
 שם: ____________________________                                                          

 קיץ תשע"ט  – 4לכיתה ט'מבחן מעבר בלשון 

 

 מערכת הפועל  -חלק א' 

 ניתוח פעלים לשורש, בניין, זמן וגוף  –השלמת טבלה 

 השלימו את הטבלה הבאה:

                                                           

 בניין גוף זמן שורש הפועל
 

 מדורה נדליקבל"ג בעומר 
 

    

בשעה  יפתחו השערים
 שבע

 

    

 לתיק כנסמהספר 
 

    

 בהקדם ישלםהחשבון 
 

    

 שבתועובדי המפעל 
 
 

    

 את הכללים! כבד
 

    

 ללהקה בחןת ההתלמיד
 
 
 

    

 יפה מקשטתהכיתה 
 
 

    

 יתקצרוימי הלימודים 
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 תחביר  -חלק ב' 

 סוגי משפטים –חלק א' 

 לפניך משפטים.  .1
 

 ציין ליד כל משפט את הסוג התחבירי  שלו: פשוט, מורכב, מאוחה )מחובר(
 

 ___________סוג  המשפט: הפקח רשם דו"ח בגלל חניה על המדרכה.   .א

 סוג המשפט: ___אם ילד גדל ללא גבולות, הוא סובל מערך עצמי נמוך.  .ב

עם אנשים  אנו לא יכולים לממש את הרצונות שלנו כאשר אנו נמצאים .ג

 סוג המשפט: ______________ אחרים.

 נסקרו אתרים מובילים בתחום הדכאון.  2000במחקר שפורסם בשנת  .ד

 סוג המשפט: ______________

הקהילה הבינלאומית תקטין את הסיכון למשבר מים אם תחשוב על   .ה

 סוג המשפט: ______________ האתגר הזה.

השיטה השניה מקובלת בחלק קטן ממדינות העולם והיא  נקראת  .ו

 סוג המשפט: __________הפרטה מלאה. 

  החברה לא השקיעה בפרסום, למרות זאת  כמות הקונים גדלה. .ז

 סוג המשפט: ____________

 סוג המשפט: _____________ צוות מד"א העניק לתינוק טיפול רפואי. .ח

סוג המשפט:  ם מקבלים קנסות.אנשים חונים על המדרכות, לכן ה .ט

_______ 

סוג המשפט:  רישיון הנהיגה שלי נשלל, כתוצאה מכך אני לא נוהג. .י

____________ 
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 ניתוח מילים לתפקיד תחבירי –חלק ב' 

 לפניכם משפטים שבכל אחד מהם מודגשת מילה. 

 משלים שם(ציינו את התפקיד התחבירי של המילה המודגשת )נושא, נשוא, משלים פועל, 

 
 ________________ תפקיד תחבירי:    .מפקקי התנועהחששתי  .1

 ________ תפקיד תחבירי:גורמת לי להתרגז.  בפקק תנועהנסיעה  .2

 ________ תפקיד תחבירי:נובעים גם מהתנהגות הנהגים.   פקקי תנועה .3

 תפקיד תחבירי: ________בחודשי החורף.   גשםבישראל יורד  .4

 תפקיד תחבירי: ________נדחה הטקס.   בשל הגשם .5

 תפקיד תחבירי: ________. 1845החלה כבר בשנת  הגשםמדידת כמויות  .6

תפקיד תחבירי: . 16 –הגיע לספרד מדרום אמריקה במאה ה  הקקאו .7

________ 

תפקיד גדולים במרכז אמריקה ובדרומה.   מטעי קקאוהיום נמצאו  .8

 תחבירי: ________

 קינמון וסוכר לשיפור הטעם.  לקקאוהשפים הוסיפו  .9

 תפקיד תחבירי: __________איימה על העיתונות הכתובה.  הרדיוהופעת  .10

 תפקיד תחבירי: __________העמיד במרכז את המילה המדוברת. הרדיו  .11

 תפקיד תחבירי: ________  .לרדיואנשים רבים מאזינים    .12

             

 



 משרד החינוך
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 הפיקוח על הוראת העברית

 סוגי משפטים –' גחלק 

 לפניך משפטים. ציין ליד כל משפט את הסוג התחבירי שלו: פשוט/ מאוחה/ מורכב.

 סוג המשפט:.העובדת פוטרה מעבודתה בעקבות גניבת מסמכים. 1

    סוג המשפט:. הזמר סיים את ההופעה, ולאחר מכן הוא התבקש לשיר שיר נוסף. 2

 סוג המשפט: . רונית מתעוררת כל בוקר מוקדם כדי שתספיק להכין ארוחת בוקר.3

 סוג המשפט: . הסתדרות המורים הבטיחה כי המשכורות ייכנסו לבנקים במועד.4 

 סוג המשפט: גע בהולכת הרגל.. הנהג לא עצר במעבר החצייה, וכתוצאה מכך פ5

 סוג המשפט:  .אם העירייה תתחיל את פיתוח הפארק, התושבים בשכונה יתנגדו.6

 סוג המשפט:ילדים סיניים עוברים מסלול מקצועי מפרך כדי לעבוד בקרקס.  . 7

 . שרת החינוך, מדוע  נחתם הסכם עם המרצים רק לאחר ששנת הלימודים 8

 סוג המשפט:הסתיימה?     

 סוג המשפט: . ישראל משקיעה הון בחינוך, אבל היא לא משיגה תוצאות.9

 סוג המשפט: . כאשר נכנסתי לביתי, הוריי ערכו את השולחן לקראת הסעודה10

 

 משפטים  מלא של ניתוח  –' דחלק 

נתחו את המשפטים הבאים  ליחידות תחביריות: נושא, נשוא, משלימי פועל,  (א

 משלימי שם. 

 סמנו גם את איבר א' ואיבר ב'. -המשפט מאוחהאם  (ב

 סמנו גם את המשפט העיקרי ואת הפסוקית. -המשפט מורכבם א

 

 בעכו נערכה הפגנה גדולה , ולפיכך הוזעקו השוטרים. .1

 

 בלילה ירד שלג בהרי הצפון, והוא יתפשט בהדרגה להרי המרכז. .2
 
 
 
 

 ערפל כבד שרר באזור, למרות זאת העפיל המטפס אל פסגת ההר.   .3
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 על" חזר לנתב"ג לאחר שציפור חדרה למנוע הימני. -מטוס "אל .4
 
 
 
 

 שביתה בתחילת שנת הלימודים.מתאמצים במשרד החינוך כדי שתימנע  .5

 

 דיבור ישיר ודיבור עקיף   –' החלק 

 שיר לעקיף ומדיבור עקיף לישיר.הפכו את המשפטים מדיבור י

 .ראש האגודה אמר: "אני מבטיח להוריד את שכר הלימוד".1

___________________________________________________ 

 . אמרתי לו: "אל תסמן תשובות סתם, קודם תסיים לקרוא עד הסוף".2

___________________________________________________ 

 אמר: "מחר כדאי לשתות הרבה ולהיזהר באש". .. החזאי3

_________________________________________________ 

 .חבר שלי הודיע: "אני חושב שניפגש בערב". 4

__________________________________________________ 

 ר נעשה חזרה כללית".. אושרת אמרה לאדם: "היום בבוק5

________________________________________________________ 

 השוטר הודיע שהכביש נפתח לשני הכיוונים והתנועה זורמת. .6

____________________________________________________ 

 היא סיפרה שבמסוק היא מרגישה כמו ציפור. .7

_________________________________________________ 

 ו המדיני מסר כי דיונים בממשלה ממשיכים להתקיים.כתבנ .8

______________________________________________ 

 היא אמרה: "את תמיד נזכרת ברגע האחרון". .9

___________________________________________ 

 

 

 



 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על הוראת העברית

 

 .לִמרשתתלפניכם מאמר בנושא ההתמכרות 

 קראו אותו, וענו על השאלות.

 אטקסט 

 

 1לאינטרנט התמכרות
 ,*פי ליאור עילם-מעובד על

 31/1/12  -, בhttp://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2334אוחזר מאתר מטח 

כשהם סובלים מכאבי ראש ועיניהם  אם בתקופה האחרונה חבריכם מגיעים לעבודה או ללימודים

יתכן שהם ירות עמם, כמובן, אולם בהחלט שמּו אדומות, נראה שהם סובלים מחוסר שינה. סיבותיהם

 ט.לאינטרנ התמכרות -"קורבנות" לסוג חדש של התמכרות 

דואר אלקטרוני, קבוצות ,  wwwשומים, דוגמת גלישה באתריירשת האינטרנט מציעה מגוון רחב של י

את עיקר המשיכה למכורי  מספקים (Chat) דרי השיחהדיון וחדרי שיחה. מחקרים מעלים כי ח

פגש בחדר יבהשקפת עולמם, לה האינטרנט. חדרי השיחה מאפשרים לאנשים מכל העולם, ללא תלות

בוחרים לעצמם כינוי. הם אינם צריכים  וירטואלי אחד ולשוחח על כל נושא אפשרי. המשתתפים בשיחה

מזהים. למעשה, אף אחד מהמשתתפים אינו יכול  םלהזדהות בשמם האמתי או למסור על עצמם פרטי

במרבית המקרים מתנהלת ם. בבודים כזבים מל   לדעת אם המשתתפים האחרים דוברים אמת או

בהם יוצרים שומתפשטת התופעה של חדרי שיחה  השיחה באמצעות הקלדה, אם כי הולכת

 תמונה.  המשתתפים קשר באמצעות קול ואף בליווי

ערכו לאחרונה מחקר על תופעת ההתמכרות  ,שקד וגרוסברד, מאוניברסיטת בר אילןשני סטודנטים 

העולות מתוך המחקר הן כי לשימוש באינטרנט השפעה ברורה על חיי החברה  לאינטרנט. שתי מסקנות

יותר לשימוש שעות רבות של המשתמש )הללו מתקצרים ככל שהמשתמש מקדיש  פעילות הפנאיעל ו

 .ההשפעה כפופה לרמת )זמן( השימוש וכי עוצמת ,באינטרנט(

יאנג אשר קבעה ששימוש כפייתי לי רהפסיכולוגית קימבמתוך מחקרה של  מצטטיםשקד וגרוסברד 

ה. הלימודים, החברה, הכספים והעבוד לגרום לתוצאות שליליות משמעותיות בתחומי עלול באינטרנט

אכילה , כרות" יותר, דוגמת הימורים כפייתייםבדומה לבעיות שתועדו כתוצאה מהתמכרויות "מוזאת 

שהם הקדישו  כפייתית או אלכוהוליזם. המכורים איבדו שליטה על יכולתם להגביל את כמות הזמן

 .ודיווחו על בעיות משמעותיות בחייהם כתוצאה מכך ,לשיטוט באינטרנט

לצמצם את זמן  רצון באופן מפתיע למדי, למרות התוצאות השליליות הללו, מכורים רבים לא הביעו

יכולת לוותר על חלקה של  השימוש באינטרנט. הנחקרים דיווחו על תלות מוחלטת באינטרנט ועל חוסר

  .עצמם מבחינת זמן השימושאת הרשת בחייהם או להגביל 

מכרו את המודם , ממחקרה של יאנג עולה שמתמכרים, שסגרו את החשבון שלהם אצל ספק האינטרנט

נמצא הלזו של מעשן  לגמרי את המחשב, דיווחו על הרגשה של "השתוקקות" הדומהרקו יאו אפילו פ

ופתיחת חשבון חדש אצל  בגמילה מסיגריות. צורך עז זה גרם להרכבת המחשב מחדש, קניית מודם

השתמשו באינטרנט כאמצעי  אינטרנט. חלק מהמכוריםבכדי לספק את הצורך ל והכ -ספק אינטרנט 

מהרגשה של חוסר אונים, אשמה,  את מצב רוחם המדוכא )שנבע כתוצאה לברוח מבעיות או לשפר

 כדי להסתיר את  חרדה או דיכאון(. חלקם שיקרו לבני המשפחה או לחברים

                                                           
ת 1  תֶׁ ְרשֶׁ  בשאלות נתייחס למונח העברי: מ 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2334


 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על הוראת העברית

 

 

לימודים, וחזרו להשתמש  מידת התמכרותם לאינטרנט, סיכנו מערכת יחסים רצינית, עבודה או

 .כסף מופרז באינטרנט אפילו לאחר שבזבזו על החיבור לרשת סכום

עולה שילדים עלולים להתמכר לאינטרנט, בעיקר בעקבות  נגאלי ירממחקר שערכה הפסיכולוגית קימב

. מופרז בחדרי השיחה, אבל גם כתוצאה מגלישה אינטנסיבית ומהשתתפות במשחקים מקוונים שימוש

את חיי  הרוסהתמכרות הילד לאינטרנט פוגעת בו ישירות. היא עלולה להפוך אותו לאדם מתבודד ול

  ו בעתיד.המשפחה של

הגבולות בין העולם  טשטושסבורים ששימוש מופרז ברשת האינטרנט עלול ליצור  חלק מהחוקרים

מעמיקים, אולם עצם העובדה שהרשת  מנם בנושא זה אין עדיין מחקריםלזה המציאותי. א יהווירטואל

תחת כינויים שונים ולמסור מידע כוזב שיחה  מאפשרת לכל אחד ללבוש ולפשוט זהויות, להופיע בחדרי

 .וה בבעיית זהותהתמכרות של ילדים לאינטרנט תלּו תפס, מעלה חשש כייכרצונו, בלי חשש לה

המומחים רואים את ההתמכרות לאינטרנט כבעיה חמורה. למעשה חלק  עם כל זאת יש לזכור, שלא כל

דה מסוימת של הפעלה אקטיבית שהילדים ישתמשו בכלי טכנולוגי הדורש מי מהם סבורים שעדיף

 Growing Up" אותן שעות בצפייה פסיבית בתכניות טלוויזיה. דון טפסקוט, מחבר הספר בילוימאשר 

Digital",   ,מערכות  בה ילדים משתמשים באינטרנט כדי לשחק, לבנותשמציג תמונה הרבה יותר ורודה

זהות, החיונית  דים בהקניית תחושתיחסים ולחקור את העולם. לדעתו, רשת האינטרנט מסייעת ליל

 .להתפתחותם

לילד ברשת האינטרנט, תחת הנחיה ופיקוח מתאימים, תסייע  יש לזכור שהקניית יסודות שימוש נכונים

מפתח להצלחת הילד בעולם  לשמשעשויות היכולות אשר  -חקר  לו לפתח חשיבה עצמאית ולמידת

 ת.העשרים ואח הטכנולוגי של המאה

 

 

 

 בתחום האינטרנט מנכ"ל בוקלי, מרצה ויועץ הוא הכותב *

 

 

 שאלות

 א. מהי טענתו המרכזית של כותב המאמר? .1

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 לביסוס טענתו. הסבירו שניים מהם. ב. הכותב מביא כמה נימוקים

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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המתחילה במילים: "עם כל זאת יש לזכור..." מוצגים דבריו של סוף המאמר לפני אחת בפסקה  .2

 השלימו את המשפט: "דבריו של דון טפסקוט מציגים. דון טפסקוט

 כותבטענת הל ג. הנמקה  ב. עמדה של מתנגדים    א. דוגמה לביסוס ולהוכחה    

 

 :אבן שושןהערך "התמכר" ממילון  כםלפני .3

 

 

 

היא המתאימה ביותר משמעות  איזומבין שתי המשמעויות )ההגדרות( בערך "התמכר"  .א

 .ונמקלטקסט? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 שורש זה נוטה בבניינים שונים.  ____________המילה "התמכר" גזורה מן השורש  .ב

המוצגות יכולה להחליף את המילה  )ההגדרות( לפניכם הערך "מכור". איזו מבין המשמעויות

 ___________________________________________"התמכר" במשמעות שבטקסט? 

 

 

 

 

 

 

 .____________"מכור"  ______________,ציינו את חלקי הדיבור של כל מילה: "התמכר"  .ג

 



 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על הוראת העברית

 

 פעולה. נתחו אותם לפי הטבלה.שמות  כם טבלה ובהלפני .4

פועל מאותו שורש  הפועלשם  שם הפעולה 

 בניין אחרב

יָנה    ְקר 

ּכּון    ס 

ל ְרגֵּ    הֶׁ

   ַהְשָקָפה

ְשַתְתפּות    ה 

 

 לפניכם פסקה מתוך הטקסט:  .5

גבולות בין העולם  טשטושסבורים ששימוש מופרז ברשת האינטרנט עלול ליצור  חלק מהחוקרים"

מעמיקים, אולם עצם העובדה  מנם בנושא זה אין עדיין מחקריםלזה המציאותי. א יהווירטואל

שיחה תחת כינויים שונים  להופיע בחדרישהרשת מאפשרת לכל אחד ללבוש ולפשוט זהויות, 

וה התמכרות של ילדים לאינטרנט תלּו תפס, מעלה חשש כייולמסור מידע כוזב כרצונו, בלי חשש לה

 ."בבעיית זהות

)חלקי דיבור  תפקידים שונים של הבינוני הלשלוש ןאות מיינוובינוני )הווה(,  צורות( 5) חמשמצאו 

 . שונים(

   

   

   

 

 

 הוא משפט ואיזה צירוף שמני?איזה מבין הצירופים שלהלן  .6

 _____________     .כבעיה חמורהההתמכרות לאינטרנט 

 _____________      .מעמיקיםאלה  מחקרים

 _____________ ת.העשרים ואח מפתח להצלחת הילד בעולם הטכנולוגי של המאהה

 

 

 



 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 הפיקוח על הוראת העברית

יכול להצטרף למילים שונות בעברית וליצור מטבעות לשון או צירופים בעלי משמעות  רכשהפועל  .7

 חדשה. 

 )הקיפו במעגל( להצטרף? רכשלאילו מילים מן המילים שלהלן יכולה המילה  .א

 כישורים,  מילים,  מחשבות,  השכלה,  רגש,  מאפיינים,  דירה,  ִמספרים

 משפטים בעלי משמעות בעברית.שני ב ושלבו אותםשניים מן הצירופים  בחרו .ב

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 ה   צ   ל   ח   ה   !   ב


