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התשובון נכתב ע"י זהבה חזן
מחברת הספרים:
תחביר ניתוח וניסוח
מערכת הצורות פעל ושם
הטקסט ניתוח וניסוח
טיעון וטקסט
מיזוג וטקסט

לחומרי למידה נוספים ,בקרו ב
http://leshonzahav.com/

תשובון לשאלון ב עברית עצמאים קיץ תשע"ה
 .1א .לפי הרב זילברשטיין ,יש להעדיף רפואה קונבנציונאלית.
נימוק :רוב הרופאים תומכים ברפואה קונבנציונאלית ,ולפי ההלכה ,הולכים אחר הרוב.
ב)0( )1( .
ההסתייגות

נימוק

א .אם החולה מבקש להתרפא ברפואה אלטרנטיבית יש
להתיר לו.

צריך שיהא לחולה נחת רוח מן הרופא.

ב .עדיף לקבל את הטיפול בבתי חולים.

בבתי חולים יש פיקוח ,ולכן השירות הרפואי לא
יינתן ע"י נוכלים ,וכן לא יינתנו תרופות לא
מבוקרות.

 .2א)0( )1( .
טענות הדוגלים ברפואה חלופית

תשובת כותב הטקסט לטענה

לתרופות הטבעיות אין תופעות לוואי.

לתרופות הטבעיות יש תופעות לוואי (הוכח שתוספי
מזון פגעו בכבד).

הרפואה החלופית היא הוליסטית (דוגלת בראייה
כוללת של המטופל).

גם הרפואה הקונבנציונאלית שואפת לאחד את כל
פעולות הגוף והנפש.

הרפואה החלופית היא במחיר סביר לכל כיס.

הרפואה החלופית יקרה יותר מהרפואה הרגילה.
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ב.
המשפטים שהכותב מביע בהם את דעתו המילה שבה רמוזה העמדה
משפט 1

ובדין

משפט 3

גדולתה

משפט 4

מזניחים או יעילים

 .3א )1( .האתגר שהרפואה החלופית מציעה לרפואה הקונבנציונאלית הוא  -לשפר את היחס למטופל ,כלומר
להקדיש זמן לחולה ,להקשיב לו להסביר לו ולתמוך בו.
( )0האתגר שהרפואה הקונבנציונאלית מציעה לרפואה החלופית הוא  -לבדוק באופן מדעי את הטיפולים
והתרופות הניתנים לחולה בעזרת ניסויים ותצפיות.
ב .כותב טקסט א לא יתנגד לשימוש בצמח הג'נסנג לטיפול בחולי סוכרת כי במחקר מבוקר הוכח שאכן
השימוש בצמח משפר את רמות הסוכר בדם החולים.
או הוא עשוי להתנגד לשימוש בצמח הג'נסנג לטיפול בחולי סוכרת כי במחקר לא נבדקו תופעות לוואי
המתפתחות בעקבות השימוש בצמח.
 .4א  -ב
חשש שההתנגדות לרפואה החלופית נובעת משיקולי תועלת

תגובת כותב הטקסט לחשש

טקסט א  -הרופאים מנסים לשמור על שליטה בלעדית
ברפואה (פסקה ח)

טקסט א  -חירות הבחירה של האדם היא
כלל יסוד בחברתנו( .פסקה ח)

טקסט ב  -קבלת השיטה החלופית עלולה למוטט את הבסיס
של הרפואה הקונבנציונאלית (פסקה ב)

פרק שני  -תחביר
 .7א  -ג
המשפטים

הסוג התחבירי

משפטים 3 ,0

משפט פשוט

משפט 1

משפט מורכב  -ובו שתי פסוקיות:
פסוקית  -1גם אם יש תופעות לוואי לטיפול חלופי
פסוקית  - 0שהמליצו על הטיפול

משפט 4

משפט איחוי
מילת הקישור  -ואילו מציינת ניגוד  /עימות  /השוואה
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משפטים בעלי חלק כולל
במשפט  3יש חלק כולל בתפקיד נושא  -לא רק השתלת כבד ,אלא גם הקדשת זמן
לשיחה עם החולה.

ד.
הנושא הסתמי

ההמרה

גם אם יש תופעות לוואי לטיפול חלופי אין מאשימים
בכך את המטפלים

גם אם יש תופעות לוואי לטיפול חלופי אין
החולים  /המטופלים מאשימים בכך את
המטפלים...

ה.
המילה הממוספרת התפקיד התחבירי
 .1תופעות

נושא

 .0תופעות

לוואי

 .3מבוססת

נשוא

 .4בביסוסה

נשוא

 .8א .הקשר הלוגי בין האיברים הוא קשר של ניגוד או הסתייגות.
בקשר המבטא ניגוד.
ב .במאמר טיעון הכותב מעלה את טענות הנגד ומפריך אותן ועושה שימוש ַ
העלאת טענת הנגד והפרכתה מחזקת את עמדת הכותב.
ג.
המשפט

החלק הכולל

משפט01

כישלון של רופאים במערכת עמוסה אך לא של הרפואה

ד .הנשואים במשפטים  - 1-0יש ,חייבים למנוע ,פונה ,כישלון
 . 9א.
המשפט מילת השעבוד במשפט
.1

כי

.0

כי

.3

אם ,אם

ב.
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הפסוקיות

התפקיד התחבירי המשותף

כי הרפואה החלופית היא יקרה.

פסוקית מושא

אם הוא מתכוון להפסיק את הטיפול הקונבציונאלי

או
הפסוקיות

התפקיד התחבירי המשותף

כי הם משקפים חלק אמתי בנפש.

פסוקית תיאור

אם החולה עומד לפנות למרפא חלופי

נ.
הפסוקיות

התפקיד התחבירי

כי הם משקפים חלק אמתי בנפש.

פסוקית תיאור (סיבה)

אם החולה עומד לפנות למרפא חלופי פסוקית תיאור (תנאי)

ד )1( .אף על פי ש...
( )0לכתחילה יש להעדיף רפואה קונבנציונאלית ,אף על פי כן  /למרות זאת לעתים יש לאפשר לחולה
לפנות לרפואה חלופית.
או
לעתים יש לאפשר לחולה לפנות לרפואה חלופית ,אך /אולם /אבל  /עם זאת לכתחילה יש להעדיף רפואה
קונבנציונאלית.

 .11א .המשפט היוצא דופן הוא משפט .3
בידינו כלל גדול שהולכים אחר דעת הרוב - .הפסוקית המודגשת היא פסוקית לוואי
ב .התפקיד התחבירי המשותף של הפסוקיות האחרות הוא  -פסוקית נושא
ג .מטרת הכותב בשימוש בפסוקיות מסוג זה  -לקבוע קביעה כללית.
ד )1( .במשפט  3תפקיד הפסוקית שונה מתפקיד הפסוקיות בסעיף א-ב.
תפקיד הפסוקית במשפט  - 3פסוקית מושא
( )0לדברי הרופאים  /לדעת הרופאים  /לטענת הרופאים ,קשה לקבל את ההנחה שלכל מחלה תרופה
בעולם הצומח.

 .11א.
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המשפט תפקיד הפסיקים
.1

להפריד את התמורה

.0

להפריד בין איברים במשפט איחוי

.3

להפריד את ההסגר מגוף המשפט

ב )1( .לכל תרופה ,בעיקר לתרופה יעילה ,יש תופעות לוואי - .תפקיד הפסיקים  -להפריד תמורה .כמו
במשפט .1
( )0המשפט הנתון דומה למשפט  3מבחינת הסוג התחבירי ,כי אף הוא משפט פשוט.
ג )1( .פירוק המשפט לשלושה משפטים:
 המרפאים ברפואה החלופית מתנגדים לרפואה הקונבנציונאלית.
 הרפואה הקונבנציונאלית רווחת בציבור.
 הרפואה הקונבנציונאלית עוסקת רק בתסמינים הפיסיולוגיים של המחלה.
( )0המשפט האחרון מבחינת סדר העניינים:
המרפאים ברפואה החלופית מתנגדים לרפואה הקונבנציונאלית.

מערכת הצורות
 .12א
גזרת נל"א

גזרת נל"י/ה

מוודא

חולי

ריפוי

ניסויים

מצויה

ב )1( .תצפית  -בגזרת נל"י/ה
( )0פועל בבינוני קל יחיד  -צפוי ,צופה
( )3פועל בבניין פיעל  -לצפות
שני משפטים
 הוא ממשיך לצפות לירידת מחירי הדירות.
 הצורף רוצה לצפות בזהב את התכשיט הישן.
 .13א.
הגזרה המשותפת של הפעלים  -גזרת ע"ו/י
ב )1( .פעלים באותה גזרה  -תבוא ,לצום ,מתבונן
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פעלים מאותו בניין של הפועל מעוררים

 -לישב ,מצמצמים ,לפנות ,מנקים

( )3פעלים מאותו בניין של הפועל מגיבים  -יועיל ,מַ רבים (בניין הפעיל)

ג.
המשפט

בבינוני הפעיל

היד מושטת

מושיטה

הסירה מושטת

ְמשיטה

 .14א .שני פעלים שאינם בגזרת השלמים  -נראה ,הופנתה (בגזרת נל"י/ה)
ב .צורת צווי נוכח  -השב ,ה ְש ַתדל
ג .פעלים בבניין הפעיל במשמעות של גרימה  -להשכיח ,מפנים ,מכעיס

 .11א.
שורש ומשקל

בסיס  +צורן

מכון ,הוכחה ,כישלון ,יתרון ,תעודה ,קשה

רשתי ,אמתי

ב.
זוגות מילים מאותו שורש

השורש המשותף

מבנה  -תבנית

ב-נ-י (נל"י/ה)

משוב  -שיבה

ש-ו-ב (ע"ו/י)

מתנת ,כי משקל ַקטלת מציין מחלות ,כמו שחפת,
ג .המילה המתאימה להחליף את המילה לומבגו היא ַ
נזלת ,אדמת...
 .11א.
שמות פעולה

בינוני

היפגעות

מגומגם

ריצה

פסול
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טיפול

מתקדם

השפעה

מופרך

הסבר
הידמות
ב .שני פעלים באותו בניין
ריצה פסול  -בניין קל
הידמות מתקדם  -בניין התפעל
ג.
השם

התצורה

אבחון

שורש א-ב-ח-ן משקל ִקּטּול

אלחוש הלחם ( -אל  +חוש)
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