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הצעת הפתרון הבחינה בעברית (שאלון ב) נכתבה על-ידי דפנה עמית, שי אלבז 

ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של קידום. 

הבנה והבעה –פרק ראשון 

הבנה –חלק א' 

2שאלה מספר 

" היא שניסויים דווקא כן לניסויים בבעלי חיים!  -שטיפת מוח המרכזית של כותב המאמר  הראשון: "הטענה  .א

 . ולפיכך יש להמשיך לבצעם בבעלי חיים תורמים רבות למין האנושי

שניסויים בבעלי חיים מאפשרים פיתוח של תרופות ותהליכי עזרה רפואית לדבריו הוא  הנימוק הראשון

כדור ויטמין אשר התקבל מניסויים שנערכו מתקדמים ביותר ונחוצים למין האנושי )לדוגמה אמירתו על כל 

כגון בגוף האדם תהליכים בסיסיים ניסויים בבעלי חיים מאפשרים הבנה שח הוא ש נימוק נוסף .(חיים-בבעלי

 .ת דם, חילוף חומרים של סוכרים ועודקריש

היא שניסויים בבעלי חיים  המוצא האחרון?" –"ניסויים בבעלי חיים  הטענה המרכזית של כותב המאמר השני

 .ביצועםעל הנסיינים להצדיק את שאמורים להיות המוצא האחרון, ו

אדם הכולא עכבר, מרעיל אותו, שפעולה חריפה הפוגעת קשות בבעל חיים )גודמת לדבריו הוא  ראשוןהנימוק ה

הוא שמרבית  נימוק נוסף הסבר משכנע שדבר זה נחוץ למין האנושי. (מחייבתהורג אותו וחותך את איבריו

ים מתוך סקרנות אינטלקטואלית, ולא מתוך וודאות מוחלטת שאותם ניסויים חי הנסיינים עוסקים בבעלי

 יובילו לפריצת דרך מדעית.

  :1מספר טענת המתנגדים במאמר  .ב

 .החוקרים הם אנשים אכזריים המבצעים את הניסויים להנאתם

 ידי  הכותב:-עלטענת המתנגדים הפרכת 

 החיים.-רוב, אם לא כל החוקרים, מבצעים את הניסויים תוך הקפדה על מזעור הסבל שנגרם לבעלי

 :2טענת המתנגדים במאמר מספר 

י אשר עשוי להוביל לפיתוח יישומי שיתרום לבני האדם.ישנה סבירות שהניסוי עשוי לתרום להבנת רעיון מדע

 ידי הכותב:-המתנגדים עלטענת הפרכת 

חיים בריא ולגרום לו מחלה קטלנית.-סבירות זו בוודאי אינה מצדיקה לקחת בעל



1שאלה מספר 

בהם,  שני כותבי המאמר מסכימים כי יש למצות את כל האמצעים שאינם פוגעים בבעלי החיים קודם לניסויים .א

ולמזער את הפגיעה בהם עד כמה שאפשר. במאמר הראשון כותב המאמר מציין כי מרבית החוקרים מבצעים 

את הניסויים תוך הקפדה על מזעור הסבל שנגרם לבעלי החיים. במאמר השני כותב המאמר מציין שכולם 

 חיים צריכים להיות לכל היותר המוצא האחרון.-מסכימים שניסויים בבעלי

מאמרים הכותבים רומזים להתנהגות צבועה של בני האדם: במאמר הראשון הכותב מציין כי אותם בשני  ה .ב

מתנגדים לניסויים בבעלי החיים בבואם לקבל עזרה רפואית, לא יתנגדו לקבל טיפולים שפותחו בעזרת ניסויים 

כלומר,  ותיהם מאידך.אך ליהנות מפירבבעלי חיים. הצביעות הינה להתנגד נחרצות לאותם ניסויים מצד אחד, 

 כאשר מדובר באינטרסים האישיים שלהם, אפשר יהיה להזניח את האמונות שלהם ולהתעלם מהן.

רבים בעולם בכלל, ובין השאר לכי  מצייןהכותב להתנהגות צבועה של בני האדם ורומז במאמר השני גם 

חיים, -דובר בעינוי ובהרג בעליאבל כשמך, ישראל, אין נגישות לתרופות חיוניות. החברה שלנו אדישה לכב

כלומר, אותה טענה של החוקרים והתומכים הרבים בניסויים  .פתאום מסתבר "שחיי אדם מקדשים הכל"

חיים שחיי אדם מעל לכל, ומכאן שיש לתמוך בניסויים אלה, היא בגדר צביעות, שכן אם חיי אדם -בבעלי

מניעת היינו מביאים לצמצום הפגיעה בבני אדם )נו, כך, הרי שאנחנו, במו ידי-באמת היו קדושים ונעלים כל

מחלות, הגברת בטיחות וכיו"ב(, וכך גם היינו נזקקים פחות לתרופות שאותן מייצרים על סמך ניסויים בבעלי 

 חיים.

3שאלה מספר 

לכתיבת טיעון, כדי לשכנע את הקוראים בצדקת טענתו: האופיינייםהכותב משתמש במספר אמצעים לשוניים 

כי אפילו הידע על כדור הוויטמין הפשוט ביותר שאנו נוטלים או נותנים  : "חשוב לדעתשימוש בגוף ראשון .1

  ; "רובנו, אם לא כולנו, מבצעים את הניסויים תוך הקפדה..."חיים."-לילדינו התקבל מניסויים בבעלי

ר הינו פרופסור אמצעי זה גורם לקוראים להזדהות עם הכותב ועם דבריו ולהאמין לו. כותב המאמ

 לנוירוביולוגיה, דבר המעצים את אמינות דבריו המקצועיים.

 ."אל תחשבו כי החוקרים הם קבוצת אנשים אכזריים המבצעים את הניסויים להנאתם: "שימוש בגוף שני .2

 הפנייה אל הקוראים יוצרת קרבה בין הכותב אליהם, ואף המרצה לפעולה.

באמצעי  ."אכזרי, לא שפוי, וחסר כל סיכויהיינו אומרים שמדובר בניסוי : "טעונות ות תוארחזרה על מיל .3

 לשוני זה, הכותב מפריך את הטענה הנפוצה של המתנגדים באמצעות עובדות ונתונים בהמשך.

הינו לצורך הדגשת  שימוש בפעלים מודאליים .חשוב לזכור"", "לא כדאי", ": "חשוב לדעתפעלים מודאליים .4

 .המסר של הכותב



תחביר –פרק שני 

6שאלה מספר 

( מורכב; 1משפט ) (1) .א

 ( פשוט; 2משפט )

 ( פשוט3משפט )

 הצעה זו גורסת כי מוסדות המחקר ישחררו את בעלי החיים לאחר שנתיים מיום הגעתם לשם. (2)

אפשרות נוספת: לאחרונה אף הונחה על שולחן הכנסת הצעה כי יש לתקן את חוק הניסויים בבעלי חיים.

( מושא2( לוואי; )1) (3)

.ב

התיקוןהשגיאהמספר סידורי

את כמות החיות ואת מצוקתןאת כמות ואת מצוקת החיות(2)

(1)
לניסויים אלה יש חשיבות רבה, משום 

 שבזכותן

לניסויים אלה יש חשיבות רבה, משום 

 שבזכותם

בפיתוח תרופות שנועדו להציל חיים בפיתוח תרופות הנועדו להציל חיים (3)

(4)
אחת הדרישות שמפנים אל החוקרים הוא 

 לקבוע

אחת הדרישות שמפנים אל החוקרים היא 

 לקבוע

 7שאלה מספר 

 מורכב – I .א

II – )איחוי )מחובר

לוואי (1) .ב

נושא (2)

 שיעור המתנגדים לניסויים בבעלי חיים הוא קטן ושולי, )וכי( פעילות נמרצת נגד הניסויים האלה  .I (1) .ג

 במחקר הרפואה.עלולה לפגוע  

II.  לא כל הניסויים בבעלי חיים מניבים תוצאות שתועלתן מידית, )ואולם( גם צבירת ידע כשלעצמה היא

 חשובה. 

נשוא כולל –טן ושולי ק (2)



 0שאלה מספר 

מורכב (1) .א

ייחוד מושא –ניסויים בבעלי חיים  (2)

אנשים רבים מתנגדים לניסויים בבעלי חיים בגלל הסבל שנגרם לחיות.  (3)

 הסגר –לדעת רבים  .ב

חשיבותו של הסגר זה בטקסט טיעון היא להעצים את המסר של כותבי המאמר. האמירה כי כך חושבים רבים 

 הופכת את המסר להיות משכנע יותר.

9שאלה מספר 

 ( הכללה ופירוט3הקשר הלוגי הוא ) .א

 .נקודתיים –סימן פיסוק  .ב

דהיינו.אומרת, -מילות קישור אפשריות הן: כלומר, זאת

.ג

  פסוקית לוואי –על מי שמבקש לערוך ניסויים בבעלי חיים 

  פסוקית מושא –שהניסוי מיועד להשגת מטרה חשובה כל כך 

  פסוקית לוואי –שתצדיק סבל והרג של יצורים חיים 

  פסוקית מושא –שיש סיכוי ממשי 

  פסוקית לוואי –שהוא יצליח להשיג את המטרה הזו 

מיועד להשגת מטרה חשובה כל כך, שתצדיק סבל והרג של יצורים חיים, ושיש סיכוי הוא צריך לשכנע שהניסוי  .ד

 ממשי שהוא יצליח להשיג את המטרה הזו.



20שאלה מספר 

 תיאור )אופן( כולל (1) .א

 –לוואי כולל; בהרגלי החיים ובתזונה  –לוואי כולל; רעילים ומסרטנים  –במקומות העבודה ובכבישים  (2)

 לוואי כולל

יכולים למנוע כל כך הרבה סבל בדרכים שונות: על ידי הגברת הבטיחות במקומות העבודה אנחנו  (3)

 ובכבישים )...(

Iבמשפט  .ב

מערכת הצורות – שלישיפרק 

 )שאלת חובה( 22שאלה מספר 

 שכיבה, תרד (1) .א

הרצאה, ניסויים )גזרת נל"י( או שכיבה, יערכו )שלמים( (2)

הונחה, יערכו (3)

.ב

שורשפועל מאותו שורשהמילה

יצא, הוציא, הוצאא-צ-יאצ  מו  

מצא, המציא, הומצאא-צ-מיםא  צ  מ  מ  

הציעע-צ-יעצ  מ  



 21 מספר שאלה

5, 4, 1הספרות המציינות את הצורות הנכונות הן  (1) .א

 להלן ראו  (2)

הבנייןהשורשהפועל

הפעילק-ו-פפיקוה  

הפעילש-ג-נגישמ  

הפעילב-ו-נניביםמ  

(1) .ב

ּפו ת צ  קלי/ה-פ-צל 

ּפו ת צ  פיעלי/ה-פ-צל 

( = להסתכל, להביט )וגם( לנבא1פות )לצ   (2)

 לקוות, לייחל( = להמתין, 2פות )לצ  

23 מספר שאלה

1פעלים סבילים ממאמר  (1) .א

בניין נפעל –נגרם ; בניין פועל –פותחו ; בניין פועל –יחוייבו ; בניין הופעל –הובנו ; בניין הופעל –הונחה 

 1פעלים סבילים ממאמר 

; בניין נפעל –נמצאו ; בניין נפעל –נעשה ; בניין הופעל –מוטלת ; בניין פועל –מיועד ; בניין נפעל –נדרשים 

בניין הופעל –מוסכמים ; בניין נפעל –ניתנת 

מנת לטשטש את מבצע הפעולה. או שמשום שהוא אינו ידוע, או -השימוש בצורות פועל סבילות נועד על  (2)

חיים, והשימוש בצורות הסביל מדגיש את -משום שלא רוצים להדגיש אותו. המאמר עוסק בניסויים בבעלי

 עצם הפעולה ולא את מצבעיה.

שתי הצורות שונות בזמן ובגוף )אך זהות בשורש ובבניין( .ב

 ק, בניין הפעיל-ד-שורש צ (1) .ג

 מוצדק –בבניין התפעל: מצטדק; בבניין הופעל  (2)

הנער מצטדק בפני אמו. (3)



24 מספר שאלה

 מחאה; מזעור (1) .א

ש-ק-שורש י –י/ה; מוקשים -ל-שורש ח –י/ה; מחלות -ר-שורש ק –ר; מקרה -ק-שורש ח –מחקר  (2)

 ר-ע-מזעור, השורש הראשוני שלו הוא ז (3)

 המשותפת לכל השמות היא מקומותהמשמעות  (1) .ב

 מועדון. דרך התצורה שלו היא בסיס )מועד( עם צורן סופי )ון( (2)

21 מספר שאלה

 המילה בריאות. משמעות הצורן הסופי היא שם עצם מופשט. .א

וכן שתיהן שמות תואר. בצורן הריבוי בנקבה ,שתי המילים דומות בשורשן )ובצליל שלהן( .ב

 .במשקלדרך התצורה היא שורש  (1) .ג

 דוגמאות למילה נוספת: קריין )וכן כל מילה שנוצרה בדרך של שורש במשקל( (2)

 .המשמעות המשותפת של הצורן הסופי היא שמות תואר (1) .ד

המילה אינטלקטואלי יוצאת דופן מבחינת הבסיס שלה, משום שהוא מילה השאולה מלעז. (2)


