-פרטי, מבורך במשקעים-צחיחות

רב מיליםאבן שושןפרטים דקדוקיים

מציין (שם)לא מצייןחלק דיבר

לא מצייןסמיכות: יחיד ורביםנטיות
מין

שורש

מציין: זכר

מציין: מן שאב

מציין: זכר רבים

מציין: ש.א.ב
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. יתכלו – יאזלו, יגמרו, יהרסוב 

     השקפה – תפיסה, דעה, נקודת ראות

     רחבי ידיים – פתוחים, ענקיים

     להמירו - להחליפו

שמונָה) 1. (14

בּשני) 2      (

שתים) אלף תשע מאות תשעים ו3      (

. שמונה עשרה15

 נקודות)24 (פרק ג - תחביר ומערכת הצורות

תחביר

.  מורכב. א16

       פשוט

       איחוי

) קשר לוגי של ויתור1.  (ב     

) אף על פי ש, על אף, ולמרות זאת2       (

. משפט מורכב. קשר לוגי של תכלית. ג    

) משפט מורכב 1. (א. 17

) יש לתחום את הפסוקית - "שנשאבו ממאגרי מי תהום."2       (

)  בישראל - מ.פועל,  מים - נושא,  מי התהום - מ. שם (לוואי)3       (

. הדרך השנייה נכונה. ב    

) משאבי - נושא1. (א .18

)  משאבים -  לוואי2       (

)  משאבים - משלים פועל3       (
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) משאבי - נושא4 (

. מילת ההוספה "גם" מתייחסת למילה שאחריה:ב 

    - שאיבת יתר גורמת גם לנזקים לסביבה וגם לפגעים אחרים. 

    -  גם שאיבת יתר וגם פעולות נוספות גורמות לנזקים רבים לסביבה. 

) צירופי סמיכות: כריתת יערות,  מכירת עצים1. (א. 19

) שם ותוארו: אזורים טרופיים,  הפיתוח החקלאי, רווח מידי2       (

   שטחים חקלאיים (שם ותוארו)ב.     

       מבני ציבור (סמיכות)

מערכת הצורות

)  ניצול -  נצ"ל, מצילים1  (.20

) מתקשר - קש"ר,  תקשורת2       (

) לאפשר - אפש"ר,  מתאפשרים3       (

) ימשך -  מש"כ,  משך4       (

) יצור - יצ"ר,  יוצרים5       (

) מסתימת - סי"מ,  סיום6       (

) מתפקד - פיעל1. (. א21

) התפעל2       (

. פעל קל - כריתה, שאיבהב      

       פיעל - שיקום, קבלה

       הפעיל - הבט, הכחדה

3. א.  22

) בסיס וצורן סופי – ירחון, איכות1.  ב      

       שורש ומשקל – מפלס, התחדשות, שיטפון, זהיר

ון - משמעות של כתבי עתX) ירחון – ירח+2       
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ות - משמעות של שם מופשטX איכות – איך+

 מפלס – פ.ל.ס משקל מקטל

 התחדשות – ח.ד.ש משקל התקטלות

 שיטפון – ש.ט.פ משקל קיטלון

 זהיר – ז.ה.ר משקל קטיל

) שם תואר1. א .23

) פועל בהווה2       

) פועל בהווה3       

) שם עצם4       

) צורן נטייה1.  ב     

) צורן גזירה2       

בהצלחה!!! 
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