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  )נקודות 36(        ניתוח פעליםניתוח פעליםניתוח פעליםניתוח פעלים    - - - -     פרק אפרק אפרק אפרק א
        
        

 
 השורש הפועל

 
 השורש הפועל

 כ-כ- ז ִמְזַדְּכִכים 6666 ר-צ- י ֶרתְמֻיּצֶ  1111

 נ- י-מ-ד ִּדְמַיּנּו 7777 פ- ו-נ ְמִניָפה 2222

 ח- כ- י נֹוַכְחנּו 8888 ה/י-פ-כ ָתהִנְכּפְ  3333

 ת-ב- ש ִהְשַּבֶּתם 9999 ח-י- ש ְנשֹוֵחחַ  4444

 ה/י- ג- ש ְׁשגּוִיים 10101010 ג- ש-נ ֻמֶּשֶגת 5555

  

 
 בניין הפועל

 
בבניין  הפועל

 אחר

 יּוַמר ֵהַמְרנּו 17171717 הופעל ָיָעְברּו 11111111

 ְמֻפָּנה ֻמְפֵנית 18181818 נפעל ָנַסּבּו 12121212

 ְיֻמְחְזרּו ְמַמְחֵזר 19191919 התפעל יםִמַּטְׁשְטִׁש  13131313

 ִהְשְרָתה ִּתְשֲרה 20202020 נפעל ִיָּוֲעדּו 14141414

 יּוְנסּו ַנְסנּו 21212121 קל ךְ ֶיֱארַ  15151515

 ִמְתַעְנְיִנים ְמֻעְנָיִנים 22222222 הפעיל הֹוַפְעּתָ  16161616

  

 
בבניין  הפועל

 אחר

 יֹוִרישּו ִייַרש 23232323

 ִהְתגֹוֵנן ְמִגִּנים 24242424

 ְמַנֵּשק ַמִּשיִקים 25252525

 ָנִחים מּוַנַחת 26262626

        
        
        

  )נקודות 36(        תחביר ושחבורתחביר ושחבורתחביר ושחבורתחביר ושחבור    –    פרק בפרק בפרק בפרק ב
  

        
  .חדש אינו, במקומות עבודתם בקבלת החלטותשותפות הרעיון שהעובדים זכאים ל  ....27272727

  ; משפט מורכב :סיווג
  ; במקומות עבודתם …שהעובדים זכאים –פסוקית לוואי  :תחימה

  . הרעיון אינו חדש –משפט עיקרי            
  .נשוא+ אוגד  –אינו חדש ;            לוואי+ לוואי  –בקבלת החלטות  :הגדרה

  
  

  . אבל אם טעית איש לא ישכח, יזכורלא  אישאם צדקת   ....28282828
  : משני איברים מורכבים) מחובר(משפט מאוחה  :סיווג ותחימה

  ; )אם צדקת(משפט מורכב בעל פסוקית תנאי  - אם צדקת איש לא יזכור . א                    
  ).  עיתאם ט(משפט מורכב בעל פסוקית תנאי  -אבל אם טעית איש לא   ישכח . ב                    

  .נושא -איש  :הגדרה
  
  
  .עיפרון והרבה סבלנות, נייר: משימה זו נחוצים שלושה דברים למילוי  ....29292929

  ). כולל(משפט בעל חלקים כוללים  :סיווג
  ; תיאור תכלית -למילוי  :הגדרה
  ; לוואי -  שלושה         

  .בעלת חלקים כוללים) דבריםשלושה  -לביטוי המכליל (תמורה  - סבלנות עיפרון והרבה , נייר          
        
        
        



  )בתרגילי שחבור קיימות אפשרויות נוספות ::::הערההערההערההערה((((    
  
  מורי הנהיגה, קיים מחסור בבוחנים) …הואיל ו, היות ש, מכיוון ש, מפני ש, משום ש: גם(מאחר ש) א  ....30303030

  . ברחבי הארץ שובתים                
  מפני שחסרים: גם(מחסור בבוחנים  ון שקייםמכיו, שובתים …מורי הנהיגה: אפשר גם בהיפוך סדר     

  ).בוחנים                                               
  

  מורי הנהיגה ברחבי) 'צאה מכך וכוכתו, על כן, לפיכך, ולכן: גם(לכן , מחסור בבוחנים) יש: גם(קיים ) ב           
  .הארץ שובתים               

  
  פרסמה במהדורת החדשות שלהת, ורי הנהיגה ברחבי הארץ שובתים בגלל מחסור בבוחניםהידיעה שמ) ג           

  . הלילה              
  . בבוחנים …שמורי הנהיגה -לפנינו משפט מורכב בעל פסוקית לוואי            

  ".הידיעה"אחרי המילה ) אך לא הכרחי(אפשר להטיל פסיק  :הערה             
  
 .יערוך שינויים באורח חייו) …בתנאי ש: גם(אם , כל לשפר את הכושר הגופני שלוכל אחד יו) א  ....31313131

  . הוא יוכל לשפר את הכושר הגופני שלו, אם כל אחד יערוך שינויים באורח חייו: אפשר גם בהיפוך סדר       
  

  ריכת שינויים באורחידי ע-על …שכל אחד יכול לשפר) …'הוצהר וכו, נאמר, מובן, ידוע: וכן(ברור ) ב           
   .      חייו               

  . שבו פועל סביל, כדי לבצע את מטלת השחבור הזאת נאלצנו להוסיף משפט עיקרי חסר נושא :הערה          
  

  : ניתן לשחבר באופנים שונים) ג            
    …י עריכת שינויים"כל אחד יכול לשפר אותו ע - הכושר הגופני                
    …באמצעותה יכול כל אחד לשפר - עריכת שינויים באורח החיים                
     …י עריכת שינויים בו יכול כל אחד לשפר"ע -אורח החיים                
   …י עריכתם יכול כל אחד לשפר"ע, שינויים באורח החיים              

  ).'אורח החיים וכו, הכושר הגופני(חוד קצר אין נוהגים לשים פסיק אחרי חלק יי: הערה        
        
  ).לגהץ: או(מן הגברים שונאים את הגיהוץ  18%) א  ....32323232
  

  . כלים) להדיח: או(מהנשים שונאים הדחת  20% -מהגברים ו 20%) ב           
  .כל גבר חמישי וכל אישה חמישית שונאים להדיח כלים: אפשר גם      

   
  שונאות כביסה 5%רק ) …בעוד ש, לעומת זאת: גם(ואילו , )לגהץ: או(מהנשים שונאות גיהוץ  33%) ג           

  ).לכבס: או(             
        
  .אוויר שרבי כזה במישור החוף-מזג לא היהשנה  35מהשירות המטאורולוגי נמסר שזה ) א  ....33333333

  . במישור החוף …שנה לא היה 35שזה  -משפט מורכב בעל פסוקית נושא  :סיווג ותחימה                
  . מהשירות המטאורולוגי נמסר -המשפט העיקרי חסר נושא                    

  .נשוא -לא היה  :הגדרה                
  

  ." שנה 35מזג אוויר שרבי כזה במישור החוף לא היה זה : "השירות המטאורולוגי מוסר) ב            
  ."במישור החוף …שנה לא היה 35זה : "ות המטאורולוגי מוסרהשיר: ואפשר גם        

  
  .אוויר שרבי כזה במישור החוף-שנה לא היה מזג 35השירות המטאורולוגי מסר שזה ) ג            

        
  ?בתחום האמנות של הציבורהן ההעדפות  מה  ....34343434
  

  .לוואי - של הציבור ; נשוא -מה  :הגדרה; משפט פשוט :סיווג) א       
  
  ?מה הן ההעדפות של הציבור בתחום האמנות והספורט ) ב       

  ? של הציבור ושל מנהיגיו  …מה הן ההעדפות והנטיות: כאן ניתן להוסיף חלקים בצורות רבות: הערה
  

  . היא מה הן ההעדפות של הציבור בתחום האמנות) 'או הבעיה וכו(השאלה ) ג       
  ).…השאלה היא(הוספנו משפט עיקרי חסר נשוא           

        
  מושא - דבריםדבריםדבריםדבריםהבנתי ) ה     מושא - לדבריםלדבריםלדבריםלדבריםהאזנתי ) א  ....35353535

  נשוא - דבריםדבריםדבריםדבריםהם  …) ו     לוואי - לדבריםלדבריםלדבריםלדבריםההאזנה ) ב           
  נושא -  דבריםדבריםדבריםדברים) ג            
  לוואי -  הדבריםהדבריםהדבריםהדבריםהמשמעות של ) ד            

   
  
        



  .ריכי תיירים נוצרייםלקראת שנת אלפיים יתקיים קורס מיוחד למד: משמעי-משפט דו  ....36363636
  

  מדריכי תיירים נוצריים : משמעי-החלק הדו) א       
  ).עשוייה לתאר הן את התיירים והן את המדריכים" נוצריים"המילה (           

  
  .יתקיים קורס מיוחד למדריכים נוצריים לתיירים. 1) ב       

  .יתקיים קורס מדריכים מיוחד לתיירים נוצריים. 2           
  
  

  )נקודות 28(        הבנההבנההבנההבנה    - - - - פרק גפרק גפרק גפרק ג
        
  ).ב-פסקות א(הרובוטים בזמן העתיק ובימינו  –חלק א        ....37373737

  ).ה-פסקות ג(השימושים והיישומים של הרובוטים  –חלק ב   
  ).ז-פסקות ו(מגבלות הרובוטים והתכניות להתגבר עליהן בעתיד  –חלק ג   
  ).ט-ות חפסק(יתרונותיהם וחסרונותיהם של הרובוטים  –חלק ד   

  
  . ההתפתחות האיכותית של הרובוטים היא אטית ....38383838

  ."הם נתפסים בדרך כלל כרובוטים של הדור הראשון"מתארים את איכותם המוגבלת  39-33בשורות      
        
  מה שמאוד אופייני, ישות שכרדר, תלונות, התעייפות –אין להם תכונות אנושיות . א: שני סוגי יתרונות ....39393939

  לעומתם. המוצרים גדולה וכמויות, כך ההספק  גדול יותר. ואיכותייםיעילים , הם מדויקים. ב .אדםלבני      
  . יתרון גדול לרובוט על האדם, כמובן, יש האיכותגם מבחינת . האדם אינו יכול להיות יעיל ומדויק כמו רובוט     

        
  .העיסוק הרציני ברובוטים –בכך ) 1        ....40404040

  ).40המוזכר בשורה (שלאחר הדור הבא בדור  –שלאחר מכן ) 2  
  הם, אינם מתלוננים, ינם מתעייפיםא: בנוסף ליתרונות של הרובוטים שצוינו בתחילת הפסקה –בכך ) 3  

  .תורמים לאיכות ועוד, מדויקים                
        
  .י בהםהניגוד הוא בין העיסוק ברובוטים כבשעשוע המתואר בפסקה א לבין העיסוק הרצינ. א        ....41414141

  …במציאות של ימינו רוב רובם: לפני המשפט) לעומת זאת, אולם, אבל(ניתן להוסיף מילת ניגוד . ב  
  ). 4( הסתייגותהוא של , "עם זאת"י "המבוטא ע, היחס בין המשפט הראשון לשני בפסקה ט. ג           

  כי ביפן אלופת הרובוטים, פועליםההמשפט השני מסביר שאין הכרח שהרובוטים ידחקו את רגלי                
  .האבטלה נמוכה מאשר במדינות המערב               

        
  יש כאן פנייה אל הרובוט. רובוטיםה –הכותרת מציגה בצורה משעשעת ובוודאי לא מדעית את הנושא הנדון  ....42424242

  וכי לרובוט יש החלטה משל." בנייןרובוט שני החליט לטייל מחוץ ל) "30שורה (דוגמה נוספת . כאילו היה אדם     
  .אלא טקסט פופולרי שווה לכל נפש, דוגמאות אלו מוכיחות שאין טקסט מדעי לפנינו? עצמו     

        
  .הסבר –) קיצור של רובוט ודוקטור. (א        ....43434343

  .תרגום מילה עברית למושג הלועזי המוכר יותר –) הסנסורים. (ב  
  .רההבה, הדגמה –) למשל, בכורים גרעיניים. (ג  

 


