
 

 3דף   1תרגול לקראת בחינה  

  .לפניך משפטים 
 

היא תכונה  מצבי לחץיומיומית, ההתמודדות של הילדים עם  למשמעת עצמית בני המשפחההמעודדות את במשפחות  .1

 _______  .אצלם בולטת

 ______ביותר. לאדם עצמאי הפכתיפעמים רבות, וכתוצאה מכך  מטלותייב לי לעזורהוריי סירבו בילדותי  .2

 _____ בעתידם.לפגום עלולה היא נפלאה, אך  תחושת ביטחוןשל הילדים נותנת להם  למילוי מחסורםדאגה  .3

 לאורך השנים._____ מהוריהבשל קבלת עזרת יתר  במשימות מורכבות בעמידה מאוד חברתי הטובה מתקשה .4

 תחומי חיי. _________בכל , אני מחשלת את עצמי יומיום מתוך דאגה בהגזמה אף על פי שהוריי עטפו אותי .5

 .____________  כל בעיה קטנהלילדיהם ב לעזור הורים מתעקשים מדועכל חיי אני תוהה  .6

 תחםבו איברים. אם הוא מורכב,  : פשוט, מורכב,איחוי)מחובר(. אם המשפט מחובר, תחםסוגוליד כל משפט ציין את  .א

 במשפטים המורכבים.: קבע את תפקידן התחבירי של הפסוקיות בונוסאת הפסוקית. 

 תחבירי את המילים המסומנות בקו.ניתוח נתח  .ב

 לשני זוגות משפטים יש קשר לוגי משותף. מהו הקשר הלוגי המשותף לכל זוג. .ג

____________________________________________________________________________ 

 .שבו על הקשר הלוגי . שמוראחרלמשפט מסוג תחבירי  4המר את משפט  .ד

_____________________________________________________________________________ 

 ר את המשפט הראשון למשפט מסוג כלשהו כך שיהיה בו קשר לוגי כמו הקשר באחד הזוגות.המ .ה

 

  המודגשת בכל אחד מזוגות לפניך זוגות של משפטים, ובהם מילים מודגשות. קבע את תפקידה התחבירי של המילה

 המשפטים.

 בהגזמה. לילדים אנחנו דואגים**   מחלישה אותם.  לילדים* הדאגה  .א

 מכשול רציני בחיי.היה המכשול בחיי. ** בחיי  הייתה* הדאגה המוגזמת  .ב

 המפנקת של הוריי. בהתנהלותהמפנקת של הוריי. ** אני תולה את חוסר עצמאותי בהתנהלות  * המכשול הוא .ג

 לצילומי תדמית. במגרש השעשועיםבקביעות. ** העירייה בחרה  במגרש השעשועים* אני משחק  .ד

 .לעצמאי. *** הילד הפך לעצמאייםחשובה מאוד. ** הפכתי את ילדיי עצמאי לההפיכה *  .ה

 בהצלחה בבחינה!                                                                                                                                   

 

 



 
 

, ההתמודדות של הילדים עם פ. לוואי יומיומית מושא למשמעת עצמית מושא בני המשפחהמעודדות את הבמשפחות  .1

 מורכב.  לוואי אצלם נשוא תכונה בולטת אוגד היא לוואי מצבי לחץ

 הפכתי וכתוצאה מכךב. פעמים רבות,  מושא מטלותייב מושא לי מנשו"מחלק  לעזורהוריי סירבו  תיאור זמן בילדותי א. .2

 מחוברביותר. נשוא לאדם עצמאי אוגד

 מחובר בעתידם.לפגום עלולה היא  אךב. נפלאה,  תחושת ביטחוןשל הילדים נותנת להם  למילוי מחסורםדאגה א. .3

 לוואי מהוריהבשל קבלת עזרת יתר  לוואי במשימות מורכבות מושאבעמידה תיאור מידה  מאוד חברתי הטובה מתקשה .4

 פשוט לאורך השנים.

אני מחשלת את עצמי יומיום  פ. תיאור ויתור ,תיאור סיבה מתוך דאגה תיאור אופן בהגזמה הוריי עטפו אותיאף על פי ש .5

 מורכבבכל תחומי חיי. 

 מורכב .מושא בעיה קטנה כללילדיהם ב חלק מנשו"מ לעזור הורים מתעקשים תיאור סיבה מדועכל חיי אני תוהה  .6

 תחם: פשוט, מורכב,איחוי)מחובר(. אם המשפט מחובר, תחם בו איברים. אם הוא מורכב, סוגוליד כל משפט ציין את  .ו

 : קבע את תפקידן התחבירי של הפסוקיות במשפטים המורכבים.בונוסאת הפסוקית. 

 תחבירי את המילים המסומנות בקו.ניתוח נתח  .ז

 קשר לוגי משותף. מהו הקשר הלוגי המשותף לכל זוג. לשני זוגות משפטים יש .ח

 יש קשר של ויתור והסתייגות. 5ו 3יש קשר של סיבה  במשפטים:  4ו 2במשפטים: 

 .שבו על הקשר הלוגי . שמוראחרלמשפט מסוג תחבירי  4המר את משפט  .ט

 מורכב. לאורך השניםעזרת יתר מהוריה ה בליקמכיוון שמתקשה מאוד בעמידה במשימות מורכבות חברתי הטובה 

 מחובר היא מתקשה מאוד בעמידה במשימות מורכבות. ומשום כךחברתי הטובה קיבלה עזרת יתר מהוריה לאורך השנים, 
 המר את המשפט הראשון למשפט מסוג כלשהו כך שיהיה בו קשר לוגי כמו הקשר באחד הזוגות. .י

 .היא התמודדות במצבי לחץ עודדו את בני המשפחה למשמעת עצמית, לכן התכונה הבולטת אצלם
 .התכונה הבולטת אצלם היא התמודדות עם מצבי לחץ מכיוון שבמשפחותיהם עודדו אותם למשמעת עצמית

  לפניך זוגות של משפטים, ובהם מילים מודגשות. קבע את תפקידה התחבירי של המילה המודגשת בכל אחד מזוגות
 המשפטים.

 בהגזמה. מושא לילדים מחלישה אותם.   ** אנחנו דואגים לוואי לילדים* הדאגה  .7

 מכשול רציני בחיי. נשוא היההמכשול בחיי. ** בחיי  אוגד הייתה* הדאגה המוגזמת  .8

המפנקת של  מושא בהתנהלותהמפנקת של הוריי. ** אני תולה את חוסר עצמאותי  נשואבהתנהלות  * המכשול הוא .9

 הוריי.

 לצילומי תדמית. מושא במגרש השעשועיםבקביעות. ** העירייה בחרה  תיאור מקום במגרש השעשועים* אני משחק  .10

 .נשוא לעצמאי. *** הילד הפך מושא לעצמאייםחשובה מאוד. ** הפכתי את ילדיי  לוואילעצמאי * ההפיכה  .11

                                                                                                                                   


