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 הבנה והבעה –פרק ראשון 

 0שאלה מספר 

 חמישה גורמים שונים לתופעת ההעתקה מן המרשתת:

 סטודנטים המבקשים לקצר תהליכים. -

זלזול האקדמיה בפרסומי המרשתת מביא להסתרת המקור על ידי סטודנטים המגישים  -

 עבודות.

 שיטת לימוד המקדשת ציונים גבוהים ואינה מענישה את מי שהשיג אותם שלא כדין.  -

 שבה ניתן להשיג מידע ברשת. הקלות -

 תפיסת עולם שלפיה "אין דבר כזה טקסט מקורי". -

 

 4שאלה מספר 

( תופעת ההעתקות, המושפעת בעיקר משינויים 3הטענה המרכזית של כותב המאמר היא ) .א

 בתפיסת זכויות היוצרים בעידן הדיגיטלי, היא תופעה לא מוסרית.

מקובלת במערכת החינוך היסודית ( נכתב כי תופעת ההעתקות, ה1בתשובה מספר ) .ב

והתיכונית, גורמת לתלמידים להעתיק גם באקדמיה, לכן מערכת החינוך אשמה בתופעה זו. 

. לדבריו, לא רק להמן האחריות למערכת החינוך, אך  חלקכותב המאמר אמנם מייחס 

 "הטלת האחריות כולה על מערכת החינוך אינה הוגנת" )פסקה ז(.

 

 3שאלה מספר 

. בפסקה זו מציג הכותב עמדה פסקה י'התומכת בעמדה שמציגה הלנה הגמן היא הפסקה  .א

שלפיה בעידן של ימינו, הענקת קרדיט ליוצרים הולכת ונהיית פחות ופחות רלוונטית, ויצירות 

 הופכות להיות עריכה חדשה של יצירות קודמות.

 כות יוצרים מוסרית". ( ההבדל שהכותב עוסק בו הוא בין "זכות יוצרים קניינית" ובין "ז1) .ב

: הפרה של כל אחת משתי הזכויות הללו משמעה שימוש ללא המשותף לשני הצדדים( 2)

בין שתי הזכויות הוא בייחוס  ההבדלרשות בחומרים )יצירות מסוגים שונים, טקסטים וכולי(. 

הפרת זכות יוצרים קניינית מתרחשת כשהמשתמש אינו טוען שהוא יצר את  –היצירה ליוצר 

היצירה אך משתמש בה ללא מתן תשלום, ואילו בהפרת זכות יוצרים מוסרית המשתמש 

 יצר אותו.  הואבחומר טוען ש

 

 

 מורים, שגיא סלמן ועופר , עודד גולדפרבעמית דפנה כתבו הפתרונות את

 .בקידום ללשון



                                                                                   

 
 

 2שאלה מספר 

 י"א מציג הכותב הסתייגות מסוימת מן הטענה המרכזית של מאמרו. בפסקה י'-בפסקאות י' ו .א

תוהה הכותב האם הקריאה לשמור על זכות יוצרים מוסרית רלוונטית בעידן שבו היוצר הוא 

למעשה עורך )"לא ברור עד מתי יהיה אפשר לתת קרדיט ליוצר. ייתכן שבעתיד יהיה ה'יוצר' 

למעשה 'עורך'"(. בפסקה י"א מתייחס הכותב למציאות המשתנה ורומז לקבלת השינויים 

ת החוקים לזמנים החדשים )"היום, בעידן הדיגיטלי, צריך לעשות הללו ולצורך להתאים א

תיקון בחוקים הנוגעים לזכויות יוצרים שתחילתם בתקופת הרנסנס"(. שתי פסקאות אלה 

 מעידות על גמישות בעמדתו של הכותב, ועל כך שהוא מכיר במורכבותה של הסוגיה.

 דוגמאות לשימוש בסוגריים ולתפקידים השונים שלהם: .ב

תת )אינטרנט(, תצרף )פזל( = תרגום המילה העברית למילה הלועזית המקובלת מרש -

 בשימוש.

 )לדעתי בצדק( = חיווי דעה, הסגר -

 

 

 5שאלה מספר 

סטודנט יקר, אני מתנגד לעמדתך, לפיה שימוש בחומרים מן האינטרנט וחתימת שמך עליהם היא 

שהרי מהו ההבדל בין גניבה  –ה מעשה לגיטימי. לדעתי, תופעה זו פסולה, משום שכמוה כגניב

 רוחנית )של חומרים כתובים או יצירת אמנות( ובין גניבה של חפץ מחנות?

  

 תחביר –פרק שני 

 8שאלה מספר 

 ניתוח המשפטים: .א

I - משפט פשוט בעל חלק כולל 

II – משפט מורכב בעל פסוקית סיבה )כוללת( ובעל פסוקית מושא פשוטה 

 לוואי כולל –"היסודי והתיכון"  .ב

 תמורה כוללת –"'העתק' ו'הדבק'"  .ג

 לוואי –"בעולם" 

 נשוא –"ראוי" 

העתקה הייתה מקובלת בכל תקופת לימודיהם בבית הספר היסודי והתיכון, לכן הם אינם  .ד

 מבינים עתה כי המעשה אינו ראוי. 

 

 9שאלה מספר 

 ( המשפט הוא משפט מאוחה1) .א

 מקורות מידע" = איבר א )פשוט(ספור -"אמנם הרשת חושפת אותנו לאין

 "לחשיפה זו יש גם פן מרתיע" = איבר ב )פשוט(

 ( הקשר הלוגי הוא ויתור/הסתייגות2)

( השימוש במשפטים בעלי מבנה זה נפוץ במאמרי טיעון משום שהוא מאפשר לכותב 1) .ב

 להציג את עמדת הנגד ולסתור אותה. פעולה זו מגבירה את מידת המהימנות של הטיעון. 

 ( "אנחנו היוצרים שלה" = פסוקית מושא2)

 ( "מוכנים לשלם" = נשוא מורחב3)

 



                                                                                   

 
 

 01שאלה מספר 

  .א

 (Iהוא ) אוגד

 (Vאינה )

 (IIIנעשתה )

 (IIהוא ) נושא

 (IVאין ) נשוא

 

 ( נהייתה1) .ב

 ( מילים אלה מציינות תהליך / שינוי והתהוות2)

 

 00שאלה מספר 

 ( 1) .א

I – פסוקית נושא 

II – פסוקית מושא 

III – פסוקית לוואי 

 ( התפקיד הנוסף של פסוקית הנפתחת במילה "כי" היא פסוקית תיאור )סיבה(.2)

 משפט לדוגמה:

 הצלחתי במבחן כי למדתי בקידום. 

 משמעיים הם:-הצירופים הדו (1) .ב

 כותבת היצירה המקורית -

 בחירת העורך -

 תוכן המאמר המועתק -

 

 ( ניסוחים חד משמעיים:2)

 היצירה / הכותבת של היצירה המקוריתהכותבת המקורית של  -

 הבחירה שביצע העורך / הבחירה בעורך כבעל תפקיד -

 04שאלה מספר 

 ( הפסוקיות במשפטים הן:1) .א

I – "מה שבדורות הקודמים עלה במאמץ" 

II – "שראוי לתת עליו את הדעת" 

III – "עד מתי יהיה אפשר לתת קרדיט ליוצר" 

 II( משפט 2)

 נושא –לוואי, תפקיד הפסוקיות במשפטים האחרים  – II( תפקיד הפסוקית במשפט 3)

 פסוקית תיאור )זמן( –הפסוקית היא "כשקראה משוב זה"  – I( 1) .ב

II –  "פסוקית לוואי –הפסוקית היא "שקיבלה מן המורה 

 ( "מה" = מושא, "המסר" = נושא2)

( הכותב עושה שימוש בשאלות מסוג זה על מנת לעורר בקורא מחשבה וביקורת כלפי 3)

 המתואר בסיטואציה. הכותב תוהה כיצד יש לנהוג במצבים כאלה, ובאמצעות שאילת 

 

 



                                                                                   

 
 

השאלות הוא מעביר מסר של ביקורתיות כלפי האופן שבו התנהלה המורה כלפי התלמידה ועל 

 המסר שהעבירה לה. 

 

 מערכת הצורות –פרק שלישי 

 03שאלה מספר 

  .א

שם מאותו השורש )שאינו  השורש הפועל
 בצורת בינוני(

 מגע, נגיעה ע-ג-נ ִהִגיָעה

 מורד, ירידה, הורדה ד-ר-י מֹוִריד

 מנוע, תנועה, הנעה ע-ו-נ ְמנִיָעה

 

 נחי ל"י/ה –נחי פ"י/ו, לצפות  –גזרת השלמים, להוסיף  –( להאשים 1) .ב

 האשמה, להוסיף < הוספה, לצפות < צפייה( להאשים < 2)

 

 

 02שאלה מספר 

 ֵהַבּנּו –( הפועל יוצא הדופן 1) .א

 נחי ע"י/ע"ו –( גזרתו 2)

 ( ֻמָכר, ַמִביִטים3)

 : יְֻגׁשּו, ֻמָכרהופעל: השיג, הַבנו, מביטים; הפעיל( 4)

 ( ִהְרִכיָבן2אפשרות ) .ב

 ( הצורה הנכונה היא "ְלַבֵטא"1) .ג

 ל"א נוטה על דרך השלמים )כמו: ְלַׁשֵלם, ְלַדֵבר(( גזרת נחי 2)

 

 05שאלה מספר 

 : בנוי, כרוכותפעל .א

 : נעשתה, נְִלוֵיתנפעל

 : מּוָכנִים, יּוְבלּוהופעל

 שנוי, דהוי .ב

 פועל –פיעל, ְמעֹוָדד  –( ְמעֹוֵדד 1) .ג

 סביל –פעיל, ְמעֹוָדד  –( משמעות הבניין של ְמעֹוֵדד 2)

 ובילו את תלמידיהם להצלחה בבחינות הבגרות. ימורי קידום  .ד

 

 

 

 

 



                                                                                   

 
 

 

 01שאלה מספר 

  .א

 כמות, מזכירות, תקנון בסיס + צורן

 תצרף, תדהמה, העתקה, מרשתת שורש במשקל

 

 ( שם שבו האות תי"ו היא חלק מהשורש: העתקה, מרשתת1) .ב

 תדהמה, מרשתת( שם שבו האות תי"ו היא חלק מן המשקל של המילה: תצרף, 2)

 ( שם שבו האות תי"ו היא חלק מצורן הגזירה הסופי: כמות. 3)

 שם עצם מופשט –משמעות הצורן 

 במילה סופרת יש צורן נטייה לציון מין )נקבה(. .ג

 

 01שאלה מספר 

 ( נחי ע"י/ע"ו1) .א

 ( תפוסה2)

 ( 1) .ב

 יצירתי הספרותית זכתה לתשבחות רבות. )צורן נטייה( -

 מפותח. )צורן גזירה(לאיש זה יש חוש יצירתי  -

 ( סודי2)

 נקודת דמיון: שתי המילים נוצרו בדרך תצורה של בסיס + צורן סופי .ג

 נקודת שוני: הבסיס במילה "דיגיטלי" הוא לועזי ובמילה "מוסרי" הוא עברי.

 

 


