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 סוגי משפטים 

 
  משפט איחוי- 464'  עמ1תרגיל 

  בקו והדגשה - גרעין הנושא,     בקו- יחידת הנושא

 . תפקיד תחבירי עצמאיאין מילות היחסל,   שימו לב      •

   בשני קווים והדגשה- נשוא+ נושא ,   בשני קווים- הנשוא

  בכתב יד–מילת החיבור 

 חלק א

 )קשר של סיבה ותוצאה   (. ֵּפרות רביםאל תאכלו לכן, גבוהה  הסוכר בֵּפרותכמות .1

 . חוויה מיוחדת גם לעיווריםמספק הואו,  למשתמשים בכיסא גלגליםמתאים  הסבון באזורמפעל .2

 )קשר של הוספה(

 )קשר של ניגוד   (. רק בנותלוי עתידם אך,  של נחלים רביםמימיהם נשאבומאז קום המדינה  .3

 . מדיניות ברורה בנושאקבעו  התכנוןמוסדות גם,  על הנזק הנוראזועקים יבה הסבארגונילא רק  .4

 )קשר של הוספה(

  . דברלא תשנה היא  מבחינת העומס בכבישיםאבל,  אולי פחותתזהם  חשמליתמכונית .5

 )קשר של ניגוד(

 )ורקשר של וית (.ם בקנייתהאטה לא חלה למרות זאת,  החודשעלו חשמל המוצרי של םמחיריה .6

 .פתאומיים טפונותיש את האזור פוקדים בחורף ואילו,  התייבשות גבוההסכנת בנגב קיימתבקיץ  .7

 )עימותקשר של (

 . על הכמות הנאכלת בשל תכולת הסוכר הגבוהה שלהםהקפידו אך, חשובה  ֵּפרותאכילת .8

 )קשר של ניגוד(

 )קשר של ניגוד  (.נחקרא  מעולם להוא אולם, הנאשם העיקרי נגד נאספו רבות ראיות .9

   . ההפךחושבת המדינה ואילו, את העלויות על ממשלת ישראל המנהלים מטיליםבמפעלי ים המלח  .10

 )קשר של עימות(

 ")מנהלים"הושמטה בספר המילה , לצערנו(
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 חלק ב

 
 .וס המטנחיתת לא נדחתה על אף זאת,  על הטייסהקשו  הראות באזור נמל התעופהתנאי .1

 )קשר של ויתור(

 . שנה300 במצבו לפחות עוד יישאר הוא כתוצאה מכך,  שיפוציםעבר  הנטוי בפיזההמגדל .2

 )קשר של סיבה ותוצאה(

 .תכניות הנופש שלנו את ביטלנולא חרף זאת , שרבי בסוף השבוע על מזג אוויר הודיעה החזאית .3

 )קשר של ויתור(

המונית  הופעה תתקייםבגן סאקר ו,  בעיריבקרו אנשים רבים, בערב מחר יחלו יום ירושלים אירועי .4

 )קשר של הוספה( .לציבור

השירות  רמת לעומת זאת,  בכךתמשיך היאו,  הון עתק בתחבורה הציבוריתהשקיעה  ישראלמדינת .5

 )קשר של עימות, קשר של הוספה (.י למַדנמוכה בתחבורה הציבורית

 . בארות נפט חדשותקודחות  רבות ברחבי העולםחברות ולכן,  בהתמדהעולים  הנפטמחירי .6

 )ותוצאה קשר של סיבה(

 גננת כל כיום ואילו,  בין כל גני הילדיםהופצו הםו,  אחידים בשירוניםהודפסו  הילדים של פעםשירי .7

 )קשר של עימות, קשר של הוספה (.בעצמה את השירים לילדי הגן שלה מקלידה

 . על שיעורי הביתגם מתבססים הם אלא,  רק על ציוני המבחניםיםמסתמכ אינם המורים .8

 )קשר של הוספה(

 ולכן,  בקרבות שליטה מרהיביםמתקוטטים הזכרים,  החיזור של הצבאיםעונת לשיאה מגיעהבסתיו .9

 )קשר של סיבה ותוצאה   (. דווקא בעונה זומומלץ  בעמק הצבאים בירושליםהביקור

 היום  הצעירים שלהילדים אך, ל המבוגרים שבאוכלוסייהצ לטוב אזכורים פעם הילדים של משחקי. 10

 )קשר של ניגוד  (. אותםמכירים אינם
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 465'  עמ2תרגיל 
 

  בקו והדגשה - גרעין הנושא,     בקו- יחידת הנושא

   בשני קווים והדגשה- נשוא+ נושא ,   בשני קווים- הנשוא

 )סוג הקשר בסוגריים (.האיבריםמפרידה בין שני   מילת הקישורי  במשפט איחו :סיווג המשפט

 . אין ציון סוג המשפט-                         במשפט פשוט 

 

 )קשר של הוספה (. לעוד יום שטוף שמשהתעוררתי אניו,  את הבקתההאירו  השמש הנעימותקרני .1

 )קשר של הוספה(.   למטיילים עונג רבמהגר  במישורההליכהו,  מהקור הליליהחל להפשיר האוויר .2

 על מוצבים סוריים בנוקייב שמצפון לקיבוץ עין גב במטרה  של חטיבת גולניכוח פשט 1962בחודש יוני  .3

 .להפסיק את הירי על הקיבוץ

קשר של  (.ל" אמנים מחומארחים חבריהמדי פעם ו,  פעמיים בשבועמתקיימות  הקבוצההופעות .4

 )הוספה

 כציפור הלאומית הדוכיפת הוכרזהבסיומו ו,  בחירות לקביעת הציפור הלאומיתמסע נערךראל ביש .5

 )קשר של הוספה  (.של ישראל

 מחברות הטלפון דורש הוא למרות זאת,  לאנטנות הסלוָלריות בקרבת ביתומתנגד  בישראלהציבור .6

 )קשר של ויתור (.תנאי קליטה משופרים

 . על ארבעה מהנאשמים בפרשת אסון גשר המכבייההוטלו  מאסר בפועלעונשי .7

נישואים אישה צורך  למחפשים  בארץ זוהגברים לעומת זאת,  עצמאותמחפשת  בהודוהאישה .8

 )קשר של עימות  (.לניהול משק הבית

 נפלא הזההטבע ה אוצר לכן,  את ים המלח למצבו הנוכחיההביא  גסה מצד בני האדםהתערבות .9

 )קשר של סיבה ותוצאה  (.ג בקצב מדאימצטמק

 . הראשונה במגמת קרבהטייסת את קורס הטייס סיימה 2000בשנת .10

 )קשר של ניגוד  (. לנתיב אחרפנה כל אחד בהמשך המסלול אבל, ך כמה מטיילים יחדיו לדריצאנו.11
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 גדולההצופים ה תכמו אולם,  הזיקוקין הגדול בתולדות המדינהמופע בתל אביב נערך 2006בשנת .12

 )קשר של ניגוד  (. הרמזוריםמערכת קרסה וכתוצאה מכך,  לפקקי תנועה אדירים באזורגרמה

 על ענפים זוללי מבוסס  כולוהעולם ואילו,  בעיקר בענפים מבוססי ידעהתמחתה  הישראליתהכלכלה.13

 )קשר של עימות  (.דלק

 . על תולדות הדואר בישראלללמוד שראפבמוֵזאון הדואר שבתחומי מוֵזאון ארץ ישראל .14

 )פתגם סיני עתיק(. מסוכנת  ללא למידהמחשבה ואילו,  לעבודת חינםדומה  ללא חשיבהלמידה.15

 )קשר של עימות(

 . לסכנות שבדברמודעים לא כולם אך,  כיום קניות באמצעות האינטרנטעורכים  רביםאנשים.16

 )קשר של ניגוד(

 .ירת ספרי ילדים מוזלים כדי לעודד קריאת ספרים בקרב הילדים מכיזם משרד החינוך.17

 .1979 בוושינגטון בחודש מרס נחתם  השלום בין ישראל למצריםחוזה.18

קשר של  (. סימני גמילה ממנומראים אנומלבד זעקות השבר על מחיריו אין ו,  לנפטמכורים אנחנו.19

 )הוספה

 עובדה זו בהתנהגותו לא מיישם עדיין הציבור למרות זאת, ת באחרונה במידה ניכרמתייקר הנפט. 20

 )קשר של ויתור  (.הצרכנית

 

 466'  עמ3תרגיל 
 

  ותוצאהקשר של סיבה .א .1

 בשל) 2(,  משום כך) 1( . ב 

 פשוט) 2(, איחוי) 1( . ג 

 . מיוחדים... הלקוחות -איבר ב ,  החדש...  החברה-איבר א  . ד 

ממחירים  הלקוחות נהנים לפיכך/לכן,  של המוצר החדשמסע השיווק את היבמרחהחברה ) 1( .ה 

 .מיוחדים

 .הרחבת מסע השיווק של המוצר החדש נהנים הלקוחות ממחירים מיוחדיםמ כתוצאה/בעקבות) 2(

 קשר של ויתור .א .2

 על אף) 2(,  למרות זאת) 1( . ב 

 פשוט) 2(, איחוי) 1( . ג 
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 . מלאה... עדיין -איבר ב ,  הסתיימה. .. השביתה-איבר א  . ד 

 וחזרכל העובדים לא  עדיין על אף זאת/אף על פי כן, הבריאות הסתיימה במערכת השביתה) 1( .ה 

 .לפעילות מלאה

 . סיום השביתה במערכת הבריאות לא חזרו עדיין כל העובדים לפעילות מלאהחרף/למרות) 2(

  ותוצאהקשר של סיבה .א .3

 לפיכך) 2(,  קבותבע) 1( . ב 

 איחוי) 2(, פשוט) 1( . ג 

 . בצריכתם… חלה -איבר ב ,  חלב…  בחג השבועות-איבר א  . ד 

 . המנהג של אכילת מוצרי חלב בחג השבועות חלה עלייה ניכרת בצריכת מוצרים אלהעקב/בשל) 1( .ה 

 .ניכרת בצריכתם חלה עלייה בעקבות זאת/על כן, בחג השבועות רבים אוכלים מוצרי חלב) 2(

 קשר של זמן .א .4

 ולאחריו) 2(,  עם תום) 1( . ב 

 איחוי) 2(, פשוט) 1( . ג 

 . הזכאים… חולקו -איבר ב ,  הסתיים…  טקס-איבר א  . ד 

 .תום טקס סיום שנת הלימודים חולקו תעודות הצטיינות לתלמידים הזכאיםב) 1( .ה 

 . חולקו תעודות הצטיינות לתלמידים הזכאיםלאחר מכן/יומוובס, טקס סיום שנת הלימודים הסתיים) 2(

 קשר של תכלית .א .5

 לשם כך) 2(,  כדי) 1( . ב 

 איחוי) 2(, פשוט) 1( . ג 

 . מרובה… נדרשת -איבר ב ,  במשימה…  אתם-איבר א  . ד 

 .  במשימה נדרשת מכם השקעה מרובהלמען הצלחה/  להצליח בשביל) 1( .ה 

 . נדרשת מכם השקעה מרובהלצורך זה, ים להצליח במשימהאתם רוצ) 2(

 קשר של ויתור .א .6

 חרף) 2(אף על פי כן  ) 1( . ב 

 פשוט) 2(, איחוי) 1( . ג 

 . בזמן… הוא -איבר ב ,  רבים…  הסטודנט-איבר א  . ד 

 .ה בזמןהוא לא סיים אותחרף זאת /למרות זאת, הסטודנט השקיע בעבודתו מאמצים רבים) 1( .ה 

 . מאמציו הרבים של הסטודנט בכתיבת העבודה הוא לא סיים אותה בזמןלמרות/על אף ) 2(

  ותוצאהקשר של סיבה .א .7

 כתוצאה מ) 2(לכן  ) 1( . ב 

 פשוט) 2(, איחוי) 1( . ג 

 . היום… הם -איבר ב ,  בבוקר…  המפקד-איבר א  . ד 

 .וםהי הם שומרים על ֵערנות במשך כל כתוצאה מכך/ משום כך , וקרהמפקד הוסיף לחייליו שעת שינה בב) 1( .ה 

 .הוספת שנת שינה בבוקר שומרים החיילים על ֵערנות במשך כל היוםל הודות/בעקבות/בשל) 2(
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 קשר של זמן .א .8

 ולאחריה) 2(לאחר  ) 1( . ב 

 איחוי) 2(, פשוט) 1( . ג 

 . האש… חלוה -איבר ב ,  הסתיימה…  מלחמת-איבר א  . ד 

 .סיום מלחמת ששת הימים החלו חילופי אש בקווי הפסקת האשב/עם) 1( .ה 

 .החלו חילופי אש בקווי הפסקת האשלאחר מכן , מלחמת ששת הימים הסתיימה) 2(

 
 קשר של ויתור .א .9

 חרף זאת) 2(למרות  ) 1( . ב 

 איחוי) 2 (,פשוט) 1( . ג 

 . המכשיר… לא הצלחתי -ר ב איב,  היצרן…  קראתי-איבר א  . ד 

 . ההוראות המדויקות של היצרן לא הצלחתי להרכיב את המכשירחרף/על אף) 1( .ה 

  לא הצלחתי להרכיב אתאף על פי כן/על אף זאת, קראתי את ההוראות המדויקות של היצרן) 2(

 .המכשיר     

 קשר של תכלית .א .10

 למטרה זו) 2(כדי  ) 1( . ב 

 איחוי) 2(, טפשו) 1( . ג 

 . הלימודים… הם -איבר ב ,  החג…  הסטודנטים-איבר א  . ד 

 . קישוט השכונה לקראת החגלשם/  לקשט בשבילהסטודנטים נשארו לאחר שעות הלימודים ) 1( .ה 

 . הם נשארו לאחר שעות הלימודיםלשם כך, הסטודנטים קישטו את השכונה לקראת החג) 2(

 

 
 467'  עמ4תרגיל 

 
 .הם משפטי איחוי) 3(-ו) 1(משפטים .א.1

 .הוא משפט פשוט) 2(משפט . ב

 
 קשר של ויתור .א .2

 חרף) 3(, אף על פי כן) 2(, למרות זאת) 1( . ב 

 פשוט) 3(,   איחוי) 2(,   איחוי) 1( .ג 

 
 קשר של סיבה .א .3

 ...כתוצאה מ) 3(,  לפיכך) 2(,  בזכות) 1( . ב 

 פשוט) 3(,  איחוי) 2(,  פשוט) 1( . ג 

  נשוא-... נבעה מ . ד 
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 רכיבה טיפולית - 468'  עמ5 תרגיל
 

 תחביר 
 
 .קשר של ריבוי והוספה .א. 1

לפיכך יש צורך , הטקסט מונה את היתרונות של הרכיבה הטיפולית ומוסיף בכל פעם יתרון אחר .ב

 .בשימוש במילות קישור של הוספה

 .מלבד זאת, נוסף על כך,  יתרה מזאת,וכן, בורהחי' ו, כמו כן .ג

 . קשר של סיבה ותוצאה-) ב סוף פסקה ( כתוצאה מכך,  קשר של ניגוד-) פסקה א (אולם .2

 .קשר של סיבה ותוצאה.א. 3

   לפיכך) 3(,    כתוצאה,בעקבות) 2(,    משום כך, בזכות) 1( .ב

 .ציינות את הסיבה מילים המשתייש ) 2(-ו) 1(במשפטים : שימו לב

 .משפט איחוי)  1( .ג

 .משופרים...  משום כך-איבר ב ,    הצעיר...  בזכות-       איבר א 

 .משפט פשוט) 2(

 .משפט איחוי) 3(

 . משופרים...  לפיכך-איבר ב ,   הצעיר...  הרכיבה-       איבר א 

  נשוא-... גורמת ל .ד 

  .אחרולא דבר  ,הרכיבה הטיפולית רק )1( .4

 .ולא תורמת בתחום אחר, לילדים בעלי מוגבלויותמסייעת  רקהרכיבה הטיפולית  )2( 

 . ולא למישהו אחר,לילדים בעלי מוגבלויות רקהרכיבה הטיפולית מסייעת  )3( 

 . ולא בתחומים אחרים,עצמיהביטחון הבבניית  רקהרכיבה מסייעת  )4( 

 
 הרגשת חופש,  רמות החרדה , שיווי המשקל,  ל הסוסיםיכולת הריפוי ש: צירופי סמיכות .א .5

 הרכיבה הטיפולית               ,   השפעות חיוביות: צירופי שם ותוארו

 הרכיבה הטיפולית               ,  רמות החרדה , שיווי המשקל,  יכולת הריפוי של הסוסים .ב 

 . סמיכות דבוקהכל השאר.  סמיכות מפורקת-יכולת הריפוי של הסוסים  .ג 

 נושא )1( .6

 משלים פועל )2( 

 משלים פועל )3( 

 )לוואי(משלים שם  )4( 

 נשוא )5( 

 )לוואי(משלים שם  )6( 
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  והמשמעיםאוצר המילים

 

, תורמת, הרגשת חופש ועצמאות מיוחדת, מקדמת, משפרת, מסייעת, תנופה, השפעות חיוביות .א .1

 .גות חברתית נאותההתנה, משופרים, הערכה עצמית

כאשר מדברים על יתרונות מרבים במילים . הטקסט מונה את היתרונות של הרכיבה הטיפולית .ב 

 .בעלות קונוטציה חיובית

 )תלוי אילו מילים ציינתם(של התקדמות / של שיפור / של תחושות / שדה סמנטי של התנהגות  .ג 

 .בקיאות בו,  מסויםידע בתחום מסוים או בנושא. 2רב מילים  . א .2

 .בקיאות בתחום מסוים. 2אבן שושן 

 -" התמצאות"אבן שושן ומילון ההווה מציינים את החלופה הלועזית של המילה  .ב 

 .אוריינטציה

 .שם הפעולה של מתמצא .ג 

 . מילון אבן שושןב   . ח= עברית חדשה  . ד 

, י המשמעויות מופיעות תחת אותו ערךהן במילון אבן שושן והן ברב מילים שת. פוליסמיה . ה 

 . והן ממוספרות במספור פנימי

  רכיבה-רכיב  .ג .3

 

 הבנת הנקרא
 

 משני הטקסטים ) 1(

 .1מטקסט  )2(

 .2מטקסט  )3(

 לא נאמר בטקסטים ) 4(

  2טקסט  )5(
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 משפט מורכב
 

 477'  עמ1 תרגיל

 והדגשה  בקו - גרעין הנושא,     בקו- יחידת הנושא

   בשני קווים והדגשה- נשוא+ נושא ,   בשני קווים- הנשוא

 : סיווג המשפט

 .הפסוקית מודגשת באפור.   פותחת את הפסוקיתמילת השעבוד במשפט מורכב

 " גג"אך על התלמידים לסרטט , מעל הפסוקיות" גגות"מסיבות טכניות איננו מסרטטות : הערה  

 .              מעל כל פסוקית

 
 את  של פרעותגל שטף,  על הקמת מדינה יהודית1947ט בנובמבר " בכהחליט ם"האוש לאחר . 1

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס    .היישוב היהודי בארץ

  .לא קמהעדיין שם לפלוש למדינה " לאחר החלטת האוהחליטו  ערבמדינות. 2

 שםמשלימת ' משפט מורכב בעל פס

 לרשותו עורך דין מהסנגוריה מעמידה המדינה,  לעצמו עורך דיןלממןיכול  אינו אדם כאשר. 3

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס.  הציבורית

 .מזדהה הואִעמה ש במפלגה בוחר אזרחכל במהלך בחירות במדינה דמוקרטית . 4

 שםמשלימת ' משפט מורכב בעל פס

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס  .   במקומות טוביםנשבש כדי לאולם בשעה מוקדמת הגענו.5

 טיפול רפואי הולם לכל אזרח מבטיח, 1994 בכנסת בשנת נחקקש  בריאות ממלכתיחוק. 6

 שםמשלימת ' משפט מורכב בעל פס   .במדינה

 . על צרכים בסיסיים של המין האנושיעונים הם כי,  זמן רבשורדים  קופסהמשחקי.7

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 על ידי נחרב,  לפני הספירה10- על ידי שלמה המלך במאה הנבנהש,  הראשוןבית המקדש.8

 שםמשלימת ' משפט מורכב בעל פס   . לפני הספירה586נבוכדנצר מלך בבל בשנת 
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 את חורבן הבית ייחסו ל"חזש עד,  בין קבוצות שונות בעם היהודיאיבה שררהבימי בית שני .9

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס    .השני לשנאת חינם

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס   . לו את חייונתנו הםש משום את הוריו חייב לכבד אדםכל .10

 . כדי למנוע את תופעת הזיופים של משחקי המחשבתפעל הממשלה כי, החליטה  המדעשרת.11

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 .על ידי שפיכת חול על הגחלים אותה כבו, ההמדור מסתיימתש לאחר.12

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

    .   לצרכיו השוטפיםתתאים היאש כדי את סביבתו משנה האדם.13

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

  לחולי סוכרת שליטה מאפשרתה,  אינסולין מתקדמתמשאבת בישראל הושקהלאחרונה .14

 משלימת שם' משפט מורכב בעל פס    .יןמלאה ברמת האינסול

 . את עבודתו בזמןלא הגיש הואמדוע ,  את הסטודנטשאל המרצה.15

   משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 )במקרה זה אין מילת שעבוד. מילת שאלה באמצע משפט פותחת פסוקית(

 . מהתקופה העתיקהממצאים בשורת תבחינו,  שמאלה מבטכםַתפנו אם.16

   משלימת פועל' ט מורכב בעל פסמשפ

   .לשוני- במילון החדהיעזרו, את הטקסט שלפניכם תבינוש כדי.17

   משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 . עדייןלא נענתה, הפגישה תתקייםהיכן  השאלה.18

   שםמשלימת ' משפט מורכב בעל פס

 )שעבודבמקרה זה אין מילת . מילת שאלה באמצע משפט פותחת פסוקית(

 .בשבוע שעבר התכנסהש את הנושא לדיון בישיבת מועצת התלמידים העלינו.19

 שםמשלימת ' משפט מורכב בעל פס

 . כוח אדםתחסוך היאש משום,  את עצמה תוך זמן קצרתחזיר  במכשיר החדשההשקעה.20

 משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס
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 . הזוהבעיה נוצרהכיצד  מביןאיני .21

   משלימת פועל' מורכב בעל פסמשפט 

 )במקרה זה אין מילת שעבוד. מילת שאלה באמצע משפט פותחת פסוקית(

 .הנעדרים ישובומתי  תוהים הכול.22

   משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 )במקרה זה אין מילת שעבוד. מילת שאלה באמצע משפט פותחת פסוקית(

 . אליו בשעות הקבלהתפנו אם לכם בעניינכם יעזור  המחלקהמנהל.23

   משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 .  תנּותם בשיא הֵּכ ממך לדבר ִאמבקשים הםכש,  לאנשיםאל תאמין.24

   משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 . את שפת המקוםלא ידע הוא,  לארץהגיע העולהש לפני.25

   משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 . על שביתה במשקיכריז  הסתדרות העובדיםמזכירשון  בעיתקראנו.26

   משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 . סערה ציבוריתעוררה,  על שביתה במשקיכריז הסתדרות העובדים מזכירש,  בעיתוןהידיעה.27

 שםמשלימת ' משפט מורכב בעל פס

    פועלמשלימת' משפט מורכב בעל פס   .ימיך יאריכו למען את הוריך כבד.28

     .ך" בתנהמבחן אתמול לא התקיים, חלה המורהש מאחר.29

   משלימת פועל' משפט מורכב בעל פס

 בין גודלו של המוח לרמת האינטליגנציה של קשר ישאם , השאלה נשאלתכבר שנים רבות .30

 משלימת שם' משפט מורכב בעל פס      .האדם

 :הערות

 .)מיותרת" ה"ה" (האם"ולא " אם"יש לומר : תיקון טעות. 1

 . ולא מילת שעבוד המציינת תנאי,במשפט זה היא מילת שאלה" אם"המילה . 2

 ".האם" פותח במילה המשפט היה ,עצמאישאלה אם הפסוקית הייתה משפט . 3

 ? האם יש קשר בין גודלו של המוח לרמת האינטליגנציה של האדם    
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 478'  עמ2 תרגיל
 

 סיווג המשפט - שלב א   :ה מוגשות בשני שלביםהתשובות לתרגיל ז

 ניתוח החלקים התחביריים  - שלב ב                                                                        

 סיווג המשפט - אשלב 

 . אין ציון סוג המשפט- במשפט פשוט

 .האיברים  מפרידה בין שני מילת הקישור  במשפט איחוי

 .הפסוקית מודגשת באפור.   פותחת את הפסוקיתמילת השעבוד מורכבבמשפט 

 .מעל כל פסוקית" גג"על התלמידים לסרטט : הערה  

 

 . את עבודתו בשלביםהוא צריך לארגן, כותב עבודה על נושא מסוים אדםכש . 1

 משלימת פועל'  בעל פסמורכבמשפט 

 .מוד לנזקקיםשל חלוקת ספרי ליתקיים מבצע מיוחד ה בשבוע שעבר . 2

 .בבתי ספר רבים מוצגותה, בשלוש שנות קיומו של הפרויקט נוצרו עשרות עבודות ייחודיות . 3

 שםמשלימת '  בעל פסמורכבמשפט 

 .הן מוצגות בבתי ספר רביםו, בשלוש שנות קיומו של הפרויקט נוצרו עשרות עבודות ייחודיות . 4

  בקשר של הוספהאיחוימשפט 

 אותה יבין את דבריו הקוראש כדי, להקפיד על שימוש בסימני פיסוק בעבודתוהתלמיד צריך  .5

 משלימת פועל'  בעל פסמורכבמשפט    .בקלות

 !אחת מהן ישתתפו חמישה חברים בכלשכדי למלא את המשימה בהצלחה התחלקו לקבוצות  . 6

 שםמשלימת '  בעל פסמורכבמשפט 

 .הוסברה להם קודם לכן חשיבות העניין כי, בותכל תלמידי הכיתה השתתפו בפרויקט ההתנד .7

 משלימת פועל'  בעל פסמורכבמשפט 

 .התשבצים מאפשרים לתלמיד להעשיר את אוצר המילים שלו .8

 .צאו העובדים לחופשה השנתיתמתי ֵיהעובד שאל את מעסיקו  .9

 משלימת פועל'  בעל פסמורכבמשפט 

 .יקה בציבור הרחבז אמצעי יחיד להפצת מועד להמצאת שידורי הרדיו שימש הקונצרט.10

 .כל התנסות חדשה משדרגת את היכולת ללמוד דרכים חדשות להתנהלות חברתית.11
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 .בתחרות האירוויזיון האחרונה זכה השיר הישראלי במקום מכובד.12

משרד החינוך הכניס לתכנית הלימודים משחקים של פעם כדי לאפשר לתלמידים כושר גופני .13

 .בעיט

 .במשחק זה כל משתתף בתורו קופץ בין המקלות בלי לגעת בהם.14

 .עיסוי יכול להפיג כאבים בצוואר, שעות ארוכות מול צג המחשב עובדיםשלאנשים .15

 שםמשלימת '  בעל פסמורכבמשפט 

 .ימאים נעזרים בכוכב הצפון למציאת כיווניהן של רוחות השמים.16

 .סדרה של פעילויות מגּוָונותכנו עבורכם ֵה, מחופשתכם תיהנוש כדי.17

 משלימת פועל'  בעל פסמורכבמשפט 

דוד בן גוריון ביקש בימי הצנע של שנות החמישים הקצבה מיוחדת לצילום כתבי יד עבריים .18

 .מכל הדורות כדי לשמרם

 .1881את דרום רוסיה בשנת  שטפוש, ו נוסדה לאחר הפרעות ביהודים"קבוצת ביל.19

 שםמשלימת '  בעל פסמורכבמשפט 

הוא מניח יד אחת של המטופל על ידו שלו כדי למנוע ,  לדגדוגיםָהָרִגיׁשבודק מטופל  רופאכש.20

 משלימת פועל'  בעל פסמורכבמשפט    .את הרגשת הדגדוג

 .שומרת על בריאותו עם השנים היאש משום, המוח" תחזוק"פעילות גופנית חשובה ל.21

 משלימת פועל'  בעל פסמשפט מורכב

 . למעשה הפיהוקים מעוררים אותנואבל, אנחנו מקשרים פיהוקים עם חוסר שינה.22

 ניגוד בקשר של איחוימשפט 

 .כך נכנסת כמות גדולה של אוויר לריאותו, פעולת הפיהוק מרחיבה את קנה הנשימה.23

 הוספהבקשר של  איחוימשפט 

 .למכירת ספרים מיועדתהמכונה אוטומטית  טכנאיםבקיבוץ עין חרוד פיתחו .24

 )הושמטה בטעות" טכנאים"המילה  בספר(     שםמשלימת '  בעל פסמורכבמשפט 

צופנים בין כותליהם סיפורים מרתקים על תולדות הברחבי הארץ פזורים מאות בתי כנסת .25

      שםמשלימת '  בעל פסמורכבמשפט    .היישוב
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 ?ים להתלהב פתאום מִעניין עתיק כמו הסודוקומה גורם להמונ.26

 .הסודוקו פשטו כאש בשדה קוצים כמוששיגעון הסודוקו מזכיר טרנדים אחרים .27

 שםמשלימת '  בעל פסמורכבמשפט 

, את ההכרזה הנרגשת על אודות אוצר פלאי פרסם בימים האחרונים צוות של ציידי מטמון.28

 .שבאוקיינוס השקט" רובינזון קרוזו"י בעזרת רובוט מתוחכם על הא פועלה

 שםמשלימת '  בעל פסמורכבמשפט 

 כל מטבעות הזהב נמצאים גם פסלים גדולים מזהב ביןש, ילה טענו בימים האחרונים'עיתוני צ.29

 פועלמשלימת '  בעל פסמורכבמשפט    .טהור מתקופת האינקה

 .    להתאימו ללוח שנת השמשללוח השנה העברי נוסף כל כמה שנים חודש נוסף כדי.30

 

  ניתוח החלקים התחביריים- בשלב 

  בקו והדגשה - גרעין הנושא,     בקו- יחידת הנושא

 .משלימי שםכל המילים המופיעות בתוך יחידת הנושא ואינן גרעין הנושא הן       • 

 . תפקיד תחבירי עצמאיאיןלמילות היחס , שימו לב      •  

   בשני קווים והדגשה- נשוא+ נושא ,   בשני קווים- הנשוא

  קו מקווקו והדגשה- גרעין המשלים,     קווים מקווקו- משלימי הפועל

 .משלימי שם ואינן הגרעין הן בתוך יחידת משלים הפועלכל המילים המופיעות       * 

 .)משלימי שם ( וביחידת משלים הפועל)משלימי שם( למשלימי השם ביחידת הנושא שונהיש סימון : שימו לב

 

 .בשלבים   את עבודתו צריך לארגן הוא, על נושא מסויםעבודה  כותב אדםכש . 1

 .של חלוקת ספרי לימוד לנזקקיםמיוחד  מבצע תקייםה שעברבשבוע  . 2

 .רביםבבתי ספר   מוצגותה, ייחודיות עבודות עשרות נוצרו קיומו של הפרויקט שנות שלושב . 3

 .רביםבבתי ספר   מוצגות הןו, ייחודיות עבודות עשרות נוצרו  של הפרויקטקיומו שנות שלושב . 4

 .   בקלות  את דבריו  יבין אותה הקוראכדי ש, בעבודתו  בסימני פיסוק על שימוש  צריך להקפיד התלמיד .5
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 !חברים חמישה  ישתתפו בכל אחת מהןש  לקבוצות  התחלקו  בהצלחה  את המשימה  כדי למלא . 6

 .העניין חשיבות  קודם לכן  להם  הוסברהכי , ההתנדבותבפרויקט   השתתפו הכיתה תלמידי לכ .7

 .המילים שלואת אוצר   להעשיר  לתלמיד  מאפשרים התשבצים .8

 .השנתיתלחופשה   העובדים ֵיצאומתי   את מעסיקו  שאל העובד .9

 .יקה בציבור הרחבזצת מויחיד להפאמצעי   הקונצרט שימש  שידורי הרדיועד להמצאת  .10

 .ללמוד דרכים חדשות להתנהלות חברתיתאת היכולת   משדרגת חדשה התנסות כל.11

 .מכובדבמקום    הישראלי השיר זכה  האירוויזיון האחרונהבתחרות .12

 .גופני טבעיכושר   לתלמידים  כדי לאפשר  של פעםמשחקים   הלימודיםלתכנית   הכניס החינוך משרד.13

 .בהםבלי לגעת   בין המקלות  קופץ בתורו משתתף כל  זהבמשחק .14

 .בצווארכאבים   יכול להפיג עיסוי, המחשבמול צג   ארוכותשעות   עובדיםש  לאנשים.15

 .כיווניהן של רוחות השמיםלמציאת   הצפוןבכוכב   נעזרים ימאים.16

 .ּ פעילויות מגווָנותשלסדרה   עבורכם  כנוֵה  ,מחופשתכם  תיהנושכדי .17

מיוחדת לצילום כתבי יד עבריים מכל הקצבה   הצנע של שנות החמישיםבימי   ביקש דוד בן גוריון.18

 .כדי לשמרם  הדורות

 .1881בשנת    רוסיהדרוםאת   שטפוש , ביהודיםלאחר הפרעות   נוסדה ו"ביל קבוצת.19

ָׁהרגישמטופל   בודק רופאכש.20 ִ   כדי למנוע  שלועל ידו   אחת של המטופליד   מניח אהו,  לדגדוגיםָ

 .   הדגדוג את הרגשת

 .עם השנים   על בריאותו  שומרת היאמשום ש, המוח" תחזוק"ל  חשובה גופנית פעילות.21

 .אותנו  מעוררים הפיהוקיםאבל למעשה , שינהעם חוסר   פיהוקים  מקשרים אנחנו.22

 .לריאות  גדולה של אוויר כמות נכנסתוכך , הנשימהקנה את   מרחיבה הפיהוק פעולת.23
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 .ספריםלמכירת   מיועדת האוטומטיתמכונה   טכנאים פיתחו  עין חרודבקיבוץ .24

 .מרתקים על תולדות היישובסיפורים   בין כותליהם  צופנים הכנסתבתי  מאות פזורים  ברחבי הארץ.25

 ?עתיק כמו הסודוקוִעניין מ  פתאום  להתלהב להמונים  גורם מה.26

 .כאש בשדה קוצים  פשטו כמו הסודוקוש  אחריםטרנדים   מזכיר הסודוקו שיגעון.27

  פועלה, של ציידי מטמון צוות  בימים האחרונים  פרסם  הנרגשת על אודות אוצר פלאיאת ההכרזה .28

 .שבאוקיינוס השקט" רובינזון קרוזו"על האי   מתוחכםבעזרת רובוט 

 גדולים מזהב טהור פסליםגם  נמצאים  הזהב מטבעות כלבין ש, האחרוניםבימים   טענו ילה'צ עיתוני.29

 .   מתקופת האינקה

 .   שנת השמשללוח   כדי להתאימו  נוסף חודש   שניםכל כמה  נוסף  השנה העבריללוח .30

 

 479'  עמ3 תרגיל

 

 .ייצר כלי חרסלפני שלמד ל כלי אבןהאדם הקדמון ידע להכין . 1

 

  פועלפסוקית משלימת   עיקרי 

II. משפט מורכב.לפני שלמד לייצר כלי חרס  האדם הקדמון ידע להכין כלי אבן 

 
  משלים פועל-כלי אבן 

 
 
 
 .ואפשר להשתמש בו מיד אחרי ניתוח, לשרירים אות חשמלי שולחהמכשיר . 2
 
 

  איבר ב  איבר א

III.ואפשר להשתמש בו מיד אחרי ניתוח  ,ריריםהמכשיר שולח אות חשמלי לש. 
 

 משפט איחוי

 
 פועל משלים -לשרירים 
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 .בחודש מרסאך אפשר למצוא אותו גם ,  פורח בדרך כלל בראשית החורףהיקינטון. 3
 
 

  איבר ב  איבר א

III.אך אפשר למצוא אותו גם בחודש מרס ,היקינטון פורח בדרך כלל בראשית החורף. 
 

 ט איחוימשפ

 
  משלים פועל- בחודש מרס,    נושא-היקינטון 

 
 
 . של בעלי חיים קדומיםעצמותנמצאו ,  קדומיםם שנערכו ביישוביבחפירות. 4
 

  המשך העיקרי  פסוקית משלימת שם  עיקרי 

I. נמצאו עצמות של בעלי חיים קדומים  , קדומיםםשנערכו ביישוביבחפירות. 
 

 משפט מורכב

 
  נושא-עצמות ,     משלים פועל-בחפירות 

 
 
 . עם תושבים מקומייםידידותפיתחה יחסי , סיניבשחיה ליד כפר בדווי " הולי"הדולפינה . 5
 
 

  המשך העיקרי פסוקית משלימת שם עיקרי 

II. משפט מורכב .פיתחה יחסי ידידות עם תושבים מקומיים ,סיניבשחיה ליד כפר בדווי "הולי"הדולפינה 
 
  משלים שם-ידידות ,     משלים שם-יני בס

 
 
 . יכולת טכנית גבוהה ביותר של הצלםמשקפים ,הצילומים המוצגים בתערוכה הזו. 6
 

  המשך העיקרי פסוקית משלימת שם עיקרי 

III.משקפים יכולת טכנית גבוהה ביותר של הצלם ,המוצגים בתערוכה הזוהצילומים. 
 

 משפט מורכב

 
 א נשו-משקפים 

 
 
 .השנתי שלא הרשה לה להשתתף בטיול משום, נגד אביה הגישה תביעה בקנדה נערה. 7
 

  פסוקית משלימת פועל עיקרי

II. שלא הרשה לה להשתתף בטיול השנתימשום , בקנדה הגישה תביעה נגד אביהנערה . 
 

 משפט מורכב

 
 ם משלים ש-   השנתי,   משלים שם- נגד אביה   ,  משלים שם-בקנדה 
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 . לפני כמאה שנהביהדותשתושביה דבקו ,  נמצאת קהילת אבאיודיהשבאפריקהבאוגנדה . 8
 

  פסוקית משלימת שם  עיקרי

II. שתושביה דבקו ביהדות לפני כמאה שנה,באוגנדה שבאפריקה נמצאת קהילת אבאיודיה. 
 

 משפט מורכב

 
  משלים פועל-ביהדות ,    משלים שם-שבאפריקה 

 
 
 . מתגעגע למקוםהואולמרות התנאים הקשים ,  בקונג פו בסיןחודש ימיםראלי התאמן יש. 9
 

  איבר ב  איבר א

I. ולמרות התנאים הקשים הוא מתגעגע למקום ,ישראלי התאמן חודש ימים בקונג פו בסין. 
 

 משפט איחוי

 
  נושא-הוא ,   משלים פועל-חודש ימים 

 
 

 יריים שוניםהבעת תוכן זהה באמצעות מבנים תחב

 

 483'  עמ1תרגיל 

 
   נשוא- צועדים,   נושא-אנו ) 1(.א.1

   נשוא-  נותנת,  נושא-) הבוקר(צעידת ) 2(

  נשוא-צועדים ,   נושא-אנו ) 3(

  נשוא- מחממת  , נושא- השמש

  נשוא-  מחממת , נושא- השמש

  נשוא-  נותן,  נושא- הדבר

 חויאי) 3(,  מורכב) 2(,  מורכב) 1(. ב 

 

 .ג. 1
 

 פסוקית משלימת פועל.     2  עיקרי.       1 

 .לפני שהשמש מחממת במלוא עוצמתה  ,אנו צועדים כל בוקר)1(
 

 עיקרי.     1  פסוקית משלימת שם.       2  עיקרי.   1 

 .נותנת מרץ לכל היום ,לפני שהשמש מחממת במלוא עוצמתה  צעידת הבוקר )2(

 
 איבר ב  איבר א 

 . והדבר נותן לנו מרץ למשך כל היום  ,אנו צועדים כל בוקר)3(
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 פשוט) 3(,  איחוי) 2(,  מורכב) 1(.א.2

 קשר של ויתור. ב 

 על אף) 3(,   למרות זאת) 2(,   ...אף על פי ש) 1(. ג

 .דחית את פניי, פניתי אליך בנימוס כיאף ) 1( .ד 

 . דחית את פנייאף על פי כן/  זאת חרף, פניתי אליך בנימוס) 2(  

 .פנייתי המנומסת אליך דחית את פניילמרות ) 3(  

 
 .איחוימשפטי הם ) 3(-)1(כל המשפטים .א.3

 קשר של עימות) 3(-ו) 2(. ב 

 לעומת זאת) 3(, ואילו) 2(. ג

  אבל-קשר של ניגוד  .ד 

 .לנאמר באיבר א קיים כאשר הנאמר באיבר ב עומד בניגוד ניגודקשר של 

 קיים כאשר בשני האיברים מדובר על מצבים מנוגדים שאפשר לערוך ביניהם עימותקשר של 

 .השוואה או עימות

 . מעובדתםרק כרבע משטח מדינ  אך /אולם, כמחצית מתושבי פָנמה עובדים בחקלאות.ה 

 
 מורכב) 3(, פשוט) 2(,  מורכב )1(.א.4

 קשר של תכלית. ב 

 )כדי שלא(=לבל ) 3(כדי לא   ) 2(,    כדי שלא)1(. ג

 
  נשוא- משפר ,  נושא-)  ביום...שבעה ( כרסום    , נשוא- הוכיחו,  נושא-מדעניות ) 1( .א.5

  נשוא-ניהל  ,  נושא-הוא      , נשוא- מכונה ,  נושא- רוברט אופנהיימר) 2(

       נשוא- תגורמ ,  נושא- )הארץ ...בגזים ( עלייה    , נשוא- יודעים,  נושא-אנו ) 3(

 . ב 

 פסוקית משלימת פועל            .     2   עיקרי    .      1 

כי כרסום שבעה עשר חטיפים איכותיים ביום משפר  , מדעניות אמריקאיות הוכיחו )1(

 .את פעילות המוח

 
 פסוקית משלימת פועל.                 2  עיקרי.           1 

רוברט אופנהיימר מכונה בשם  )2(

 , "אבי הפצצה האטומית"

 ניהל את המעבדה לייצור כי הוא  

 .הפצצה האטומית הראשונה

 
 פסוקית משלימת פועל.                 2  עיקרי.           1 

 תרה מסביב לכדור הארץ גורמכי עלייה בגזים בשכבת האטמוסֵפ  , תה אנו יודעיםע )3(

 .רהות האטמוסֵפלהתקרר

 
 



20 
 ".  גנאל ספרים"ול" שרי הוצאה לאור" כל הזכויות שמורות ל©

 

 
 
 

 )2(משפט . ג

ניהל את הוא מאחר ש/ מפני ש/ משום ש, "אבי הפצצה האטומית"רוברט אופנהיימר מכונה בשם . ד 

 .המעבדה לייצור הפצצה האטומית הראשונה

 
 .מורכב) 3(, איחוי) 2(, פשוט)  1(.א.6

 קשר של סיבה ותוצאה. ב 

 ...מאחר ש) 3(,   על כן) 2(,   עקב) 1(. ג

 .ג את שדה התעופה" שידורי הרדיו הפירטי השביתו פקחי הטיסה בנתבבשל/ מחמת/ בגלל ) 1( .ד 

  השביתו פקחימשום כך/ לפיכך / לכן , הרדיו הפירטי שיבש את תדר השידור של הטיסות) 2(  

 . הטיסה את שדה התעופה    

 הרדיו הפירטי שיבש ש מכיוון/  מפני ש /משום ש , פקחי הטיסה השביתו את שדה התעופה) 3(  

 .את תדר השידור של הטיסות     

 
 .מורכב) 3(, איחוי) 2(, פשוט) 1(.א.7

   

 איבר ב  איבר א .ב 

 .לכן נסגרה שמורת הטבע  ,הנחל שבשמורה הוצף )2(
 

 פסוקית משלימת פועל.   2  עיקרי.           1 

 .ם שהנחל שבתוכה הוצףמשו  שמורת הטבע נסגרה  )3(
 
 

 קשר של סיבה ותוצאה. ג

 ...משום ש) 3(, לכן) 2(,  עקב) 1( .ד

 . הצפת הנחל שבתוכהמחמת/ בגלל / בשל שמורת הטבע נסגרה ) 1(.ה

 . נסגרה שמורת הטבעבשל כך/ לפיכך / על כן , הנחל שבשמורה הוצף) 2( 

 .הנחל שבתוכה הוצףמפני ש/ מכיוון ש / כי שמורת הטבע נסגרה )  3( 

 

 מורכב) 3(, פשוט) 2(,  מורכב) 1(.א.8

 קשר של תנאי. ב 

 לולא) 3(במקרה של   ) 2(,   אם) 1(. ג

 
 
 .מורכב) 4(,  איחוי)3(, פשוט) 2 (,פשוט) 1(.א.9

 קשר של תכלית) 4(-ו) 2(,    קשר של סיבה ותוצאה) 3(-ו) 1(. ב 

 ...כדי ש) 4(,   לפיכך) 3(,   למען) 2 (,...הודות ל) 1(. ג
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 קשר של זמן) 4(-ו) 3(,   קשר של ויתור) 2(-ו) 1(. א.10

 כאשר) 4(,    ...בשעה ש) 3( ,  אף כי) 2(,   גם אם) 1(. ב

 .מומלץ לצאת לטיול בשעות הבוקר המוקדמות, כבר הגיעהסתיו על אף ש/ ... אף על פי ש)1( .ג 

 .החזאי הודיע על הקלה בחוםעל אף ש/ אף על פי ש, צאו לדרכם בשעה מוקדמתהמטיילים י) 2(

 . החזאי מודיע על הקלה בחוםכאשרגם , צאו לטיולכם בשעה מוקדמת) 3(

 .היציאה לטיול מומלצת בשעות הבוקר המוקדמות, תגיע עונת הסתיוכש.../ בשעה ש) 4(

 
 

  השקיה סינית אוטומטית - 486'  עמ2תרגיל 

 

 הנקראהבנת 

 

 .את הזמן ואת הרקע של הנאמר בטקסט, לציין את המקום)2(.1

 

2.1) .3(   ,2) .2(   ,3) .5(   ,4) .4(   ,5) .1 ( 

 

 . המים נוצלו להשקיית שטחים חקלאיים-חקלאי .3

 .הסחף והמשקעים שימשו קרקע לשדות אורז חדשים               

 . חוסלו הבצורת והרעב-אזרחי 

 .ואן הפכה לאסם האורז של סין'       סצ       

 . נתיב השיט החדש שימש להובלת קווי אספקה למחנות הצבא-צבאי 

 

4.)1(  ,)3( 

 

השקיית , להציף, מפעל הטיית המים, סכר, תעלה, חלק מהמים הוטה, מפעל השקיה, סוללה, נהר.5

 שטחים

 

 תחלת מפעל הטיית המיםס המוזכרת בכותרת המשנה כשנת ה" לפנה256לשנת )1(.6

 בטבע)2( 

 כתוצאה ממפעל הטיית המים )3( 
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 אוצר המילים והמשמעים

 
 .שנתון עמוק בתוך משהו: רב מילים. א.1

 . אינם מתאימים למשמעות בטקסט-מסתתר ; שהוכנס למסתור:                   הערה

 .חבוי, מוסתר, צפון. 1פירוש : אבן שושן

 חבוי, מוסתר, צפון: אבן שושן .ב 

 .שתי המשמעויות מופיעות תחת ערך אחד במספור פנימי. יחס של פוליסמיה . ג 

 ).'ז(היא שם . 2משמעות , )'ת(היא שם תואר . 1משמעות . ד 

יהודה , ל" לשון חז-סוטה ,  מקרא-איוב , יהושע( המובאות הן מלשון המקורות במילון אבן שושן .ה 

 ). ספרות ימי הביניים-אבן גבירול , ה ספרות קדומ-הלוי 

 . כל הדוגמאות הן מלשון ימינובמילון רב מילים

 

     צפון, מוסתר, חבוי)1(.2

 מסתתרים)2( 

 חבויה , מוסתרת, מסתתרת)3( 

 

לכן יש , בכל המילונים כולל אבן שושן שם העצם מוצג בצורת היחיד נפרד". יובל"תחת הערך  .א.3

 .שלונוי השייכות להשמיט את כי

 )םירב מיל. (שלוחה של נחל או של נהר, נחל או נהר קטן הנשפך אל תוך נהר גדול .ב 

 

 המרתיע, המבהיל, התוקפני, המפחיד)1(.4

 ")אסם תבואה"הביטוי המקורי הוא (מצבור  , מחסן, מאגר האורז)2( 

 באותה שעה, יחד, בו בזמן, באותו זמן, בו זמנית)3( 

 מזלם, גורלם)4( 

 

 פעולה ותוצאה .א.5

 )מיםמשטר =  (ִמְׁשָטר -השקיה )1( .ב 

  ניצול-הטיה )4(  

  ויסות-הטיה )5(  

 

 .כולן מילים שאולות. א.6

כלל המדעים השימושיים , תורת היישום של מדעים שימושיים למטרות מעשיות: טכנולוגיה .ב 

 עיבוד חומריםהשונים העוסקים בדרכים ובאמצעים של 

 תורת פני הקרקע, המבנה הפיזי של פני השטח, תיאור של מקום מבחינת מבנהו: טופוגרפיה

מה שעשוי , היכולת הגנוזה בדבר מסוים, האפשרות לקיום דבר מה או להפעלתו: פוטנציאל

 להתגלות אצל מישהו או משהו
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 תחביר

 

 ) מפעל המים:הנושא(נשוא +  נושא -המדגים ,     נושא-לי בינג ,  נשוא-בנה )1(. א.1

 ) סוללה:הנושא(נשוא +  נושא -השתרכה    , נושא-בינג ,   נשוא-חצה )2(  

 ) המתנייע הסכר:הנושא(נשוא +  נושא -נבנה ,     נשוא- נוצל ,  נושא-  המתנייעהסכר)3(  

  נשוא-מרשים  , נושא- הדגם המשוחזר ,    נושא- שרידים,  נשוא-נותרו )4(  

  נשוא- חדלו להציף ,  נושא- מי הנהר)5(  

 פשוט) 5 ( ,איחוי) 4(,  מורכב) 3 ( ,מורכב) 2(,  מורכב) 1( .ב 

 
 עיקרי.   1  פסוקית משלימת שם.       2  עיקרי.   1  .ג 

 , את מפעל המים הזה)1( 
 

המדגים את הפשטות של שילוב טכנולוגיה  

 , ואקולוגיה

 . בנה לי בינג 

 
 

 פסוקית משלימת שם.      2  עיקרי.                 1  

 .שהשתרכה לאורך קילומטרים אחדים  על ידי סוללה את הנהר חצה בינג לאורכו )2( 

 
 

 עיקרי.         1  פסוקית משלימת שם.       2  עיקרי.   1  

השדות  להשקייתנוצל  , שנבנה לרוחבו של אותו חלק מהנהר  , המתנייע הסכר)3( 

  .שבקרבת מקום

 
 

 איבר ב  איבר א  

.אבל גם הדגם המשוחזר מרשים מאין כמותו  ,שרידים מהסכר המקורי נותרו כיום רק)4( 

 
 

 ).פסוקיות לוואי(שלוש הפסוקיות הן פסוקיות משלימות שם  .ד 

 

 קשר של ויתור .א.2

 למרות) 3(חרף זאת   ) 2... (אף על פי ש) 1(. ב 

 סיני אחד הצליח לראות בו על אף זאת/ למרות זאת , הסינים מאמינים שהנהר הוא אל קדוש .ג 

 .הזדמנות לטכנולוגיה גאונית ואקולוגית
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 משלים פועל  משלים פועל נושא נשוא  משלים פועל  .3

  משלים שם          

  .ארוכה על ידי סוללה  לאורכו  בינגחצה  את הנהר  

 

 

 .ין'בינג מונה לתפקיד המושל כעשרים שנה קודם לכן על ידי המלך צ.4

 

 )לוואי(משלים שם = ש "מ

 משלים פועל= פ "מ

 

 פ"מ  פ"מ פ"מ נשואנושא 

  ש"מ  ש"מ    

III.ין'על ידי המלך צ קודם לכןכעשרים שנההמושללתפקיד מונה בינג.

 

 
 שם הפועל    , שם עצם) 5(שם תואר  , שם פעולה) 4(,   שם תואר) 3(,   ם פעולהש) 2(,  פועל) 1( .א.5

 נשוא )1( .ב 

 משלים פועל)2(  

 )לוואי(משלים שם )3(  

 )לוואי(משלים שם ,  נושא)4(  

 משלים פועל,  נושא)5(  

 

 )8(, )5(, )4(, )3(, )1: (צירופי סמיכות. I .א.6

II .11(, )9(, )6(, )2: (וצירופי שם ותואר ( 

III . 14(, )13(, )12: (שם תואר+ צירופי סמיכות( 

IV .10(, )7: (שרשרת של סמיכויות ( 

 
 

 א היידוע לסומך" הוספת ה-מפעל המים  .ב 

 א היידוע לסומך"הוספת ה,  הוספת כינוי שייכות לנסמך- סמיכות כפולה -חציו של הנהר 

 וע לסומךא הייד" הוספת ה-השקיית השטחים 

 א היידוע לסומך האחרון" הוספת ה-מפעל הטיית המים 

  הסומך האחרון שם פרטי-ואן 'בירת מחוז סצ

 א היידוע לשם ולתוארו" הוספת ה-הדגם המשוחזר 

 א היידוע לסומך ולשם התואר שאחריו" הוספת ה-נתיב השיט החדש 
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 עולם פלא ה-פלא עולם ,    מפעל ההשקיה-מפעל השקיה   . I .ג 

II . הסכר המתנייע-סכר מתנייע ,   הסקר המקיף-סקר מקיף    , 

 ,   ההנדסה האקולוגית-הנדסה אקולוגית      

III . שדות האורז המעובדים-שדות אורז מעובדים    , 

  השקיית השטחים החקלאיים-השקיית שטחים חקלאיים        

 לא עולמי פ-פלא עולם ,    שטחים מושקים-השקיית השטחים  .ד 
  שחזור הדגם-הדגם המשוחזר ,     התנעת הסכר-סכר מתנייע  .ה 

  השקיית שטחי חקלאות-השקיית שטחים חקלאיים ,   עיבוד שדות אורז-שדות אורז מעובדים  .ו 

 נתיבי השיט -נתיב השיט החדש ,   פלאי עולם-פלא עולם ,    סקרים מקיפים-סקר מקיף  .ז 

 החדשים 

    .ה הוא צירוף כבולצירוף ז .ח 

 
} 

 

 


