
 9999199199199199פתרון קיץ פתרון קיץ פתרון קיץ פתרון קיץ     - - - - השאלון המשולב השאלון המשולב השאלון המשולב השאלון המשולב 
        

  ).11X2(נקודות  22    תורת ההגה ותצורת השםתורת ההגה ותצורת השםתורת ההגה ותצורת השםתורת ההגה ותצורת השם    –    פרק אפרק אפרק אפרק א
        
  .ַרָּכב, ַסָּבל, ַרָּפד: כגון, )בעלי מקצוע(מילה זו שקולה במשקל ַקָּטל , תשלום דגשחל ) ד(במילה ָשָרת  ....1111
        
  ).ד(ההטעמה מלרע  –ֵמיִמי , ְשִמי, ִאִּמי, יוִמי: בכל ארבע המילים ....2222
        
  .חזקיםשני הדגשים ) ג(במילה ִיַּתֵּמם     ....3333
        
  .נחיםכל השוואים הם ) א(במילה ִהְתַּבְלַּבְלְּת  ....4444
        
  . כיווץ דיפתונגחל לא ) ג(במילה מֹוֶכֶרת  ....5555

  ו בה שייכת למשקל ואינה"והוי, תּתֹוֶרמֶ -ּתֹוֵרם, שֹוֶמֶרת-שֹוֵמר: מילה זו מייצגת פועל בבינוני בבניין קל    
  .כך שאין כאן כיווץ דיפתונג  כמו בשאר שלוש המילים, שורשית     

        
  . גרם העיצור הגרוני לשינוי פונטי כלשהו לא) ב(במילה ַהְעָּפָלה  ....6666

  .ַהְקָשָבה, ַהְלָּבָשה):שם פעולה מבניין הפעיל( מילה זו שקולה במשקל ַהְקָטָלה     
        
  .עיצוריםי משמשות "אותיות אהוכל ) ד(במילה ַיֳהפְֹך  ....7777
        
        ).).).).אאאא((((הדגש החזק במילים ִהְתַנְּכרּות וִנּכּור הוא תבניתי הדגש החזק במילים ִהְתַנְּכרּות וִנּכּור הוא תבניתי הדגש החזק במילים ִהְתַנְּכרּות וִנּכּור הוא תבניתי הדגש החזק במילים ִהְתַנְּכרּות וִנּכּור הוא תבניתי –הוא  נכוןהמשפט שהנאמר בו     ....8888
        
  .הידמות חלקיתחלה ) ג(במילה ִהְזַּדּקנּות . . . . 9999
        
  . חוק החיטוףחל  לא) ב(במילה ְּכִביִשים . . . . 10101010

  .ְּכִביש –נפרד ישנו שווא נע -גם בצורת היחיד     
        
  ). ב( רות ניהולהיא ִמְש  השווא סוגמבחינת  הדופן-יוצאתהמילה . . . . 11111111

  .ואילו בשלוש המילים האחרות השוואים מרחפים, ָרהא בה הוא נח גם בצורת היחיד ִמְש השוו      
        
  ,יתחלל: רכב- שבה הצורן הסופי מציין כלי, )א(ִאית היא ַמשָ  תפקיד הסופיתמבחינת  הדופן- יוצאתהמילה  . . . . 12121212

  .עיסוק- ית מציינת נקבה בבעליבכל שאר המילים הסופ. 'מונית וכו      
        
   .)בעלי מקצוע(ל השקולה במשקל ַקּטָ , )ג(ַנָּגּן  היא דרך התצורהמבחינת  הדופן-יוצאתהמילה . . . . 13131313

  .ָן מציינת בעלי עיסוקXואילו בכל שאר המילים הסופית , ן שבסופה היא שורשית"הנו      
        
  .'ַרְגָשן וכו, ַסְבָלן: ו שקולה במשקל ַקְטָלןמילה ז. נוצרה מצירוף בסיסים לא) ב(המילה ַחְתָרן . . . . 14141414
        
  ). ). ). ). בבבב((((המילים ַמָּבט וַמָּצע הן מאותו משקל המילים ַמָּבט וַמָּצע הן מאותו משקל המילים ַמָּבט וַמָּצע הן מאותו משקל המילים ַמָּבט וַמָּצע הן מאותו משקל –    נכוןהמשפט שהנאמר בו . . . . 15151515

  .שתי המילים שקולות במשקל ַמְקָטל
        
  ת בדרך של הלחםבעוד שלוש המילים האחרות נוצרו). ד(היא ּדּוַח  דרך התצורהמבחינת  הדופן-יוצאתהמילה . . . . 16161616

  .ח"דו, של שתי המילים דין וחשבון) נוטריקון(המילה ּדּוַח נוצרה מקיצור , יסיםבס     
        
  ֹוןXבתוספת צורן סופי ) חודש=ֶיַרח(היא נוצרה מבסיס . דרך התצורהמבחינת  דופן-יוצאת) ג(המילה ַיְרחֹון . . . . 17171717

  .כל המילים האחרות שקולות במשקל ִקְטלֹון. עת-לציון כתבי     
        
  . ָצהֹב שהיא צורת הנקבה של, היא ְצֻהָּבה המשקלמבחינת  הדופן-יוצאתהמילה . . . . 18181818

  .ְקֻטָּלהשאר המילים שקולות במשקל      
        
  )נ-י- ד, מ- י-ׂש(י "יכות לגזרת נעשתי המילים שי. שוות משקלשתי המילים הן ) א(ְמִדיָנה /בשורה ְמִׂשיָמה. . . . 19191919

  .ושקולות במשקל ִמְקָטָלה     
        
  :ִָּיה במילה זו מציינת מאכליםXהסופית . שונה מזו של האחרות משמעות הסופית) ד(ה במילה ַנְקִניִקּיָ . . . . 20202020

  .ואילו במילים האחרות הסופית מציינת מקומות', עוגייה וכו, סופגנייה     
        
  :י שקולה במשקל ְקִטיָלה- ל- רשה עמילה זו ששו). ב(היא ֳעִלָיה  דרך התצורהמבחינת  הדופן-יוצאתהמילה . . . . 21212121

  .ְּבִנָּיה, ְקִנָּיה, ְסִפיָרה, ִתיָבהּכְ      
        
  כולל שלוש, שמות במשקל ִמְקָטָלהרוב ה. היא ִמְשָּפָחה משמעות המשקלמבחינת  הדופן-יוצאתהמילה . . . . 22222222

  .כמובן, אך ִמְשָּפָחה אינה מציינת מקום, מציינים מקומות, המילים האחרות     
        



  )7X2(נקודות  14     דיוקי הגייהדיוקי הגייהדיוקי הגייהדיוקי הגייה    –    פרק בפרק בפרק בפרק ב
        
  ).ב(מדד עלה ִּבְשֵני אחוזים ורבע ה. . . . 23232323

  ).ד(ְשמֹוֶנה מאות ַוֳחִמָּשה בוגרים השתתפו בטקס הסיום . . . . 24242424

  ).ג(המובאה לקוחה מעמוד עשרים ּוְשַּתִים . . . . 25252525

  ).א(ָעָשר בחודש - התערוכה תיפתח ְּבִשְבָעה. . . . 26262626

  ).ג(יריד הספרים העשרים ְוִתְשָעה יתקיים בירושלים . . . . 27272727

  ).ב(ָעָשר עטים צבעוניים -ַאַחדהיא השתמשה ּבְ . . . . 28282828

  ).ד(המטיילים כבר עברו ְשֵני שלישים מן הדרך . . . . 29292929
        
        

 )6X6 –נקודות  36(        תחביר ושחבורתחביר ושחבורתחביר ושחבורתחביר ושחבור    –    פרק גפרק גפרק גפרק ג

        
  ולכן חשוב ))))בבבב, בטלוויזיה ובקולנועלהבנת דמויות בגיל ההתבגרות מתפתחת יכולת טובה  ))))אאאא. . . . 30303030

  .לצפייה בעיקר בגיל זה החינוך        
  

  . פשוט    - - - - בבבב. פשוט בעל חלקים כוללים    - - - - אאאא: משני איברים) מחובר(פט מאוחה מש         
  .נושא – החינוך; )לוואי(+לוואי  – להבנת דמויות         

        
  מקובלת לבילוי דרךכי כדורגל הוא     ))))3333עולה     ))))1111, לפני שנתיים בבריטניהשנערך  ))))2222ממחקר ))))1111. . . . 31313131

  .שעות הפנאי בקרב נערים      
                

            .משפט עיקרי חסר נושא –ממחקר עולה  ))))1111: : : : בבבבמשפט מורכמשפט מורכמשפט מורכמשפט מורכ                                
  .פסוקית לוואי –שנערך בבריטניה לפני שנתיים ) ) ) ) 2222                                                                                                            

  .פסוקית נושא –כי כדורגל הוא הדרך המקובלת לבילוי  שעות הפנאי בקרב נערים ) ) ) ) 3333                            
  .נשוא – דרך         .תיאור מקום – בבריטניה        

        
סיור מיוחדת במוזאונים  תכניתמדריכים יכינו לקבוצות מאורגנות , לפי המודעה בעיתון. . . . 32323232

  . הבירה שבעיר
  

  . משפט פשוט
  .לוואי – שבעיר       ; מושא -תכנית        ; הסגר – המודעה בעיתוןלפי 

        
        .השלושיםזוהי קומדיה משעשעת משנות : פשוטלמשפט  II -ו Iשחבור משפטים ....אאאא. . . . 33333333

  : פסוקית לוואיבעל  מורכבלמשפט   III-ו IIשחבור משפטים  ....בבבב                    
  . אמן צעיר ועני זוכה במיליון דולר בפיס) שלפיה: גם(מדובר בקומדיה משעשעת שבה         

  : ניגודבקשר של  מאוחהלמשפט  IV  - ו IIIשחבור משפטים  ....גגגג     
הוא אינו מוצא את כרטיס ) …אלא ש, לעומת זאת, אבל: גם(אך , בפיסאמן צעיר ועני זוכה במיליון דולר          

  .ההגרלה
        
  : תיאור אופןלמשפט שיש בו  IIשחבור משפט  ....אאאא. . . . 34343434

  . בתדהמהר הוועד "חברי הוועד הביטו ביו          
  : פסוקית זמןבעל  מורכבלמשפט  II -ו Iשחבור משפטים  ....בבבב     

        . הביטו בו חברי הוועד נדהמים, ר הוועד עזב את הישיבה בכעס"לאחר שיו         
  . ויתורבקשר של ) מאוחה או פשוט, מורכב( כלשהולמשפט בעל מבנה תחבירי  III -ו Iשחבור משפטים  ....גגגג                    

 .נמשכה הישיבה, ר הוועד עזב את הישיבה בכעס"י שיו"אעפ – מורכבמורכבמורכבמורכב        

.נמשכה הישיבה) י כן"אעפ, בכל זאת: גם(למרות זאת , ב את הישיבה בכעסר הוועד עז"יו – מאוחהמאוחהמאוחהמאוחה           
  .ר הוועד את הישיבה בכעס נמשכה הישיבה"למרות עזיבת יו – פשוטפשוטפשוטפשוט        

        
        . הם רכיבי מזון Cחלבון ּוויטמין , שומן): 1(שיכלול את הפרטים שבעמודה  משפט כולל ....אאאא. . . . 35353535

  .גרם שומן 119ית של הישראלי היא הצריכה היומ): 2(בעמודה שיכלול את הנתון על השומן ש משפט פשוט ....בבבב                    
            .גרם שומן ביום 119הישראלי צורך : אפשר גם             

  ):3( -ו) 2(בעמודות  Cשיכלול את הנתונים על ויטמין  משפט מאוחה ....גגגג
  )…אלא ש, למרות זאת, אבל: גם(לעומת זאת , מיליגרם 60היא  Cהצריכה היומית המומלצת של ויטמין    
  .מיליגרם 138הצריכה היומית של הישראלי היא    
        
        
        



        
  .אם ההלוואה ניתנת לחמש שנים או לעשר שנים ))))2222בטלפון פקיד הבנק נשאל ))))1111....אאאא. . . . 36363636

         .פקיד הבנק נשאל בטלפון –משפט עיקרי פשוט  ))))1111 – משפט מורכבמשפט מורכבמשפט מורכבמשפט מורכב        
  .ה ניתנת לחמש שנים או לעשר שניםאם ההלווא –פסוקית מושא כוללת ) ) ) ) 2222                                                                                                                                

  .תיאור אופן    –    בטלפוןבטלפוןבטלפוןבטלפון        
  

  …שאלו בטלפון את פקיד הבנק אם ההלוואה: פעילשחבור המשפט למשפט  ....בבבב                    
  : בדיבור ישירשחבור המשפט למשפט  ....גגגג                    

  ".?האם ההלוואה ניתנת לחמש שנים או לעשר שנים: "פקיד הבנק נשאל בטלפון         
        

        . את העלייה בשער הדולר בשנה האחרונה בבירורמראים  פניכםשלהנתונים . . . . 37373737
  . תיאור אופן – בבירור; לוואי – שלפניכם. פשוטמשפט  ))))אאאא                        

        
  : לבחירהשתי פסוקיות בעל  מורכבשחבור המשפט למשפט  ))))בבבב                        

  . הנתונים שמונחים לפניכם מראים בבירור ששער הדולר עלה בשנה האחרונה          
  ;פסוקית לוואי –שמונחים לפניכם          

  .פסוקית מושא - …ששער הדולר עלה         
        
  .פסוקית מושא. . . . גגגג    .פסוקית לוואי ....בבבב          .פסוקית נושא. . . . אאאא        ....38383838

  .פסוקית סיבה ....וווו            .פסוקית תנאי. . . . הההה      .פסוקית זמן ....דדדד        
        
  : משמעיים-דומשפטים . . . . 39393939

     I יש לבשל את האורז בסוכר עד שהוא משחים .  
     II ביקשתי מהרופא לצאת מהחדר .  

                
  ::::בבבב    אואואואולנבחנים ניתנה אפשרות לענות על שאלה א לנבחנים ניתנה אפשרות לענות על שאלה א לנבחנים ניתנה אפשרות לענות על שאלה א לנבחנים ניתנה אפשרות לענות על שאלה א                                 

  . יש לבשל את האורז בסוכר עד שהאורז משחים ) I    1    ....אאאא  
  . יש לבשל את האורז בסוכר עד שהסוכר משחים ) 2                

              II 1 ( ביקשתי מהרופא רשות לצאת מהחדר .  
  .ביקשתי מהרופא שהוא ייצא מהחדר) 2                  

  
  .עשויה להתייחס הן לאורז והן לסוכר" עד שהוא משחים"המשמעות של         I    ....בבבב        

             II     ות לצאת והן לרופאהוא עשוי להתייחס הן לפציינט המבקש רש, משמעי- הוא דו" לצאת"שם הפועל  
  .המתבקש לצאת מן החדר                

        

 )נקודות 28(        הבנההבנההבנההבנה    - - - - פרק דפרק דפרק דפרק ד

        
רעש הוא תופעת לוואי בלתי נמנעת של המודרניזציה ) ) ) ) אאאא: והטעות שבכל אחת מהן) 9שורה (ההנחות שתי . . . . 40404040

אם כי , בהחלט ניתן למנוע או לפחות להפחית את הרעשים. אין זה נכון שזוהי תופעה בלתי נמנעת. בחיינו

מחקרים מראים . גם הנחה זו שגויה. בוודאי אינו מזיק אך, הרעש מטריד ומעצבן ))))בבבב. האמצעים לכך אינם זולים

  .שהרעש פוגע בבריאות הגופנית והנפשית

        

        .דציבל 100רעש שעוצמתו עולה על  –של רעש הגורם לנזק     האובייקטיביתההגדרה  ))))אאאא. . . . 41414141

ה או י חוקרים ואינה מושפעת מתחושתו הסובייקטיבית של פרט ז"זוהי הגדרה אובייקטיבית שנקבעה ע ))))בבבב                    

        .אחר לגבי סוגי רעשים שונים

  : גורמים המשפיעים על תחושתו הסובייקטיבית של האדם ביחס לעוצמת הרעש שלושה ))))גגגג                        

  . רוח או דרגת ריכוז-לדוגמה מצבי, תהליכים נפשיים שונים  ))))1111                                                        

        . מידת ההסתגלות של אדם לרעש שהוא רגיל לשמוע בסביבתו) ) ) ) 2222                                                        

  ,מוסיקת רוק רועשת( מרצוןעלינו נתפס כמטריד ומפריע לעומת רעש שאנו נחשפים לו הנכפה רעש  ))))3333                                                        
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  .את ההחלטיות         
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