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 הערות:

 תשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון השאלות. .1

 כאן, לחלק מהשאלות.תיתכנה תשובות נוספות, שאינן מוזכרות  .2

 חלק מהתשובות הן בנקודות בלבד, על הנבחן לפרט את הדברים. .3

 

 הבנה והבעה –חלק ראשון 

1.  

 המחיר המוזכר בכותרת הוא הפגיעה באיכות הסביבה. .א

 הסיבות למחר זה הן: .ב

  משנעים את הסחורות למקומות רבים ולא רק לחנויות, ולכן כמות הגזים

 המזהמים הוכפלה.

 של המוצרים הופכות בסופו של דבר לפסולת. האריזות הרבות 

2.  

 בני הדור הצעיר נולדו לסביבה מקוונת והם מעורים בה.  .א

 (.4תשובה ) .ב

נעשה שימוש במילים  Iמציג שיקולים בעד הקניות באינטרנט. הסבר: בתרשים  Iתרשים  .3

 בעלות קונוטציה חיובית: מבחר גדול, קל, נוח, זול.

נעשה שימוש במילים  IIות באינטרנט. הסבר: בתרשים מציג שיקולים נגד הקני IIתרשים 

 בעלות קונוטציה שלילית: פחד, זמן המתנה ארוך.

 התשובה צריכה להיות מנומקת היטב וכתובה בשפה בהירה וקולחת. דוגמה לתשובה: .4

על ההורים לפקח על כל קניה שילדיהם מעוניינים לבצע ברשת, וזאת משתי סיבות  לפי דעתי,

 עיקריות:

ת, חשוב בעיניי לפתח אצל ילדים את המודעות לערכו של הכסף. אם ההורים מאפשרים ראשי

ואף  להם לרכוש מוצרים ברשת ככל העולה על רוחם, מהר מאוד הם יאבדו את הערך לכסף

. כל מוצר שיחפצו בו יהיה במרחק קליק אחד של העכבר ובטווח יתרגלו לקבל כל דבר שירצו בו

זבזניים וללא יכולת דחיית סיפוקים בכל הנוגע לקניות. בקשת ב הארוך הם יהפכו לאנשים
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 תיאור

 איבר א'

 איבר ב'

 מושא

רשות מההורה תלמד אותם על סדרי עדיפויות, כלכלה נכונה ותספק להם הבנה שכסף הוא 

 משאב שעובדים בשבילו, ולא ניתן לבזבז אותו ללא כל פיקוח.

עלולים  שנית, ילדים היום חשופים לסכנות רבות ברשת. ללא פיקוח על הקניות שלהם הם

להשאיר פרטי אשראי באתרים שגונבים את פרטיהם, או לקנות מוצרים השייכים לעולמות 

תוכן אלימים שאינם עולים בקנה אחד עם הערכים שהוריהם היו מעוניינים להקנות להם. 

פיקוח של ההורים יוודא שהילדים אינם רוכשים מוצר שיזיק להם ושאינם קונים מאתר לא 

 בטוח.

 שם המספר ומילות היחס –חלק שני 

ה .6  ַוֲחִמשָּׁ

ֵרה  ַאַחת ֶעשְׂ

 אחד

 עשר

 עשרה

 שישים ושבעה

 שלוש

 שנים עשר

 תחביר -חלק שלישי 

 אתכם .7

 בלעדיהם.

8.  

באתרי בעסקים מקומיים ולא  מוצריםרוכש  הואסיפר ש בלוס אנג'לס. אחד התושבים I .א

  משפט מורכב. הקניות

II ברשתות המרכולים צמצמו את צריכת שקיות הניילון והאריזות באמצעות חקיקה, אולם .

 משפט איחוילא חל החוק הזה.  אתרי הקניותעל 

 פסוקית מושא

 לוואי מושא נושא
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אחד התושבים בלוס אנג'לס סיפר שהוא אינו רוכש מוצרים באתרי הקניות אלא בעסקים  .ב

 מקומיים.

9.  

 הכרתםמחיר נסתר שאולי לא  יש? זולבאינטרנט כי זה  קונים( 1) .א

 ( קונים באינטרנט כי המחיר נמוך?2)

 ( מושא1) .ב

 ( כך תזמינו בזול תחפושות באינטרנט.2)

 אמזון היא אימת הקניונים בארץ. III .ג

IV  סקר מראה שבני 11לפי סקר, בני הנוער הישראלים מתחילים לקנות באינטרנט בגיל / .

 .11הנוער הישראלים מתחילים לקנות באינטרנט בגיל 

10.  

 ( פסוקית נושא1) .א

אם בעלי הקניונים יצליחו להתאים את הקניונים איננו בטוחים ( פסוקית מושא: עדיין 2)

 למציאות המשתנה.

יא אם בעלי הקניונים יצליחו להתאים את הקניונים למציאות פסוקית נשוא: השאלה ה

 המשתנה.

פסוקית תיאור תנאי: אם בעלי הקניונים יצליחו להתאים את הקניונים למציאות המשתנה, 

 .הקניונים יצליחו לשרוד

פסוקית לוואי: השאלה אם בעלי הקניונים יצליחו להתאים את הקניונים למציאות 

 .סוגיה זותכריע את הכף בהמשתנה, 

 ( משפט מורכב.1) .ב

 ( נשוא.2)

( המוצרים: בגדים, נעליים, משקפיים ותכשיטים הם המוצרים הנרכשים ביותר 3)

 בקניונים.
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11.   

אלעד גולדנברג, מנהל הפעילות העסקית של אי־ביי בישראל, הודיע על פרישתו מן  .א

העסקית התפקיד בשל מעבר לתפקיד אחר. בתקופת ניהולו של גולדנברג גדלה החטיבה 

של אי־ביי במאות אחוזים, וכיום יש מיליון משתמשים פעילים בישראל. אלעד גולדנברג 

אומר: "אני מרגיש שהייתה לי זכות להיות שותף בהובלת מהפכת הקניות של הישראלים". 

 הצלחתה של אי־ביי. לדבריו, אם "אמזון" תצליח בארץ, זה יקרה במידה רבה בזכות

 ( פסוקית נושא.1) .ב

 שוא.( נ2)

(3 )I  .לפני כל רכישה באתר קניות רצוי שתוודאו מי הגוף המנהל את האתר ומפעיל אותו 

II  .מומלץ שנערוך חיפוש בגוגל או בפורומים מּוכרים לבדיקת אמינות האתרIII  לפני

 הרכישה חשוב שנבדוק באתר את מדיניות החזרת המוצרים.

 

12.   

 .I( דרך 1) .א

 : הקניות של בני הנוער היו ברשת.IIברשת. לפי דרך : החיפוש שלי היה I( לפי דרך 2)

  .ב

 התיקונים השיבושים

 כשאתם קונים שאתם קונים

 הביאו בחשבון את המחיר ושימו לב אליו הביאו בחשבון ושימו לב למחיר

 תנאי ההחזרה התנאי החזרה

 כשתרצו מתי שתרצו

 אם אתם במידה ואתם

 האתר שבו האתר בו
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 מערכת הצורות –חלק רביעי 

13.  

 הבניין  השורש   הפועל .א

 הפעיל  ע -ג-נַ   ַמּגִיע

 נפעל  ץ -ו-פ  נָּׁפֹוץ 

ַנִים   פיעל  י -נ-פ  מפְׂ

 הפעיל  ר -ת-י/ו  מֹוִתיר 

ִעידֹות   הפעיל  ד -ו-ע  מְׂ

 

 מילה אחרת  השורש  חלק הדיבר   המילה .ב

 תוצר  ר-צ-י  שם עצם  מוצר שהזמינו

 צר  ר-ר-צ   פועל  מוצר כעת

14.  

 ציווי .א

 השתמשו, התייעצו .ב

קּו .ג  ִבדְׂ

ּו 1) .ד  נפעל —( ּתֵהנָּׁ

 נפעל —ֶנֱהֶפֶכת 

ַּתּלֶמת   התפעל —ִמשְׂ

ִים   הּופעל —ֻמּצעָּׁ

 קל —ִשימּו 

ּו 2) ַּתּלֶמת  י-נ-ה –( ּתֵהנָּׁ ִים  מ-ל-ש –ִמשְׂ  ע-צ-י –ֻמּצעָּׁ

 י, ריבוי-ל-ה.  עלות, ע
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15.  

 III)( לשתי הצורות יש משמעות סבילה )1) .א

 בניין נפעל. –ניין קל; נארזים ב –ארוזים  I השגויים:

   II  פועל. –זים שם תואר; נאר –ארוזים 

 ר-ז-ר, קיטול, ח-ז-ח-( מ2)

 ( הבניין3)

 ( למחות4)

סּו5) נְׂ א, ִהכָּׁ ֻמּלָּׁ  ( מְׂ

 כנסו את הנבדקים בחדר ההמתנה.

ה-נ-פנאי, פ .ב ּפאָּׁ  י, ִמרְׂ

 

16.  

 תפנית( 1) .א

(2) 

המילה 

 שבחרת

 ניתוח המילה בתפקיד שם עצם ניתוח המילה בתפקיד פועל

 משקל שורש גוף בניין שורש נביא

 קטיל א-ב-נ מדברים הפעיל א-ו-ב

 משקל שורש גוף בניין שורש תקדים

 תקטיל מ-ד-ק נוכח/נסתרת הפעיל מ-ד-ק

 משקל שורש גוף בניין שורש אסיר

 קטיל ר-ס-א מדבר הפעיל ר-ו-ס
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 ( שליחות1) .ב

  קל –שליחה  התפעל –השתלחות  פיעל –שילוח 

 קטיל –טילה, חברתי היא שליחה ק –( השליחה של חבילות 2)

 של המוצר קבלהמיום ה .ג

, אולם היא מתארת לרוב את הפעולה נפעלהמילה השרדות היא שם פעולה הנוטה בבניין  .ד

 .קלשל פעלים מבניין 

17.   

 חימם. –מחם  .א

 טייס. –מטוס 

 יצק. –מצקת 

 ניסר. –מסור 

 הלחם בסיסים. –דרגנוע  .ב

 הקטנה. –מרכולית 

 חנות./מקום –מגדנייה 

 שם מופשט. –מחנאות 

 חפיץ .ג

 ( צרכנים.1) .ד

 כפתור. –( מכופתרת 2)

 שוק. –משווקים      
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