
                                                    יא 2תרגול לקראת שכבתי 

 

 ה.-וענה על סעיפים א משפטים.  קרא אותםארבעה לפניך .  .1

 

I.  מביניהם בני העשרהבעיקר , החניכים, הם סמל לאנשים ערכיים וטוביםר בתנועות הנועהואיל ומדריכים ,

 _______ .מחקים אותם

II.  לחניכיהם בכל פעולה והפעלהים גיעמההם  משקיעניםמדריכים________________ . 

III. שיעשירו את עולמם הרוחני של  משקיע בתכנים אלא מכין פעולות סתמיותאינו  מדריך רציני

 ________.חניכיו

IV.  בהקשר מקומי רכותנע הכשרות ברחבי הארץ ואילו, הכשרה פוליטית יאה בהנהגת התנועההכשרת מדריכים 

 ________________ .בהקשר לאומיאו 

 , 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   Iאת משפט  המר .ד

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________

____________________________________________________   _______ 

 



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

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

 _____ העתק את מספרובין הפסוקית לחלק העיקרי.  קשר לוגיב.  באחד מבין המשפטים מתקיים    

 

I. על מנת שיהיו אזרחים התורמים לחברתם בעתיד, מדריך משתדל לגרום לחניכיו שיפור ערכי. 

II. למדו ממדריכיהם הצעירים הערכיתם את התפתחותטוענים ש בני נוערכי  נמצא בדיקהב. 

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

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

 

 .אזרחים תורמיםללבסוף כו הפ החניכים .א

 .חניכיהם לאזרחים התורמים מאוד לחברתםאת  כוהפ מדריכים בתנועות הנוער .ב

 . ההדרכה בתנועת נוערשגרם לי לבחירה בדרך הוא  חינוך ערכי  .ג

 הוא חינוך ערכי מה שגרם לי לבחירה בדרך ההדרכה בתנועת נוער .ד

 .ידעו הוריי תמיד מה שגרם לי לבחירה בדרך ההדרכה בתנועת נוער .ה

 ., לקראת חג החנוכההפעלה חווייתית ביותרהמדריך בחר בהפעלה מיוחדת,  .ו

 .הפעלה חווייתית ביותרהמדריך הפתיע אותנו ב .ז

 .הפעלה חווייתית ביותר המדריך בחר ב .ח

 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, 

 .דרך העברתה אלא גם ,מנחה אותםפעולתם בלבד  נושאשלא  מדריכיםיש  .א

 .לא נדריך בכיתה י"א, אלא בכיתה יו"ד בלבד  .ב

 השאלה שהעסיקה אותי היא האם אדריך בכיתה יו"ד בלבד או גם בשנים אח"כ. .ג

 ' ____________________   ___________________    __________________א משפט

 ' ____________________   ___________________    __________________ב משפט

 . ' ____________________   ___________________    __________________ג משפט

 



 תשובון

 ה.-לפניך ארבעה משפטים.  קרא אותם וענה על סעיפים א .1

I. בעיקר בני העשרה טובים, החניכים, והם סמל לאנשים ערכיים  לוואי רבתנועות הנועמדריכים הואיל ו

 (סיבה)הואיל ו...וטובים= פסוקית   מורכב ., מחקים אותםתמורה מביניהם

II. (נשואהמגיעים...הסוף= פסוקית )  מורכב. הפעלהומגיעים לחניכיהם בכל פעולה ההם  מדריכים משקיענים 

III.  מורכב .יעשירו את עולמם הרוחני של חניכיושמשקיע בתכנים אלא מכין פעולות סתמיות  אינומדריך רציני 
 

 (לוואיפסוקית )שיעשירו...הסוף= 

IV. הכשרות ברחבי ואילו   :באיבר  ,נשוא הכשרה פוליטיתהיא  לוואי בהנהגת התנועההכשרת מדריכים  א: איבר

  )איחוי(מחובר בהקשר לאומי.או הארץ נערכות בהקשר מקומי 

 , 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

 ואילוהשוואה )עימות(     אלאניגוד      הואיל ו סיבה

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

זכרו את "מעגל הקסם")תיאור  .משפטב גיהלו שישמור על הקשר מסוג תחבירי אחרבמשפט   Iאת משפט  המר .ד

 בפשוט הופך לאיבר א במחובר הופך לפסוקית תיאור במורכב(

 

מחקים  בעיקר בני העשרה מביניהם,החניכים, לכן  טובים,והם סמל לאנשים ערכיים  בתנועות הנוערמדריכים 

 )מחובר( .אותם

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

 כוללנשוא = משקיע  (אלא)מכין  (אינו)כולל  תיאור אופן=הפעלהובכל פעולה 

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

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

  I העתק את מספרובין הפסוקית לחלק העיקרי.  קשר לוגיב.  באחד מבין המשפטים מתקיים    

I. תורמים לחברתם בעתיד.ה. 2יהיו אזרחים על מנת ש.1 ,מדריך משתדל לגרום לחניכיו שיפור ערכי  

 .לוואי. התורמים ...הסוף=פסוקית 2)מורכבת( בתוכה:  תיאור תכלית. על מנת ש...הסוף=פסוקית 1תחימה: 

II. ם הערכית למדו ממדריכיהם הצעיריםאת התפתחותש. 2 טוענים בני נוער כי. 1 בבדיקה נמצא. 

 מושא.ש...הסוף =פסוקית 2)מורכבת( בתוכה: נושאהסוף= פסוקית . כי...1



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

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

 

 .אזרחים תורמיםללבסוף  אוגד כוהפ החניכים .5

 חניכיהם לאזרחים התורמים מאוד לחברתם. את  נשוא כוהפמדריכים בתנועות הנוער  .6

  אנשּופסוקית  .גרם לי לבחירה בדרך ההדרכה בתנועת נוערשהוא חינוך ערכי   .7

 שאנֹו פסוקית הוא חינוך ערכי גרם לי לבחירה בדרך ההדרכה בתנועת נוערמה ש .8

 מּושא פסוקית.ידעו הוריי תמיד גרם לי לבחירה בדרך ההדרכה בתנועת נוערמה ש .9

 ., לקראת חג החנוכהתמורה הפעלה חווייתית ביותרהמדריך בחר בהפעלה מיוחדת,  .10

 .תיאור אופן הפעלה חווייתית ביותרהמדריך הפתיע אותנו ב .11

 מושא .הפעלה חווייתית ביותר המדריך בחר ב .12

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

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

 יש מדריכים שלא נושא פעולתם בלבד מנחה אותם, אלא גם דרך העברתה. .א

 לא נדריך בכיתה י"א, אלא בכיתה יו"ד בלבד . .ב

 השאלה שהעסיקה אותי היא האם אדריך בכיתה יו"ד בלבד או גם בשנים אח"כ. .ג

 הוספה קשר לוגי:   = נושא כוללדרך העברתה  פעולתם; נושא  -'א משפט

 ניגוד    =תיאור זמן כוללבכיתה יו"ד ; בכיתה י"א  -'ב משפט

   קשר לוגי: ברירה  תיאור זמן כולל בכיתה יו"ד בשנים אח"כ. -' ג משפט

 


