
                            דף תרגול בתחביר לקראת המבחן השכבתי                             

 . קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריו.מורכבים ה משפטיםארבעלפניך  .1

I.  חדשים, כמו  תחומי עבודה לכבוש הוא שנשללה מהן ההזדמנותהחלוצות מה שהכעיס את הפועלות
 .למקצועות גבריים נחשביםה החקלאות והשמירה

II. ,לא יושמו בהגדרה של  נכתב במקומות שונים כי הרעיונות המהפכניים שהחלוצות האמינו בהם
 .תפקידי המינים

III. האישה היא אדם שווה זכויות, ולא בת חסות של בעלה ומעסיקּהש הייתה להןהתפיסה ש. 

IV.  תוקף בשורה של חוקים שנחקקו בשנות החמישים. , למעשה, קיבלההתפיסה השוויונית 

 .העתק שתי פסוקיות נושא .א
1__________________________________________________________. 
2__________________________________________________________. 

 .העתק שתי פסוקיות נשוא .ב
1__________________________________________________________. 
2__________________________________________________________. 

 .שלוש פסוקיות לוואיהעתק  .ג
1. _________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________ 

  למשפט מורכב בעל פסוקית מושא.  IIהמר את משפט  .ד
___________________________________________________________ 

 ם ועצמאיים. כתוב אותם בסדר הגיוני.לארבעה משפטים פשוטי  Iפרק את משפט  .ה
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 

 נתח ניתוח תחבירי את המילים המודגשות בקו. .ו
 העתק חלקים כוללים, וקבע מה תפקידם התחבירי. .ז

____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 .ייחוד למשפט בעל חלקI המר את משפט  .ח

____________________________________________________________ 
 

לפניך שלושה משפטים דו משמעיים. ציין מה יוצר את הדו משמעות, וכתוב שני משפטים חד  .2
 שפטים.ממשמעיים לכל אחד מה

 
I. .שינוי החוק שהוביל את הנשים לקבל תפקידים משמעותיים הוא שינוי לטובה 

_________________________________________________________________
_______________________________________________ 

II. יון.ה הובילה לשינוי מרענן לקראת שווקבלת העובדת המצוינת למשרה הבכיר 
_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

III. דיון על הצבעת נשים בשווייץ. קיימו  1968רק ב 
_________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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 על מנת לבדוק את תשובותיך! בוןתשועבור ל

 



 לפניך שלושה משפטים. קרא אותם, וענה על הסעיפים שאחריו. .1

I. חדשים,  מושא תחומי עבודה לוואי לכבוש מה שהכעיס את הפועלות החלוצות הוא שנשללה מהן ההזדמנות
 .למקצועות גברייםנושא+נשוא   נחשביםה כמו החקלאות והשמירה

II.  תפקידי נכתב במקומות שונים כי הרעיונות המהפכניים שהחלוצות האמינו בהם, לא יושמו בהגדרה של
 .לוואי המינים

III. שהאישה היא אדם שווה זכויות, ולא בת חסות של בעלה ומעסיקּה, קיבלה,  אוגד הייתה התפיסה שלהן
 .תוקף בשורה של חוקים שנחקקו בשנות החמישים  הסגר,למעשה

 פסוקיות נושא.העתק שתי  .א

  הכעיס את הפועלות החלוצותמה ש . 1
 .תפקידי המיניםהרעיונות המהפכניים שהחלוצות האמינו בהם, לא יושמו בהגדרה של כי      . 2

 העתק שתי פסוקיות נשוא. .ב

 נחשביםחדשים, כמו החקלאות והשמירה ה תחומי עבודה לכבוש נשללה מהן ההזדמנותש .1
 למקצועות גבריים.

 
 .היא אדם שווה זכויות, ולא בת חסות של בעלה ומעסיקּההאישה ש .2

 
 שלוש פסוקיות לוואי)אחת מכל משפט(העתק  .ג

  למקצועות גבריים נחשביםה .1
 החלוצות האמינו בהםש .2
 נחקקו בשנות החמישיםש .3

 למשפט מורכב בעל פסוקית מושא.   IIהמר את משפט  .ד
במקומות שונים כי הרעיונות המהפכניים שהחלוצות האמינו בהם, לא יושמו בהגדרה של כתבו 

  .תפקידי המינים
 לארבעה משפטים פשוטים ועצמאיים. כתוב אותם בסדר הגיוני.  Iפרק את משפט  .ה

 מקצוע החקלאות נחשב למקצוע חדש גברי. .1
 מקצוע השמירה נחשב למקצוע חדש גברי. .2
 לכבוש תחומי עבודה חדשים)אלה(. נשללה מן הפועלות החלוצות .3
 הפועלות החלוצות כעסו )על כך(. .4

 נתח ניתוח תחבירי את המילים המודגשות בקו. .ו
 העתק חלקים כוללים, וקבע מה תפקידם התחבירי. .ז

 
נשוא =בת חסותשווה זכויות, ולא  אדם; תמורה מפרטת/כוללת= כמו החקלאות והשמירה

 =לוואי כולל ;של בעלה ומעסיקּה כולל)שמני(
 

 .ייחוד למשפט בעל חלקI המר את משפט  .ח
 תחומי עבודה לכבוש הוא שנשללה מהן ההזדמנות אותןמה שהכעיס  -הפועלות החלוצות 

 .למקצועות גבריים נחשביםה חדשים, כמו החקלאות והשמירה
משמעיים לכל אחד לפניך שלושה משפטים דו משמעיים. ציין מה יוצר את הדו משמעות, וכתוב שני משפטים חד  .ט

 שפטים.ממה
 

I. את הנשים לקבל תפקידים משמעותיים הוא שינוי לטובה.הוביל שינוי החוק ש 

, והשינוי הזה הוא תפקידים משמעותיים השינוי של החוק הוביל את הנשים לקבל .1
 שינוי לטובה.

 , והשינוי שלו הוא שינוי לטובה.תפקידים משמעותיים החוק הוביל את הנשים לקבל .2

II.  למשרה הבכירה הובילה לשינוי מרענן לקראת שוויון.המצוינת קבלת העובדת 

 למשרה הבכירה הובילה לשינוי מרענן לקראת שוויון.העובדת היא מצוינת, וקבלתה  .1

  הובילה לשינוי מרענן לקראת שוויון. הקבלה המצוינת של העובדת .2

III. בשווייץ.דיון על הצבעת נשים  קיימו  1968רק ב 

  .בשווייץ דיון על הצבעת נשים קיימו  1968רק ב .1

 כך שבשוויץ נשים תצבענה.דיון על  קיימו  1968רק ב .2


