פתרון בחינת הבגרות בלשון במועד חורף  - 2019מאתר 'לשונימי'

פתרון בגרות לשון "עולם חדש" ) (70%חורף תשע״ט
משחקי המחשב
בואו לתרגל את החומר אצלנו באתרhttps://www.lashonimi.co.il/all-quizes :
לשאלות ויצירת קשר בנושא הבגרות בלשון לחצו כאןhttps://www.lashonimi.co.il/contactus :

חלק ראשון :הבנה והבעה
.1
א .הקטע יכול היה להשתלב כטענת נגד במאמר  1מפני שהטענה המובעת בקטע מסתייגת
מעמדתו של פריד )כותב טקסט  .(1פריד טוען כי יש סכנה גדולה בהתמכרות למשחקי מחשב.
ב .על פריד יהיה להפריך טענות אלה באמצעות טענה מיטבית משלו שמחזקת את עמדתו.
.2
א .לפי טקסט  1ההורים מרגישים תסכול ואשמה כלפי ההתמכרות של ילדיהם לטכנולוגיה .לפי
טקסט  ,2ההורים דווקא רואים את היתרונות של השהיה הממושכת מול המחשב ,כגון שיפור
הריכוז והיצירתיות.
ב .לפי טקסט  ,1ההורים אינם מבינים כי אין להם שום יכולת השפעה על הרגלי הבילוי של ילדיהם
מול המסך כי הם מתמודדים מול מערכת משוכללת של גירויים פסיכולוגיים .לפי טקסט  ,2ההורים
אינם מבינים את הנזק המנטלי והתפקודי שעלול להיגרם לילדיהם עקב ההתמכרות לטכנולוגיה.

 .3שאלת עמ"ר  -יש להתייחס לטענותיה של האם ולנמק היטב את תשובתכם ,תוך נקיטת עמדה.
הצעה לכתיבה ממזגת
יש להתייחס לכך שפריד ) (2018ומרגלית ) (2018שניהם נוקטים בגישה שלילית כלפי ההתמכרות
לטכנולוגיה ,ואילו בבלייה ושון גרין ) (2016מציעים גישה חיובית כלפי התופעה.
לפתרון הכתיבה הממזגת לחצו כאן:
https://www.lashonimi.co.il/quiz/expression/sikum-skira/376-skira-horef19
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ביבליוגרפיה
בבלייה ,ד' ,שון גרין ,ס'" .(2016) .כיצד משחקי מחשב מחזקים את המוח" .מתוך :סיינטיפיק
אמריקן ישראל.
מרגלית ,ל'" .(2018) .כמו סמים:מה קורה במוחם של המכורים למשחקי מחשב?" .מתוךThe :
.Marker
פריד ,ר'" .(2018) .חוטפי הילדים ועוזריהם" .מתוך :אלכסון.

חלק שני  -לשון
פרק א :שם המספר ,מילות היחס ואותיות השימוש
.5
-

אחת התעשיות
פי שלושה
שני שלישים
אלפיים ושמונ ֶה עשרה )לנקד בסגול(
ארבעים וחמישה מיליון
שלוש עשרה
במקום הארבעה עשר
שמונ ֶה מאות אלף )מאה תמיד בנקבה(
ארבעים ושלושה אחוז

.6
צלָכֶם  -לא תקין )צריך להיות שווא ,על דרך היחיד בגוף שני(
א ְ
ֶ
כָּמוֹכֶם  -לא תקין )יש חיטוף ,והקמץ הופך לשווא(
בִּשְ בִילָם  -תקין
אלֵיהֶם  -תקין
ֲ
פרק ב :תחביר
 .7א.
) (1משפט 2
) (2סיבה ותוצאה
) (3וויתור ,ניגוד
ב .במשפט  1פסוקית הלוואי = שכלולים בה רכיבי ההתמכרות הבסיסיים.
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במשפט  2פסוקית הלוואי = שצעירים הם קורבן של מניפולציה
ג .משחקי הפעולה מעולם לא תוכננו להיות אמצעי לימודי ,אף על פי שיש בעצם מהותם עקרונות
למידה חשובים.
ד .על אף חוסר התכנון במשחקי הפעולה יש עקרונות למידה חשובים.
.8א.
משפט  - 1כי נערים בגיל ההתבגרות מחפשים תחרותיות
משפט  - 2שעיסוק היתר של ילדיהם בטלפון ,במשחקי וידאו ובמדיה חברתית הוא הקושי הגדול
ביותר בהתמודדות שלהם עימם.
משפט  - 3שבימינו המשחק הוא במחשב.

ב.
) (1במשפט ) 1הפסוקית היא הנושא(
) (2במשפט ) 3הפסוקית היא הנשוא(
) (3הפסוקיות הן הנושא והנשוא.
ג .לטענת ההורים ,עיסוק היתר של ילדיהם בטלפון ,במשחקי וידאו ובמדיה חברתית הוא הקושי
הגדול ביותר בהתמודדות שלהם עימם.
ד.
במשפט  - 4פסוקית לוואי
במשפט  - 5פסוקית מושא
 .9א.
) (1במשפט  1הפסוקית המצומצמת = כדי ליצור סביבות דיגיטליות שהמשתמשים בהן
מרגישים שהן נענות לדחפים האנושיים הבסיסיים שלהם.
במשפט  2הפסוקית המצומצמת = להצליח בתחום החברתי

)(2
במשפט  - 1פסוקית תכלית
במשפט  - 2פסוקית לוואי
)(3
המילה

התפקיד התחבירי

משכנעת

לוואי )איזו טכנולוגיה?(

פועלת

נשוא
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המשתשמים

נושא

מרגישים

נשוא

נענות

נשוא

) (4בהן = סביבות דיגיטליות ,שהן = סביבות דיגיטליות ,שלהם = המשתמשים
ב .חשוב שנדע את האמת על מעורבותם של המומחים במדעי המוח בלכידת תשומת הלב של
הילדים.
ג .נשוא מורחב
 .10א.
) (1פייסבוק ,גוגל וטוויטר = תמורה כוללת ,התחום שאנחנו מקשרים עם ריפוי=תמורה
מפרטת ,ד"ר בי ג'יי פוג = תמורה מפרטת
) (2החברות הן פייסבוק ,גוגל וטוויטר או מקים המעבדה הוא ד"ר בי ג'יי פוג.
ב.
) (1משפט  2אינו פותח בנושא.
) (2המטרה של רכיבים אלה היא לגרום לגירוי של אזור התגמול במוחנו.
ג.
) (1במשפט  = 1פועל בגוף נסתרים ,במשפט  = 2פועל סביל
) (2ברשתות חברתיות ובמשחקי וידאו משתמשים המתכננים בטכניקת "הפרס המשתנה".

.11

מספר המשפט

השיבוש במשפט

הנוסח התקין

1

לפנות ולהציע
איתה אני משחק

לפנות אליי ולהציע
שאיתה אני משחק

2

יהיה
תדע ששלישי הבא

אהיה
תדע שבשלישי הבא

3

שאינך תהיה
מה השם משתמש שלך?

שלא תהיה
מה שם המשתמש שלך?
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ב .הטכנולוגיה בשירות האדם היא סיסמה של משווקי הטכנולוגיות החדשות ,אבל אין היא נכונה

בהכרח .לדברי שרון לויט ,מוסמכת בטיפול התנהגות י ,שיעור ההתמכרות באוכלוסייה

לטכנולוגיות תקשורת כמו אינטרנט ,מחשב וטלפון חכם הוא  .2%-1%תופעת ההתמכרות הולכת

ומתפשטת בד בבד עם השתכללות המכשירים הקיימים והתרחבות היקף פעולתם .המכשירים

ט ,משחק ,צפייה
החדשים מאפשרים לא רק שיחה ,אלא גם התחברות לעבודה ,גלישה באינטרנ 

בתוכנית ועוד .כל זאת במהלך כל שעות היממה.

פרק ג :מערכת הצורות
 .12א.
) (1גזרת ע"ע  -הכפולים )שורש תמ"מ(
) (2מאפיין :ע' הפועל כפולה ,מילה מדגימה :תמימים
מאפיין :ע' הפועל חסרה/דגושה ,מילה מדגימה :תם.
) (3משמעות  = 1סוף ,המילים :תּ ֹם ,תֻּ מָּם
משמעות  = 2תמימות או הגינות ,המילים :תמימים ,תֻּ מִּי
ב.
) (1מחילה = חי/ו"ל ,מחילה = מח"ל ,מחלה = חלל
 .13א.
) (1נוֹ ָכחִים = שורש יכ"ח ,בניין נפעל
נוֹ ְכחִים = שורש נכ"ח ,בניין קל
כחִים לדעת.
כחִים בבית ,הורים רבים נוֹ ָ
) (2הוריהם של מתבגרים צריכים להיות נוֹ ְ

ב (1) .התעסקות ,השג ,שימוש ,הרצאה
) (2השג ,הרצאה )בניין הפעיל(
) (3נש"ג ,רצ"י/ה
 .14א(1) .
קל

נפעל

הפעיל

הופעל

פיעל
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היכון ,נכון

כן

הכוין ,הכין

הוכן

כיון ,כונן

) (2נעו"י  -עי"ו
) - (3כיוון ,הכוין
) (4התכונן )נעו"י( ,התכוון )שלמים(
ב.
) (1תִּ ירֶ ה )על דרך גזרת נלי״ה בעתיד ,למשל תִּ ְפנ ֶה(
) (2מורה ,יריית
 .15א.
) (1עיוורת = קיטל ,מחבואים = מקטול
) (2תלוי ,מלוח = סביל ) משקל פעול(

ב.
-

משמעות הצורן היא שם תואר
כדורת נוצרה בדרך של שורש ומשקל
הלחם בסיסים
חייזרים )חי+זר(
השורש כדר״ר נוצר מהכפלת אותיות שורש )כד״ר  <---כדר״ר(

ג.
מהירות  = 1צורן גזירה ,מושג מופשט
מהירות  = 2צורן נטייה ,גוף נקבה ,רבות.

.16
א.
) (1בסיס וצורן סופי )בו"צ(
) (2משחקן = משחק  +ן ,משחקאי = משחק  +אי
ב.
השיקולים הדקדוקיים למילה שחקת הובילו לשיבוץ השורש שח"ק ,במשקל קטלת שהוא משקל
במשמעות מחלות ,שכן ״הפרעת גיימינג״ היא מצב מנטלי מזיק.
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ג.
) (1פיעל
) (2לצייץ )צי"צ(
) (3שורש גזור שם
ד.
מ ְחלַף )האופציה השניה(
) (1תִּ עוּד )האופציה הראשונה(ֶ ,
) (2תעוד = אין הנמכת תנועה ,ע׳ לא תקבל תשלום דגש בבניין פיעל.
מחלף = הנמכת תנועה במשקל מקטל )בחיריק( שהוא משקל של מקומות )מחלף = מקום(.

בהצלחה!!!!
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