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 מופיע באתר הפיקוח על הוראת העברית. דגם הבחינה

 

 

 למורה, 

בשנת תשס"ה  לשאלון ב להן נלקחו ברובן מדגמי הבחינה שפורסמושאלות הלשון והתשובות 

 .הצעות והנחיות להוראה הובאולחלק מן השאלות  ( עם החלתה של התכנית החדשה.2005)

שאלות נוספות  אפשר למצוא בדגמים נוספים המצויים בחוברות הדגמים משנה זאת 

 באתר הפיקוח.והמפורסמים 
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 תחביר - ב פרק

 

במערכות האקולוגיות, אנו מסכנים  מתלותנו לגמריכשאנו מתעלמים א. משפט מורכב:  .10

 אותן וגם את עצמנו.

 כשאנו מתעלמים לגמרי מתולנו במערכות האקולוגיותב. פסוקית תיאור זמן 

 אותנו וגם את עצמנוג. מושא כולל 

 מושא  –מתלותנו  תיאור אופן; – לגמריד. 

 ו של שוורץ.מפסקה א במאמר משפטים שנילפניך  .11

מערכת החינוך מסוגלת להתמודד עם המשבר הסביבתי ולחנך דור ספק רב אם מורכב:  שפטמא. 

 ללכת בדרך אחרת.

 ש להשמיט את ה"א השאלה מן המילה "האם" ואת סימן השאלה.יהערה:   

גם המרה מעין זאת באה בחשבון אם כי בעדיפות נמוכה: 'יש / קיים ספק רב אם מערכת   

 יא פסוקית לוואי.מקרה זה הפסוקית הבהחינוך מסוגלת להתמודד...'. 

 פסוקית נושא.: התפקיד התחבירי של הפסוקית שהתקבלה ב.

בניסוח המקורי יש מבנה של שאלה ותשובה. השאלה מכוונת ליצור מתח : תרון מבחינה רטוריתהי ג.

וסקרנות ומיקוד אצל הקורא. בניסוח החדש אובד המתח הזה משום שכבר בהתחלה ברורה עמדת 

 מציב. תב בנוגע לשאלה שהואוהכ

אפשרי בעיקר ה אלה זו קושרת בין מבנה ובין תפקוד. סוג זה של שאלש סעיף ג:ל להוראהה ערה 

 כאשר המשפטים משוקעים בתוך הקשר.

משפט הופך למשפט עם דעה לעומת משפט : "התשובות שכתבו נבחניםלופיינית ה אנה דוגמה 

עיקר: ציון היתרון הא התמודד עם לשל שני הניסוחים, ו ההנבחן הסתפק במעין תיאור משוו". שאלה

 הרטורי של מבנה שיש בו שאלה.

 

 לפניך משפט מורכב. .12

 הוא חלק מהעולם ושייך לו.שיעור המרכזי של החינוך הסביבתי הוא שהאדם ה  

 התחבירי. סוגההתחבירי ואת  תפקידהתחם את הפסוקית, וציין את  .א
 תחבירי אחרתפקיד נסח את המשפט מחדש כמשפט מורכב בעל פסוקית ב .ב

נה את   חלק העיקרי, לפי הצורך(.)שַׁ
יש שינתחו כמשפט פשוט בעל  האדם הוא חלק מהעולם ושייך לואת המשפט  .ג

 חלק כולל ויש שינתחו כמשפט מאוחה. 

 העתק את המשפט ונתח אותו על פי אחת הדרכים.  (1)

 הסבר את בחירתך. (2)
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 והוא חלק ממנו. השיעור המרכזי של החינוך הסביבתי הוא שהאדם שייך לעולם 

 התפקיד התחבירי של הפסוקית: פסוקית נשוא; א. 

 )התלמידים לא יידרשו לניתוח פסוקית מאוחה( הסוג התחבירי של הפסוקית: משפט איחוי.  

 ניסוח חדש: ב. 

 )החינוך הסביבתי מלמד שהאדם שייך לעולם והוא חלק ממנו. )פסוקית מושא 

 הרעיון שהאדם שייך לעולם והוא חלק ממנו.  השיעור המרכזי של החינוך הסביבתי הוא

 )פסוקית לוואי(

 

 תחימת משפט מורכב.ל לפניך שתי הצעותא.  .13

 ועה.טעוד תחום ידע בתכנית הלימודים,  טמי שחושב שהחינוך הסביבתי הוא פשו -

 

 

 ועה.טמי שחושב שהחינוך הסביבתי הוא פשוט עוד תחום ידע בתכנית הלימודים,  -
 

 ההצעה הנכונה לתחימה של המשפט.העתק למחברתך את   (1)

 תחימה זו.  יציין את התפקיד התחבירי של כל פסוקית על פ  (2)

 ציין את התפקיד התחבירי של כל אחד מצירופי המילים המסומנים בקו במשפט:  (3)

  טועה., תכנית הלימודיםב חום ידעתהוא פשוט עוד  חינוך הסביבתיהמי שחושב ש  

 להלן(.)ר'  2התחימה הנכונה: הצעה  
 פסוקית מושאובתוכה  פסוקית נושא     

 

 ועה.טמי שחושב שהחינוך הסביבתי הוא פשוט עוד תחום ידע בתכנית הלימודים,  -

 לוואי. –נשוא; בתכנית הלימודים  –נושא; תחום ידע  –החינוך הסביבתי התפקיד התחבירי:    

 

 
 נשואואת ה נושאשלפניך ציין את ה 1-2בכל אחד מהמשפטים  .ב

 אח ורע= נושא אין= נשוא; להתנהגות זו אח ורע בקרב החיות. אין (1)

 אין העשייה של האדם יכולה להתנהל כמערכת עצמאית בלי התחשבות בטבע. (2)
 יכולה להתנהל= נשוא מורחב העשייה= נושא;
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 לפניך שני משפטים. .14

i. .הוגה הדעות דוד אור טוען כי אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע 
ii.  הידענים שהאנושות הכירה, וזה לא מנע את המשבר הדור שלנו הוא מן

 הסביבתי.
 

 והעתק אותה. בחר באפשרות המתאימה .א

  -הוא  (ii)למשפט  (i)היחס הלוגי בין משפט 

ה והוכחתה / הכללה בעיה ופתרון / סיבה ותוצאה / רעיון והסתייגות ממנו / טענ

 ופירוט

 
 .אכתוב קישור מפורש בין שני המשפטים שיביע את היחס הלוגי שקבעתם בסעיף  .ב
אותה במילת קישור שתביע  רבאה וי"ו החיבור בין שני חלקי המשפט. המ (ii)במשפט  .ג

 במפורש את היחס הלוגי שבין שני חלקי המשפט.
 .(6נמסרים דברים בשם אומרם. )ר' גם להלן שאלה  (i)במשפט  .ד

 ים תחביריים למסירת דברים בשם אומרם:מבנ שלושה ךלפני 

 משפט מורכב בעל פסוקית מושא בדיבור ישיר;

 משפט מורכב בעל פסוקית מושא בדיבור עקיף;

 משפט בעל הסגר )בהסגר מצוין הדובר(.

 איזה מן המבנים משמש במשפט הנתון. יןצי (1)

 בשני המבנים האחרים. –נסח את המשפט מחדש פעמיים  (2)
 

 טענה והוכחתה. – 2למשפט  1משפט היחס הלוגי בין  א.
 דוגמאות לקישור מפורש: עובדה היא; ההוכחה היא; ואכן. ב.     

 : אבל.2מילת קישור המביעה במפורש את היחס הלוגי שבין שני חלקי משפט  .ג

 : משפט מורכב בעל פסוקית מושא בדיבור עקיף.1המבנה המשמש במשפט  (1) 1ד.

 ניסוח מחדש: (2) 

 ."אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע"שא בדיבור ישיר: הוגה הדעות דוד אור טוען: פסוקית מו  

 משפט בעל הסגר: לטענת הוגה הדעות דוד אור, אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע.  

 

  

                                                
)חורף תשנ"ד(, הסעיף "מסירת  איגרת מידע ל"טהצעות מעשיות לשילוב",  –וההבנה וההבעה  ר' "השחבור 1

; "תחביר ושחבור בשאלוני ידיעת הלשון, קיץ תשנ"ח, הערות 11-9כל הדרכים", עמ'  –דברים בשם אומרם 

כנית הלימודים . )שני המאמרים גם באתר האינטרנט "ת153-151)סתיו תשנ"ט(, עמ'  איגרת מידע מ"וולקחים", 

 בעברית" בפרק "תחביר", הרחבות(.
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 לפניך משפט מתוך המאמר.  .15

 

 אפשר אפילו לטעון שזה מה שגרם למשבר או תרם לו רבות.

 פשוט, מורכב או איחוי )מאוחה( ציין את סוגו התחבירי של המשפט: .א
במשפט מורכב תחמו את הפסוקית או את הפסוקיות וציינו את תפקידיהן  .ב

 התחביריים. במשפט איחוי תחם את האיברים.
 ציין את כל הנושאים והנשואים שבמשפט. .ג
 נסח את המשפט מחדש תוך המרת האזכור "זה" באזכור מפורש על פי המאמר. .ד

נושא מצומצמת ומורכבת )לטעון...רבות(. בתוך הפסוקית יש  משפט מורכב בעל פסוקית א.

(; פסוקית המושא היא משפט מורכב בעל פסוקית נשוא )מה פסוקית מושא מורכבת )שזה... רבות(

 רבות(, שהיא משפט כולל )נשוא(. –
 גרם למשבר... הידע הרבאפשר אפילו לטעון ש ב.

 גרמה למשבר ...של הדור שלנו  הידענותאו: אפשר אפילו לטעון ש 

 

 לפניך משפט מתוך המאמר. .16

 כל ילד רואה את הסתירה ויודע שהנעשה ולא הנאמר הוא השיעור האִמתי.

 ציין את סוגו התחבירי של המשפט: פשוט, מורכב או איחוי )מאוחה(  .א
במשפט מורכב תחמו את הפסוקית או את הפסוקיות וציינו את תפקידיהן  .ב

 האיברים.התחביריים. במשפט איחוי תחם את 
 פסוקיותנסח את המשפט מחדש תוך המרה של המילים "הנעשה" ו־"הנאמר" ב .ג

 שיביעו אותו התוכן )על סמך ההקשר(.

 ניתוח המשפט: א.
האמתי( מורכב בעל  –הסתירה( פשוט; איבר ב )יודע  –אפשרות א: משפט איחוי; איבר א )כל 

התלמידים לא יידרשו לנתח  )נושא(.האמתי(. הפסוקית משפט כולל  –פסוקית מושא )שהנעשה 

 משפט בעל פסוקית בתוך איבר.

מורכב בעל פסוקית מושא. עיקרי בעל חלק כולל )נשוא( ופסוקית בעלת חלק אפשרות ב: משפט 

 כולל )נושא(.

 דוגמאות להמרה: ב.

 כל ילד ... יודע שמה שהמורים עושים ולא מה שהם אומרים הוא השיעור האמתי. 

 דע שמה שנעשה ולא מה שנאמר הוא השיעור האמתי.כל ילד ... יו 

 כל ילד ... יודע שמה שנעשה בבית הספר ולא מה שנאמר בו הוא השיעור האמתי. 
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  משמשת נשוא, ובכל אחד סומנו שני צירופים בקו. ישבמשפטים שלפניכם המילה א.  .17
בכל משפט את הצירוף שהוא נושא המשפט ואת התפקיד התחבירי של הצירוף  ןציי

 האחר.

i. באורחות חיינו בשינוי רדיקלי צורך דחוף יש 

ii. ל"חנטריש". מדד פנימי יש לכל ילד 

iii. הפועלת ל"יירוק ביה"ס". תנועה יש עולם וגם בישראלב 

iv. קביעה ערכית בעשייה הזאת יש. 

 

 .ישב.   כל אחד משני משפטים הבאים מכיל פסוקית שהנשוא שלה הוא     
i.  החינוך הסביבתי אינו עוד תחום ידע שיש להוסיפו לתכנית

 הלימודים. 

ii.  .באוברלין הגיעו למסקנה שיש לשנות כיוון 

 

 מה התפקיד התחבירי של שתי הפסוקיות? (1)

 את הנושא התחבירי בכל אחת מן הפסוקיות. ןציי (2)

את המילה "יש" במילה אחרת שתביע את אותה  רהמ (3)

 המשמעות.

במשפטים  ישהסבר את ההבדל בין המשמעות של המילה  (4)

 שבסעיף ב למשמעות שלה במשפטים שבסעיף א. 
 

 לוואי  נושא          א.
 באורחות חיינו. בשינוי רדיקלי צורך דחוף יש (1) 

 נושא          מושא   
 ל"חנטריש". מדד פנימי יש לכל ילד (2) 

 נושא          תיאור מקום            
 הפועלת ל"יירוק ביה"ס".  תנועה יש בעולם וגם בישראל (3) 

  נושא        מושא             
 .קביעה ערכית בעשייה הזאת יש (4) 

 לוואי. –התפקיד התחבירי של שתי הפסוקיות  (1) ב.

פסוקית נושא מצומצמת: "להוסיפו לתכנית "להוסיפו" )למעשה:  – 5משפט  הנושא ב (2) 

 הלימודים(;

 "לשנות" )למעשה: פסוקית נושא מצומצמת: "לשנות כיוון"(. – 6הנושא במשפט   

 דוגמאות להמרה: (3) 

 להוסיפו לתכנית הלימודים. צריך: החינוך הסביבתי אינו עוד תחום ידע ש5משפט   

 לשנות כיוון. חייבים: באוברלין הגיעו למסקנה ש6משפט   

: במשפטים שבסעיף א היא מציינת קיומו של דבר, ואילו במשפטים ישמשמעות המילה  (4) 

 כאשר הנושא הוא שם פועל יש לה משמעות מודלית: צריך, חובה. –שבסעיף ב 

 



8 

 .2ם אחדים שיש בהם דברים בשם אומרםמשפטיך לפני .18

i.  .הוגה הדעות דוד אור טוען כי אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע 

ii. ."לדעת מבקר התרבות ניל פוסטמן, לכל ילד יש מדד פנימי ל"חנטריש 

iii.  כפי שדוד אור טוען, הקביעה הערכית הזאת אינה ניטרלית, ולכן היא

 צריכה להיות חשופה לביקורת. 

בכל משפט מה המעמד התחבירי של החלק המציין את הדובר, ומה  ןציי .א

 המעמד התחבירי של החלק שבו מובאים דברי הדובר. 
 ברשימה הזאת:  היעזר

 חלק עיקרי במשפט מורכב; פסוקית; הסגר; נושא המשפט העיקרי.

מתוך המבנים הנתונים  אחד מן המשפטים במבנה תחבירי אחרכל  ובכת .ב

 בשלושת המשפטים.

 חלק עיקרי במשפט מורכב; –החלק המציין את הדובר  (1) .א 
 פסוקית מושא. –החלק המביא את הדברים   

 הסגר; –החלק המציין את הדובר  (2) 

 המשפט העיקרי. –החלק המביא את הדברים   

 הסגר )פסוקית(; –החלק המציין את הדובר  (3) 

 המשפט העיקרי. –החלק המביא את הדברים   

 להמרות:דוגמאות  ב.

 לדעת הוגה הדעות דוד אור, אין אנו זקוקים לסתם עוד ידע. (1) 

 כפי שטוען מבקר התרבות ניל פוסטמן, לכל ילד יש מדד פנימי ל"חנטריש". (2) 

 דוד אור טוען כי הקביעה הערכית הזאת אינה ניטרלית... (3) 

, כגון "טענתו של... אפשר להציע מבנים נוספים של מסירת דברים בשם אומרם הערה להוראה: 

השימוש -היא כי..." או מבנה של דיבור ישיר. יש מקום לדון בשאלה אם רק עניין סגנוני גרם לאי

במבנים האחרים או סיבה מהותית יותר )דיבור ישיר, למשל, מתאים יותר כאשר רוצים לשוות 

בר בציטוט. לדברים אותנטיות או כאשר לכותב יש איזו הסתייגות מהם, או כאשר באמת מדו

 "טענתו של... היא כי..." מתאים יותר לאחר אזכור קודם של הדובר(. המבנה
  

                                                
)חורף תשנ"ד(, הסעיף "מסירת  איגרת מידע ל"טהצעות מעשיות לשילוב",  –ר' "השחבור וההבנה וההבעה  2

; "תחביר ושחבור בשאלוני ידיעת הלשון, קיץ תשנ"ח, הערות 11-9כל הדרכים", עמ'  –דברים בשם אומרם 
. )שני המאמרים גם באתר האינטרנט "תכנית הלימודים 153-151)סתיו תשנ"ט(, עמ'  איגרת מידע מ"וולקחים", 

 בעברית" בפרק "תחביר", הרחבות(.
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 לפניך משפט. .19
פליטת גזים לאוויר, זיהום המים, ניצול משאבים ִמְתַכִלים, ייצור פסולת ללא מוצא, 

כל אלה מתנהלים כאילו לזלזול של האדם בעולם אין  –גידול בטור גאומטרי של הצריכה 

 על חייו.השלכות 

 

ה1) .א במשפט חלק כולל ותמורה, וציינו מה תפקידו התחבירי של החלק  ה(  זַׁ

 הכולל.
את המשפט מחדש כך שהחלק הכולל יהיה תמורה של ביטוי מכליל )השמיטו  וב( כת2)

 את הביטוי המכליל הקיים(.
 (  הבא נימוק לבניית המשפט במבנה הנתון: חלק כולל ואחר כך תמורה )מסכמת(.3) 

 

 פסוקית. הוא" כאילו לזלזול של האדם בעולם אין השלכות על חייו" המשפט .ב
 (  מה התפקיד התחבירי של הפסוקית?1)
את התפקידים של שאר  ןציי( קבע את הנושא והנשוא בפסוקית זו, ו2)

 החלקים בה.

 הצריכה", תמורה: "כל אלה". תפקיד החלק הכולל: נושא. –חלק כולל: "פליטת  (1) א. 
 וגמאות להמרה:ד (2) 

ִלים, ייצור פסולת ללא  פעולות –   כגון פליטת גזים לאוויר, זיהום המים, ניצול משאבים ִמְתכַׁ

 מוצא, גידול בטור גאומטרי של הצריכה, מתנהלות...

ִלים, ייצור  :פעולות הפוגעות בסביבה –   פליטת גזים לאוויר, זיהום המים, ניצול משאבים ִמְתכַׁ

 מתנהלות... – גידול בטור גאומטרי של הצריכהפסולת ללא מוצא, 

מכיוון שהרשימה ארוכה, הביטוי הכולל לאחר הרשימה מקל על הקורא לעקוב אחר  (3) 

 התנהלות המשפט.

 .אופן תיאור –התפקיד התחבירי של הפסוקית  (1) ב.

 חלקי הפסוקית: (2) 

 נושא         נש        מושא    
 לוואי          לוואי      לוואי        
 כאילו לזלזול של האדם בעולם אין השלכות על חייו  

 

 

 .משפט ךלפני .20

כשאנו מתעלמים  ,על אף היציבות המדהימה של המערכות האקולוגיות תומכות החיים

 , אנו מסכנים אותן ובעקבות זאת גם את עצמנו.לגמרי מתלותנו בהן

 .המסומן בקוהראשון את התפקיד התחבירי של החלק ן (  ציי1) .א

אותו לחלק פשוט, ואם הוא חלק פשוט המירו אותו  ר(  אם החלק הוא פסוקית המ2)

 לפסוקית.

 

 השני המסומן בשני קווים.את התפקיד התחבירי של החלק ן ציי(  1) .ב
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 לפניך משפט. .19
פליטת גזים לאוויר, זיהום המים, ניצול משאבים ִמְתַכִלים, ייצור פסולת ללא מוצא, 

כל אלה מתנהלים כאילו לזלזול של האדם בעולם אין  –גידול בטור גאומטרי של הצריכה 

 על חייו.השלכות 

 

ה1) .א במשפט חלק כולל ותמורה, וציינו מה תפקידו התחבירי של החלק  ה(  זַׁ

 הכולל.
את המשפט מחדש כך שהחלק הכולל יהיה תמורה של ביטוי מכליל )השמיטו  וב( כת2)

 את הביטוי המכליל הקיים(.
 (  הבא נימוק לבניית המשפט במבנה הנתון: חלק כולל ואחר כך תמורה )מסכמת(.3) 

 

 פסוקית. הוא" כאילו לזלזול של האדם בעולם אין השלכות על חייו" המשפט .ב
 (  מה התפקיד התחבירי של הפסוקית?1)
את התפקידים של שאר  ןציי( קבע את הנושא והנשוא בפסוקית זו, ו2)

 החלקים בה.

 הצריכה", תמורה: "כל אלה". תפקיד החלק הכולל: נושא. –חלק כולל: "פליטת  (1) א. 
 וגמאות להמרה:ד (2) 

ִלים, ייצור פסולת ללא  פעולות –   כגון פליטת גזים לאוויר, זיהום המים, ניצול משאבים ִמְתכַׁ

 מוצא, גידול בטור גאומטרי של הצריכה, מתנהלות...

ִלים, ייצור  :פעולות הפוגעות בסביבה –   פליטת גזים לאוויר, זיהום המים, ניצול משאבים ִמְתכַׁ

 מתנהלות... – גידול בטור גאומטרי של הצריכהפסולת ללא מוצא, 

מכיוון שהרשימה ארוכה, הביטוי הכולל לאחר הרשימה מקל על הקורא לעקוב אחר  (3) 

 התנהלות המשפט.

 .אופן תיאור –התפקיד התחבירי של הפסוקית  (1) ב.

 חלקי הפסוקית: (2) 

 נושא         נש        מושא    
 לוואי          לוואי      לוואי        
 כאילו לזלזול של האדם בעולם אין השלכות על חייו  

 

 

 .משפט ךלפני .20

כשאנו מתעלמים  ,על אף היציבות המדהימה של המערכות האקולוגיות תומכות החיים

 , אנו מסכנים אותן ובעקבות זאת גם את עצמנו.לגמרי מתלותנו בהן

 .המסומן בקוהראשון את התפקיד התחבירי של החלק ן (  ציי1) .א

אותו לחלק פשוט, ואם הוא חלק פשוט המירו אותו  ר(  אם החלק הוא פסוקית המ2)

 לפסוקית.

 

 השני המסומן בשני קווים.את התפקיד התחבירי של החלק ן ציי(  1) .ב
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 אותו לפסוקית תיאור תנאי )אם...(, ושנו כל מה שדורש שינוי. ר(  המ2)

 הכותב לא בחר לנסח את החלק הזה כפסוקית תנאי? ך(  מדוע לדעת3)

 את תפקידו התחבירי. ןאותו וציי ה(  במשפט יש חלק כולל. זה1) .ג

הפריט הראשון או הפריט השני  –חשוב יותר  ךהמאמר, מה לדעתכותב של  ן(  כנמע2)

 בחלק הכולל?

 תיאור. –התפקיד התחבירי של החלק הראשון  (1) א. 
אף על פי שהמערכות האקולוגיות תומכות החיים יציבות מאוד / יציבות המרה לפסוקית:  (2) 

 להדהים...

 פסוקית תיאור. –התפקיד התחבירי של החלק השני  (1) ב.

 המרה לפסוקית תיאור תנאי: אם נתעלם לגמרי מתלותנו בהן... (2) 

המעשה כבר  פסוקית התנאי יוצאת מתוך הנחה שעדיין לא נעשה המעשה, ואילו לדעת הכותב (3) 

 נעֶשה, כלומר ההתעלמות מתרחשת כבר עתה.

 התפקיד התחבירי מושא. –" את עצמנו ובעקבות זאת גם אותן"אנו מסכנים  (1) ג.

  נראה שהכותב סבור שמבחינת הקוראים החלק השני "את עצמנו" הוא העיקר. (2) 
 

 משפט ובו שני שיבושים תחביריים: ךלפני .21

למגוון הביולוגי על ידי שימור ושחזור המערכות הבניין החדש יפתח ולא יזיק 

 האקולוגיות הטבעיות במקום.

 מה הם שני השיבושים והסבירו אותם.ן ציי .א

 מחדש משפט תקין. נסח .ב

 השיבושים:
 .יפתחלא מתאימה לפועל  למילת היחס  -( "יפתח ולא יזיק למגוון הביולוגי" 1)

 נסמכים לסומך אחד.שני  -( "שימור ושחזור המערכות האקולוגיות" 2)

ניסוח תקין: הבניין החדש יפתח את המגוון הביולוגי ולא יזיק לו על ידי שימור ושחזור של 

מערכות האקולוגיות הטבעיות במקום /... על ידי שימור המערכות האקולוגיות הטבעיות במקום ה

 ושחזורן.
 

  

11 

 

. המשפט ארוך ומסורבל. 3לפניך משפט מתוך חיבור שכתב תלמיד בנושא איכות הסביבה .22

 כתבו אותו מחדש וחלקו אותו למשפטים קצרים יותר. הקפידו על פיסוק מתאים. 

"בברזיל ממשיכים עדיין לכרות את יערות הגשם וידוע שהצמחים ביערות 

האלה מייצרים את החמצן של העולם והן הריאות של כדור הארץ כי 

כים אותו לחמצן ואז אם חמצני והופ-בפוטוסינתזה הן משתמשים בפחמן הדו

כורתים אותם אין מי שיעשו את עבודת חילוף הגזים וכך אם יש יותר מדי פחמן 

חמצני באוויר והוא נמצא ועולה לשכבות הגבוהות באטמוספירה הוא מונע -דו

מקרני השמש לצאת מכדור הארץ והן חוזרות לקרקע ואז יש את אפקט החממה, 

ה משפיע על מזג האוויר יש יותר סופות הקרקע מתחממת וגם האוקיינוסים וז

טורנדו והוריקן בארה"ב ובחלק השני של כדור הארץ יש בצורות וגם בגלל 

אפקט החממה קרחונים נמסים ועלולה להיות הצפה של שליש מכדור הארץ 

 במי האוקיינוסים."
  

בברזיל ממשיכים עדיין לכרות את יערות הגשם אף על פי שידוע שהצמחים ביערות 

לה מייצרים חמצן והן "הריאות" של כדור הארץ. כיון שבתהליך הפוטוסינתזה הא

הפחמן הדו חמצני הופך לחמצן, כריתת היערות מונעת חילוף גזים. במצב שנוצר יש יותר 

מדי פחמן דו חמצני שעולה לשכבות הגבוהות באטמוספירה ומונע מקרני השמש לצאת 

ויוצרות את אפקט החממה. אפקט  מכדור הארץ. כתוצאה מכך הן חוזרות לקרקע

החממה גורם להתחממות הקרקע והאוקיינוסים ומשפיע על מזג האוויר: נוצרות יותר 

סופות טורנדו והוריקן בארצות הברית, ובחלקו השני של כדור הארץ יש בצורות. נוסף 

על כך, אפקט החממה גורם להמסת קרחונים אשר עתידים לגרום להצפה של שליש 

 במי האוקיינוסים. מכדור הארץ

  

                                                
, 21-חיבור שכתב נבחן בשאלון "חיבור עברי", מועד קיץ תשנ"ח, בנושא "לקראת עולם המאה ה לקוח מתוך 3

 .143עמ' )סתיו תשנ"ט(,  איגרת מידע מ"והתחזית שלי". החיבור פורסם ב
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  מערכת הצורות –ג  פרק

 

 ה, ובכל קבוצה שלוש מילים.-לפניך חמש קבוצות של מילים א .23
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 ֹוָרה, ּתֹוָרָאה, הֹוֶרהמ א. 

 צּוָיה, ְמ ְמִצית, ּתַׁ ּצּויִמ  ב. 

ִלים, ִמ ְכִליתּתַׁ  ג.   כֹוִלים, יְ ְתכַׁ

 גּות, הָ ָגיֹוןִה  ,ֹוֶגהה ד. 

 ִהָּוֵצר, לְ ֹוֶצֶרת, ּתּצּוריִ  ה. 

 השורש המשותף: יר"י / יר"ה. – תוָֹרה, הוָֹרָאה, מוֶֹרה א. 
המילה היוצאת דופן: ְמצּוָיה )השורש מצ"א(. השורש המשותף  – ְמצּוָיה, ַתְמִצית, ִמּצּוי ב. 
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המילה היוצאת דופן: ְיכֹוִלים )השורש יכ"ל(. השורש  – ְיכוִֹלים, ִמְתַכִלים, ַתְכִלית ג. 
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 השורש המשותף: יצ"ר. – ְלִהָּוֵצר, תוֶֹצֶרת, ִיּצּור ה. 

 

 

 ובהם יש פועל מודגש., 3-1לפניך שלושה משפטים  א. .24

 דיון בישיבה הבאה של ועדת ההיגוי.ל ֳעלּויָ  ההצעות (1)  

 המודעות לחינוך הסביבתי.את  ֲעלּויַ יש סיכוי שהתכניות החדשות  (2)  

 בשנה הבאה לכיתה י"ב. ֲעלּויַ כל תלמידי כיתה י"א  (3)  

 .ל פועלכשל  בנייןהלכל שלושת הפעלים ואת  משותףהציין את השורש    

 ( קל3( הפעיל, )2( הופעל, )1על"ה/י; )   

 ן )דרך( והגוף של הפועל המודגש במשפט שלפניך:מציין את השורש, הבניין, הז ב. 

ת שיטות הלימוד ותגיעו להישגים אֲעלּו יַׁ הנהלת המשרד הורתה למנהלי בתי הספר: "  

 יע"ל, פיעל, ציווי, נוכחים טובים!"

 

 ( לפניך רשימת שמות. העתק את השמות שנגזרו מהשורש של הפועל שבסעיף ב.1) .ג
 ֲעִלָיה  ַמֲעֶלה  ִיעּול  תוֶֹעֶלת  ַהֲעָלָאה

 העלאה, ייעול, עלייהולה: עשויים לשמש כשמות פע ( העתק מהרשימה את השמות2)  
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 שלפניך: 2-ו 1קרא את שני המשפטים א. .25

 ולא הנאמר הוא השיעור האמתי".  ֲעֶשהנַ כל ילד... יודע שה (1)  

 כמיטב יכולתנו. ֲעֶשהנַ מבטיחים ש ואנחנ (2)  

 : 2משפט בֲעֶשה נַׁ לפועל  1משפט בֲעֶשה נַׁ הבדלים בין הפועל  לושהשציין   

 )נסתר, מדברים( גוף)הווה, עתיד(,  זמן)נפעל, קל(,  בניין      

 לפניך שני שמות פעולה מודגשים. ב. 

 יר"ק, פיעלית הספר" ב רּוקיֵ " –  

 יר"ק, הפעיל של עלי העצים. וָֹרָקההמרים מסוימים גורמים לחו –  

 משמות הפעולה. ל אחדכשל  בנייןהואת  שורשהציין את  (1)  

הפיכת בית הספר ל"ירוק". במשמעות  הקשרה במאמר?ברּוק יֵ מה פירוש המילה  (2) 

 ידידותי לסביבה, שאינו פוגע בה. –המושאלת 

 

שנזדמנה במאמר מדגימה יפה את האפשרות לקשור בין צורה למשמעות.  ֵיירּוקהמילה 

 שלה.מדובר במילה "חדשה" שאפשר לפענחה בעזרת ההקשר ובעזרת הניתוח הצורני 
בהוראה מוטב לנסח את השאלה כך: הסבירו מה המשותף לשני שמות הפעולה ֵירּוק 

 מבחינת המשמעות. –והֹוָרָקה ובמה הם שונים זה מזה 

הפיכת דבר לירוק.  –ומביעים גרימה  ָיֹרקלפנינו שני שמות פעולה הגזורים משם הצבע  

במילה  –ההבדל בין שני שמות הפעולה הוא המשמעות של המילה 'ָירוק' 

המשמעות  ֵיירוקצבע ירוק, ואילו במילה  –המשמעות היא כפשוטה  הוָֹרָקה

מושאלת: ָירוק פירושו ידידותי לסביבה, פועל למען איכות הסביבה, נמנע 

 מפגיעה באיכות הסביבה.

 

  היום?" בחינוך ֵסרחָ "מה  א. .26

 ?ֵסרחָ הי צורת העתיד של הפועל מ  

 ְחַסריֶ  –  

 ַחֵסריְ  –  

 ְחִסיריַ  –  

 .נכונהההעתק למחברתך את התשובה   

 .פובהם פעלים מודגשים מן השורש יס", 4-1עה משפטים בלפניך אר ב. 

 מהם. ל אחדכשל  בנייןהציין את   

 הפעילחומי ידע. ת הוִֹסיףלְ הכותב אינו דורש  (1)  

 הופעל וד תחומי ידע.ע ּוְספּוילא  (2)  

 התפעל עוד תחומי ידע. ְתַוְספּויִ לא  (3)  

 נפעל עוד תחומי ידע. ָּוְספּויִ לא  (4)  
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שלפניך, בחר בצורה הנכונה של הפועל מבין שתי הצורות  2-ו 1חד מן המשפטים אבכל  ג. 

 המוצעות, והעתק אותה למחברתך.

 באירוע. ְכחּונָ / וְֹכחּו נמשתתפים רבים  (1)  

 תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה. נֶֻהֶלת/ ְמ  ֹנֶהֶלתְמ התעשייה  (2)  

 כי המקרר התקלקל. ְׁשַמַלאיחַ /  ְׁשְמָלִאיחַ יש להזמין  (3)  

 חדשה נפתחה בשכונה. ְׁשֵתָלה/ מַ  ְׁשָתָלהִמ  (4)  

 

 ארבעה שמות ְשווי משקל.ובכל קבוצה , 2-ו 1לפניך שתי קבוצות של שמות  א. .27

 ֹכֶלת, יְ ֹסֶרת, נְ ֹׁשֶרת, נְ ֹסֶלתפְ  (1)   

 ְעֵדר, מַ ְכֵבׁש, מַ ְגֵבר, מַ ְׁשֵברמַ  (2)   

 – כל קבוצהב  

 ?שמעות המשקלמאיזה שם יוצא דופן מבחינת  (1)  

 לשלושת השמות האחרים בקבוצה? משותפתהמהי המשמעות  (2)  

 ְנֹסֶרת, ְיֹכֶלת( ְפֹסֶלת, ְנֹשֶרת, 1)  
 .ְיֹכֶלתהשם היוצא דופן:   

 המשמעות המשותפת לשאר השמות: עודפי חומר לא רצויים, לא נחוצים.  

ְעֵדר2)     ְכֵבש, מַׁ ְגֵבר, מַׁ ְשֵבר, מַׁ  ( מַׁ

 .ַמְׁשֵברהשם היוצא דופן:   

 המשמעות המשותפת לשאר השמות: כלים ומכשירים.  

 

 צורן סופי משותף. עה שמות בעליבלפניך אר ב. 

 ֵתִפָיה, כְ ְצִחָיה, ִמ ּוִפָיה, ּגְמִחָיהצִ   

 ?שמעות הצורן הסופימאיזה שם יוצא דופן מבחינת  (1)  

 של הצורן הסופי בשלושת השמות האחרים? משותפתהמהי המשמעות  (2)  

 השם היוצא דופן: ִצְמִחָיה.  

 המשמעות המשותפת לשאר השמות: פריטי לבוש.  

 

 

 נוצרו משורש ומשקל.שובכל קבוצה ארבעה שמות , 2-ו 1לפניך שתי קבוצות של שמות  א. .28

 ִפי, יֹ ַבע, טֶ ֶרְך, צֹ ַרחאֹ  (1)  

 ְזָגן, מַ וָֹצא, מְגָון, ִמ ֲעָנקמַ  (2)  

 

ע. (1)  השם היוצא דופן: ֶטבַׁ
 הסבר: השם 'טבע' יצוק במשקל ֶקֶטל; שאר השמות במשקל ֹקֶטל.   

15 

ְזָגן.השם היוצא דופן:  (2)  מַׁ

ְטָלן; שאר השמות במשקל  הסבר: השם 'מזגן' יצוק במשקל קַׁ

 ִמְקָטל.

 

 ובכל קבוצה ארבעה שמות., 2-ו 1לפניך שתי קבוצות של שמות  .ג

 

 תזּו, חָ טּות, ְׁש עּות, טָ מּותכַ  (1)  

 ַעְרכוֹן, מַ ָסרוֹן, ִח ְליוֹן, עֶ ָליוֹןּגִ  (2)  

 והסבר את קביעתך., רך התצורהדקבע איזה שם יוצא דופן מבחינת  ל קבוצהכב  

 

ּמּות, ָטעּות, ְשטּות, ָחזּות1)    ( כַׁ
 .ַכמּותהשם היוצא דופן:   

; שאר השמות ּות-ַכָמה + הסבר: השם 'כמות' נוצר בדרך התצורה בסיס + צורן סופי:   

 נוצרו בדרך התצורה שורש ומשקל.

ֲעָרכֹון( ִגָליֹון, 2)     ֶעְליֹון, ִחָסרֹון, מַׁ

 .ַמֲעָרכוֹןהשם היוצא דופן:   

; שאר השמות וֹן-ַמֲעָרָכה + הסבר: השם 'מערכון' נוצר בדרך התצורה בסיס + צורן:   

 נוצרו בדרך התצורה שורש ומשקל.

 

 ֶחְלִקיק, ְיַרְקַרק, ַקְמצּוץ, ַּגְרִעינוֹן  
 הקטנה. –המשמעות המשותפת  (1)  

. שאר ַּגְרִעין + םוֹןנוצר בדרך התצורה בסיס + צורן:  – ַּגְרִעינוֹןהשם היוצא דופן:  (2)  

ל,  –השמות נוצרו בדרך התצורה שורש ומשקל )בשלושת המשקלים  ְלטַׁ ְטִליל, ְקטַׁ קַׁ

ְטלּול   יש הכפלה של עיצור או שניים של השורש(. –קַׁ

 הערה להוראה   

ם מן ההיבט של אוצר המילים והמשמעים. שאלה זו מזמנת עיסוק בדרכי ההקטנה ג 

 למשל:

  אפשר להרחיב את היריעה למילים מגזרת ע"ו וע"ע, כמו ָדִגיג, ָקִריר, גּוִפיף, שנוצרו

ִקית שנוצרו בדרך התצורה של בסיס  ִפית, שַׁ בדרך התצורה של שורש ומשקל, או כַׁ

 וצורן.

  ,ֵביִצית נוצרו על דרך ההקטנה.אפשר להראות שמונחים ביולוגיים דוגמת ִרְשִּתית 

  ְפיּוף, מביעות ְשלּוש, יַׁ ְמנּוִני, ֲחלַׁ ְקלַׁק, שַׁ אפשר לדון בשאלה אם מילים כגון ֲחלַׁ

הקטנה או הגברה של התכונה. מעניין לבדוק עם התלמידים מה תחושת הלשון שלהם 

 ולהשוות להגדרות במילונים.

  ְטלּול אפשר לעיין בדוגמאות נוספות של מילים במשקל ְק ְבִריר(, קַׁ ְטִליל )שַׁ ל, קַׁ ְלטַׁ טַׁ

ֲהטּוט מביעות  ֲעלּול, לַׁ ְמטּוִטים(. האם מילים כגון פַׁ ְחשּוִשים, נְַׁכלּוִלים, קַׁ ְחשּוִשים, רַׁ )לַׁ

 הקטנה?
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 ות( הן באותה הגזרה:דאילו שורות )שתיים( שלהלן שתי המילים )המנוקב .29

 ֹוֵגה ֵדעֹותה  

  ִטיף מּוָסר  ְלהַׁ

  ְּנֹות ִכּוּוןל  שַׁ

  ִףצ  )גזרת הכפולים: צד"ד, דפ"פ( ֵדי הדַׁ

  ִמעל לֻחָקיו  בּצָ נ 

 ִיים מ  ֹוֶרה לחַׁ

 ְּתשּוָבה ְנפֹוָצה 
 
 

מהם והסבירו את דרך  דשני הפעלים המודגשים שלהלן נוצרו משורש תנייני. בחרו אחא.  .30

 ההיווצרות של השורש.

 לו רבות םַר ָת  ה מה שגרם למשבר אוז. 
)במקרא:  תרומהושל השם  להריםהוא שורשם של הפועל  רו"מ)ראשוני( שורש 

. התי"ו המוספית "נתפסה" כאות השם )"המתווך"( תרומה< ---להרים תרומה( 

 משורש זה נוצרו הפעלים: "מ.שורש )תנייני( תר< ---שורש ויצרה שורש חדש 
 , להיתרם.לתרום, להתרים

  הטיף מוסר...ל ְתִחילמַ כשמורה 

< --- ְתִחָלהושל השם  להחל )ֵהֵחל(הוא שורשם של הפועל  חל"לשורש )ראשוני( 

. התי"ו המוספית "נתפסה" כאות שורש ויצרה שורש חדש תחילההשם )"המתווך"( 

 משורש זה נוצר הפועל להתחיל. .ל"חשורש )תנייני( ת< ---

 

את דרך  הסבירו. בעלי שורשים מרובעים אחדפעלים ושם פעולה  שלושה ךלפני .ב

 היווצרותו של כל אחד מן השורשים:

 מחזור  –מחז"ר. שורש תנייני )חז"ר  ת כל המים האפוריםא ַמְחֵזריְ ניין בה– 

 למחזר(  –מחז"ר 

  שי"ן המצטרפת לשורש והיוצרת שחז"רשל המערכות האקולוגיות  ְחזּורִׁש .

משמעות של עשייה מחדש בדומה לִשְכֵּתב = כתב מחדש. )יש הרואים בצורה זאת 

 שורש חז"ר בבניין ִשְפֵעל.( 

 ְרָטן  ַסְרֵטןְמ חומר שידוע כ  – סרט"ן –סרט"נ. פועל הנוצר משורש גזור שם. סַׁ

 מסרטן

  תכנ"נ. הכפלת העיצור ך שתהיה אפשרות לשימוש חוזר בחומרים. כ ֻתְכַנןיְ הבניין

 האחרון
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 .הבָ ְסִבימילה מרכזית במאמר היא המילה  .31

 .חמישה פעלים מן השורש של מילה זו ךלפני א. 

 הדיון נע סביב שאלת המשבר נפעל על שאלת המשבר הסביבתי. ַסבנָ דיון ה .

 הסביבתי

 תשומת לב . הופעל החינוך הסביבתי.לשאלת  ּוְסָבההשומת לבם של הקוראים ת

 הקוראים חזרה לשאלת החינוך הסביבתי, כסיבוב חזרה לנקודת ההתחלה.

  הטרקטורון שב  קל. נזק לשמורה. ֵסבהֵ על עקביו לאחר ש בסַ הטרקטורון

 נקודת המוצא ובכך כאילו השלים סיבוב.ל

  היא ללכת משמעותו המקורית של השורש . התפעל באזור הזה. ְסתוְֹבבּוִת אל

 , בצורה סיבובית.סביב

 .ורששאיך הוא קשור מבחינת המשמעות ל רקבע את הבניין של כל פועל, והסב 

 

 בתוך משפטים: םשני פעלי ךלפני ב. 

 את הפקק של הבקבוק. וֵֹבבסוא ה 

 סביב צירו. סוֵֹבב כדור הארץ 

 :ךת בחירתא נמקובחר את התשובה הנכונה   

  –הפעלים שונים זה מזה  שני  
 / בגוף בזמן/  בבנייןשורש / ב  

 )עבר לעומת הווה( )פיעל לעומת קל(
 

 שתי צורות פועל השוות בניקודן: ךלפניא.  .32

  ָבי"נ, ע"ו/י, נפעל בוֹןנ 

  ָיכ"ל, פ"ו/י, קל כוֹלי 

 את בחירתכם: נמקוובתשובה הנכונה  בחר 

 –צורות הפועל הללו שונות זו מזו   

 בזמן ובגוף / בגוף ובגזרה / בבניין ובזמן /גזרה ובבניין ב

 

 . תַתְכִליחינוכית שונה ב המָ יְמִש וזו , ֶיַדעולא רק  ָנהּובְת רושה ד .ב

 ת בחירתכם:א נמקוובאפשרות הנכונה  בחר 

 מאותה הגזרה; הם( ודגשיםמה)השמות  רבעתא 

 רבעת השמות הם מארבע גזרות שונות;א 

 תבונה = ע"ו/י, ידע = פ"י, משימה = ע"ו/י,  ;ארבעת השמות משלוש גזרות שונות

 תכלית = ל"י/ה

 .ארבעת השמות משתי גזרות שונות 

 

 משפטים. שלושהא. לפניך  .33
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 חשובים בעולם כי...  דעניםמה עשור טוענים ז -

 (8-7ורה . )ששהאנושות הכירה ידעניםהדור שלנו הוא מן ה -

לא רק בספרים אלא  דומה לעבודת הספרן, אלא שהם עוסקים מידעניםהבודתם של ע -

 גם במאגרי מידע ממוחשבים ובחיפוש מידע באינטרנט.

הבדל הקשר ועל העל  ודמעו, יְדָעןמֵ , ְדָעןיַ , ְדָעןמַ שמות האת דרך התצורה של  רסבה 

 .בין שלוש המילים במשמעות

 

ְדָען  ָדע + ָםן; –מַׁ  מַׁ
ְדָען  ע + ָםן(; –יַׁ ְטָלן )אפשר גם: ֶידַׁ  יד"ע + משקל קַׁ

 ֵמיָדע + ָםן. –ֵמיְדָען 

, ושלושתן מציינות תכונה או עיסוק. הן שונות זו מזו יד"עשלוש המילים קשורות לשורש 

ע( שונים זה מזה. ה ע )או השם ֶידַׁ ָדע, ֵמיָדע והפועל ָידַׁ עוסק במדע, כלומר  מדעןבמשמעות כפי שמַׁ

יודע  ידעןנפורמציה(, והעוסק באיסוף מידע )אי מידעןבמחקר מקצועי של תחום ידע אקדמי, ה

 דברים רבים בתחום מסוים או בתחומים הרבה.

 

 סמן את הפעלים שנגזרו מהשורש של השמות שבסעיף א. .ב
 ְתַיֲעדּו  תוִֹדיעּו  ֵתֲעדּו ֵתְדעּו 

 
 

להתחשב רק בייחודו של  ׁשּותִטפְ ו ֲהָרהיֻשל החינוך הסביבתי, זו  הְרִאיָ הפי לא.  .34

 כחלק מהעולם הנושם, החי והמת.  וָתיוֹ לִמְגבְ מהאדם, ולהתעלם 

  איזה מן השמות המודגשים יוצא דופן מבחינת דרך התצורה? (1)

 את דרך התצורה של השם הזה. רהסב (2)
בנוי מבסיס ושני צורני נטייה: מגבלה + ות )צורן הריבוי( + םיו  מגבלותיוהשם 

 )צורן השייכות(.

נוצר בגזרת קווית, אך הוא נוצר מבסיס וצורן גזירה לציון  פשותיטלמעשה, גם 

 שם עצם מופשט.

 שני השמות האחרים נוצרו בדרך של גזירה מסורגת, שורש ומשקל.

 
 לפניך שמות מטקסט א. .ב

 לותת, טויותש ,עותט

 גזרת נל"י/ה ?הגזרה המשותפת לשלושת השמות ימה (1)

 השורש.העתק כל אחד מהשמות וכתוב לידו פועל מאותו  (2)
 לתלות, להיתלות –להשתטות, תלות  –לטעות, שטויות  –טעות 

במבחן ניתנה השאלה: איזה מן השמות שלעיל יוצא דופן מבחינת דרך התצורה.  (3)

יוצאת שטויות יוצאת דופן, ואילו חווה ענתה שהמילה  טעותאדם ענה שהמילה 

 דופן.
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 כתוב כיצד יכלו אדם וחווה לנמק את תשובותיהם השונות. 

ת יוצאת דופן כי היא נוטה במשקל ָקטּות, קרי במשקל זה עּואדם ציין שהמילה טָ 

ת נוטות במשקל ְקטּות שבו ת ּוְתלּוהאות הראשונה קמוצה, ואילו המילים ְשטּו

 האות הראשונה בשווא.

בתשובתה חווה התייחסה לעובדה שהמילה שטויות היא למעשה בסיס )שטות( + 

ילים האחרות הן בצורת היחיד ונוצרו בדרך של שורש צורן הריבוי, ואילו שתי המ

 ומשקל. 
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