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 טעויות בהתאמה .א

 

 לפניך טקסט ובו נפלו עשר טעויות לשוניות. סמן אותן ותקן אותן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בעולם המערבי מתרחש תופעה של צריכה מרובה של מים הנמכרים בבקבוקים. 

הפרסום הבלתי פוסק של חברות המשווקות מים בבקבוקים גורמים לאנשים רבים 

בֵמי  בבקבוקים מקורם הנמכר. למעשה בארץ רק חלק מהמים הנמכריםלשתות מים 

מרשת המים העירונית לאחר שמסננים אותם או  המעיינות טבעיים, וחלק אחר מגיע

 מוסיפים להם מינרלים.

אין תועלת לבריאות בשתיית מים הנמכרים בבקבוקים. ש חוקרים רבים טוענת כיום

 המוסף למים. מינרל זה המינרל פלואוריד מי הברז מועיל יותר בזכותנהפוך הוא: 

 מסייעות למלחמה בעששת. 

למנוע נזק לבריאות,  עשויותומה בנוגע לטענה ששתיית מים הנמכרים בבקבוקים 

ים לֵמי ברז? התשובה על כך היא שהרשויות שיכול להיגרם מחומרים כימיים שמוסיפ

על כן דווקא ֵמי  .חיידקים משמידיםֵמי ברז כלור בכמות מעטה, אך הכלור מוסיפים ל

 פחות חיידקים מהמים הנמכרים בבקבוקים.  להכיל עשויברז 
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 לכל פועל ישנו מקיים הפעולה. 
 מספרוב במיןבין מקיים הפעולה והפועל יש התאמה 

 לדוגמה:
 הילד אוכל  
 הילדה אוכלת  
 הילדים אוכלים  
 הילדות אוכלות  

 

 נשואאת הפועל אנו מכנים 

 נושאאת מקיים הפעולה מכנים 
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 זיהוי הפועל .ב

 

 

 

 

 

 

 קבע את הזמן של הפעלים שלפנייך:

  

 מילה בעלת אחד מארבעה זמנים: פועל הוא

 עבר.א
 הווה.ב
 עתיד.ג
 ציווי.ד

 .פועלאם אפשר להעביר מילה מזמן לזמן הרי שהיא 

 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -מזמין 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -יתנתק 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -התרגלת 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -עצור 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -סומכים 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -סע 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -תכתבנה 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -מלוכדים 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -מפרש 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -הקטנתם 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -בואי 

 ציווי\עתיד\הווה\עבר -התערבבו 
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 ברשימת המילים שלפניך סמן אילו מילים הן פועל:

 

 

 

 

 

 לא פועל \פועל  –משלם 

 לא פועל \פועל  –מושלם 

 א פועלל \פועל  –לשלם 

 לא פועל \פועל  –תשלום 

 לא פועל \פועל  –ישלים 

 לא פועל \פועל  –שלימה 

 לא פועל \פועל  –אהב 

 לא פועל \פועל  –אהבה 

 לא פועל \פועל  –לאהוב 

 לא פועל \פועל  –להתאהב 

 לא פועל \פועל  –התאהבות 

 לא פועל \פועל  –מרגל 

 לא פועל \פועל  –רגיל 

 ועללא פ \פועל  –התרגלות 
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 את כל הפעליםבטקסט לפניך סמן  .א

 רשום מעל כל פועל "נשוא" .ב

 מצא את מקיים הפעולה של כל פועל ורשום מעליו "נושא" .ג

 נושא לנשוא אליו הוא מתקשרסמן חץ בין כל  .ד
  העזר בדוגמה במשפט הראשון

 עדשות שתי בעל מיקרוסקופ, הּוק רֹוֶבְרט, האנגלי החוקר בנה 17-ה המאה באמצע

 נתגלו הראשונה בפעם. 200 פי עד בהגדלה דרכו לראות מלוטשות. המיקרוסקופ ִאְפֵשר

 ַשַעם בפיסת הוק החוקר תבונןה לכן. כאשר קודם לראותם יכלו שלא זעירים פריטים

 חלת" של לצורתה בעל דמיון במבנה הבחין הוא, למיקרוסקופ מבעד אלון עץ מגזע

 תאי לו וזה הזכיר, המסודר המבנה את יצרו והצפופים הקטנטנים החדרים". דבש

 . תאים להם קרא ולכן הוק, במנזר נזירים

. עדשות בליטוש לעסוק, הולנדי יםבד סוחר, ֶלֶבְנהּוק ָואן החל התקופה באותה        

 של מפרוות בשערות, באריגים: שונים בעצמים לצפייה מיקרוסקופים מהן התקין הוא

 מיקרוסקופ לייצר הצליח הוא. ועוד זבוב של בראש, דבורה של בעוקץ, חיים בעלי

 .250 פי הגדלה יכולת בעל משוכלל

 מבעד בה ומתוך התבוננות, ביתו קרבתב שלולית ִמֵמי דגימה לקח ֶלֶבְנהּוק ָואן        

". קטנים-חי" להם קרא הוא. זעירים יצורים מגוון לגלות הוא הופתע, זה למיקרוסקופ

, מביצות, גשם מי משלולית בדגימות לצפות ֶלֶבְנהּוק ָואן המשיך הרבה בסקרנותו

 . עודו מאדמה

 נושא  נשוא
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 במשפטים לפניך סמן את כל הפעלים .א

 רשום מעל כל פועל "נשוא" .ב

  "נושא" מצא את מקיים הפעולה של כל פועל ורשום מעליו .ג

 סמן חץ בין כל נושא לנשוא אליו הוא מתקשר .ד

 

  
  ידי חיידקים במעי.-מיוצר בגוף עצמו על ויטמין קיי עוזר לקרישת הדם, והוא.1

 

 

הרופאים ממליצים על מתן הזריקה, אך הורים רבים מתנגדים בעקבות שמועות .2

 לגבי היות הזריקה "בלתי טבעית".

 

הויטמין ניתן חלק מהתינוקות יסבלו ממחסור בויטמין קיי, ולשם מניעת המחסור .3

 מראש. להם
 

ם טרם התפתחה, ולכן הם עלולים לסבול אצל תינוקות רבים אוכלוסיית החיידקי.4

 מחוסר בוויטמין קיי.

 

 .גורמת לעתים רבות לנזקים ולתמותת תינוקות לחיסונים התנגדות הורים.5
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 המושא .ג

 המשפטים לפניך אינם שלמים. ציין איזה מידע חסר בכל משפט 

 

  
 השחקן מסר את הכדור....6

 המידע החסר: ___________________________________

 המורה השתיקה....7

 המידע החסר: ___________________________________

 יוסי דרך....8

 המידע החסר: ___________________________________

 התלמיד סגר בזעם....9

 המידע החסר: ___________________________________

 המורה הכתיבה....10

 המידע החסר: ___________________________________

 ________________________________מידע חסר נוסף:__

 המנהל התקשר.11

 המידע החסר: ___________________________________
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לפניך פעלים. קבע לגבי כל פועל כמה משתתפים צריכים להצטרף אליו 

  .ומה הם

 כיצד ידעת איזה מידע חסר בכל משפט?
 

 .נושאזה בכל פעולה חייב להיות משתתף אחד, כינינו משתתף 

לעתים כדי שהפעולה תהיה שלמה חייבים להיות משתתפים נוספים. מספר המשתתפים תלוי 
 בפעולה עצמה. 

 לדוגמה:

   

 משתתף אחד  – ישן

 

 שני משתתפים  – זרק

 

 

 שלושה משתתפים – מסר

 מי ישן?

 מי זרק?

 את מה זרק?

 מי מסר?

 את מה  מסר?

 למי מסר?

 (דוגמה) שאל.1
  3 :מספר משתתפים

   מי שאל
   את מי שאל

   מה שאל
 

 שיתף.2
 : ____מספר משתתפים

_________________ 
_________________ 
_________________ 

 
 

 קנה.3
 : ____מספר משתתפים

_________________ 
_________________ 
_________________ 

 
 

 השתעל.4
 : ____מספר משתתפים

_________________ 
_________________ 
_________________ 

 
 

 הדריך.5
 : ____מספר משתתפים

_________________ 
_________________ 
_________________ 

 
 

 הצטופפו.6
 : ____מספר משתתפים

_________________ 
_________________ 
_________________ 
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 לפניך משפטים

 ושאיםסמן בכל משפט את הנ .1

 סמן בכל משפט את הנשואים .2

  סמן בכל משפט את המושאים )אם ישנם( .3

, אשר חייבים להצטרף אליה כדי להשלים הנושאכל משתתף נוסף בפעולה מלבד 

 מושאאותה מכונה 

   

 . שלמות שכונות הוצפו ולכן, ופהלס נערכה לא העירייה.1

 .בנידון נעשה לא דבר אבל, המצב על התלוננו התושבים.2

 .הגשם מי שאיבתב החלו ובהגיעם, שאיבה צוותי ההצפה למקום נשלחו.3

 .נפגע לא אחד אף זאת ולמרות, הסערה במהלך נקרעו חשמל כבלי.4

 .ההגבו באיכות מצטיינים חייהם זאת ולמרות, בצפיפות חיים ההולנדים.5

 .מתמעטים העופות ולכן, דורסים של הקינון באתרי פוגעים אנשים.6
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 סוגי משפטים .ד

 

 משפט מורכב משפט מאוחה משפט פשוט
הגדרה: משפט שבו 

מופיעים רק נושא אחד 
 ונשוא אחד

הגדרה: משפט המתקבל 
כאשר מחברים שני משפטים 

 או יותר.

או  משפט שאחד מחלקיוהגדרה: 
 כמו משפט יםמתנהג יותר

  
כל אחד מחלקי  ים:מושג

 .איברהמשפט מכונה 

 
החלק שמתנהג כמו  מושגים:

 י. שאר חלקפסוקיתמשפט מכונה 
 .עיקרהמשפט מכונים 

 
במשפט הפשוט  זיהוי:

 יש רק נשוא אחד
בין איברי המשפט  זיהוי:

 פסיק+ו' החיבוריופיעו 
ש' הפסוקית נפתחת ב זיהוי:

 השעבוד
 או

 שעבודמילת יחס+ש' בצירוף של 
 

 

 בע את סוגי המשפטים שלפניךק (1

 סמן במשפטים המאוחים איברים (2

 סמן במשפטים המורכבים פסוקיות (3

 

 

 אלברט אינשטיין התנגד לשימוש באלימות, ולכן לא התגייס לצבא. .א

 סוג המשפט:
 מורכב\מאוחה\פשוט

אלברט אינשטיין תרם רבות לאנושות, והוא משמש השראה לפיזיקאים  .ב

 רבים עד היום.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\וטפש

אלברט אינשטיין הגה את תורת היחסות שמסבירה מחדש את המושג  .ג

 "מהירות האור".
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

המשך בעמוד 

 הבא
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תרומתו של אינשטיין לתיאור פעולת הלייזר מאפשרת שימוש בלייזר  .ד

 בתעשייה בת זמננו.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

מעמיקה, ובהמשך התגלו נוסחאות אינשטיין הגה נוסחאות מתוך מחשבה  .ה

 אלו כמדויקות.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

 סוג המשפט: בילדותו לקח לאלברט אינשטיין זמן רב ללמוד לדבר. .ו
 מורכב\מאוחה\פשוט

תפקיד נשיא מדינת ישראל הוצע לאלברט אינשטיין שויתר על התפקיד  .ז

 בנימוס.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

של בבחינות הקבלה לאוניברסיטה, ונאלץ לגשת שני בשנה אינשטיין נכ .ח

 לאחר מכן.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

אינשטיין עזר בפיתוח נשק גרעיני כדי שישמש במלחמה נגד גרמניה  .ט

 הנאצית
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

אלברט אינשטיין חזה את קיומם של חורים שחורים עשרות שנים לפני  .י

 יתי התגלה.שחור שחור אמ
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

, עדיין מדובר ניתן להוסיפהכאשר יש פסיק ואין אחריו ו' החיבור, אך 

 במשפט מאוחה
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 קבע את סוגי המשפטים שלפניך (1

 סמן במשפטים המאוחים איברים (2

 סמן במשפטים המורכבים פסוקיות (3

 

  

 

 הסמוראים ביפן אסרו על שימוש ברובים משום שחששו מאיום על מעמדם. .א

 סוג המשפט:
 מורכב\מאוחה\פשוט

וגיה חדשה, גדלים סיכוייה להביס ככל שקבוצת אנשים נאותה לקבל טכנול .ב

 קהילות אחרות.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

הזברה מפגינה תוקפנות כלפי בני אדם, לכן האדם מעולם לא ביית את  .ג

 הזברה.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

לאורך זמן אוכלוסיה מפתחת חסינות כנגד מחלות כגון השפעת, למרות  .ד

 שנה עקב שינויים קליים במבנה הנגיף. זאת מחלות אלו חוזרות מדי
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

 סוג המשפט: חיות רבות אינן מתאימות לביות משום שאינן מתרבות בשבי. .ה
 מורכב\מאוחה\פשוט

למיטב ידיעתנו הומצא הכתב שלוש פעמים במהלך ההיסטוריה, לעומת  .ו

 זאת הכתב האלפביתי הומצא רק פעם אחת.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\טפשו

החקלאות התפתחה מהר יותר עם כיוון ציר הרוחב של כדור הארץ מאשר  .ז

 עם כיוון הציר האורכי, זאת בשל תנאי האקלים הדומים לאורך צירים אלו.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

בתוך אוכלוסיה צפופה יש סיכוי רב להתפתחות מגיפה משום שקל בתנאים  .ח

 ם לעבור מפונדקאי אחד למשנהו.אלו לחיידקים או לנגיפי
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט
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 משפטים מורכבים.לפניך 

 בכל משפט את סימן השעבוד.סמן  .1

 סמן לאחר כל סימן שעבוד את הפסוקית. .2

 

  

 

 

 

 וקיתפס פותחיםישנם מילים וביטויים אשר יכולים להחליף את ש' השעבוד, וגם הם 

 אשר     ש'
 

 ה' הזיקה )ה' לפני פועל בהווה(
 

 ציטוט
 

 הואיל ו' מפני ש'
 
 כי
 

 וכמו כן: אילו, אילולא וכו'אם    בתנאי ש'

 
 מילת שאלה באמצע משפט +

 

 עליו.  מדבר לא אשר איש הארון הוא הנפש נכות ארון.1

 העסקתו.מקום העבודה שלו ואת סיכויי  וא עלול לאבד אתה מארון הנכות הנפשית אדם יוצאאם .2

 מאשר לרעוב מעדיפים רבים  אנשיםהואיל וסכנת אבדן תעסוקה מרחפת על בעלי נכות נפשית, .3

 .כ"חולי נפש" להיתפס

 .המתמודדים אוכלוסיית למעןנאבק  מינשאלת השאלה .4

 אנשים רבים יאמרו: "נכי הנפש צריכים להאבק על זכויותיהם.".5

 נאבקים על זכויותיהם כי יהיה עליהם לחשוף את מחלתם לשם כך. נכי נפש רבים אינם.6

גם ההורים של נכי הנפש המתמודדים בין כה עם התמיכה בילדיהם, מתקשים במציאת הכוחות .7

 הנפשיים למאבק מול הרשויות.



גיא זאבי :יתוחפ  
 

14 

 

 לפניך משפטים.

 עבור כל משפט קבע את סוגו. .1

 במשפט מאוחה סמן את האיברים .2

 את הפסוקיתבמשפט מורכב סמן  .3

 

  

 

מחלת האיידס אשר פירוש שמה הוא "תסמונת הכשל החיסוני", פוגעת  .א

 במערכת החיסון של החולה.

 סוג המשפט:
 מורכב\מאוחה\פשוט

 סוג המשפט: המחלה פוגעת בתאי הדם הלבנים האחראים על ההגנה על גוף האדם. .ב
 מורכב\מאוחה\פשוט

 סוג המשפט: רטניים.בשל כך גוף החולה פגיע למחלות ולהתפשטות תאים ס .ג
 מורכב\מאוחה\פשוט

משרד הבריאות מעוניין להגביר את המודעות למניעת איידס, בשל כך הוא  .ד

 משקיע בהסברה על המחלה.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

 סוג המשפט: .HIVרבים בציבור אינם מבינים כיצד פועל מנגנון ההפצה של נגיף ה .ה
 מורכב\מאוחה\פשוט

ת בקרב הציבור לגבי האיידס נמוכה, סובלים נשאים וחולים הואיל והמודעו .ו

 מדיעות קדומות.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

 סוג המשפט: יגורש מישראל." HIVחשף: "נשא  2ערוץ  .ז
 מורכב\מאוחה\פשוט

 סוג המשפט: חוקרים מדנמרק סבורים כי הם קרובים למציאת תרופה לאיידס. .ח
 מורכב\מאוחה\פשוט

אבל-ואך לות להחליף המילים את הביטוי "ולמרות זאת", יכו  

סימן למשפט מאוחה. לכן כשמילים אלו מופיעות לאחר פסיק, זהו  

 המשך בעמוד הבא 
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 ב את התפשטותה.כלא ניתן לרפא את מחלת האיידס אך ניתן לעיום כ .ט

 סוג המשפט:
 מורכב\מאוחה\פשוט

 סוג המשפט: ניתן להדבק במחלה אם מנשקים או מחבקים נשא.א ל .י
 מורכב\מאוחה\פשוט

אמצעי המניעה הקיימים בשוק, כובעון הוא האמצעי היחידי המונע מבין  .יא

 הדבקה באיידס בנוסף למניעת הריון בלתי רצוי.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

באיידס גם אצל נשא, אבל יש לחכות עם הבדיקה לזהות הדבקה יתן נ .יב

 .כשישה שבועות מרגע ההדבקה
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

 סוג המשפט: .סויחו לוםעהיום מרכזים המציעים בדיקת איידס באופן ישנם  .יג
 מורכב\מאוחה\פשוט

מדיעות  אינם פשוטים, אך הנשאים סובלים בעיקר  HIVעם נגיף החיים ה .יד

 קדומות.

 סוג המשפט:
 מורכב\מאוחה\פשוט
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 לפניך משפטים.

 עבור כל משפט קבע את סוגו. .4

 במשפט מאוחה סמן את האיברים .5

 את הפסוקיתבמשפט מורכב סמן  .6

 .(אם ישנם)הנשואים, את הנושאים ואת המושאים  בכל משפט אתסמן  .7

 

 

 .ננומטרי בגודל רובוטים פיתוח על במעבדותיהם בשקט מליםע מדענים .א

 סוג המשפט:
 מורכב\מאוחה\פשוט

בתוך גוף האדם, לכן הן  ת תנועותןאהזעיר של מכונות אלו יאפשר ודלן ג .ב

 את הרפואה באינספור דרכים. שמשוי
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט

תרופות לאיזורים שונים בגוף, ובכך יטפלו בזיהומים  יובילו רובוטים-ננוה .ג

 באופן ממוקד.
 סוג המשפט:

 מורכב\מאוחה\פשוט


