המשפט הפשוט
תרגיל  1עמ' 414

הנושא  -בקו ,הנשוא  -בשני קווים ,נושא  +נשוא  -בשני קווים והדגשה
 .2מרים ביקרה את חברתה החולה.
 .3אמי הודתה לי על זר הפרחים.
 .4את מחברות הבחינה מסרו התלמידים למשגיח.
 .5התלמיד רץ אחרי האוטובוס.
 .6זמן רב נמשכה השביתה.
 .7לאחר זכייתו בחידון חגג ירון עם משפחתו.
 .8החברה חילקה ללקוחותיה קופונים של הנחות.
 .9דיברנו בינינו על מאורעות היום.
 .10מתי תצטרפו אלינו?
 .11חצו את הכביש בזהירות!
 .12קניתי את ספר הקריאה בשבוע הספר.
 .13האם תענו על שאלתי?
 .14אחרי המסע על הגשר יתכנס הקהל בחצר סביב לבאר.
 .15מי יעזור לי במשלוח המכתבים?
 .16מה קרה במסיבת הסיום?
 .17מה אירע בפגישת המחזור שלכם?
 .18מי עזר בהכנות למפגש בין הצדדים?
 .19מתי תפגשו את המרצה?
 .20מתי יפגוש אתכם המרצה?
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תרגיל  2עמ' 415

יחידת הנושא  -בקו ,גרעין הנושא  -בקו והדגשה
הנשוא  -בשני קווים ,נושא  +נשוא  -בשני קווים והדגשה
 .1בקרוב ייצאו חברי התנועה למחנה קיץ.
 .2מחנה הקיץ יתקיים באזור הרי הגליל.
 .3את האוכל במחנה יכינו הורים מתנדבים.
 .4זמן רב לא נראתה צפיפות כזו במקום הזה.
 .5בשנים האחרונות התגברה פעילותה של מחלקת התרבות של העירייה.
 .6לאחר  73שנות פעילות נסגרה חנות הכפתורים הראשונה של תל אביב.
 .7בעקבות ההודעה על ייקור האורז הגבילו רשתות השיווק את מכירתו.
 .8סביב מפעל האשלג בים המלח התפתחה תעשייה כימית עצומת ְממדים.
 .9לא אתמודד על ראשות העיר.
 .10היום ישוגר לחלל לווין תקשורת ישראלי.
 .11צוות הספרייה העירונית אירח את כתבת העיתון ליום עבודה אחד.
 .12במהלך חג הפסח יתקיים בדרום הארץ טיול בדרך הפסלים במצפה רמון.
 .13מי ראה את ההצגה האחרונה של המחזאי הנודע?
 .14רק יומיים נותרו לתערוכת הילדים במוזֵאון הילדים בחולון.
 .15על המחזה החדש נכתבה בעיתון ביקורת אוהדת.
 .16שמו של יגאל ידין נקשר לתגליות גדולות בתחום הארכיאולוגיה.
 .17הדרישות להשכלה גבוהה התרחבו מאוד בשנים האחרונות.
 .18בזכות דמותו של הנער שבסיפור הרגשתי לראשונה בחיי את נקודת מבטו של האחר.
 .19בשדה סמנטי נכללות מילים מחלקי דיבור שונים.
 .20הסימפוניה הראשונה של ברהמס זכתה לביצוע מלא השראה.
 .21הספורטאים הביאו כבוד רב למדינה בהישגיהם הנאים.
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 .22מילה זו מוגדרת במילון באמצעות נרדפות.
 .23מדוע אתה מסתיר את רגשותיך?
 .24אומץ לב מדהים בשדה הקרב גילה החייל מחטיבת הצנחנים.
 .25האם פעלתם כראוי?
 .26בתחילת הסתיו הופיע בחצר ביתנו הנחליאלי.
 .27כל יוני הבר התעופפו מחלוננו.
 .28מנהלת המחלקה סיפרה את קורותיה בפרטי פרטים.
 .29הספרייה הציבורית משרתת את כלל האוכלוסייה.
 .30מאורעות ההווה טלטלו אותו אל הימים הרחוקים של טרם המדינה.
בשלהי המאה ה 19-הופיע הציור האמריקני בצבעי מים על בימת האמנות המודרנית.
ִ .31
 .32מדינות האיחוד האירופי מובילות את המגמה של שמירה על איכות הסביבה.
 .33השנים האחרונות התאפיינו בהתרחבות הדרישה להשכלה גבוהה.
 .34בשנים האחרונות התרבו המשתתפים בפעילות המתנ"ס.

תרגיל  3עמ'  - 416משפטי "יש" " /אין"

יחידת הנושא  -בקו ,גרעין הנושא  -בקו והדגשה,

הנשוא  -בשני קווים

 .1בשמורה יש חורש טבעי מרהיב של עצים מסוגים שונים.
שרפות ענק ביערות שבצפון הארץ.
 .2עקב השרב יש ֵ
 .3אין לי דרך חזרה.
 .4לתאורת הנרות יש ביהדות מקום חשוב ביותר.
 .5בשעות הבוקר יש תכניות טלוויזיה מיוחדות לילדים.
 .6בשכונתנו אין בתים נמוכים.
 .7בטענה שלך יש היגיון רב.
 .8איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא?
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תרגיל  4עמ' 417

יחידת הנושא  -בקו ,גרעין הנושא  -בקו והדגשה
הנשוא  -בשני קווים ,נושא  +נשוא  -בשני קווים והדגשה
למרוץ הגדול.
 .1גמלאים מכל רחבי הארץ נערכים ֵ
 .2האקדמיה ללשון הערבית בקהיר מתאימה את השפה הערבית לעידן המודרני.
 .3אמני המושבה פותחים את בתיהם למבקרים מכל רחבי הארץ.
 .4משחק מחשב בנושא איכות הסביבה הפיץ המשרד להגנת הסביבה.
 .5משחק מחשב בנושא איכות הסביבה הופץ על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 .6על מי דיבר מנהל בית הספר?
 .7בשנים האחרונות הוגשו לבתי המשפט תביעות ייצוגיות רבות.
מדי שנה רבים מתושבי הארץ.
 .8את מרבדי הפרחים שבטבע מבקרים ֵ
 .9מה הוצע למנהל החברה?
 .10מה אמרה מנהלת המפעל לעובדיה?
 .11מי יספר לנו על הסרט המעניין?
 .12את השרפה בגליל המערבי כיבו כוחות גדולים של מכבי האש.
 .13בכל יישוב מחזיקה המועצה האזורית מדריך לטיפוח הערכים.
 .14קבענו אמות מידה חדשות לטיפול בנושאים אלה.
 .15מי השתתף בסיור הטבע השבועי?
 .16האם אתם עוזרים לקשישים במסגרת מחויבות אישית?
 .17בבית ספרנו הנהיגה ההנהלה שיעורי עזר לתלמידים מתקשים.
 .18מדוע החלטתם על דחיית התחרות?
 .19מה ביקשו מכם חברי הוועד?
 .20מי נבחר לתפקיד יו"ר הוועדה?
 .21את מי בחר יושב ראש הוועדה לסגנו? תיקון טעות בספר  -המילה "יו"ר" מיותרת ,צריך להיות יושב ראש.
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 .22לאן נעלמו כל התיקים הסודיים?
 .23כל ציפורי הקיץ נעלמו כלעומת שבאו.
 .24בחצר ביתנו פרחו פרחי אביב חדשים.
 .25האם הודעתם לחבריכם על השינוי בתכנית?

תרגיל  5עמ'  - 418מילה המציינת כמות )= ּ ַ ּ ָ
כמת(

יחידת הנושא  -בקו ,גרעין הנושא  -בקו והדגשה
הנשוא  -בשני קווים ,נושא  +נשוא  -בשני קווים והדגשה
 .1שני עוזרי הבמאי התחלפו ביניהם בחזרות.
 .2השניים עבדו על פרקים שונים במחזה.
 .3רבים השתתפו בהצגת סוף השנה.
 .4את התערוכה הזו הכינו ארבעת תלמידי החוג לאמנות.
 .5כל הפקידים השתתפו ביום העיון המרכזי.
 .6כולם השתתפו בסדנאות השונות ביום העיון.
 .7את פני האורחים החשובים קידמו ראשי המדינה.
 .8בשיעור היסטוריה למדנו על שלוש סיבות למלחמה העולמית.
 .9אחדים מתושבי עירנו מטפלים בהתנדבות בילדים פגועי מוחין.
 .10כל אנשי המפקדה נערכו לקראת הטקס היוקרתי.
 .11ארבעת התיירים האוסטרים ביקרו במאהל הבדואי בנגב.
 .12הארבעה רכבו על גמלים.
 .13מרבית חברי הקבוצה לא חבשו כובעים בזמן הטיול.
 .14חלק מהם סבלו ממכת חום קשה.
 .15חמישה מבוגרי המחזור האחרון של שייטת  13למדו בבתי ספר שונים בעמק יזרעאל.
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 .16החמישה הכירו זה את זה מצעירותם.
 .17באנציקלופדיה החדשה תמצאו תשובות לכל השאלות.
 .18כל השאלות מקבלות מענה באנציקלופדיה החדשה.

תרגיל  6עמ'  - 421נשוא המכיל יותר ממילה אחת

הנושא  -בקו ,הנשוא  -בשני קווים ,גרעין הנושא  -בקו והדגשה
 .1הנערים התרגלו לבצע את המשימות יחד.
 .2אדם זה האיר פניו לכל הסובבים.
 .3המרצה חזר והדגיש את הנקודה הבעייתית בנושא.
 .4ספר הלימוד החדש ייצא לאור בקרוב.
 .5האוטובוס האחרון לפני כניסת השבת עומד להגיע לתחנה.
 .6הנואמת חזרה והדגישה את עמדתה.
 .7לאחר סיום העבודה הזדרזנו להגיע לבתינו) .אנו = נושא(
 .8השופטים מיהרו והכריזו על פסק הדין.
 .9היחסים בין שני המנהיגים עלו על שרטון.
 .10אל תמהרו לכתוב את תשובתכם) .אתם = נושא(
 .11יושבת ראש הכנסת החליטה למנות יועץ מיוחד לענייני לשון.
 .12האב חזר וביקש מילדיו לשמור על הסדר בחדריהם.
 .13הנהלת רשות השידור החליטה להוריד את תכנית האקטואליה החדשה.
 .14התושבים בצפון אירופה נדרשים להגביר את צריכת המים בבתיהם עקב חשש מהצפות.
 .15בסיום המשא ומתן בין הצדדים באו הצדדים לעמק השווה.
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המשלימים במשפט -

משלים השם  /לוואי
לוואי ביחידת הנושא
תרגיל  1עמ' 425

יחידת הנושא  -בקו ,גרעין הנושא  -בקו והדגשה
• כל המילים המופיעות בתוך יחידת הנושא ואינן גרעין הנושא הן משלימי שם.
• למילות היחס אין תפקיד תחבירי עצמאי במשפט.
• את מילות היחס רצוי להכניס לסוגריים כדי להימנע מטעויות.
)בתרגיל זה מילות היחס הוכנסו לסוגריים(

הנשוא  -בשני קווים ,נושא  +נשוא  -בשני קווים והדגשה
 .2ההכנות )לקראת( החג הורגשו בכל מקום.
 .3ממצאים ארכיאולוגיים עשויים לתרום להבנת ההיסטוריה של האזור.
 .4אחרי התפילה הוזמן האורח המכובד לביתו של רב בית הכנסת.
 .5בחודש הבא תיערך ישיבה חגיגית )של( הנהלה החדשה של המפעל.
 .6אימו )של( החייל יכולה לזכות בתואר אם השנה.
 .7באזור ים המלח קורים במקביל שני תהליכים הפוכים.
 .8שנים )של( התערבות גסה )מצד( האדם הביאו את ים המלח למצבו הנוכחי.
 .9הערב תשודר לראשונה תכנית האקטואליה החדשה )של( הערוץ.
ַ .10הזליפו מעט מיץ לימון על המאכל כדי לשפר את טעמו.
 .11אפליית אימהות עובדות מתבטאת בתחומים רבים.
 .12ההוצאות לחינוך )של( הרשות המקומית גדלו לאחרונה.
 .13מדי פעם נשמעות במערכת הכריזה הודעות חשובות.
 .14בתכנית הכלכלית החדשה נכללו חמישה סעיפים חדשים.
הספר הידועה.
 .15היבטים חדשים על החיים נתן לנו הביקור בעיר ְ
 .16בעיר זו מצויים סוגים שונים )של( בנייני מגורים.
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 .17אטרקציה חדשה נפתחה לאחרונה בפארק השעשועים החדש.
 .18עורך דין עיוור ברוסיה יכול לזהות שקר לפי קולו של העד.
 .19כרישי נדל"ן רוצים להקים מלון בעמק ססגון היפה שבנגב.
 .20אמני ישראל מנסים להציל את המדבר.
 .21קבוצת אקדמאים עולים ממדינות חבר העמים מתכננת שביל גישה נוח למוזֵאון בבת ים.
 .22את הפרויקט הנוכחי של הקבוצה מוביל אדריכל ידוע מאוקראינה.
 .23הגורמים הקולטים בעיריית בת ים עוזרים ַלקבוצה בהשלמת הפרויקט.
 .24בזכות השקט הסביבתי קלטה אוזנו )של( הילד כל צליל בבתים השכנים.
 .25בפינת הרחוב עסקו פועלים בני גילים שונים בחפירת בור.

משלימי הפועל
תרגיל  2עמ' 429

יחידת הנושא  -בקו ,גרעין הנושא  -בקו והדגשה
• כל המילים המופיעות בתוך יחידת הנושא ואינן גרעין הנושא הן משלימי שם.
• שימו לב ,למילות היחס אין תפקיד תחבירי עצמאי.
הנשוא  -בשני קווים ,נושא  +נשוא  -בשני קווים והדגשה
משלימי הפועל  -קווים מקווקו ,גרעין המשלים  -קו מקווקו והדגשה
* כל המילים המופיעות בתוך יחידת משלים הפועל ואינן הגרעין הן משלימי שם.

 .1דבריו המעניינים של המרצה עוררו התלהבות בקרב ציבור המאזינים.
"בקרב ציבור המאזינים" יכול לשמש גם כמשלים פועל.
 .2אנשי השיווק של החברה יציעו להנהלת החברה תכנית שיווק עסקית מיוחדת.

 .3סימני התפתחות מהירים מראה תינוקה החמוד של אחותי.
 .4מקרים שונים של קבלת שוחד חשף העיתונאי הוותיק.
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 .5מקרים שונים של שוחד נחשפו על ידי העיתונאי הוותיק.
 .6בעתיד הקרוב ייכנסו תכניות לימוד חדשות לגני הילדים.
או :בעתיד הקרוב ייכנסו תכניות לימוד חדשות לגני הילדים.
 .7בשעות הבוקר המוקדמות יצאו חברי תנועת הנוער לטיול מחוף אל חוף.
 .8אחרי חצות שמענו בחדר המדרגות קולות רמים) .אנחנו = נושא ,שמענו = נשוא(
התאטרון?
 .9מתי יתחיל טקס חלוקת פרסי ֵ
 .10האישה הבודדה יושבת בפינת החדר הקטן.
 .11בשוויץ ניתנה לנשים זכות הצבעה רק בשנת .1971
 .12בני ישראל קיבלו את עשרת הדיברות למרגלות הר סיני.
 .13היכן נוכל לרכוש כרטיסים להצגת התֵ אטרון החדשה? )אנחנו = נושא ,נוכל לרכוש = נשוא(
או :היכן נוכל לרכוש כרטיסים להצגת התֵ אטרון החדשה?
 .14בזכות הרחבת חוק השבות עלו לארץ מאות אלפי עולים.
 .15הודות ֵ
לערנותה של הנהגת נמנעה תאונת דרכים קשה.
 .16דבריו לא התקבלו על ידי מרבית הנוכחים בשל עמדותיו הקיצוניות.
 .17בשל מה נדחתה ישיבת מועצת התלמידים למועד מאוחר יותר?
 .18למען הסדר הטוב בצעו את מטלותיכם בזמן) .אתם = נושא ,בצעו = נשוא(
 .19בעל הגלריה מחפש תורמים לתמיכה בצייר העולה.
או :בעל הגלריה מחפש תורמים לתמיכה בצייר העולה.
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 .20לשם מה הגעתם לכאן בשעה כה מוקדמת?

)אתם = נושא ,הגעתם = נשוא(

 .21האנתרופולוגיה עוקבת אחר התפתחות האדם משחר הופעתו בעולם.
 .22בתקופת המלחמה הקרה נהגו האמריקאים לסרוק את השמים כדי לחפש אמצעי ריגול רוסיים.
 .23שרידים של אנשים מתקופת האבן נתגלו על ידי חוקרים במערות חבויות.
 .24החוקרים גילו שרידים של אנשים מתקופת האבן במערות חבויות.
 .25בשנת  1947דיווחו אזרחים בארצות הברית על עצם בלתי מזוהה בשמים.
 .26כל מוצר מעץ ייעלם מהרחובות בימים שלפני ל"ג בעומר.
 .27הילדים העבירו את העצים למדורה בעגלות מרכולים.
 .28סוף סוף חזר הצליל לתזמורת שלנו.
 .29שני אירועים חשובים בהתפתחות הציור בצבעי מים בארץ אירעו בשנות ה 40-של המאה ה.20-
 .30שירות המזון של משרד הבריאות גילה הימצאות שרידי אנטיביוטיקה במוצרי מזון שונים.
או :שירות המזון של משרד הבריאות גילה הימצאות שרידי אנטיביוטיקה במוצרי מזון שונים.
 .31כעשרת אלפים איש בישראל לקו השנה בזיהומים חמורים עקב אכילת מזון נגוע.
 .32מצאתי במחסן ביתי כלי עבודה משונים מימים עברו.
 .33היסודות המוצקים של הדימוי הזה הונחו באותם ימים.
 .34בחודש מאי  1921פרצו בארץ מאורעות דמים.
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תרגיל  3עמ' 432

יחידת הנושא  -בקו ,גרעין הנושא  -בקו והדגשה
• כל המילים המופיעות בתוך יחידת הנושא ואינן גרעין הנושא הן משלימי שם.
• שימו לב ,אין לנתח ניתוח תחבירי את מילות היחס.
הנשוא  -בשני קווים ,נושא  +נשוא  -בשני קווים והדגשה
משלימי הפועל  -קווים מקווקו ,גרעין המשלים  -קו מקווקו והדגשה
* כל המילים המופיעות בתוך יחידת משלים הפועל ואינן הגרעין הן משלימי שם.

חלק א
 .1המארחים קיבלו את פני אורחיהם בסבר פנים יפות.
 .2בעמל רב חילצו הכבאים את הלכודים במבנה.
 .3השופטים מעניקים יחס שווה לכל אזרח ללא משוא פנים.
 .4פניית הסטודנט אל המרצה נעשתה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני.
 .5במקרה של שביתה בבנקים ישתמש הציבור במכשירי הבנק האוטומטיים.
 .6בלי עבודה מתקשים אנשים לפרנס את בני משפחתם.
 .7בשמחה רבה הודיעה דוברת המשרד על תחילת מבצע ההקמה של רשת התקשורת החדשה.
 .8למרות החומר הקשה הצליחו כל תלמידי הכיתה בבחינת הבגרות בהיסטוריה.
 .9עם כל רצונה לא הצליחה הווטרינרית לטפל בחיה הפצועה.
 .10חרף הקשיים הצפויים נבצע את העבודה כהלכה.

)אנו = נושא ,נבצע = נשוא(

 .11במקרה של התנגדות מצד המפגינים יפעלו כוחות המשטרה בכוח.
5
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 .12הספר שלפנינו ממלא תפקיד חשוב בתיאור הלשון העברית.
 .13עם כל רצונו של יאיר הוא לא הגיש עזרה לחברו .או :עזרה לחברו
 .14עקב התחממות כדור הארץ תחול עלייה באירועי מזג האוויר הקיצוניים.
 .15הרופא ממליץ על גמילה מעישון )באמצעות( סדנה.
 .16מרכיבי מזון איכותיים חיוניים לגוף לשם העברה מהירה של מסרים במוח.
 .17ההרצאה הזו מיועדת לכל תושבי העיר.
 .18התיירים התבוננו בתימהון בתמונות בתערוכה.
 .19באמצעות הנדסה גנטית השביחו החוקרים את החיטה.
 .20כל חברי הממשלה תמכו בהצעת החוק החדשה.

חלק ב )למעוניינים בתרגול נוסף(
 .1בכ"ט בנובמבר  1947החליט ארגון האומות המאוחדות על הקמת מדינה עברית.
 .2ביום שלאחר החלטת האו"ם שטף גל של פרעות את היישוב היהודי הקטן בארץ ישראל.
 .3מנהלת הספרייה הכניסה את כתבת העיתון אל החדר האחורי.
 .4הספרייה העירונית המודרנית מכילה כיום גם עמדות מחשב מתקדמות.
 .5לאחר שעתיים התמלאה הספרייה בקוראים בני גילים שונים.
 .6כלי הנשיפה של התזמורת צלצלו כקבוצה מלוכדת.
 .7שני נערים צעירים חלפו על פני הקבוצה העליזה.
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 .8הביקור במרכז המבקרים של מנהרת הכותל מתחיל במסע על גשר מתכת קל.
 .9העבודה על מרכז המבקרים נמשכה שבע שנים.
 .10הערב בשעה שמונה יתקיים ערב הקרנת סרטי סטודנטים.
 .11במוזֵאון הילדים בחולון יוצגו החל מהשבוע הבא משחקי הילדים של שנות ראשית המדינה.
 .12שרב כבד שרר בחודש הקודם ברחבי הארץ.
 .13הביקוש הרב לחשמל באירופה דוחף את חברת החשמל באיחוד האירופי בחזרה אל הפחם המזהם.
 .14היום תקיים הקרן הקיימת לישראל טיולים ברחבי הארץ.
 .15ברחבי הארץ מתקיימות בשבוע זה הרצאות בנושאי תרבות.
 .16על דליפת החומר המסוכן במפעל השתלטו במהירות כבאי העיר.
ַ .17בּמבצע הוצעו לרוכשים שני ספרים במחיר של אחד.

תרגיל  4עמ' 433
 .1המשלחת הגיאוגרפית חצתה את אזור האגמים של הרי האנדים.

.II

נושא

נשוא

מ "ש
המשלחת ה ֵגאוגרפית

חצתה

משלים פועל
מ"ש
מ"ש מ"ש
את אזור האגמים של הרי האנדים.

 .2ללא אכילה נכונה אתה עלול לגרום לגופך נזק בלתי הפיך.

.I

משלים פועל

נושא

נשוא

משלים פועל

משלים פועל

מ"ש
ללא אכילה נכונה

אתה

עלול לגרום

לגופך

מ" ש
נזק בלתי הפיך.
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 .3מנתוני מרכז המחקר של הכנסת עולים ממצאים מפתיעים.

.I

משלים פועל

נשוא

נושא

מ"ש
מ"ש מ"ש
מנתוני מרכז המחקר של הכנסת

עולים

מ"ש
ממצאים מפתיעים.

 .4הנתונים הללו לא הפתיעו את בעלי העסקים בישראל.

.I

משלים פועל

נושא

נשוא

מ "ש
הנתונים הללו

לא הפתיעו

מ"ש
מ"ש
את בעלי העסקים בישראל.

 .5איש הצבא לשעבר התנתק מרצון מכל עשייה פוליטית.

.II

נושא

נשוא

משלים פועל

משלים פועל

מ"ש מ"ש
איש הצבא לשעבר

התנתק

מרצון

מ"ש
מ"ש
מכל עשייה פוליטית.

 .6כל ענפי הספורט הישראלי הצדיעו לרלף קליין.
נושא
מ"ש
מ"ש
מ"ש
כל ענפי הספורט הישראלי
.I

נשוא

משלים פועל

הצדיעו

לרלף קליין.

 .7רלף קליין קיבל מהאוהדים העתק מיוחד של גביע אירופה משנת .1977

.I

נושא

נשוא

משלים פועל

רלף קליין

קיבל

מהאוהדים

משלים פועל
מ" ש
מ"ש
מ"ש מ"ש
העתק מיוחד של גביע אירופה משנת .1977

 .8שני סרטים של סטודנטים ישראלים התמודדו השנה בפסטיבל היוקרתי בקאן.

.I

נושא

נשוא

מ"ש
מ"ש
מ"ש
שני סרטים של סטודנטים ישראלים

התמודדו

משלים פועל
השנה

משלים פועל
מ"ש מ"ש
בפסטיבל היוקרתי בקאן.
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 .9בשנת  2008הונפק לראשונה שטר של עשרים ש"ח מפולימר.

.II

משלים פועל

נשוא

משלים פועל

נושא

בשנת 2008

הונפק

לראשונה

מ"ש
מ "ש
שטר של עשרים ש"ח מפולימר.

תרגיל  5עמ' 435
.1

משלים שם )לוואי(

.12

משלים פועל

.2

משלים שם )לוואי(

.13

משלים פועל

.3

משלים פועל

.14

משלים פועל

.4

משלים שם )לוואי(

.15

משלים פועל

.5

משלים פועל

.16

משלים שם )לוואי(

.6

משלים פועל

.17

משלים פועל

.7

משלים שם )לוואי(

.18

משלים שם )לוואי(

.8

משלים פועל

.19

משלים פועל

.9

משלים פועל

.20

משלים שם )לוואי(

.10

משלים שם )לוואי(

.21

משלים פועל

.11

משלים שם )לוואי(

.22

משלים שם )לוואי(

)משלים שם הפועל הוא משלים פועל(

)משלים שם הפועל הוא משלים פועל(

תרגיל  6עמ' 436
.1

א .משלים פועל

.2

א .נושא  +נשוא

.3

א .נושא

ב .משלים פועל

ב .נושא

ב .משלים שם

ג .נושא

ג .משלים שם

ד .משלים שם

ד .משלים פועל

ג .משלים שם
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ה .משלים פועל

ד .משלים פועל

.4

א .משלים שם

.5

א .משלים פועל

ב .נושא

.6

א .משלים פועל

ב .נושא

.7

א .נושא

.8

א .נושא

.9

א .נושא

ב .משלים פועל

ב .משלים פועל

ג .משלים פועל

ג .משלים פועל

ד .משלים שם

ג .נשוא ,משלים פועל

ג .משלים שם

ד.משלים פועל

ב .משלים פועל

 .10א .נשוא

ד .נושא  +נשוא

ה .נושא ,משלים פועל

ד .משלים שם

ה .משלים שם

ג .משלים שם

ו .משלים פועל

ד .משלים פועל

ב .משלים שם

ג .משלים שם

ד.נשוא

ה .משלים פועל

ב .נושא

ג .משלים פועל

ד .נושא

ה .משלים שם

תרגיל  7עמ' 438
 .1ג

 .2ב

 .4ב ו-ד

 .3ב

 .5ד

 .6ג

 .7ב

תרגיל  8עמ' 439

מ"ש = משלים שם )לוואי(

.1

נושא
מ"ש
בכל החופים
המצילים

.2

משלים פועל
מ"ש
המבקרים
באתר

נשוא
ישבתו

בסוף

נושא

נשוא

אנחנו

מסיירים

משלים פועל
מ"ש
השבוע

במבנה

מ"ש
הזה.

משלים פועל
מ"ש
מ"ש
של התחנה.
המקורי

10
© כל הזכויות שמורות ל"שרי הוצאה לאור" ול"גנאל ספרים".

.3

משלים פועל
מ"ש
העולם
בכל

נושא  +נשוא
.4

.5

.6

נשוא
נכחדים

זנים

משלים פועל
מ"ש
העתיקות
באתרי

טיילנו

על אף ההודעה

משלים פועל
מ"ש
על השבתת

מ"ש
הלימודים

נושא

נשוא

השחקן

הביט

בתדהמה

נושא

 .8מחנות

 .9אל מחנות

עם המדריך

הגיבו

מ"ש
נבחרת

השיט

על קהל

נושא
מ"ש
ההשמדה

בפולין

נשוא

משלים פועל
מ"ש
ההשמדה

מושכים

נשוא
מ"ש
בפולין

נושא

באיפוק.

הסטודנטים

מ"ש

מ"ש

הצופים

המתפרע.

משלים פועל

התכוננו

מ"ש

משלים פועל

משלים פועל

נשוא
מ"ש

משלים פועל
מ"ש
מ"ש
של הקבוצה.
הוותיק

נשוא

משלים פועל

 .7שחייני

נושא
מ"ש
מ"ש
של בעלי חיים.
רבים

נוסעים

לקראת תחרות

מ"ש

מ"ש

השחייה

הבינלאומית.

משלים פועל
מדי שנה

משלים פועל
מ"ש
ישראלים

משלים פועל
מדי שנה
ֵ
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רבים.

נושא
ישראלים

מ"ש
רבים.

.10

תכנית

מ"ש
חדשה

נושא
מ"ש
של משרד החינוך

משלים פועל
מ"ש
את המשחקים של פעם

לשיעורי

נשוא
תחזיר

משלים פועל
מ"ש
החינוך

בשנת

משלים פועל
מ"ש
הלימודים

מ"ש
הבאה

מ"ש
הגופני.

תרגיל  9עמ' 440
 .1ג.

נושא  -משלים שם  -נשוא  -משלים פועל  -משלים פועל  -משלים שם  -משלים שם

 .2ב.

נושא  -משלים שם  -נשוא  -משלים פועל  -משלים שם  -משלים שם

 .3ג.

משלים פועל  -משלים שם  -נשוא  -נושא  -משלים שם  -משלים שם

 .4ד.

משלים פועל  -משלים שם  -נשוא  -נושא  -משלים שם  -משלים פועל  -משלים שם  -משלים שם

 .5א .מ"ש  -משלים פועל  -מ"ש  -נשוא  -משלים פועל  -מ"ש  -נושא  -מ"ש  -מ"ש

 .6א .משלים פועל  -משלים שם  -משלים שם  -משלים שם  -נשוא  -נושא  -משלים שם  -משלים שם

 .7ב.

נושא  +נשוא  -משלים פועל  -מ"ש  -משלים פועל  -משלים שם  -משלים שם  -משלים שם

 .8ד.

נושא  -נשוא  -משלים פועל  -משלים פועל  -משלים שם  -משלים פועל  -משלים שם  -משלים שם

 .9ג.

נושא  -משלים שם  -משלים שם  -נשוא  -משלים פועל  -משלים שם  -משלים שם

 .10ד.

משלים פועל  -משלים שם  -משלים שם  -נשוא  -נושא  -משלים שם  -משלים שם
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תרגיל  10עמ'  - 442רכבת העמק על הפסים
הבנת הנקרא
שאלות  - 2איתור מידע
שאלה  3א  -הערכה וביקורת
שאלה  3 ,1ב  -פרשנות והיסק  +איתור מידע
 (1) .1לא נכון .רק הקטע מחיפה עד צמח נקרא בשם "רכבת העמק".
) (2נכון .מ 1905-ועד .1948
) (3נכון.
) (4לא נכון .אין קשר של סיבה בין שתי העובדות.
) (5נכון.
 (1) .2מסילות הברזל
) (2בניית קטע המסילה "רכבת העמק" )המוזכרת בפסקה א(
) (3בכפר יהושע
 .3א.
ב.

המפה עוזרת להבין את התוואי של המסילה.
המפה מראה את המסלול של "רכבת העמק" בין חיפה לצמח ואת התפצלות המסילה בצמח לשני
נתיבים :לדרעא שבירדן ולנתיב המסילה החיג'זית שהמשיכה עד דמשק) .פסקה א(

 (1) .4שם של פרויקט
) (2ציטוט דבריו של אריה בר-שירה

אוצר המילים והמשמעים
 .1א.
ב.
ג.

במילון ספיר מוקדש למילה "מקורי" ערך משלה.
במילון ההווה ההגדרה נמצאת תחת הערך "מקור".
במילון ספיר פירוש  .2ראשוני .במילון ההווה אין הגדרה מתאימה למשמעות שבטקסט.
על דרך הניגודיות  -שאינו חיקוי ,שאינו מושפע מאחרים )מילון ההווה ,מילון ספיר פירוש (1
שאינו מתורגם או מועתק )מילון ספיר פירוש (2
על דרך הנרדפות  -אמין ,ראשוני )מילון ספיר פירוש (2
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ד.

(1) .2
)(2
)(3
)(4
)(5

מילון ספיר – חלק הדיבר :זהו שם תואר )ת'( ,השורש :ק-ו-ר >קור< ,רובד לשוני :המילה
משמשת בעברית בת זמננו ]עח[ ,נטיית המילה :מוצגים צורת היחידה ,הרבים והרבות.
מילון ההווה  -באשר לשם העצם "מקור" מצוין שחלק הדיבור :שם בזכר ,השורש> :קור< )בסוף
הערך( ,נטיית המילה :מוצגת צורת הרבים של שם העצם.
ספיר :פירוש  - 2ראשוני
ספיר :פירוש  - 1שאינו מושפע מאחרים
ההווה :שאינו מושפע מאחרים
ההווה :מקום שממנו התקבלה ידיעה
ההווהַ :מעיָן
ההווה :שאינו חיקוי
ספיר :פירוש  – 1שאינו חיקוי פירוש  – 2שאינו מועתק

 .3א.
ב.

אותנטיים) .אותנטי = מקורי(
מזויף ,חיקוי ,העתק ,תחליף ,זיוף

 .4א.

חצה את עמק יזרעאל וקישר את צמח עם נתיב הרכבת...
תוואי נוסף של הרכבת החיג'זית חיבר בין צמח לדרעא שבעמק הירדן.
שיקום המקום בסיוע המועצה ...מהמבנים כבר שופצו...
הרוסים ,עלובים ,מוזנחים
) (4דרך
) (2כיוון

ב.
ג.
ד.
ה.

 .5עורק חיים  -מטפורה
תחביר
 .1א .I .צירוף סמיכות ושם תואר  -תולדות הכיבוש העותמני ,עורק חיים מרכזי ,עולי הרגל המוסלמים,
מבני אבן מרשימים
 .IIשרשרת סמיכויות  -תהליך בניית המסילה ,תוואי רכבת העמק
ב.
ג.
ד.

תמונות ארכיוניות
סגנון הטמפלרים
שני הצירופים הם צירופים כבולים המציינים מושג ,ולכן אי אפשר "לפרק" בהם את הסמיכות.
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עמק יזרעאל  -הסומך שם פרטי
אתר המבקרים  -הסומך מכיל את ה"א היידוע
תמונות ארכיון  -תמונות הארכיון
אולם המתנה  -אולם ההמתנה
אולמות המתנה

 .2א(1) .
)(3
ב(2) .
)(4
ג.I .

 .IIבצירוף "אולם המתנה" אפשר לרבות רק את הנסמך .אי אפשר לרבות את הסומך.
בצירוף "אתר המבקרים" הנסמך יכול להיות ביחיד או ברבים .הסומך חייב להיות ברבים.
.3

מ"פ = משלים פועל ,מ"ש = משלים שם )לוואי(
מ"פ

) (2ב1905-

נשוא

נושא

הקימו

הטורקים

משלים שם )לוואי(

משלים פועל
משלים שם )לוואי(
את אחד

הפרויקטים

המשך משלים פועל
משלים שם )לוואי(
משלים שם )לוואי(
הכיבוש

בתולדות

משלים שם )לוואי(
הגדולים

משלים שם )לוואי(
בפלשתינה.

העותמני

.4
משלים פועל
מ"ש
)(2

בחודשיה

הראשונים

נשוא
מ"ש

נושא
מ"ש

מ"ש

של המדינה

נעשו

כמה

ניסיונות

לחידוש

מ"ש
הפעילות

המשך נושא
מ"ש

מ"ש

בקו

הישן.

 .5א.
משלים פועל
מ"ש
בשטח האתר

נשוא
ניצבים

מ"ש
שני

קרונות

מ"ש
של רכבת

נושא
מ"ש
ישראל
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מ"ש
משנות

מ"ש
ה.50-

 .5ב.
משלים פועל
מ"ש
בסוף המלחמה

נשוא

נושא

עברה

המסילה

משלים פועל
מ"ש
לידיה של רכבת

מ"ש
ישראל.

שם המספר
) (1שמונֶה

) (2שבעה

) (3שלושת

) (4שני
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