חלק ראשון – הבנה והבעה
 .1א .הכותבת מנסה להפריך את הטענה שעל פיה ניסיון חיים וותק מבטיחים יתרון.
ב .הטענה המרכזית של הכותבת היא שיש לחולל שינוי חברתי עמוק כדי שלניסיון החיים יהיה ערך
בעינינו ולשאוף לחיים לכידים שיש בהם קשר בין העבר ובין העתיד – לתת מקום בחברה לוותיקים
בעלי ניסיון.

חלק שני – לשון

פרק א – שם המספר
 .4בשלושה עשר בנובמבר; אחת עשרה; ארבעת אלפים; ארבעים וחמישה; שמונֶה מאות; פי שניים;
אלפיים ּושמונֶה עשרה; שלוש אחת תשע שש
 .5לִפְ נֵיהֶ ם ,עָ לַיְך

פרק ב – תחביר
 .6א .מורכב .הפסוקית :מפני שמה שהם יכולים ללמד את הצעירים כבר אגור ומתועד במכונות
החכמות (פסוקית תיאור); פסוקית נוספת :מה שהם יכולים ללמד את הצעירים (פסוקית נושא)
הנשוא היוצא דופן – אגור ומתועד (נשוא כולל).
יכולים ללמוד והולכים ומאבדים (נשוא מורחב).
הזיכרון לטווח קצר מתרופף עם הגיל ,ואף על פי כן השיגה קבוצת המבוגרים תוצאות טובות במשחק
הזיכרון.
 .7א .1 .משפטים  2 ,1ו4-
לדברי החוקרים – מושא
למה תורם ההסגר?
במשפט הראשון" ,לפי חוקרים" מחזק את הטענה.
"למרבה הצער" מביע את עמדת הכותב השלילית על המשפט.
 .2המשפט השלישי מורכב.
שאר המשפטים פשוטים.
ב .1 .הביטקוין ,שאינו מנוהל על ידי ממשלה או בנק ,הוא מטבע בין-לאומי.
 .2הביטקוין ,מטבע דיגיטלי בין-לאומי ,אינו מנוהל על ידי ממשלה או בנק.
 .8דרך המסירה :שאלה ותשובה
פסוקיות מושא
פסוקית נשוא
הדגשה
ב .כי קבוצת המבוגרים זכתה בציון הגבוה ביותר – פסוקית נושא

להקצות לאנשים מבוגרים תפקידי מפתח בתחום החברתי ,כמו תפקידי ייעוץ וניהול ומו"מ – פסוקית
נושא
כדאי שיוקצו לאנשים מבוגרים תפקידי מפתח בתחום החברתי ,כמו תפקידי ייעוץ וניהול ומו"מ
 .9א .1 .בשני המשפטים הראשונים – ו' החיבור מחברת בין שני איברים של משפט מחובר.
במשפט הראשון – ולכן
במשפט השני – ואילו
 .2במשפט השלישי – לוואי כולל
במשפט הרביעי – נשוא כולל
 .3הפירוש של ותק הוא שחיקה ועייפות
ב .משמעות  – 1רק הצעירים יצירתיים
משמעות  – 2גם המבוגרים וגם הצעירים יצירתיים
 .10א .נושא סתמי – דוגמה :ימנו מנהל לבית הספר (לא מצוין מי ימנה).
סביל – ותיק הרופאים ימונה למנהל מחלקה
ב .1 .כשמגיעים ולא שמגיעים
בשנה שעברה ולא שנה שעברה
כי אם הם ירצו ולא כי במידה והם ירצו
מובן ש ולא כמובן ש

פרק ג' – מערכת הצורות
 .11א .1 .יוסיפו – יס"פ ,מזיק – נז"ק
 .2מת ֹעד – פועל ,מקומם – פיעל
 .1 .3מאגרי ,אוגר
 .2אגור – גו"ר ,מגרה – גר"ר ,יגרתי – יג"ר
 .4אּוכַל
ב .1 .מֻ כְחָ ׁש
הִ ׁשְ תַ נָה
 .2בנלי/ה בעבר צליל  ָָXה
 .12א .1 .מיטיבים – הפעיל ,לשוב – קל ,למנות – פיעל ,מזדקנת – התפעל ,מודע – הופעל .לא
נמצאים נפעל ופּועל.
 .2נֹודַ ע – נפעל ,י ֻדַ ע – פועל
ב .1 .נראית – יו"ד שורשית ,יתרון – יו"ד שורשית ,מישורי – היו"ד הראשונה ,נִּסּוי – יו"ד שורשית,
בדיוני – היו"ד הראשונה
 .2משעול ,מסתור ,מסמור

 .13א .1 .ערים – ע"ו
הגזרה המשותפת – נלי/ה
 .2פנאי ,תנאי ,בלאי
ב .לדמין ,השורש הראשוני דמי/ה
לתעד ,השורש הראשוני עו"ד
 .14א.1 .
פיעל
בקרה

קל
בנייה

הפעיל
הקלה
התראה
הסק

 .2להתרות
ב .השערה – בא משיער ,פיעל ולא הפעיל
ג .זוג  – 1האריזה של המזוודה – שם פעולה
זוג  – 2ההזמנה שלהם לא הייתה אמיתית – שם פעולה
 .15א .1 .מורים ,מהנדסים ,מומחים ,מנהלים ,רופאים
 .2חילים – קַ טָ ל ,קרינים – קַ טְ לָן
ב .מעסיקים ראשון – שם עצם ,מעסיקים שני – פועל ,עובדים – שם עצם ,מבוגרים – שם תואר
ג .1 .צורן גזירה
 .2צורן נטייה

