
 יא 2תרגול לקראת שכבתי 

 ה.-וענה על סעיפים א משפטים.  קרא אותם חמישהלפניך .  .1

I. הלקוח הישראלי משלם פחות חברות הנסיעותבין  התחרות נראה כי בגלל. _______ 

II.  להיפגע, ימשיכו כמו מלונאיםשער הדולר יישחק, התעשיות היצרניות, אם________________ . 

III.  הולך ויורדמשום ששער הדולר  ברווחיםלא רק סוכני הנסיעות אלא גם בתי המלון חווים פגיעה.________ 

IV.  ירדה בחדות  בקרב סוכני הנסיעות, אך הרווחיות לחו"להמחירים הנמוכים מעודדים ישראלים לטיסה

 ________________ .ובעקביות

V. יותר, עלתה  כדאית בבורסה , ולא רכישת מניותדירות השאלה המקובלת האם רכישת נכסים לא ניידים, כגון

 ___________.לאחרונה בקרב כלכלנים

 , מורכב, איחוי )מחובר(./פשוט בעל חלק כוללפשוטסוגו התחבירי של כל משפט: ציין  את  .א

 . אותם המבטאות המילים ואת הלוגיים הקשרים את ציין. לוגי קשר יש המשפטים מבין בשלושה .ב

_____________________  ______________________     _____________________ 

 במשפטים.  המסומנות בקו המיליםשל כל אחת מ התפקיד התחביריאת  מעל המיליםציין  .ג

 .משפטב גיהלו שישמור על הקשר מסוג תחבירי אחרבמשפט   IVאת משפט  המר .ד

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

. הםמשל כל אחד  תפקידו התחביריאת  קבעאותם, ו העתקמהמשפטים יש חלקים כוללים.  לושהשב .ה

________________________________________________________________________________

____________________________________________________   _______ 

 



 .לפניך שני משפטים מורכבים, ובהם יש יותר מפסוקית אחת.  2

 .של כל פסוקית התחביריה תפקידכל אחת מהפסוקיות, וקבע את  תחםא.

 

I.  חברות הזנק שגייסו כסף האמור להספיק לשנתיים, איבדו שלושה חודשים משום שהדולר נשחק. 

II. עליית השכר במונחים דולריים הופכת את ישראל לאטרקטיבית פחות אף על פי שהיא הפכה למעוז היי-

 .טק שמיתג אותה במקום מרכזי בעולם 

 פסוקית בתפקידים תחביריים שונים.  אומילה ובהם , משפטים קבוצותלפניך . 3

 .המסומנות בזוגות המשפטים של כל אחת מן המילים או הפסוקיותהתפקיד התחבירי  ציין את

 

 .ירידה בשער הדולרהייתה  .א

 .משמעותית הייתההירידה בשער הדולר  .ב

 . בבגרותישהוביל אותי להמשך תרומה לחברה גם  החינוך הסוציאליסטי שקיבלתי בתנועת הנוער, הוא .ג

 מדריכי מתנועת הנוער.הוא  מי שהוביל אותי להמשך תרומה לחברה גם בבגרותי .ד

 .השתלטות חברות הענקתית במשק בגלל תחרות אמאין  .ה

 .השתלטות חברות הענקבגלל  תחרות אמתיתאינה במשק  התחרות .ו

 .מעמדות חברתיים" היא אגדה על סינדרלההאגדה " .ז

 .חברתייםמעמדות " מבוססת על סינדרלה" .ח

 הולכים ומשתנים.המחירים של חבילות הנופש  .ט

 לחלוטין. משתניםלסדנאות רוחניות בהודו ו הולכיםצעירים  .י

 של  תפקידו  התחביריאת החלקים הכוללים ואת  צייןלפניך שלושה משפטים בעלי חלקים כוללים.  .4

 .בין החלקים החוזרים בתוך כל חלק כולל קבע מהו הקשר הלוגיכל אחד מהם, 

 

 הוא שער הדולר ולא ביצועי החברה בלבד. מה שקובע את רווחי החברה .א

 .באוניברסיטת הנגב, אלא לא אלמד הנדסה בטכניון .ב

 .השאלה היא אם אסע לטיול או אלמד ישר לאחר שירותי הצבאי .ג

 ' ____________________   ___________________    __________________משפטא

 ___   ___________________    __________________' _________________משפטב

 .' ____________________   ___________________    __________________משפטג



 תשובון

 ה.-משפטים.  קרא אותם וענה על סעיפים אחמישה לפניך  .1

I.  מורכב.הלקוח הישראלי משלם פחותלוואי  חברות הנסיעותבין  התחרות בגלל כינראה 

II. חלק מנשוא  להיפגע, ימשיכו תמורהכמו מלונאיםשער הדולר יישחק, התעשיות היצרניות,  אם

 מורכבמורחב. 

III.  הולך שער הדולר משום ש לוואי ברווחיםלא רק סוכני הנסיעות אלא גם בתי המלון חווים פגיעה

 מורכב. חלק מנשוא מורחב.ויורד

IV.  בקרב סוכני הנסיעותהרווחיות  אך, לוואי לחו"להמחירים הנמוכים מעודדים ישראלים לטיסה 

 מחובר .ירדה בחדות ובעקביות לוואי

V. בבורסה , ולא רכישת מניותתמורה דירות רכישת נכסים לא ניידים, כגון האם השאלה המקובלת 

 מורכב .יותר, עלתה לאחרונה בקרב כלכלניםכדאית לוואי 

 

 מורכב, איחוי )מחובר(.פשוט/פשוט בעל חלק כולל, סוגו התחבירי של כל משפט: ציין  את  .א

 . המילים המבטאות אותם ואתבמשפטים  הקשרים הלוגיים  ציין את .ב

 =ויתור והסתייגות אך =סיבהמשום ש  =תנאיאםסיבה=בגלל

 במשפטים.  המסומנות בקו המיליםשל כל אחת מ התפקיד התחביריאת  מעל המיליםציין  .ג

 .משפטב גיהלו שישמור על הקשר מסוג תחבירי אחרבמשפט   IVאת משפט  המר .ד

ירדה בחדות  בקרב סוכני הנסיעותהמחירים הנמוכים מעודדים ישראלים לטיסה לחו"ל, הרווחיות שאף על פי 

 מורכבובעקביות. 

 . של כל אחד מהם תפקידו התחביריאת  קבעאותם, ו העתקמהמשפטים יש חלקים כוללים.  שלושהב .ה

 =תיאור אופן כוללבחדות ובעקביות כולל)קשר לוגי: הוספה(נושא =סוכני הנסיעות ; בתי המלון

 (ניגוד)קשר לוגי:  נושא כולל =בבורסה , )ולא( רכישת מניות(דירות רכישת נכסים )לא ניידים, כגון

 .לפניך שני משפטים מורכבים, ובהם יש יותר מפסוקית אחת.  2

 .של כל פסוקית התחביריה תפקידכל אחת מהפסוקיות, וקבע את  תחםא.

 

III. שלושה חודשים נשוא איבדו, לוואי =פסוקיתגייסו כסף האמור להספיק לשנתייםש.1 נושא חברות הזנק 

 . =פסוקית תיאור סיבההדולר נשחקמשום ש.2



IV.  היא הפכה למעוז הייאף על פי ש.1עליית השכר במונחים דולריים הופכת את ישראל לאטרקטיבית פחות-

=פסוקית תיאור ... הסוף אף על פי ש. .1 .מיתג אותה במקום מרכזי בעולם ש. 2 טק 

 פסוקית לוואי=מיתג אותה במקום מרכזי בעולםש. 2בתוכה: ויתור)מורכבת(

 פסוקית בתפקידים תחביריים שונים.  אומילה ובהם , משפטים קבוצותלפניך . 3

 .המסומנות בזוגות המשפטים של כל אחת מן המילים או הפסוקיותהתפקיד התחבירי  ציין את

 

 ירידה בשער הדולר.נשוא הייתה  .א

 משמעותית.אוגד  הייתההירידה בשער הדולר  .ב

. שהוביל אותי להמשך תרומה לחברה גם בבגרותיהחינוך הסוציאליסטי שקיבלתי בתנועת הנוער, הוא  .ג

 =פסוקית נשוא

 =פסוקית נושא הוא מדריכי מתנועת הנוער. מי שהוביל אותי להמשך תרומה לחברה גם בבגרותי .ד

 .השתלטות חברות הענקתית במשק בגלל תחרות אמ נשואאין  .ה

 .השתלטות חברות הענקבגלל  תחרות אמתית אוגדאינה במשק  התחרות .ו

 .לוואי מעמדות חברתייםהיא אגדה על  תמורה"סינדרלההאגדה " .ז

 .מושא מעמדות חברתייםמבוססת על  נושא" סינדרלה" .ח

 נשוא מורחב הולכים ומשתנים.המחירים של חבילות הנופש  .ט

 לחלוטין. חלק מנשוא כולל משתניםלסדנאות רוחניות בהודו ו חלק מנשוא כוללהולכים צעירים  .י

 של תפקידו  התחבירי את החלקים הכוללים ואת  צייןלפניך שלושה משפטים בעלי חלקים כוללים.  .5

 .בין החלקים החוזרים בתוך כל חלק כולל קבע מהו הקשר הלוגיכל אחד מהם, 

 

 .בלבדביצועי החברה  ולאמה שקובע את רווחי החברה הוא שער הדולר  .א

 באוניברסיטת הנגב . אלאאלמד הנדסה בטכניון,  לא .ב

 אלמד ישר לאחר שירותי הצבאי. אוהשאלה היא אם אסע לטיול  .ג

 הוספה לוגי:קשר    נשוא כולל=   ביצועי החברה (ולא)שער הדולר ' א משפט

 ניגוד קשר לוגי:    תיאור מקום כולל  בטכניון, )אלא( באוניברסיטת הנגב' ב משפט

 .ברירהקשר לוגי:       =נשוא כולל  אסע )או( אלמד' ג משפט

 


