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 מאמר.שני משפטים מלפניך 

 

אם מערכת החינוך מסוגלת להתמודד עם המשבר הסביבתי שנוצר בשנים האחרונות? ה .1

 כנראה.

 

 .כמובןאת הטענה? היא שהוכיחה האומנם המציאות  .2

 

 וציין את תפקידה התחבירי.  בכל משפט תחם את הפסוקית .א

 חיווי.  כמשפט מורכב בדרך הבעה שלבכל משפט נסח את השאלה ואת התשובה  .ב

 .במשפטים שהתקבלההחדשה ציין את התפקיד התחבירי של הפסוקית  ב. 

 . בכתבת בסעיף שציין יתרון מבחינה רטורית של הניסוח המקורי לעומת הניסוח  ג. 

 

 לפניך משפטים. 

 
 תוכל סינגפור לשגשג כמדינה חסרת חוק? כמה זמן .1

 חסרת חוק.  נשאלת השאלה כמה זמן יאפשרו לסינגפור התנהלות כמדינה .2

 אוסרים על אדם מאמין ביטוי על סמך עקרונותיו?  מדוע .3

אנשים כה רבים נמשכים  מדועלבדוק פסיכולוגים, סוציולוגים ועיתונאים רבים ניסו  .4

 .מעשי פשע אלהבהתלהבות עזה לצפייה ב

 עושים כדי שיוכלו לשמור על זכויות האדם והאזרח במדינות אלה.  מהבעולם תוהים  .5

 ת ילדינו לצפייה בתוכניות פשע, שיקול הדעת שלהם ייפגם.  אם נחשוף א .6

 

 ציין את הסוג התחבירי של כל משפט.  .א

ותן כותרת לכל  הבעתן דרךלשני סוגים מבחינת  1-4שבמשפטים מיין את מילות השאלה  .ב
 קבוצה. 

מבצע הפעולה אינו מפורש. ציין במונחים תחביריים באיזו דרך השתמש  3ו  2במשפטים  .ג
 . פט כדי להעלים את מבצע הפעולהמנסח מש

 . מה תפקידו התחבירי של הפירוט במשפט זה.  4הוסף ביטוי מכליל לפני הפירוט במשפט  .ד

 במילית "לו" וכתוב אותו מחדש.  6החלף את המילית "אם שבמשפט  .ה

 ציין את תפקידן התחבירי של מילות השאלה המודגשות. .ו
 
 

 המילים המודגשות.  ציין את תפקידן התחבירי של לפניך משפטים.
 
 להתנהגות זו אח ורע בקרב החיות. יןא . 1

 העשייה של האדם יכולה להתנהל כמערכת עצמאית בלי התחשבות בטבע.   יןא . 2

 קשים.נעשו הלימודים בפקולטה להנדסה  . 3
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 באמצעות רובוטים. נעשתההעבודה במפעל . 4

 חובבי מוזיקה.האינדיאנים  היובאמריקה . 5

 ו את טקסי הרפואה שלהם בשירים.ליו הם. 6

 לאומית.-שפה בין היאמוזיקה . 7

 שנים מהפכניות מבחינה מוזיקלית. היו שנות השישים. 8

 פריחה למוזיקת הרוק.הייתה  בארה״ב. 9

 הפיזית והנפשית.  השפעה מכרעת על הבריאות תהיהמוזיקה חובבי ל. 10

 בית.נהנים ממוזיקה קצ אינםמרבית האנשים המבוגרים . 11

 

 לפניך משפטים שיש בהם שם פועל. 
 
  .21-לראשונה במאה ה ההרעיון ליזום במסגרת בי״הס על .1

 . היוזמה פותח על ידי מחנכים כדי לתת לתלמידים הזדמנויות חדשות במערכתעקרון  .2

 . להעניק לבני הנוער אופציה לשינויצריך  .3

 ת. בבית ספר תיכוניים נוטים תלמידים רבים להוביל יוזמות חדשו .4

  .בעזרת אומץ ואחריות ההיא היכולת לחשוב מחוץ לקופסיוזמה  .5

 . מעודדים את התלמידים להוביל יוזמות חשובות בביה״סהמורים  .6

 

בחמישה משפטים שם הפועל פותח פסוקית מצומצמת. תחם את הפסוקית בכל אחד  .א

 מהמשפטים וציין את תפקידה התחבירי. 

 רגילה.  המר שלושה מן המשפטים במשפט עם פסוקית .ב

 מה תפקידו של שם הפועל במשפט שאינו פותח פסוקית מצומצמת.  .ג

 

  .לפניך משפטים

 

  ., מפרישים את אותם הורמוניםלמעשהגברים ונשים,  .1

  ., יישובים ראשונים הוקמו בארץ עוד לפני תחילת הספירה הנוצריתארכיאולוגים דבריל .2

  .לך ויחריף, מצב הפקקים בכבישי הארץ ילדברי מומחיםבשנה הבאה,  .3

  ., סובלים רק מעטים שאינם מוכנים לעבודכאמורמהאבטלה בארץ,  .4
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כגון , ההערכה לניסיון החיים הולכת ונעלמת ממרבית תחומי העבודה, לטענת חוקרי תעסוקה .5

 טק.-היי

 

 .  שונה מאחריםחלק אחד . רק חלק תחבירי מודגש 1-5במשפטים 

 ו החלק היוצא דופן ומה תפקידו התחבירי? מה .א

 ? האחרים המשותף לכל החלקים המודגשיםמה  .ב

 למשפט מורכב בדיבור ישיר. תחם את הפסוקית וציין את תפקידה התחבירי.  5המר את משפט  .ג

 למשפט מורכב שהפסוקית בו תשתמש כפסוקית נשוא.  2המר את משפט  .ד

 

 .לפניך משפטים שיש בהם חלק כולל

 

 חברי הנדסת חשמל בשל הצטיינותו בלימודים ובשל הלחץ של הוריו למד .1

 בארצות הברית. MITבאוניברסיטה היוקרתית      

כגון: הנדסה, מדעי המחשב, רפואה, סטודנטים רבים  נלמדים על ידי מקצועות מעשיים  .2

 ראיית חשבון ומשפטים.

 .הכלכלה הישראלית אינה מבוססת על אוצרות טבע, אלא על הון אנושי  .3

 מילות חסדים.העולם עומד על התורה, על העבודה ועל ג .4

 

 העתק את החלקים הכוללים וציין את תפקידם התחבירי.  .א

 ציין את הקשר הלוגי שבין החלקים הכוללים.  .ב

 למשפט כולל מדגם "... ולא...". 3משפט המר את  .ג

. מה התפקיד התחבירי של החלק הכולל במשפט 2השמט את הביטוי המכליל במשפט  .ד

 החדש? 

 . הפירוטת התפקיד התחבירי של . ציין א4הוסף ביטוי מכליל למשפט  .ה

 .ישמש בתפקיד נשואבו שמני שהפירוט  כמשפט 2את משפט כתוב  .ו

 

 

 בהצלחה 

צוות עברית 



 תיכון בן צבי קריית אונו 
 תרגול לקראת קדם מתכונת תש"ף + תשובון 

 
 תשובון

 

 לפניך שני משפטים ממאמר.

 

? שנוצר בשנים האחרונותאם מערכת החינוך מסוגלת להתמודד עם המשבר הסביבתי ה .1

 פסוקית לוואי כנראה.

 לת להתמודד עם המשבר הסביבתי ששנותר בשנים האחרונות.נראה שמערכת החינוך מסוגב. 

 

 פסוקית נשוא .כמובן? את הטענהשהוכיחה היא האומנם המציאות  .2

 

 מובן שהמציאות היא שהוכיחה את הטענה.ב. 

 וציין את תפקידה התחבירי.  בכל משפט תחם את הפסוקית .א

 חיווי. נסח את השאלה ואת התשובה בכל משפט כמשפט מורכב בדרך הבעה של  .ב

 פ. נושאציין את התפקיד התחבירי של הפסוקית החדשה שהתקבלה במשפטים.  ב. 

 כתבת בסעיף ב. שציין יתרון מבחינה רטורית של הניסוח המקורי לעומת הניסוח  ג. 

הניסוח המקורי מבטא שאלה, ומשום כך הוא מעורר מחשבה אצל הקורא. התשובה מדגישה 

  . )כמובן( את הספק )כנראה( או את הוודאות

 

 לפניך משפטים. 

 
 פשוט תוכל סינגפור לשגשג כמדינה חסרת חוק? כמה זמן .1

 מורכבנשאלת השאלה כמה זמן יאפשרו לסינגפור התנהלות כמדינה חסרת חוק.  .2

 פשוטאוסרים על אדם מאמין ביטוי על סמך עקרונותיו?  מדוע .3

מדוע אנשים כה רבים נמשכים לבדוק פסיכולוגים, סוציולוגים ועיתונאים רבים ניסו  .4

 מורכב .מעשי פשע אלהבהתלהבות עזה לצפייה ב

 עושים כדי שיוכלו לשמור על זכויות האדם והאזרח במדינות אלה.  מהבעולם תוהים  .5

 מורכבאם נחשוף את ילדינו לצפייה בתוכניות פשע, שיקול הדעת שלהם ייפגם.   .6

 

 ציין את הסוג התחבירי של כל משפט.  .א

מבחינת דרך הבעתן ותן כותרת לכל  לשני סוגים 4-1לות השאלה שבמשפטים מיין את מי .ב
 קבוצה. 

מילת השאלה  4ו  2מילת השאלה פותחת משפט שאלה, ובמשפטים  3ו  1במשפטים 
 פותחת פסוקית במשפט חיווי.

 

מבצע הפעולה אינו מפורש. ציין במונחים תחביריים באיזו דרך השתמש  3ו  2במשפטים  .ג
 . י להעלים את מבצע הפעולהמנסח משפט כד
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 שימוש בפועל בסביל )נשאלת(  – 2במשפט 
 נושא סתמי.  –רבים ללא ציון מבצע הפעולה  IIIשימוש בפועל בגוף  – 3ו  2במשפטים 

 

 '. מה תפקידו התחבירי של הפירוט במשפט זה. 4הוסף ביטוי מכליל לפני הפירוט במשפט  .ד
 

פירוט ישמש ה  -ועיתונאים ניסו לבדוק ...   בעלי המקצוע: פסיכולוגים, סוציולוגים
 כתמורה. 

 

 במילית "לו" וכתוב אותו מחדש.  6החלף את המילית "אם שבמשפט  .ה
 

  היה נפגם.את ילדינו לצפייה בתוכניות פשע, שיקול הדעת שלהם  חשפנולו 
 

 ציין את תפקידן התחבירי של מילות השאלה המודגשות. .ז

 
 אמוש -)תיאור )סיבה( מה  תיאור )אופן(  מדוע –כמה זמן 

 
 

 לפניך משפטים. ציין את תפקידן התחבירי של המילים המודגשות. 
 
 נשוא להתנהגות זו אח ורע בקרב החיות. יןא . 1

 אוגדהעשייה של האדם יכולה להתנהל כמערכת עצמאית בלי התחשבות בטבע.   יןא . 2

 אוגד קשים.נעשו הלימודים בפקולטה להנדסה  . 3

 נשוא  באמצעות רובוטים. נעשתהה במפעל העבוד. 4

 אוגד  האינדיאנים חובבי מוזיקה. היובאמריקה . 5

 נושא  ליוו את טקסי הרפואה שלהם בשירים. הם. 6

 אוגד  לאומית.-שפה בין היאמוזיקה . 7

 אוגד  שנים מהפכניות מבחינה מוזיקלית. היו שנות השישים. 8

 נשוא  פריחה למוזיקת הרוק.הייתה  בארה״ב. 9

 נשוא הפיזית והנפשית.  השפעה מכרעת על הבריאות תהיהמוזיקה חובבי ל. 10

 אוגד  נהנים ממוזיקה קצבית. אינםמרבית האנשים המבוגרים . 11

 

 לפניך משפטים שיש בהם שם פועל. 
 
  מצומצמת לוואי –. 21-לראשונה במאה ה העל ליזום במסגרת בי״הסהרעיון  .1

 "ס(שייזמו במסגרת ביה -)המרה 

 –. כדי לתת לתלמידים הזדמנויות חדשות במערכתהיוזמה פותח על ידי מחנכים עקרון  .2

 כדי שיתנו לתלמידים הזדמנויות חדשות במערכת( –)המרה  מצומצמת תכלית
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שיעניקו לבני הנוער  –)המרה  מצומצמת נושא –. להעניק לבני הנוער אופציה לשינויצריך  .3

 אופציה לשינוי(

 חלק מנשו"מ –יוזמות חדשות.  להובילנוטים תלמידים רבים  בבית ספר תיכוניים .4

  פסוקית לוואי – .בעזרת אומץ ואחריות הלחשוב מחוץ לקופסהיא היכולת יוזמה  .5

 מצומצמת מושא –. להוביל יוזמות חשובות בביה״סמעודדים את התלמידים המורים  .6

 

בכל אחד בחמישה משפטים שם הפועל פותח פסוקית מצומצמת. תחם את הפסוקית  .א

 מהמשפטים וציין את תפקידה התחבירי. 

 המר שלושה מן המשפטים במשפט עם פסוקית רגילה.  .ב

 מה תפקידו של שם הפועל במשפט שאינו פותח פסוקית מצומצמת.  .ג

 

  .לפניך משפטים

 

  ., מפרישים את אותם הורמוניםלמעשהגברים ונשים,  .1

  .ד לפני תחילת הספירה הנוצרית, יישובים ראשונים הוקמו בארץ עוארכיאולוגים דבריל .2

  ., מצב הפקקים בכבישי הארץ ילך ויחריףלדברי מומחיםבשנה הבאה,  .3

  ., סובלים רק מעטים שאינם מוכנים לעבודכאמורמהאבטלה בארץ,  .4

כגון , ההערכה לניסיון החיים הולכת ונעלמת ממרבית תחומי העבודה, לטענת חוקרי תעסוקה .5

 טק.-היי

 

 .  שונה מאחריםחלק אחד . רק חלק תחבירי מודגש 1-5במשפטים 

 ה תמור –טק -כגון היי ו החלק היוצא דופן ומה תפקידו התחבירי? מה .א

 הסגר? האחרים המשותף לכל החלקים המודגשיםמה  .ב

 למשפט מורכב בדיבור ישיר. תחם את הפסוקית וציין את תפקידה התחבירי.  5המר את משפט  .ג

סיון החיים הולכת ונעלמת ממרבית תחומי העבודה, כגון ההערכה לני חוקרי תעסוקה טוענים: "

 פסוקית מושא –". טק.-היי

 למשפט מורכב שהפסוקית בו תשתמש כפסוקית נשוא.  2המר את משפט  .ד

יישובים ראשונים הוקמו בארץ עוד לפני תחילת הספירה דעתם של ארכיאולוגים היא כי 

  .הנוצרית
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 .לפניך משפטים שיש בהם חלק כולל

 

 למד חברי הנדסת חשמל (של הוריו)ובשל הלחץ  (בלימודים)ל הצטיינותו בש .1

 הוספה - תיאור כולל )סיבה( – בארצות הברית. MITבאוניברסיטה היוקרתית      

סטודנטים רבים: הנדסה, מדעי המחשב, רפואה, ראיית  נלמדים על ידי מקצועות מעשיים  .2

 הוספה  –תמורה כוללת  – חשבון ומשפטים.

 יגודנ - מושא כולל – .על אוצרות טבע, אלא על הון אנושי מבוססתלה הישראלית אינה הכלכ  .3

 הוספה - מושא כולל – .על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדיםהעולם עומד  .4

 

 העתק את החלקים הכוללים וציין את תפקידם התחבירי.  .א

 ציין את הקשר הלוגי שבין החלקים הכוללים.  .ב

 כולל מדגם "... ולא...". למשפט 3המר את משפט  .ג

 הכלכלה הישראלית מבוססת על הון אנושי ולא כל אוצרות טבע.

. מה התפקיד התחבירי של החלק הכולל במשפט 2השמט את הביטוי המכליל במשפט  .ד

 החדש? 

נלמדים על ידי סטודנטים  הנדסה, מדעי המחשב. רפואה, ראיית חשבון ומשפטים

 כוללנושא  –. רבים

 . הפירוט. ציין את התפקיד התחבירי של 4ליל למשפט הוסף ביטוי מכ .ה

תמורה  –על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות החסדים. 

 .כוללת

 כמשפט שמני שהפירוט בו ישמש בתפקיד נשוא. 2כתוב את משפט  .ו

 .הנדסה, מדעי המחשב, רפואה, ראיית חשבון ומשפטיםהם  מעשייםהמקצועות ה


