
(, שאלון א'בלשון )עברית הבגרות בחינת – פתרון צעתה

120, 022200 שאלון– 1023 קיץ

הצעת הפתרון הבחינה בלשון נכתבה על-ידי דפנה עמית, שי אלבז-דרור ועופר סלמן שגיא, 

מורים ללשון עברית בבתי הספר של קידום. 

הבנה והבעה –פרק ראשון 

 :2שאלה מספר 

: יהודים שנאלצו להמיר את דתם, אך המשיכו לראות עצמם יהודים, ובהתאם קיימו את מצוות היהדות  (2פרט מידע )

 בסתר.

 דונה גרציה הייתה בת למשפחת אנוסים, שקיימה את מצוות היהדות בסתר. דוגמה מן המאמר:

: האנוסים התחתנו בינם לבין עצמם. (1פרט מידע )

: דונה גרציה נישאה לפרנסיסיקו מנדס, שהיה אף הוא בן למשפחת אנוסים.דוגמה מן המאמר

1שאלה מספר 

שמות הערים שבהן שהתה או עברה דונה גרציה :

 . ליסבון1

 . לונדון2

 . אנטוורפן3

 . ונציה4

 . פררה 5

 . סלוניקי6

. קושתא/איסטנבול.7



3שאלה מספר 

לאחר מות בעלה של דונה גרציה עברו לשליטתה הון המשפחה וניהול העסקים שלו. מהר מאוד התגלו אצלה מספר 

 כישורים : יוזמה, פיתוח, ארגון, ניהול ונחישות.

4שאלה מספר 

היהודי  הפעילות של דונה גרציה בפררה ובאיסטנבול באה לידי ביטוי בהקמת מטה מרכזי לטיפול בבעיות העם

וקהילותיו בכל אירופה, כתיבת ספרי קודש במימונה וביוזמתה ובתרגום התנ"ך לספרדית. )בפררה(. בנוסף, דונה גרציה 

הקימה את מוסד "הישיבה" ואף ייסדה בתי כנסת, פדתה שבויים, העניקה צדקה לעניים, ותמכה בבתי חולים, בבתי 

בר זה התאפשר בזכות העובדה שהשלטונות בפררה ובאיסטנבול כנסת ובבתי ספר ברחבי האימפריה העותומאנית . ד

אפשרו לה ולאחרים לחיות כיהודים ובכך לחזור ולקיים חיים גלויים נורמאליים כיהודים. זאת בניגוד למקומות 

הקודמים שהתגוררה בהם אז נאלצה לפעול בחשאי ולהסתיר את יהדותה בשל רדיפות האינקוויזיציה שפעלה נגד 

 די למנוע מהם לקיים את מצוות היהודים.האנוסים כ

 5שאלה מספר 

דונה גרציה עיצבה את חייה כאשת עסקים מצליחה והשפיעה על סביבתה בכל מקום שבו הייתה, גם אם השלטונות 

רדפו שם את האנוסים וניסו למנוע מהם וממנה לקיים את מצוותיהם. לצד הצלחתה העסקית פעלה כל העת בחשאי  

ם ואנוסים, תרמה כספים רבים לנזקקים, חיזקה את דתם ואף עודדה יהודים רבים לעלות לארץ ישראל. להצלת יהודי

דונה גרציה בהחלט לא הסתפקה "בלעשות לביתה" )יצירת הון אישי(, כי אם שינתה את המציאות של רבים בזמן שבו 

 חיה. 

6שאלה מספר 

ומעריץ. לכך יש מספר הוכחות מן המאמר:היחס של  כותב המאמר הוא חיובי, אוהד, מעריך 

 (22אשת עסקים מצליחה )שורה  .א

 (23מארגנת ומנהלת בנחישות )שורה  .ב

 (41מנהיגות של אישה יהודייה )שורה  .ג

(46-47השם דונה גרציה נישא בהערצה )שורות  .ד

 (72תופעה יוצאת דופן )שורה  .ה



מטלת סיכום - 0שאלה מספר 

את פעילותה של דונה גרציה  יםמתארוהקטע הנלווה אליו "החרם על אנקונה" דונה גרציה שלא הכרתם" "המאמר 

דונה גרציה פעלה בחשאי להצלת יהודים ואנוסים אשר נדדו ממקום למקום על פי המאמר, למען בני עמה היהודים. 

הם. בנוסף, בעקבות רדיפות האינקוויזיציה, ואף נאבקה בשלטונות שביקשו להוציא להורג יהודים בשל קיום מצוותי

היא הקימה מטה מרכזי לטיפול בבעיות העם היהודי ברחבי אירופה, יזמה ומימנה כתיבת ספרי קודש, הקימה מוסדות 

, ואף פעלה לעידוד עלייתם של יהודים ובתי כנסת, פדתה שבויים ותרמה כספים רבים לנזקקים, לחולים ולבתי ספר

ה פעלה גם למען יהודי אנקונה האנוסים, בין היתר באמצעות הטלת . מן הקטע הנלווה עולה כי גרציארץ ישראלרבים ל

 חרם שהביא לשיתוק הנמל.

אוצר המילים והמשמעים ; מילות היחס –פרק שני 

  8שאלה מספר 

  .3הגדרה מספר  .א

הרובד הלשוני הוא לשון חז"ל.

.3הגדרה מספר  .ב

.1הגדרה מספר  .ג

של הפועל. השני, מילות יחס מוצרכות )את, ב, עם( של שם : הראשון, צורת הנטייה שני פרטים דקדוקיים .ד

 הפועל.



  9שאלה מספר 

.5משמעות מספר  .א

.8משמעות מס'  .ב

 20שאלה מספר 

 מילים נרדפות: .א

הוראות/הנחיות. -זוג ראשון 

 נסתרות/עלומות. –זוג שני 

 מילים מנוגדות: .ב

 אמיד/עני          

ביד רחבה/ביד קמוצה, בקמצנות        

 22שאלה מספר 

מוקד משיכה. –אבן שואבת  .א

מפעל הקמת האוטונומיה ליהודים בטבריה בעידודה, ביוזמתה ובמימונה של דונה גרציה פסק  -ניקטע באבו  .ב
 .בעקבות מותה הפתאומי בתחילתולחלוטין כשהיה 

21שאלה מספר 

אתכםא. 

אצלם    

בלעדיו   

( בעקבותיה1)ב. 

( בשבילם2)    



תחביר ומערכת הצורות – 3 פרק

23 מספר שאלה

 המשפטים הפשוטים בקטע:  א.

בפררה הוקם בידי דונה גרציה מטה מרכזי לטיפול בבעיות העם היהודי בכל אירופה. -

 נושא: מטה

 נשוא: הוקם

 פעילותה זכתה לגילויי הוקרה רבים. -

 נושא: פעילותה

 נשוא: זכתה

שנות גלות; רישיון 1511המילים שהן משלימות פועל הן: לאחר ב. 

 משלימי השם במשפט הם:ג. 

הסיומת   ם של המילה סובלנותם

 של המנהיגים  -

 העותמאנים -

 העם  -

 הנרדף -

 חיים  -

 נורמליים -



24 מספר שאלה

השלישי: הפסוקית במשפט הראשון: פסוקית משלימת שם; במשפט השני: פסוקית משלימת שם; במשפט  .א
 פסוקית משלימת פועל

ב. 

נולדה –דונה גרציה; נשוא  –במשפט הראשון: נושא 

 פעלה –היא; נשוא  –במשפט השני: נושא 

 נשוא  –נושא; עזבה  –במשפט השלישי: האישה 

25 מספר שאלה

.א

 המילה במשפט הראשון: בשל; המילה במשפט השני: גרם ל (1

; התוצאה במשפט השני: הפסקת 1536דונה גרציה את פורטוגל בשנת התוצאה במשפט הראשון: עזבה  (2
 הבנייה בטבריה

 המילים שיכולות להחליף את המילה 'מחמת': בגלל; עקב .ב

26 מספר שאלה

.א

"אנחנו בעמותת דונה גרציה נמשיך להנציח את מורשתה ופועלה של הגבירה בפעולות שונות ובפסטיבל  (1
 להודות לעיריית טבריה ולכל המשתתפים בעשייה להצלחת הפסטיבל".ברצוני שנתי. 

שני סימנים לזיהוי הדיבור הישיר:

הנקודתיים והמירכאות -

שימוש בגוף ראשון )אנחנו, נמשיך, ברצוני( -

בסיום פסטיבל דונה גרציה שנערך השנה סיפרה מארגנת הפסטיבל כי האירוע נחל הצלחה רבה והוסיפה כי  (2
דונה גרציה ימשיכו להנציח את מורשתה ופועלה של הגבירה בפעולות שונות ובפסטיבל שנתי.  הם בעמותת

 כמו כן ביקשה מארגנת הפסטיבל להודות לעיריית טבריה ולכל המשתתפים בעשייה להצלחת הפסטיבל.

הכותרת היא צירוף של סמיכות פרודה ואינה משפט, מפני שאינה מכילה נושא ונשוא. .ב

מיכות: מוזאון דונה גרציה; מנהיגות נשיםצירופי ס .ג



20 מספר שאלה

א. 

צורת פועל נוספת שם הפעולההבנייןהשורשהפועל
 מאותו בניין

רפיזורפיעלהר  ז  פ   ַפזֵּ נ 

יקּוהדלקההפעיליקּול  ד  ה   ל  ַתד 

קֹותהסתפקותספ"קהק  פ  ַת ס  ה   ַתפ  ס  מ 

ַתקפועלשת"קקַת ש   ש  ת 

ההפעילנכ"רםת  ר  כַ ה   ר  יםַהכ  יר  ַמכ 

קּו ב  ד  ב. צורת עתיד נוכחים של דבקו: ת 

28 מספר שאלה

   .א

 שני פעלים בבניין התפעל: התהלכה, מסתכל -

 פועל אחד בבניין הפעיל: הצליחה -

 פועל אחד בבניין נפעל: נשלט -

הפועל הסביל: נשלט, הפועל הפעיל שלו: שלט .ב

 התהלכה, הצליחה .ג

 שם הפועל: לפלס, בניין: פיעל .ד



29 מספר אלהש

א. 

שורש ומשקל )גזירה 
 מסורגת(

בסיס וצורן סופי )גזירה 
 קווית(

שאילה מלעז הלחם בסיסים

מסע

יתרון

מפעל

מנהיגות

ספריה

פסטיבלמחזמר

בנק

מיון השמות לפי בניינים: .ד

 נדידהתמיכה, קל: 

הצלההפעיל: המשך, הדפסה, 

 פיעל: בקשה, סיכון

10 מספר אלהש

א. 

מילים שבהם הצורן הוא צורן נטייהמילים שבהן הצורן הוא צורן גזירה

גברי

משפחתי

פתאומי

ילדותי

ביתי

 ב. 

( משמעות צורן הגזירה: שם תואר1)

 ( משמעות צורן הנטייה: שייכות2)


