
 
 פתרון בחינת הבגרות בלשון במועד חורף 2018 - מאתר לשונימי

 פתרון הבגרות בלשון ממועד חורף 2018 (70%) - המכביות
 

 חלק ראשון - הבנה והבעה
 

  1 . כתיבה ממזגת - פתרון הכתיבה הממזגת מבגרות זו בקישור הבא:
https://www.lashonimi.co.il/quiz/expression/sikum-skira/313-makabyot-skira 

 
 2. תשובה לדוגמה, יש עוד אפשרויות

 
 לטענתי יש להמשיך את קיומה של המכביה מתוקף חשיבותה האידאולוגית והתרבותית לתנועה

 הציונית. הנימוק שהשפיע עליי יותר מכל היה נימוקו של בולשטיין (טקסט 4), אשר טען כי
 למרות החשיבות הזניחה מבחינה ספורטיבית, המכביה ממחישה בנחרצות ובבהירות את מרכזיותה

 הבלתי מעורערת של ישראל בעולם היהודי של ימינו.
 

.3 
   א.

 טענת נגד ראשונה: המכביה היא אירוע גזעני ליהודים בלבד.
 ביטוי מהקטע: "מי שניסו לאחרונה להבאיש את ריחה"

 טענת נגד שנייה: למכביה אין משקל משמעותי בעולם הספורט.
 ביטוי מהקטע: "אפשר להתווכח"

 
 ב. הבאת טענה המנוגדת לעמדת הכותב מחזקת את עמדתו שלו בכך שהוא מצטייר בעיני הקורא
 כמאוזן, אמין ובקיא במגוון דעות, גם של הצד הנגדי. טענת הנגד  היא הסתייגות מטענת הכותב,

 אך הוא מפריך אותה, ובכך הוא מוכיח את העליונות של טענותיו על פני דעות מתחרות.
 

 חלק שני - לשון
 

 פרק א: שם המספר, אותיות השימוש ומילות היחס
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  א.
 ואחת

 אלפיים שש מאות תשעים וארבע
 ַאלְַּפיִם ּוְשַבע ֶעְשֵרה (האופציה השלישית)

 בשישה ביולי
 פי ארבעה

 
 ב. ְשמֹונֶה ֶעְשֵרה (עם סגול)

 
 ג. יש לספור חמישה שקלים, כי שקל הוא שם עצם בזכר.

 לשונימי - הכנה לבגרות בלשון. נקודה.
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.5 

 אתכם(1)
 מכם(2)
 במשחק(3)

 
 פרק ב: תחביר

 
.6 
 א.

 כי בצד הספורט תשמש המכבייה…. - פסוקית מושא
 אם מבחינה לאומית יש ערך…. - פסוקית נשוא

 כי במשך השנים איבדו…. - פסוקית נושא
 

 ב. (1)
 הולכת ופוחתת - נשוא מורחב

 תרמה - נשוא
 הרימה את קרנה - נשוא מורחב

 
 (2) תרמה

 
.7  
 א.

  (1) מחובר
 (2) מאורעות הדמים בארץ, הזעזועים הגדולים באירופה, השואה של העם היהודי ומלחמת

 העצמאות - נושא כולל
 (3) תמורה (מסכמת)

(4) 
  ומלחמת העצמאות - חיבור בין חלקים כוללים

 והיא - חיבור בין איברים במשפט מחובר (איחוי)
 

 ב. (1)
 תמורה ראשונה - אנטישמיות חריפה וקיצונית

 תמורה שנייה - שחיין אמריקני בן 15
 

 (2) איום חיצוני - מושא
 מרק ספיץ - לוואי
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 א.

(1)(2) + 

 לשונימי - הכנה לבגרות בלשון. נקודה.
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 משפט ראשון - אינם רק נציגי מולדותיהם, אלא גם נציגי העם היהודי - נשוא כולל
 משפט שני - באליפות אסיה, אלא באליפות אירופה - מושא כולל

 משפט שלישי - לאומית או ספורטיבית - לוואי כולל
 

 (3) משפט 1 - ניגוד, משפט 2 - ניגוד, משפט 3 - ברירה
 

  ב.
 (1) ניגוד, וויתור

 (2) בתחום הספורט אינך נמדד על פי מי שאתה, אלא על פי מעשיך.
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  א.
 במכבייה - זה הצירוף שיש להקיף שמביע דו משמעות.(1)

 תפקיד תחבירי 1 - מושא
 תפקיד תחבירי 2 - תיאור מקום

 
 (2) משמעות 1 - הכרטיס הוא של דניאלה

 משמעות 2 - הכרטיס הוא של דנה
 

 (3) מי התרגשה?
 

 ב. (1)להשפיל את העם היהודי = פסוקית מצומצמת
 (2) לוואי
 (3) מושא

 (4) רבים ראו במכבייה תשובה הולמת להשפלת העם היהודי. לוואי.
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  א.

 

 התיקון השיבוש

 האם היום, כשאנו.. האם היום, שאנו..

 החשיפה לאלכוהול אינה רחבה החשיפה לאלכוהול אינה הייתה רחבה..

 התפשטות התופעה… גורמת התפשטות התופעה… גורמים

 
 ב.

 שיבוש ראשון - יש להשתמש במילת שעבוד מתאימה של זמן.
 שיבוש שני - אין ליצור כפל אוגדים במשפט

 שיבוש שלישי - חייבת להיות התאמה במין ובמספר בין הנושא לנשוא במשפט.
 

 לשונימי - הכנה לבגרות בלשון. נקודה.
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  ג.
 (1) באם, במידה ו..

(2) 
 משפט 1 - לו…

 משפט 2 - אם…
 משפט 3 - אילולא

 
 פרק ג: מערכת הצורות
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 א. (1)
 שורש אר"ע, בניין פיעל

 שורש יצ"ב, בניין הופעל
 שורש שנ״י/ה, בניין נפעל

 
 (2) נשנים

 (3) ְמזַֹהם (עם חולם חסר)
 

 ב. (1) ספורטאי, הציע, נולדות
(2) 

  הציע - בניין הפעיל בגזרת חפי"צ מנוקד בחיריק ,ולא בסגול.
 נולדות - בניין נפעל ינוקד בקמץ בגזרת נפי״ו

 מדינאי (עם פתח) - יש לנקד את הצורן הסופי Xאי בפתח.
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 א.

 יעלו(1)
 יאזינו (הפעיל)(2)
 יכונו(3)

 
  ב.

 

 נלי"ה שלמים

 התהווה, חזון (חז״י/ה), התערות (ער״י/ה) פחתה, תמיהה, גובה

 
 ג. להפיץ, להודיע, לנסוע (יש עוד אפשרויות בבניינים אחרים)
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 א. להניף - מנוף - למנף
 ב.

 לשונימי - הכנה לבגרות בלשון. נקודה.
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 (1) תרמה
 (2) תרומה

 
 ג.(1) מניעת, מנועים

 
 (2) קל -  מניעה, מנועים

 הפעיל - מניע
 

 (3) שם עצם
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 א.
(1) 

 שורש ומשקל - מונה, מסילת כושר, מאוץ
 בסיס וצורן סופי - הליכון, לחצית

 
(2) 

 מסילת - סל״ל
 מאוץ - אי"צ/ או"צ

 מונה - מנ"י/ה
 

  ב.
 (1) ר"יצ/רו"צ

 (2) שם עצם
 

 ג. לפידן, סיומת Xן במשמעות מקצוע. נושא הלפיד.
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 א.

 לב - נוכיח גזרת הכפולים (ע״ע) על ידי מילים שכנות: לבבי, לבבות, לבב
 צל -  נוכיח גזרת הכפולים (ע״ע) על ידי מילים שכנות:הצללה, צללים

 
  ב.

  חגים (עם הדגש בג') = חג"ג, כפולים(1)
       (2) חי"ג/חו"ג

       (3) י/וע"ד
 

 ג. (1) איגרוף
 (2) איגרוף, סיבסוד ומיגור, על משקל קיטול

 אפשר גם: שחיה, חתירה על משקל קטילה
 (3) קשתות - לא, בסיס וצורן סופי.

 לשונימי - הכנה לבגרות בלשון. נקודה.
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