מדינת ישראל

סוג הבחינה:
מועד הבחינה:
מספר השאלון:

משרד החינוך התרבות והספורט

בגרות לבתי ספר על–יסודיים
קיץ תשס"ד2004 ,
013101

חיבור עברי
לבתי ספר דתיים–עצמאיים
יחידת לימוד אחת

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שעתיים וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

אין .

ד.

הוראות מיוחדות:

בשאלון זה חמישה נושאים.
עליך לכתוב חיבור )בהיקף של  3-2עמודים(
על אחד מהנושאים 100) .נקודות(

) (1ציין במחברתך את מספר הנושא שבחרת לכתוב עליו.
) (2התרכז בנושא .הימנע מהקדמות ארוכות ומסטיות מהנושא.
) (3הקפד על כתב ברור ועל תקינות הלשון ,על כתיב נכון ועל פיסוק הגיוני.
כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים ,חישובים וכדומה(.
רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/
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חיבור עברי ,קיץ תשס"ד013101 ,

כתוב חיבור על אחד מהנושאים .5-1
.1

לפניך פסוק מספר קֹהלת ,ואחריו משל מהמדרש על פסוק זה.
)קהלת ,ז' ,ט'(
"אַל ְzב ַהֵל )= תמהר(  ...ל ִכ ְעוֹס ִ kי כ ַע ַס ְ aח ֵיק ְ kסִיל ִים ינ וּח ַ"
כשהקומקום רותח וגולש אין נשפכים רותחיו אלא על עצמו בלבד.
)על פי מדרש רבה ,קהלת(

כתוב מאמר ,ובו הסבר את המשל על הפסוק מSהלת .הצג לפחות שלוש תוצאות של כעס,
והצע דרכים להתגבר עליו .שלב דוגמאות בדבריך.
.2

][...
ז ֶה טוֹב
ל ְהִסְzוֹפ ֵף ְ aצ ֵל אִיל ן  bדוֹל,
שׁאֹב
לִ ְ
שׁע וֹ ל
שׁב ִיל ל ל ֶכֶת ְ ִnַ a
gם ֹkחוֹת ְ ִ a
מִ 
][...

)מתוך השיר "לא תסור" ,א' מרגלית(

קטע זה מובא משיר שנושאו אמונת חכמים.
כתוב מאמר ,ובו הסבר את הטענה המובעת בקטע השיר ,הבא נימוקים לטענה זו,
ושלב דוגמאות בדבריך.
.3

רשלנות וחוסר אחריות נפוצים בחברה ,והם פוגעים ביחיד ובציבור.
כתוב מאמר ,ובו הצג את התופעה ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בתחומים שונים,
ופרט את השפעותיה.

.4

"אני כנה ,ישירה וסבורה שצריך לומר לזולת את כל האמת בפניו".
כתוב מאמר ,ובו דוּן בהיבטים החיוביים של גישה כזו ובהיבטים השליליים שלה.
הבא דוגמאות לדבריך.

.5

"ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת"
כתוב חיבור אישי ,ובו ספר על נפלאות בורא עולם עמך ועל רוב הטובה שהוא משפיע עליך
ועל משפחתך.
)מתוך ברכת "מודים" בתפילת שמונה–עשרה(

בהצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך התרבות והספורט

