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פתרון הבחינה בעברית (שאלון א')  
חורף 2102 

נכתב על-ידי: סהר שוקר, דפנה עמית ועופר שגיא, מורים ללשון בקידום 

 ה והבעההבנ –פרק ראשון 

 0שאלה 
שתי הסיבות העיקריות לכך שהמנהיגים שאפו להפוך את העברית לשפה העיקרית של היהודים בארץ 

 :הן
ליצור עם אחד הדובר . אחד של כולם" כור היתוך"הרצון להוביל למדיניות של  :סיבות אידיאולוגיות. א

 . באותה לשון ובעל תרבות אחת
ולפיכך יש להטיל , שפה משותפת לכל הקהילות הלשוניות תקל על התקשורת :סיבות של נוחות .ב

 . מגבלות על שפות אחרות

 2שאלה 
 סעיף א

פי סדר של השפה המדוברת -השפות הובאו בסדר המופיע במאמר משום שהן מסודרות על, דעתיל
 .הסימנים בישראל שפת -ועד לשפה שמשמשת את המגזר הקטן ביותר עבריתמה ביותר בישראל

 (המשך הפתרון בעמודים הבאים)
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 סעיף ב
 :השלמת טבלה 

 אמהרית אנגלית רוסית ערבית עברית

מספר 

 מליון 6-כ הדוברים

 400-מליון ו-כ

 אלף

 40,000 מליון-כ

של  המעמד

השפה 

שפה רשמית 

 ונפוצה ביותר

השפה 

הרשמית 

 השנייה

חלק 

מההודעות 

הרשמיות 

מתפרסמות 

בה מאז שנות 

 00-ה

הזרה  השפה

 הראשית

מדוברת בפי 

הקהילה 

 יתהאמהר

מקומה של 

השפה 

במערכת 

החינוך 

רוב הלימודים 

במערכת 

החינוך 

. נלמדים בה

יש מערכת 

חינוך 

 ממלכתית

להיבחן יתן נ

בבחינות 

רשמיות של 

מערכת 

 החינוך

נלמדת 

כמקצוע חובה 

 'ד-'מכיתות ג

להיבחן יתן נ

בבחינות 

רשמיות של 

מערכת 

 החינוך

השימוש 

בשפה בערוצי 

 השידור

בשפה זו 

מתנהלים 

ערוצי השידור 

הממלכתיים 

 .והציבוריים

ישנם ערוצי 

שידור 

ציבוריים 

 .ממלכתייםו

ישנם ערוצי 

שידור 

 .ברוסית

" קול ישראל"

ברדיו משדר 

בשעות 

. מסוימות ביום

יש ערוצי , וכן

 .שידור בשפה

 גסעיף 
ארגון המידע בטבלה הינו . ארגון המידע באמצעות טבלה עוזר בהשוואה בין השפות השונות

 .יפתוחזותי ומקל על ההתמצאות במידע ובשל/ויזואלי
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 3שאלה 
 אסעיף 

לפיכך הוטלו מגבלות , בשנים הראשונות לקום המדינה היה מאמץ להפוך את העברית לשפה העיקרית
המדיניות  - היחס כיום השתנה כלפיהן, לעומת זאת. שפות מוצאם של העולים, .על שימוש בשפות זרות

. חנות בשפות שונותישנה אפשרות להיב. ושירותים שונים של מוסדות המדינה קיימים בשפות העולים
פקידים ששירתו עולים דוברי , במשרד הקליטה הם זכו לשירות ברוסית ובאמהרית: "דוגמה לביסוס

 (.33-36שורות ". )רוסית קיבלו שיעורים ברוסית

 ב ףסעי
 1הצעה 

הסיבה . מוצאםלפיו לעולים חדשים ישנה אפשרות לקבל שירותים בלשון , אני תומך בשינוי המדיניות
מלווה אותם כן משום שנפשיים ופיזיים ו: איתם הם מגיעיםששלעולים חדשים יש קשיים רבים  לכך היא

במשרדי  כגון ,ית בתקשורת ובמוסדות השוניםלכן צריך לאפשר להם קליטה הדרגת. תחושת זרות
 .הקליטה

 2הצעה 
ולכן חובה לשמר , צביונה היהודימשום שלדעתי מדינת ישראל צריכה לשמור על , אני מתנגד לשינוי זה

על השפה בהדרגה השפות האחרות תשתלטנה שאם לא כך , את השפה העברית כשפה הראשית
 . יוצר עם אחד שדובר את אותה לשון" כור היתוך. "העברית

 4שאלה 
לעומת . פי חוק-בתקופת שלטון המנדט הבריטי הייתה האנגלית מוגדרת כשפה הרשמית והמחייבת על

אך אינה , באופן חוקי היא עדיין מוגדרת כרשמית, כיום מעמדה של השפה האנגלית אינו ברור, זאת
אין  גם ביחס לנאומים בשפה האנגלית. קשרים דיפלומטיים או סחר: כגון, בשימוש אלא לקשרי חוץ

 .   החלטה רשמית

 5שאלה 
מפסיקות וחוקים עולה כי . המדיניות הלשונית של מדינת ישראל כיום מורכבת ואינה מוגדרת בחוק אחד

ניתן . העברית היא השפה העיקרית -אך אינן שוות מעמד, העברית והערבית הן השפות הרשמיות
. והבולט הוא בשפה העבריתאך הכיתוב הראשון , בו מופיע כיתוב בשתי השפותשלראות זאת בשלט 

אבל למעשה משמשת , אמנם במסגרת החוק היא עודנה רשמית, גם מעמדה של האנגלית אינו ברור
 . ובשלטים כמו בשלט המצולםתרופות , מזון, בעיקר לצרכי חוץ
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 עה לסיכוםהצ - 6שאלה 

 השפות הרשמיות של מדינת ישראל
 30-בישראל מדוברות כ. ר השפות המדוברות בההרכבה המגוון של אוכלוסיית ישראל מתבטא במספ

 .רובן בקהילות עולים ומהגרי עבודה, שפות

 :הן הרשמיותהשפות 

 השפה העברית
ערוצי , מערכת החינוך. שישה מליון דובריםמדוברת בפי כ, השפה הרשמית והנפוצה ביותר בישראל

 .השידור הממלכתיים והציבוריים מתנהלים בה
 ערביתהשפה ה

ישנה . דוברים שכמעט כולם ילידים 400,000-מדוברת בפי מליון ו, השנייה בישראלהשפה הרשמית 
 .מערכת חינוך ממלכתית וערוצי שידור בשפה

 אנגליתהשפה ה
 .ונלמדת כמקצוע חובה במערכת החינוך, השפה הזרה הראשית בישראל

 המספר שם ;המילים והמשמעיםאוצר  –פרק שני 

 7שאלה 
 סעיף א

 (מחוקק ועצמאי, נים לשלטון מרכזיארץ אשר תושביה נתו) 1מספר הגדרה  –הגדרה קלסית 
 (פלך, נפה, גליל, מחוז) 3מספר הגדרה  –הגדרה על דרך הנרדפות 

 סעיף ב
 .4-ו 3שאינן רווחות בימינו הן משמעויות מספר  'מדינה'המשמעויות של המילה 

 סעיף ג
מזהים את חלק הדיבור על פי ואנו , שם עצםאבן שושן אינו מציין את חלק הדיבור : עצםשם  – מדינה

 (.'נ) ציון המין הדקדוקי
 .שם תוארלציון חלק הדיבור  'תמציין את האות המילון  :שם תואר – מדיני

 סעיף ד
אינו מציין מילון אבן שושן כאשר . הוא לשון המקראהרובד  –לקוחה מרובד קדום יותר  'מדינה'המילה 

' מדיני'המילה . יא שהמילה לקוחה מרובד לשון המקראמשמעות הדבר ה, מפורשות את הרובד הלשוני
 .לשון המקרארובד שהוא רובד מאוחר יותר מ, היא מרובד ימי הביניים
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 8שאלה 
פיזית למשמעות -ישנו מעתק ממשמעות ראשונית)השאלה / מטפורה / השינוי הוא מעתק סמנטי 

 (.מופשטת-חברתית

 9שאלה 
 סעיף א

 לשון שדוברה בארץ שממנה באו העולים( 2)

 סעיף ב
 ייסוד( 4)

 01שאלה 
ניגוד .א
ניגוד .ב

 נרדפות .ג
(הכללה ודוגמה) היכללות .ד

 00שאלה 
 תפקיד, אימה, אחריות, להטיל מס

 02שאלה 
 סעיף א

רהאלפיים ואחת עש, בארבעה בספטמבר (1)
 אחת, השמוֶנ (2)

 סעיף ב
 עשרת אלפים
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 ומערכת הצורותתחביר  – פרק  שלישי

 תחביר

 03שאלה 
 סעיף א

I – והיא מורכבת יחסית, המדיניות הלשונית של מדינת ישראל אינה מוגדרת בחוק אחד. 
 (איחוי)משפט מחובר 

 דיניות הלשונית של מדינת ישראל אינה מוגדרת בחוק אחדהמ: איבר א
 היא מורכבת יחסית: איבר ב

 (לוואי)משלים שם = מדינת ישראל 

II –  גלי העלייה מסוף שנות השמונים השתנתה לחלוטין מדיניות הממשלה כלפי השימוש בעקבות
 .העוליםבשפות 

 משפט פשוט
 נושא= מדיניות הממשלה 

III – מקבלים שיעורים ברוסית, המשרתים עולים חדשים מברית המועצות ,פקידים. 
 משפט מורכב

 המשרתים עולים חדשים מברית המועצות: פסוקית
 משלים פועל= עולים חדשים 

 04שאלה 
 סעיף א

 נכוןהמשפט  (1)
 נכוןהמשפט  (2)
 המשפט אינו נכון( 3)

 ף בסעי
 יצירת חברה מלוכדת, כור היתוך חברתי: שילוב של סמיכות ושם ותואר(1)
 יצירת החברה המלוכדת; כור ההיתוך החברתי: הצירופים המיודעים( 2)

 05שאלה 
 סעיף א

 (איחוי)מחובר  (1)
 היא; שפתם (2)
 מוכרת, מכונה (3)
המדינהעם רשויות , תקשורת, החירשים, של הישראלים (4)
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 סעיף ב
 ויתור: היחס הלוגי; למרות זאת: מילת קישור: 1זוג 
 סיבה ותוצאה: היחס הלוגי; כתוצאה מכך/ולכן :מילת קישור: 2זוג 

 06שאלה 
 סעיף א

I -  משלים פועל= להודעות הרשמיות 
 (לוואי)משלים שם = הרשמיות 

 נשוא= מצורף 
 נושא= רית תרגום לעב

 (לוואי)משלים שם = לעברית 

II –  נושא= ישראל המיוחד של אוכלוסיית הרכבה 
 (לוואי)משלים שם = המיוחד 

 (לוואי)משלים שם = של אוכלוסיית ישראל 
 נשוא= מתבטא 

 משלים פועל= במגוון שפות 

 סעיף ב
 IIIהסימון הנכון הוא סימון 

 הצורות מערכת

 07שאלה 
 (!שונים םמשלושה בניינישלושה שמות פועל יש להציג : לבשימו ) – סעיף א

שם פעולה מאותו  הבניין השורש שם הפועל
 שורש ומאותו בניין

 יצירה קל ר.צ.י ליצור

 מיזוג פיעל ג.ז.מ למזג

 מימוש פיעל ש.מ.מ לממש

 התנתקות התפעל ק.ת.נ להתנתק

 אימוץ פיעל צ.מ.א לאמץ

 שימור פיעל ר.מ.ש לשמר

 סעיף ב
 ללֹכ  ת  ( 1: )צורת העתיד נסתרת
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 08שאלה 
 סעיף א

 פעיל או סביל: משמעות הפועל הבניין הפעלים

 סביל נפעל תדֶ מֶ ל  נ 

 סביל הופעל תרֶ כֶ מ  

 סביל נפעל נּות  נ 

 פעיל פיעל יםב  י  ח  מ  

 פעיל הפעיל יםיר  ת  מ  

 סביל פועל הל  ט  ב  

 יף בסע
נתנו> תנו ינ; מכירה> כרת ומ; למדה> נלמדת ; ביטלה> בוטלה  (1)
 מותרים> מתירים ; מחויבים> מחייבים  (2)

 09שאלה 
 סעיף א

 צורן גזירה ייהצורן נט

 יתעבר   תפסיקֹו

 ןתקנֹו יםמסמכ  

 סעיף ב
 ריבויצורן  –מסמכים /פסיקות (1)
אוספים –תקנון  ;שפות –עברית  (2)

 יף גסע
 'מדינה'משום שהוא מייצר שם תואר כשהוא מתווסף לבסיס , צורן גזירההוא  'מדיני'הצורן במילה 

 ('משבר מדיני'בצירוף  לדוגמה)

 21שאלה 
 יף אסע

 שאילה מלעז בסיס וצורן שורש במשקל

 הרכב
 מערכת
 מבחן
 פקיד
 רתתקשֹ

 ילידי
 איכות

 דיפולמט
 מיליון

 סעיף ב
 איכות/ילידי (1)
 אימדינ  (2)

, איכגון עיתונ , משמעות של בעל מקצועמציין שהצורן הסופי שלה המילה נבחרה משום 
 .שם תואר ןמציי 'ימדינא  'הצורן הסופי של המילה . איספורט  
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 סעיף ג
(.נוטריקון) שפת הסימנים הישראליתהמילה נוצרה מראשי התיבות של המילים 


