
3סגנון  

 על פי שורש נתון. בניית פועל ושם עצם -במערכת הצורות  הרביעיתבדרך כלל השאלה 

  מתוך בחינת הבגרות, קיץ תשע"ט   (חלק מן השאלה) דוגמה

  בניית פועל –נוסח השאלה  -חלק א 

קרא אותו, וכתוב בכל מקום ריק את הפועל המתאים על פי השורש  .פעליםלפניך קטע שחסרים בו   א.

   שבסוגריים. אין צורך לנקד.  

ב) בתלמיד.-ש-(ח התחשב דוגמה: המורה 

ע) חברת פייסבוק על השקת פלטפורמה חדשה לפיתוח "בוטים"...  -ד-לפני כמה חודשים ________ (י

  נוספות המחליטות לפתח בוטים משלהן... ד) לחברות-ו-אנו ________ (עמאותו רגע 

 שם עצםבניית  –נוסח השאלה  -חלק ב 

קרא אותו, וכתוב בכל מקום ריק את השם המתאים על פי השורש  .שמות עצםב. לפניך קטע שחסרים בו  

  שבסוגריים. אין צורך לנקד. 

 י/ה) זו שיפרה את איכות החיים של רבים. -ל-(ג תגליתדוגמה: 

 י/ה) מהותי במפת התקשורת.-נ-האינטרנט לחיינו חל ________ (שס) -נ-(כ עם ________

  א.

ע) חברת פייסבוק על השקת פלטפורמה חדשה לפיתוח "בוטים"...-ד-(י הודיעהלפני כמה חודשים 

ד) לחברות נוספות המחליטות לפתח בוטים משלהן...-ו- (ע עדיםמאותו רגע אנו 

  ב.

י/ה) מהותי במפת התקשורת.-נ-(ש שינויהאינטרנט לחיינו חל ס) -נ-(כ כניסתעם 



תרגילים בסגנון 3        התשובות מופיעות בחוברת נפרדת.

תרגול בסגנון  3     שלמים עד נפ"י/ו

לדלג על סעיף7 .



לדלג - אינו נכלל במבחן.





לדלג

פועל עד נל"י/ה



למעוניינים, הפתרון יופיע בחוברת התשובות.



לדלג

לדלג

פועל עד נל"י/ה





ראו תרגיל 4 בתחתית העמוד.

פועל - כל הגזרות

לדלג על סעיפים 11-10.





לדלג



תרגול בשם העצם (כולל שמות פעולה)





ראו תרגיל 3 בהמשך.

לדלג

לדלג



ראו סעיף 3 בהמשך.

לדלג

לבצע





לדלג.



רק סעיף 1



רק סעיף 2 א-ה

לדלג



סעיפים 3 ו-4 שייכים לסגנון 4 . 

למעוניינים, הפתרון בחוברת התשובות.



לדלג. לא נכלל בבחינה.

סעיפים 7-5 שייכים לסגנונות 4 או 5.    הפתרון בחוברת התשובות.

לא נכלל. במבחן.
מיקרוסקופ, תרמומטר, מדחום



סעיפים 13 - 15 שייכים לסגנונות 4 ו-5.  הפתרון בחוברת התשובות.      סעיף 16 - כתיבת שמות.

שאלה בסגנון 3
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