
  2תרגול נוסף לפני בחינה שכבתית 

 לפניך ארבעה משפטים. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם. .1

I. אך אפשר למצוא הצהרות על שוויון האישה בכמה מסמכים  אין חוקה כתובה במדינת ישראל, כידוע ,
 ___________________.רשמיים מטעם מוסדות השלטון

II. שוויון זכויות חברתי ומדיני בלי הבדל קיים מתחייבת ל מדינת ישראל בחלק העוסק בחירויות הפרט נכתב כי
 ______________.דת, גזע ומין

III. חוקים מיושמים אלא חוקים על הנייר בלבד", ברוב הארגונים החוקים אינם למרבה הצער.____ 

IV. ברוב המקריםסרק, -החוקים לשוויון זכויות ולמניעת אפליה הפכו לחוקי._______________  

 ע מהו סוגם התחבירי של המשפטים.קב .א

תחמו -תחמו את הפסוקית/ הפסוקיות, וקבעו את תפקידן התחבירי; במשפט מאוחה -אם המשפט מורכב .ב
 את האיברים וציינו את הקשר הלוגי ביניהם.

 את הנשוא בכל חלק(. העתיקו מן המשפטים את הנשוא.)אם המשפט אינו פשוט, העתיקו .ג

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

קבעו מה תפקידם התחבירי המשותף של המילים המודגשות בקו. לשם מה משתמשים בחלקים כגון  .ד
 אלה?

_________________________________________________________________ 

 העתיקו את החלקים הכוללים, וקבעו מה תפקידם התחבירי. .ה

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 למשפט בעל חלק ייחוד. Iהמר את משפט  .ו

_______________________________________________________________ 

. קבע מהם שני השינויים שחלו. הסבר לשם מה משתמשים בתפקיד תחבירי  IIלפניך המרה למשפט  .ז
 מיוחד זה.

בחלק העוסק בחירויות הפרט כתבו כי מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני בלי הבדל דת, 
 .גזע ומין

_________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 לפניך זוגות משפטים, ובהם מודגשות מילים. קבע את תפקידן התחבירי בכל משפט: .2

 לי מצב רוח טוב. איןלעתים  החוק הזה ממשי.  ב. אין א. לעתים 

  לכלי מרכזי בכל חברות. הופכת את חיינו לנעימים. ב.  הכנותהופכת א. כנות 

  .סקירה ממזגת, שם  ייכללו בבחינה. ב. הנושאים,  סקירה ממזגת, שם המספר ותחבירא 

 ייכללו בבחינה.  המספר ותחביר      

 .בבית כל אחה"צ. הייתיואחות!  ב. לי אם  היי א 

  

 התשובון בעמוד הבא!!! למדו היטב ובהצלחה!!!



 תשובון

 קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריהם. לפניך ארבעה משפטים. .1

I. אפשר למצוא הצהרות על שוויון האישה בכמה מסמכים  אך . ב, אין חוקה כתובה במדינת ישראל ,כידוע .א
 מאוחה)מחובר( .רשמיים מטעם מוסדות השלטון

II. 1.קיים שוויון מתחייבת למדינת ישראל  כי. 3 נכתב  .1(לוואי פסוקית)עוסק בחירויות הפרטה. 2  בחלק
 מורכב .(נושא פסוקית)זכויות חברתי ומדיני בלי הבדל דת, גזע ומין

III. (פשוט)בח"כ., ברוב הארגונים החוקים אינם חוקים מיושמים אלא חוקים על הנייר בלבד"למרבה הצער 

IV. פשוט. ברוב המקריםסרק, -החוקים לשוויון זכויות ולמניעת אפליה הפכו לחוקי 

 המשפטים.קבע מהו סוגם התחבירי של  .א

תחמו -תחמו את הפסוקית/ הפסוקיות, וקבעו את תפקידן התחבירי; במשפט מאוחה -אם המשפט מורכב .ב
 את האיברים וציינו את הקשר הלוגי ביניהם.

 העתיקו מן המשפטים את הנשוא.)אם המשפט אינו פשוט, העתיקו את הנשוא בכל חלק(. .ג

I.  אפשר; אין  II. קייםמתחייבת ל; עוסק; נכתב    III . חוקים על הנייר בלבד (אלא)חוקים מיושמים 

קבעו מה תפקידם התחבירי המשותף של המילים המודגשות בקו. לשם מה משתמשים בחלקים כגון  .ד
 אלה?

 : משתמשים בהם לציון עמדת הכותב, הערת אגב, לציון מקור או לציון וודאות או אי וודאות.הסגרים

 דם התחבירי.העתיקו את החלקים הכוללים, וקבעו מה תפקי .ה

חוקים על הנייר )אלא( חוקים מיושמים ( לוואי כולל דת, גזע ומין  ( לוואי כולל)חברתי ומדיני
   ( לוואי כולל)לשוויון זכויות ולמניעת אפליה )נשוא כולל(בלבד

 למשפט בעל חלק ייחוד. Iהמר את משפט  .ו

ל שוויון האישה בכמה אפשר למצוא הצהרות ע אךחוקה כתובה,  בהאין  כידוע, - מדינת ישראל
 .מסמכים רשמיים מטעם מוסדות השלטון

לשם מה משתמשים בתפקיד תחבירי . קבע מהם שני השינויים שחלו. הסבר  IIלפניך המרה למשפט  .ז
 מיוחד זה.

כי מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני בלי הבדל דת,  כתבובחלק העוסק בחירויות הפרט 
 .גזע ומין

המשמש מכיל גם נושא סתמי כתבו . הנשוא 2...הסוף הפכה לפסוקית מושא. כי הפסוקית  .1
 להדגשת הפעולה וליצירת הכללות.

 לפניך זוגות משפטים, ובהם מודגשות מילים. קבע את תפקידן התחבירי בכל משפט: .2

 לי מצב רוח טוב. נשוא=איןהחוק הזה ממשי.  ב. לעתים  אוגד= אין א. לעתים 

  לכלי מרכזי בכל חברות. אוגד הופכת את חיינו לנעימים. ב.  הכנות אנשוהופכת א. כנות 

  .סקירה ממזגת, שם  ייכללו בבחינה. ב. הנושאים,  נושא כולל סקירה ממזגת, שם המספר ותחבירא 

 ייכללו בבחינה.  תמורה מפרטת/כוללת המספר ותחביר      

 .בבית כל אחה"צ. נושא+ נשוא הייתי!  ב. )נשוא(לי אם ואחות תהיי( את)אוגד +נושא = היי א 

 


