פרק ראשון – הבנה והבעה
 . 1בחברה כבר לא מעריכים אנשים בעלי ניסיון וותק ,ראשית מפני שוותק פירושו אובדן התמימות,
ומדובר באנשים ספקנים יותר ,ביקורתיים יותר וזהירים יותר ,שנית ,מפני שוותק פירושו שחיקה
ועייפות.
 .2טקסט  – 2כותב הטקסט יתנגד לטענה המובעת בציטוט זה ,שעל פיה ניסיון הוא נטל .דוגמה:
"לקשישים יש משהו שלשאר האנשים אין – הם חיו את חייהם ,הם היו במקומות שאנחנו לא היינו
בהם ויכולים ללמד אותנו דברים שאי אפשר ללמוד באוניברסיטה".
טקסט  – 3גם כותב טקסט  3יתנגד לטענה המובעת בציטוט ,לדוגמה" :יש יכולות חשיבה שדווקא
משתפרות בגיל המבוגר".
 .3א .כותב טקסט  3מביא עובדה זו כדי להבהיר שהוא מכיר במגבלות המבוגרים אולם גם לציין שיש
להם יתרונות ,וכך יוצר אמינות.
ב .1 .כותב טקסט  2מבסס את עמדתו על רעיון שקיבל מיזם מצליח שמנהל עסק בגיל .89
כותב טקסט  3מבסס את עמדתו על דברי מומחים.
 . 2לדעתי הדרך העדיפה היא הסתמכות על מומחים ולא על יזם אחד ,מצליח ככל שיהיה ,מאחר
שמומחים מבססים את עמדותיהם על מחקרים סטטיסטיים ונתונים מדויקים ,ואילו היזם המוצלח
מתבסס רק על ניסיון אישי.
 .4א .טקסט  – 1שאלה רטורית
טקסט  – 2שימוש בגוף ראשון מדברים
ב .טקסט " – 1הייתכן שבימינו ימנו מנהל רק מפני שצבר ותק?"
טקסט " – 2כיצד נמצא את הדרך הנכונה לנו בחיים?"

פרק שני – תחביר
 .7א .משפט  – 1מורכב (חלק עיקרי – נדרש שינוי חברתי עמוק)
משפט  – 2מחובר (איבר  – 2רק צעירים מעטים מבקשים את עצתם של מבוגרים)
משפט  – 3מחובר (איבר  – 2העבר כבר עבר)
משפט  – 4מורכב (חלק עיקרי – התייעצו עם אדם מבוגר)
ב .במשפט  4יש חלק כולל – כיוון או תכלית
ג .במשפט  3יש נושא סתמי.
ד .משפט  – 1תכלית
משפט  – 2ויתור
משפט  – 3ניגוד
משפט  – 4תנאי
ה .אף על פי שמבוגרים יכולים לייעץ לצעירים בנושאים רבים ,רק צעירים מעטים מבקשים את עצתם
של מבוגרים.
 .8א.
פסוקית מושא

פסוקית נושא

1
3
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ב .1 .משמעות המשפט תאבד.

2
4

 .2משפט  – 1ללא הפסוקית יהיה "מחקרים מראים" (מחקרים מראים מה?).
ג .על פי מחקרים ,לגיל המבוגר יש גם יתרונות :אינטליגנציה רגשית ואינטליגנציה חברתית.
 .9א .משפט מורכב
ב .הפסוקיות :מפני שמה שהם יכולים ללמד את הצעירים כבר אגור ומתועד במכונות החכמות –
פסוקית תיאור; מה שהם יכולים ללמד את הצעירים – פסוקית נושא.
ג .אגור ומתועד – נשוא כולל.
ד .נשוא מורחב.
ה .1 .הולכת ומזדקנת ,הולך ופוחת
 .2נשואים מורחבים המבטאים משמעות של התהוות ,הדרגה.
 .10א .משפט  – 3משפט מורכב
ב .משפט פשוט
ג .מדוע – תיאור
איזה – לוואי
איך – תיאור
למה – תיאור
ממי – מושא
ד .במשפט השני.
 .11א .1 .הביטקוין ,שהוא מטבע דיגיטלי בין-לאומי ,אינו מנוהל על ידי ממשלה או בנק.
 .2הביטקוין ,מטבע דיגיטלי בין-לאומי ,אינו מנוהל על ידי ממשלה או בנק.
ב .מה עושים כשמגיעים לגיל פרישה (ולא שמגיעים)?
בשנה שעברה (ולא שנה שעברה)
נאמר למבקרים כי אם ירצו לקבל סיוע (ולא במידה ו)
מובן שנשמור (ולא כמובן ש).

פרק שלישי – מערכת הצורות
 .12א .אגור ,יכולים ,למדים – בניין קל
ב .מוקירה ,תודעה ,מועיל – נפי"ו
ג .התנסות – נסי/ה
התרוממות – רו"מ
ד .יִלְמַ ד

ה .מודעות
 .13א .לחיזוי
ב .למנות – פיעל ,מני/ה
להיוועץ – נפעל ,יע"צ
לדעת – קל ,יד"ע
למצוא – קל ,מצ"א
לדמיין – פיעל ,דמי"נ
להזדקן – התפעל ,זק"נ
ג .המציא
הזקין
 .1 .14נפטפט ,מאֻ בחן ,תשכתבי ,התערבבו
 – .2נפטפט – פיעל ,מאובחן – פועל ,תשכתבי – פיעל ,התערבבו – התפעל
ב .1 .ע"ו – מעירות ,מכונת ,נבין
נלי/ה – רוצה ,בנויה
 .2מכוונת נוטה על דרך השלמים.
 .15א .קטין וישיש – קטיל
ילד ועלם – קֶ טֶ ל
ב .מתבגר ,בוגר ,מבוגר
ג .1 .תינוק – ינ"ק
 .2יניקה
ד .תינוקיות – תינוק X +י (שם תואר) ,תינוקי ּX +ות (שם עצם מופשט)
 .16א .ידע ומדע – יד"ע
שכל ומשכל – שכ"ל
הבנה ותבונה – בו"נ
ב .1 .פיקחות – בסיס וצורן סופי
 .2שורש ומשקל
 .3מחשבה – שורש חש"ב ,מַ קְ טָ לָה ,הִ גָיֹון – שורש הגי/ה ,משקל קִ טָ לֹון
ג .משנה ,מצוה

