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                                             وزارة الّتربية والّتعليم
اإلدارة الّتربوّية                                                                             القسم الكبير لالمتحانات

                                      دفتر امتحان
حتّية للممتَحن! 

اقرأ بتمّعن التعليمات في هذه الصفحة واعمل وفًقا لها بالضبط.  عدم تنفيذ التعليمات قد يؤّدي إلى عوائق مختلفة 
وحّتى إلى إلغاء امتحانك.  أعّد االمتحان لفحص تحصيالتك الشخصّية، لذلك اعمل بشكل ذاتّي فقط. أثناء االمتحان، 
ال ُيسمح طلب المساعدة من الغير بواسطة الحصول على مواّد مكتوبة أو الحديث، كما ال ُيسمح مساعدة ممتَحنين 

آخرين، حّتى لو توّجهوا إليك.
ال ُيسمح إدخال مواّد مساعدة - كتب، دفاتر، قوائم، أجهزة اّتصال بأنواعها وما شابه - إلى غرفة االمتحان ما عدا "مواّد 

مساعدة ُيسمح استعمالها" المفّصلة في نموذج االمتحان أو في تعليمات مسبقة من الوزارة.
كتابة  من  تنتهي  أن  بعد  االمتحان.   بدء  قبل  للمراقب  سّلمها  استعمالها،  ُيسمح  ال  مساعدة  مواّد  لديك  كانت  إذا 

االمتحان، سّلم الدفتر للمراقب، وغادر غرفة االمتحان بهدوء.
د بنزاهة االمتحانات! نرجو التقّي

تعليمات للممتَحن الخارجّي تعليمات للممتَحن الداخليّ 
تأّكد بأّن تفاصيلك الشخصّية وتفاصيل نموذج  .1 تأّكد بأّن تفاصيلك الشخصّية مطبوعة    .1 
االمتحان الذي ُتمتَحن به مطبوعة على الملصقة  على ملصقات الممتَحن التي حصلَت عليها،   

التي حصلَت عليها، وألصقها على غالف   وبأّن تفاصيل نموذج االمتحان الذي ُتمتَحن به مطبوعة   
الدفتر، في المكان المخّصص لذلك. على ملصقات نموذج االمتحان التي حصلَت عليها.  

إذا لم تحصل على ملصقة، اكتب بخّط يد    .2 ألصق على غالف الدفتر، في المكان المخّصص لذلك،   .2
التفاصيل في المكان المخّصص  لملصقة ملصقة ممتَحن )بدون اسم( وملصقة نموذج امتحان.  

الممتَحن.   إذا لم تحصل على ملصقات، اكتب بخّط يد     .3 
التفاصيل في المكان المخّصص لملصقة الممتَحن.  

تعليمات للممتَحنين
ال ُيسمح الكتابة في هوامش الدفتر )في المنطقة المخّططة(، ألّنه لن يتّم مسح ضوئّي لهذه المنطقة.  .1

اكتب كلمة "مسّودة" في رأس كّل صفحة تستعملها مسّودة.   .2
ا أو ضع (X) على المكتوب. ال ُيسمح استعمال التيپكس )טיפקס( في دفتر االمتحان.  إذا أردت المحو - مّرر خّطً  .3

4.  يجب الكتابة في دفتر االمتحان بقلم حبر فقط.
ال ُيسمح كتابة االسم داخل الدفتر ألّن االمتحان ُيفحص بدون ذكر اسم.  .5

ال ُيسمح إضافة أو تغيير أّية تفاصيل في الملصقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الممتَحن   .6
وفي تسجيل العالمات.  

ى لك النجاح! نتمّن
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על	פי	תכנית	הרפורמה	ללמידה	משמעותית

הוראות	לנבחן

משך הבחינה:   שעתיים. א. 

בשאלון זה שני חלקים.    מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  ב. 

נקודות  60  — הבנה	והבעה      — חלק	ראשון	
נקודות   35  — פרק א: הבנת הנקרא    
נקודות   25  — פרק ב: הבעה     

  
40  נקודות  — לשון:	תחביר	ומערכת	הצורות     — חלק	שני	 	

נקודות  100  — סה"כ                                          

חומר עזר מותר בשימוש:   אין. ג. 

הוראות מיוחדות:  ד. 

יש לקרוא את הטקסטים שבנספח ולענות על השאלות בגוף שאלון זה, לפי ההוראות.  )1(  

לכתיבת טיוטה אפשר להשתמש בעמודים האחרונים )21-20( של השאלון.  )2(  

   

ההנחיות	בשאלון	זה	מנוסחות	בלשון	זכר	ומכוונות	לנבחנות	ולנבחנים	כאחד.
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חלק	ראשון	—	הבנה	והבעה  )60 נקודות(
קרא את הטקסטים 2-1 שבנספח המצורף, וענה על השאלות בפרקים שלפניך.

הקפד	על	כתב	ברור,	על	כתיב	נכון,	על	כללי	הדקדוק	ועל	פיסוק	הגיוני.

פרק	א:	הבנת	הנקרא  )35 נקודות(
בפרק זה ענה על כל השאלות 4-1. 

מהי עמדתו של כל אחד מן הכותבים כלפי השימוש באמוג'י במקום   א.  		.1
בשפה הכתובה?       )6 נקודות(  

             
             
             
             
             
             

הבא נימוק אחד של כל אחד מן הכותבים, המבסס את עמדתו. ב.  	
)6 נקודות(  
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על פי טקסט 1, ציין שתי בעיות שעלולות להתעורר בתרגום של טקסט   .2
כתוב לסמלי אמוג'י.      )6 נקודות(

             
             
             
             

לפניך חמש שאלות. הקף את מספרי השאלות שיש עליהן תשובה    א.	 	.3
בטקסטים.      )4 נקודות(  

מה גרם להתפשטות האמוג'י בעולם?  )1(
מדוע ילדים מעדיפים להשתמש בשפת האמוג'י יותר   )2(

ממבוגרים?
האם שפת האמוג'י תיכנס בעתיד לתכנית הלימודים?  )3(

איזו צורת תקשורת הייתה נפוצה באינטרנט לפני האמוג'י?  )4(
כיצד קובעים את הסמלים שייכנסו ללוח האמוג'י?  )5(

מתוך שני הטקסטים, כתוב את התשובות על השאלות שהקפת.        ב.	
 )4 נקודות(      

                 
                 
                  
                  
                  

/המשך בעמוד 4/
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מהי המלצתו של כותב טקסט 2 לגבי חינוך הילדים בעידן    א.   .4
השימוש באמוג'י?      )4 נקודות(  

               
             

קרא את הקטע שלפניך וענה על השאלה שאחריו. ב. 

של  ההפעלה  מערכות  בין  ההבדלים  שבגלל  התגלה  חדש  במחקר 
טלפונים חכמים, סמלי האמוג'י אינם זהים בכל המכשירים ועקב 
הקורן  החיוך  לדוגמה,  מוסכמת.  אחת  משמעות  להם  אין  זאת 
)grin( נראה  בסוג מסוים של טלפונים שלילי ומלחיץ יותר מבסוג 
לכל  אחיד  קוד  ייווצר  שלא  עד  אחרות,  במילים  אחר.  טלפונים 
מערכות ההפעלה של המכשירים המגוונים, ייתכן שתיאלצו לסבול 
קצרים בתקשורת או לתקשר בדרך אחרת, למשל באמצעות אותיות 

ומילים.
)מעובד על פי אופיר ארצי ]12 באפריל 2016[. זהירות:	האמוג'י	שלכם	לא	תמיד	נראים	

)http://www.tgspot.co.ilחושבים. אוחזר מ־	שאתם	כמו

        
לדעתך, מה היה חושב כותב טקסט 2 על הקטע שלעיל?  נמק.  

)5 נקודות(  
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פרק	ב:	הבעה  )25 נקודות( 
בחר באחד מן הנושאים 6-5, וכתוב עליו מאמר בהיקף של כ־300 מילים לפי 

ההוראות.  תוכל לכתוב טיוטה בעמודים 9-8.

השימוש באמוג'י היה נפוץ בעבר בעיקר בהודעות טקסט מָידיות, וכיום   .5
הוא מתרחב לתחומים חדשים, כמו פרסום או תכתובות בעבודה.

לשלב  ראוי  אם  לשאלה  בנוגע  עמדתך  את  הבע  ובו  טיעון,  מאמר  כתוב   
אמוג'י בימינו בכל סוגי הכתיבה ואף בכתיבה רשמית: מכתבים רשמיים, 
עבודות אקדמיות, עיתונות, ספרי עיון וכדומה. נמק את דבריך באמצעות 

דוגמאות. 
או

את  המאפיין  החברתיות  לרשתות  התמידי  שהחיבור  הטוענים  יש   .6
ומעצים  פנים,  פנים אל  פוגע בתקשורת הבין־אישית, המתרחשת   דורנו 
החברתיות  ברשתות  הרואים  יש  זאת,  לעומת  החברתי.  הניכור   את 

כלי שמחזק את הקשרים בין בני אדם. 

כתוב מאמר טיעון, ובו הבע את דעתך על התמורות בקשרים החברתיים  	

בין בני האדם בעידן הדיגיטלי.  נמק את דבריך באמצעות דוגמאות.
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חלק	שני	—	לשון:	תחביר	ומערכת	הצורות  )40 נקודות(
בפרק זה שש שאלות: שלוש מתחום התחביר )9-7( ושלוש מתחום מערכת 

הצורות )12-10(. 
ענה על ארבע מן השאלות 12-7 )לכל שאלה — 10 נקודות(.

בשאלות שתבחר, ענה על כל הסעיפים.

תחביר

לפניך ארבעה משפטים. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם.  .7
האמוג'י	משמש	להבעת	משמעויות	של	דברים	באמצעים	גרפיים. 	•

בשנים	האחרונות	אנו	עדים	לעלייה	בשימוש	בשירותי	הודעות	 	•
טקסט	מָידיות	כמו	"וואטסאפ".

עם	התפשטות	ההודעות	המָידיות	גבר	גם	השימוש	באמוג'י	במקום	 	•
במילים.

השימוש	באמוג'י	חוסך	זמן,	ולעתים	הוא	מגשר	בין	אנשים	דוברי	 	•
שפות	שונות.

הקף את המשפט היוצא דופן מבחינת הסוג התחבירי. א. 
ציין את הסוג התחבירי של המשפט שהקפת: פשוט, מורכב או   ב. 

 איחוי )מחובר(.
                       

ציין את הסוג התחבירי המשותף לשלושת המשפטים האחרים.   ג. 
                                     

הקף את התפקיד התחבירי של המילים המסומנות בקו במשפטים.  ד. 
נשוא לוואי,  מושא,  תיאור,  אמצעים	גרפיים: 

נשוא    נושא,  תיאור,  מושא,  השימוש:	
תמורה תיאור,  מושא,  לוואי,  אמוג'י:		
מושא לוואי,  נשוא,  נושא,  זמן:		

)שים	לב:	סעיף	ה	של	השאלה	בעמוד	הבא(

/המשך בעמוד 11/
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 עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11282 
+ נספח                                                                              

בכל אחד מן המשפטים שלפניך, הקף את הצורה המודגשת הנכונה,  ה. 
ונמק את בחירתך במונחים לשוניים.

האמוג'י מבטא באמצעים גרפיים רעיונות  מקוריים	/	מקוריות.  •  

נימוק:                               

ציורי המערות  נותנים	/	נותנות  מקום לביטוי אישי ייחודי.  •  

נימוק:                               

 

/המשך בעמוד 12/
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 עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11282 
+ נספח                                                                              

לפניך שני משפטים. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם. א.		  .8
לפעמים	ההבנה	של	שפת	האמוג'י	טובה	יותר	מהבנת	המילים	 	.I

שהיא)1(	מחליפה.	
האמוג'י	הוא)2(	אוסף	אקראי	של	ציורים,	והוא)3(	מבטא	מגוון	 		.II

של	רגשות.
ציין את הסוג התחבירי של כל אחד מן המשפטים: פשוט,    ) 1(

מורכב או איחוי )מחובר(.
   II משפט      I משפט  

אם המשפט מורכב — תחם את הפסוקית, וציין את תפקידה   
התחבירי )משלימת שם או משלימת פועל(.

אם המשפט הוא משפט איחוי )מחובר( — תחם את איבריו.  
איזו מן המילים המסומנות בקו יוצאת דופן מבחינת  •   ) 2(

תפקידה התחבירי?   
כתוב את מספרה:      

מהו התפקיד התחבירי של המילים האחרות המסומנות   •
בקו?    

המר את משפט II במשפט מסוג תחבירי אחר, אך שמור על   )3(
משמעותו.

              

                                                

)שים	לב:	סעיף	ב	של	השאלה	בעמוד	הבא(

/המשך בעמוד 13/
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 עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11282 
+ נספח                                                                              

לפניך משפט מורכב. ב. 
לירן	שוויד,	כותב	טקסט	1,	ציין	שלדעתו	השימוש	באמוג'י	במקום	 	

בשפה	הכתובה	ייהפך	לחלק	נרחב	יותר	בתקשורת	בין	בני	אדם.

תחם את הפסוקית במשפט, וציין את תפקידה התחבירי:   )1( 
לוואי, מושא או תיאור.

הקף את התפקיד התחבירי של המילים המסומנות בקו.   )2(

נשוא נושא,   תמורה,  לוואי,  כותב	טקסט	1:	 	

נשוא לוואי,  מושא,   תיאור,   בתקשורת:  	
כתוב את המשפט במבנה של דיבור ישיר.  )3(

                             

                           

/המשך בעמוד 14/
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 עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11282 
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לפניך חמישה משפטים. כתוב מתחת לכל משפט מהו הֶקֶשר הלוגי   א.	 	.9
של המשפט, העתק את המילה )או הצירוף( המבטאת את הקשר     

הלוגי וכתוב מילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי.  
אף	כי	שפת	האמוג'י	מוגבלת,	היא	שפה	ברורה	מאוד.	 	• 

הקשר	הלוגי:	   
המילה במשפט המבטאת את הקשר הלוגי:      
מילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי:      

אנשים	מכל	קצוות	העולם	משתמשים	באמוג'י	כדי	לגשר	על	 	• 
 פערי	שפה.	

הקשר	הלוגי:	   
המילה במשפט המבטאת את הקשר הלוגי:      
מילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי:     

אם	נשתמש	באמוג'י	שימוש	נבון	נוכל	לשמור	על	שפה	כתובה	 	•
 עשירה.	

הקשר	הלוגי:	   
המילה במשפט המבטאת את הקשר הלוגי:      
מילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי:     
השימוש	הרב	באמוג'י	גורם	לדילול	השפה	הכתובה.	 	• 

הקשר	הלוגי:	   
המילה במשפט המבטאת את הקשר הלוגי:      
מילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי:     

השפה	הכתובה	לא	תיעלם	גם	אם	רוב	התקשורת	הבין־אישית	 	•
תתנהל	באמצעות	אמוג'י.	

הקשר	הלוגי:	     
המילה במשפט המבטאת את הקשר הלוגי:      
מילה אחרת המבטאת את אותו קשר לוגי:     

המר את המשפט הראשון )הפותח ב"אף כי..."( במשפט מסוג  ב.		
תחבירי אחר, אך שמור על הקשר הלוגי שבו.

   
   

/המשך בעמוד 15/
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 עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11282 
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מערכת	הצורות
לפניך טבלה.  .10

בעמודה הימנית בטבלה יש פעלים מודגשים.  
השלם )במקומות הלבנים בלבד( את המידע הנדרש בנוגע לכל פועל. 

)אין צורך לכתוב משפטים(

שם	הפועלהבנייןהשורשהפועל
)מאותו	
השורש	
ומאותו	
הבניין(

שם	פעולה
)מאותו	
השורש

ומאותו	הבניין(

בניסיון לתרגם טקסט 

י  לשפת האמוג'י ִנְתַקְלּתִ

במגבלות רבות.

יָגה   שפת האמוג'י ַמִצּ
דימויים הלקוחים מעולם 

הטבע והחי.
בשנת הלימודים הבאה 

יחל פרויקט חדש, ובו  
ִיּצֹר כל תלמיד סמלי 

אמוג'י חדשים.
אנשים מכל העולם  

ים יום־יום  ׁשִ ְמּ ּתַ ִמׁשְ
באמוג'י.

ֶנת האפשרות  כיום  ִנּתֶ
להביע משמעות דרך 

סמלים.

ן את הודעות  ְנַאְרּגֵ
הטקסט לפי נושאים.

/המשך בעמוד 16/
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לפניך משפטים, ובהם פעלים סבילים מודגשים. א.  	.11
הדימויים שבשפת האמוג'י  ְלקּוִחים  מעולם הטבע והחי.  —
ר  היטב לכל מי שמתכתב ב"וואטסאפ". לוח האמוג'י  ֻמּכָ  —

ם  לשפת האמוג'י. ְרּגַ יק"  ּתֻ י ּדִ הספר "מֹוּבִ  —
בּו  על השימוש ב"סלנג הרשת". מאמרים רבים  ִנְכּתְ  —

בטבלה שלפניך כתוב את השורש, הבניין והזמן של כל אחד מן 
הפעלים הסבילים, וכתוב כל פועל בצורתו הפעילה. שמור על הזמן 

ועל הגוף של הפועל.

הפועל	
הסביל

הצורה	הזמןהבנייןהשורש
הפעילה

ְלקּוִחים
ר ֻמּכָ

ם ְרּגַ ּתֻ
בּו ִנְכּתְ

 

לפניך שני משפטים, ובהם פעלים מודגשים. ב. 
רּו  בני הנוער זה עם זה ב"סלנג  ְקׁשְ בראשית ימי האינטרנט  ּתִ  .I

רשת".
רּו  את החבילה חזק מדי. ְקׁשְ אל  ּתִ  .II

בטבלה שלפניך נתח את שני הפעלים.   
 

הזמןהגוףהבנייןהשורשהפועל

רּו     ְקׁשְ I.   ּתִ

רּו     ְקׁשְ II.  ּתִ

)שים	לב:	סעיף	ג	של	השאלה	בעמוד	הבא(

/המשך בעמוד 17/
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 עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11282 
+ נספח                                                                              

לפניך חמישה זוגות של שמות פעולה. הקף את הזוג שבו שמות  ג. 
הפעולה אינם מאותו בניין.

ָרה — ִמְסּגּור ּפָ ּכַ
רּות ְנעּות — ִהְצַטּבְ ִהּמָ

ָאָגה ְנִסיָעה — ּדְ
נּות  ְמּ רּות — ִהְזּדַ ִהְתַמּסְ

ג ֵ ָעה — ֶהׂשּ ַהּצָ

/המשך בעמוד 18/
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לפניך רשימת שמות. מיין אותם בטבלה שלפניך, לפי דרך התצורה   א.	  .12
שלהם.  

ִדי,    ִמָיּ ָלה,         ְקׁשֶֹרת,       ַמהּות,       ִמְגּבָ ּתִ
ִרְגׁשֹון נּות,  ְרׁשָ ּפַ ע,         ַמּסָ ְחִליף,         ּתַ

בסיס	וצורן	סופישורש	ומשקל

במה שונה המילה  ִהיְסטֹוְרָיה  מן המילים שבראש השאלה? 
              

לפניך חמישה צירופים. ב.		
הקף את הצירופים ששתי המילים בהם נוצרו באותה דרך תצורה.   )1(

ָתב ָקדּום ּכְ  

ְטִחית ָבה ׁשִ ַמְחׁשָ  
ּדּוְרַסל ְחַקן ּכַ ׂשַ  

ִעּתֹון יֹוִמי  
ִמְדְרחֹוב ִעירֹוִני  

העתק את הצירופים שהקפת )כל צירוף בשורה חדשה( וציין מהי    )2(
דרך התצורה המשותפת לשתי המילים בכל אחד מן הצירופים.    

  
  

 

)שים	לב:	סעיפים	ג-ד	של	השאלה	בעמוד	הבא(																							/המשך בעמוד 19/
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 עברית: הבנה, הבעה ולשון, חורף תשע"ז, מס' 11282 
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לפניך שני משפטים, ובהם שמות מודגשים. ג.		
לפסנתר יש  ִמְנָעד  רחב.  —

ל. הלכנו במורד הנהר לכיוון הַמּפָ  —
ציין את דרך התצורה של כל אחד מן השמות.   )1(

ִמְנָעד        
ל       ַמּפָ  

ליד כל אחד מן השמות האלה כתוב דוגמה לשם אחר שנוצר   )2(
באותה דרך תצורה.

ִמְנָעד        
ל       ַמּפָ  

במשפט שלפניך הקף את הצורה הנכונה של שם העצם המודגש,  ד. 
ונמק את תשובתך.

ָרה של ירון. ָרה / ַמְסּפֵ ר הידוע התחיל לעבוד בִמְסּפָ הסּפָ  
נימוק:                  

 

 /בהמשך דפי טיוטה/ 

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך
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מדבקת משגיח
ملصقة مراقب

"אתך בכל מקום, גם בבגרות.
בהצלחה, מועצת התלמידים והנוער הארצית"

 "معك في كّل مكان، وفي البجروت أيًضا. 
بالنجاح، مجلس الطّلب والشبيبة القطرّي"




