
פתרון הבחינה בעברית (לשון) – שאלון ב'  
חורף תשע"ב (2102) 

מוגש על ידי: שי אלבז-דרור, דפנה עמית ועופר שגיא, מורים בקידום.

הבנה והבעה –פרק ראשון 

 1שאלה 
שאין לאפשר לכל לכתוב ולדבר בשפתם הטבעית, כי אם יש טענתו המרכזית של כותב המאמר היא 

להתעקש על הנחלת שפה תקנית לכולם. הנימוק הוא ששפה תקנית שונה במהותה משפת הדיבור 
הטבעית, וכי היא המעידה על הזהות התרבותית. לדעתו של כותב המאמר, שליטה בשפה תקנית, 

זיקה לאוצרות התרבות ההיסטוריים של  תהפוך את האנשים שבחברה למשכילים ומתורבתים בעלי
החברה שלנו. כותב המאמר מוסיף, כי אדם המשתמש במשלבים התקניים של השפה, מגביר את 

 סיכוייו להשתלב במקצועות נחשקים בעתיד.

 2שאלה 
 אסעיף 

על כך שבמשלבים הלא כותב המאמר מנהל דיון נוקב עם בלשנים אחרים. הכותב מסכים עם הבלשנים 
, ואולי אף השפה הלא וסדר שאינם פחותים מאלה של השפה התקניתהיגיון יש תקניים של השפה 

 .תקנית היא הגיונית יותר

 סעיף ב
דבר בשפתו הטבעית, יכתוב ויילד כי יש להסכים לכך שכל מסכים עם הבלשנים הגורסים  אינוהכותב 

 אין לכפות עליו כללי שפה אחרים.כי ו

 גסעיף 
להציג את טענת המתנגדים –( 4תפקידה של פיסקה ז' במאמר הוא )

 3שאלה 
 א סעיף 

ד וכותב המאמר מבקר את הגישה המקובלת בלימודי הלשון העברית. כללי השפה התקנית שונים מא
שכללי השפה אינם שרירותיים, הוא המסר המועבר על ידי המורים אתנו, ומהשפה הטבעית של רבים מ

מובילים לתסכול בקרב התלמידים שמבינים שאי הבנת כללי  . מסרים אלהאלא יש בהם סדר והיגיון
 השפה נובעת מחוסר היכולת שלהם להבין אותם. 

 סעיף ב
המלצתו של כותב המאמר היא לנסות להפחית את מידת התסכול של התלמידים משיעורי הלשון 

העברית. לדעת כותב המאמר, אם יהיה ברור לכולם שהשפה התקנית אינה הגיונית או סדירה יותר 
ים וקלים להבנה, כך מאשר שפת הרחוב, ובהתאם אין ציפייה מהתלמידים שכל חוקי השפה יהיו טבעי



יהיה קל יותר גם להסביר ולהבין מדוע בכל זאת חשוב ללמוד את השפה התקנית. כותב המאמר מדגיש 
 כי תהליך הפנמת חוקי השפה התקנית קשה במיוחד, וכי לא ניתן להימנע לגמרי מקושי זה.

 4שאלה 
שלוש )יונות, -בני שנתיים יש לשבץ את שלוש הדוגמאות לשגיאות הנפוצות בעברית מלשונם של ילדים

בפסקה זו נטען כי הדוברים שואפים להגדיל את הסדירות בשפה, '. הביצות ועפרונות( כדוגמא בפסקה 
הן מילים שבהן צורת הריבוי )צורן הנטייה של מילים שלעיל שלוש הוזו הסיבה לחלק מן השגיאות. 

לה בנקבה, ואילו הסיומת מילה יונה היא מיה :גמהלדו .הרבים( אינה מתאימה למינו של שם העצם
 היא הסיומת האופיינית לזכר )יונים(. התקנית שלה בריבוי

 5שאלה 
 סעיף א

)סלנג(, אולם  סביר להניח, כי החייל היה טוען להגנתו במשפט כי אומנם הוא השתמש בשפת רחוב
יש לאפשר לכל אדם להתבטא בשפתו הטבעית.  ,שפה זו לא פחות הגיונית או סדירה מהשפה התקנית

כחיזוק לדעתו, החייל היה מציג את דעתם של בלשנים רבים הגורסים שאין לכפות על האדם את כללי 
 השפה, וכי יש לאפשר לכל אחד לדבר בשפתו הטבעית. 

 סעיף ב
הכותב מדגיש במאמרו את הגישה כותב המאמר היה מסתייג מאופן פנייתו של החייל אל הרמטכ"ל. 

שלפיה השפה היא אחת הנשאים החשובים ביותר של זהות תרבותית, והשימוש בה כפוף לנורמות 
מקובלות של שימוש. לפיכך, השימוש שעשה החייל בשפה אינו תואם לנורמות המקובלות של פנייה 

 .לבעל סמכות

תחביר -פרק שני 

 )שאלת חובה( 8שאלה 
 סעיף א

I –  הטענה הזו מבוססת על חוסר הבנה עמוק, מכיוון שלשאלה אם חברה צריכה להתעקש על הנחלת
 מורכבמשפט  – שפה תקנית אין שום קשר למדע הבלשנות.

: מכיוון שלשאלה אם חברה צריכה להתעקש על הנחלת שפה תקנית אין שום פסוקית סיבה מורכבת
 קשר למדע הבלשנות.
: אם חברה צריכה להתעקש על הנחלת שפה תקניתבתוכה פסוקית לוואי

 סעיף ב
 שאלה = נשוא

ערכים = חלק מלוואי כולל

 סעיף ג
מכיוון שלשאלה אם חברה צריכה להתעקש על הנחלת הטענה הזו מבוססת על חוסר הבנה עמוק, 

שפה תקנית אין שום קשר למדע הבלשנות אלא זו שאלה של נורמות חברתיות ושל ערכים תרבותיים.



 9שאלה 
 סעיף א

 הפסוקית בכל אחד מן המשפטים היא:
I - אילו הייתה השפה רק מכשיר תקשורת יעיל 

II - ונית יותר מאשר שפה הרחובאם יהיה ברור שהשפה התקנית אינה הגי 
 ובתוכה הפסוקית: שהשפה התקנית אינה הגיונית יותר מאשר שפת הרחוב.

III –  פסוקית ראשונה: העומדת לדיון; פסוקית שנייה: אם יש יותר היגיון בשפה התקנית מאשר בשפה
 תקנית.-הלא

 סעיף ב
I -  אילו הייתה השפה רק מכשיר תקשורת יעיל, לא הייתה סיבה להתעקש על סיבה תקנית בכתיבה

 ובדיבור.
II – .אוירת הלימוד תשתפר אם יהיה ברור שהשפה התקנית אינה הגיונית יותר מאשר שפת הרחוב

 סעיף ג
 שתי אופציות:

משום שהשפה היא רק מכשיר  : אין סיבה להתעקש על שפה תקנית בכתיבה ובדיבוראפשרות ראשונה
 תקשורת יעיל.
: יש סיבה להתעקש על שפה תקנית בכתיבה ובדיבור משום שהשפה אינה רק מכשיר אפשרות שנייה
תקשורת יעיל.

11שאלה 
סעיף א

התפקיד התחבירי של המילה המילה המציינת את הגוף הראשון מספר המשפט

Iלוואישלי

IIנושאאני

IIIהסגרלדעתי

IVמושאלי

 סעיף ב
 במבט לאחור מובן היום שבבסיס ההרגשה היה קונפליקט אמתי.

הפיכת המשפט לסתמי נותנת לו אופי כללי, אובייקטיבי כך שהוא חל על כולם ולא רק על הדובר של 
 המשפט.

 סעיף ג
השימוש בהסגר מאפשר לכותב להסתייג מן הדברים ולהציגם רק כעמדתו ולא כאמת מוחלטת. 



 11שאלה 
 סעיף א

היית כאן היינו יכולים לנסוע לים. לוחבל.  –הלכת לפגישה כשיעלי, הייתי אצלך בדיוק  (0)

 נצא הערב לסרט. –תחזרי, ואם תרצי כשלא נורא, התקשרי אליי 

 דרך אגב, סרטם של חברינו היקרים הורד מהמסך אחרי שבוע בלבד!
 נדבר, יוני.

 אינן מתקשרות למילות שאלה )למעט 'מה' או 'מי'(מתי ש אינה תקינה כי מילות שעבוד  (2)

השגיאה נובעת מאי התאמה של הנושא והנשוא. הנושא "סרטם" הוא ביחיד והנשוא "הורדו"  (3)

 הוא ברבים )והוא צריך להיות ביחיד(.

 סעיף ב
לפני נושא אין מילת יחס.

 12שאלה 
 סעיף א

I- של השפה. תקניים-חידושים לשוניים מתחילים את חייהם במשלבים הלא 

II- .חידושים לשוניים הם הגיוניים להפליא מעצם טבעם 

III- .חידושים לשוניים עולים במוחם של דוברי השפה המבקשים להגדיל את הסדירות בה

 סעיף ב
פסוקית  –תקניים של השפה" -פסוקית ראשונה: "שפעמים רבות מתחילים את חייהם במשלבים הלא

 לוואי
 פסוקית לוואי –הסדירות בה" פסוקית שנייה: "המבקשים להגדיל את 

 סעיף ג
 חידושים לשוניים מעצם טבעם הם הגיוניים להפליא, ולכן הם עולים במוחם של דוברי השפה.

תרומת הפסוקיות: השימוש בפסוקיות הלוואי מאפשר לדובר לספק מידע רב יותר לגבי תוכן המשפט.

 13שאלה 
 סעיף א

 משמעות המילה "יש" היא "צריך". IIבמשפט מספר 
המילה "יש" היא במשמעות של "קיים". IV-ו I ,IIIבמשפטים 

סעיף ב
I – נשוא

II – נשוא
III – אוגד



מערכת הצורות –פרק שלישי 
)שאלת חובה( 14שאלה 
 סעיף א

גזרת עי"וגזרת ל"י/ל"הגזרת חסרי פ"נהצורות

מבין, מעוררהשתנתה, ניסו, נדמהנַתןהפועל

תחושההקניית, הגיון, רצון, מוריםגישה, מבטהשם

 סעיף ב
להשתיך = ש.י.כ; דיון = ד.י.נ; מוסיפים = י.ס.פ; זכות = ז.כ.י/ה

 15שאלה 
 סעיף א
נַע, בבניין נפעל (0)  ְלִהמָּ

ִבין < הבנה; ְלהֹוִכיַח < הוכחה (2) נַע < הימנעות; ְלהָּ להרפות < הרפייה; ְלִהמָּ

 סעיף ב
 : אמי מסירה את השמיכה מעליי.משפט ראשון
 : השחקן ביצע מסירה שהכריעה את המשחק.משפט שני

שימו לב: כל משפט תקין שיבטא את שתי המשמעויות השונות של המילה יתקבל.

 סעיף ג
הפעלים הסבילים הם:

ֳעַבר  -  הָּ

 ְמיֶֻחֶסת -

 ְמזֶֹהה -

 11שאלה 
סעיף א  (0)

ִהכָּנְסּו, ִהכָּנְסּו -

 אחזור -

 ְגֵדלָּה -

  (2)סעיף א
הדוגמה השלישית )גודלת( עשויה לחזק טענה זו, משום שיש בה שגיאה שנובעת מניסיון ליצר סדירות 

 השוואה לצורות אחרות באותו בניין ובאותו זמן, כגון: שומרת, אוכלת, לומדת( –בשפה )כלומר 

  (0)סעיף ב
 ְמֻתְרֶבֶתת:

ת' השלישית מוספית )צורן נטייה לציון נקבה(-ה, שורשיתת' השנייה -ה, ת' הראשונה שורשית-ה



  ( 2)סעיף ב
 זהו שורש תנייני שנוצר באופן הבא:

שורש ר.ב.י/ה < שם העצם המקשר 'תרבות' < ת.ר.ב.ת

 11שאלה 
 סעיף א
 תהּודַ זְ הִ  (0)

תמּותְ רָּ הֵ  (2)

 תרּובֵ ח   (3)

 תיבּושִ ח   (4)

 העָּ פָּ ֹוּת (5)

  (0)סעיף ב
 יוצא דופן בדרך התצורה: מועדון

  (2)סעיף ב
דרך התצורה המשותפת לשלושת השמות האחרים: שורש במשקל

18שאלה 
סעיף א

שמות שאותיות המ"ם בהם הן 
 שורשיות

שמות שאותיות המ"ם בהם אינן 
 שורשיות

שמות שיש בהם גם מ"ם 
שורשית וגם מ"ם שאינה 

 שורשית

ִממּוׁש
סֶֹרת מָּ

ר ִמְספָּ
ן מּובָּ

ִמְׁשַלִבים

ֻמְסכָּמֹות
ע ַמְׁשמָּ
ם מֹוחָּ

 סעיף ב
 תקני, הגיוני, סדיר, רב, לשוני (0)

 : הגיוני, לשוניבסיס וצורן סופי: סדיר, רב; שורש במשקל (2)

ניתן לראות כי שמות תואר בעברית נוצרים בדרכים מגוונות. (3)


