מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה :א .בגרות לבתי ספר על־יסודיים
ב .בגרות לנבחנים אקסטרניים
		
מועד הבחינה :חורף תשס"ז2007 ,
מספר השאלון211 ,011108 :

עברית :הבנה,הבעה ולשון
שאלון ב'
יחידת לימוד אחת

הוראות לנבחן
א.

משך הבחינה :שלוש שעות וחצי.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה :בשאלון זה שלושה פרקים.
—
		
פרק ראשון — הבנה והבעה
( 20נקודות)
		 חלק א :הבנה
( 20נקודות)
		 חלק ב :הבעה
		 חלק ג :טקסטים
מן המקורות ( 10נקודות)
		
—
— תחביר		
פרק שני
—
		
פרק שלישי — מערכת הצורות
סה"כ —

ג.

חומר עזר מותר בשימוש :אין.

ד.

הוראות מיוחדות :הקפד על כתב ברור ,על כתיב נכון ,על כללי הדקדוק ועל פיסוק הגיוני.

 50נקודות

 25נקודות
 25נקודות
 100נקודות

כתוב במחברת הבחינה בלבד ,בעמודים נפרדים ,כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים ,חישובים וכדומה).
רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה .רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!
/המשך מעבר לדף/

--
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קרא את המאמר שלפניך ,וענה על השאלות ,לפי ההוראות בפרקים שאחריו.
לביים את ההיסטוריה

(מעובד על פי מאמר מאת א' רוזנטל* ,פנים ,גיליון  ,32מאי )2005
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בעידן שבו יורדת כנראה קרנה של הקריאה ,סרט התעודה ההיסטורי הוא אולי
האמצעי היחיד שדרכו יכולים אנשים לגשת להיסטוריה אחרי שעזבו את בית הספר.
דבר זה מטיל אחריות עצומה על יוצר סרטי התעודה ,ואני רוצה לבחון כאן את
המלכודות ואת הקשיים העיקריים העומדים בדרכו.
יש דרכים רבות להביט בהיסטוריה :כשיח ,כתחום דעת ,כאזהרה ,כשדה קרב
של רעיונות ועוד .יוצרי סרטים מכירים את הדרכים הללו ,אבל הם נמשכים בעיקר
לרעיון ההיסטוריה כבידור .הם יודעים שהרבה לפני שבאו לעולם מלומדים ,אקדמאים
וחוקרים ,נמשכו בני אדם למושג העבר ,לזיכרון ,להבנת מוצאם ומקורותיהם.
בין יוצרי הסרטים ובין ההיסטוריונים יש ויכוח מתמשך ,ומיותר לדעתי ,על
השאלה אם סרט תעודה יכול לדון בהיסטוריה בצורה רצינית .מצד אחד נטען שיוצרי
סרטים היסטוריים דואגים רק לבידור ,ושלבדר פירושו לעוות .מצד אחר יוצרי סרטים
רבים מאמינים שההיסטוריון חרד רק לדיוק ,ושלדייק פירושו לשעמם .שתי ההנחות
הלא–מדויקות הללו נובעות מכישלונם של יוצרי הסרטים ושל ההיסטוריונים להבין
איך פועל הצד האחר.
ההיסטוריונים מתעניינים בהיבט המורכב והרב–ממדי של העבר ורוצים לבחון אותו
מזוויות רבות .הם מעוניינים במחקר ,בבדיקת קשרים סיבתיים וברעיונות חדשים.
הם קובעים מה הן העובדות ,אוספים ומסננים ראיות ,וכותבים הערות שוליים .כל
ספר היסטוריה מסתמך על קודמיו .אם לא הבנת ,אתה יכול תמיד לחזור ולקרוא פרק
קודם .מה שההיסטוריונים מייצרים הוא מחקר היסטורי המבוטא בעיקר במילים.
אבל למען מי? קהלם העיקרי הוא עמיתיהם ,ההיסטוריונים והאקדמאים.
יוצר הסרטים אינו מתעניין במטרות המחקר של ההיסטוריון .הוא מפיק מסמך
היסטורי המבוטא באמצעים ויזואליים (חזותיים) ,ופונה לקהל הרחב .כשמבינים זאת,
כל הוויכוחים מתבטלים מאליהם.
כשאני מפיק סרט היסטוריה ,אני שואל את עצמי שתי שאלות :מה אני רוצה
לעשות? ולמען מי? התשובה לשאלה הראשונה היא שאני רוצה לחבר את הצופים
שלי למציאות היסטורית .אני רוצה לשדר ,בעזרת כלים אמנותיים מסוימים ,רעיונות
חשובים לאנשים שאינם יודעים הרבה על הנושא .אני רוצה לעודד את הצופים לשאול
שאלות אחרי הצפייה .אני רוצה לספר סיפור מעניין ,שי ִפנה גם לשכל וגם ללב .אני
רוצה לחבר את הצופים עם העבר באופן שאקדמאים אינם יכולים לעשות .אני רוצה
לעזור לצופים לׁשַמר את העבר חי .לעתים קרובות אני רוצה להזכיר קטע היסטוריה
*

אלן רוזנטל הוא פרופסור באוניברסיטה העברית ,יוצר סרטי תעודה היסטוריים .זכה בפרס על
הפקה ובימוי של הסִדרה "מורשת"; לאחרונה יצא סרטו "הטיהור האחרון של סטלין".
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שנשכח ,או התעלמו ממנו ,והוא נראה לי חשוב .ברור שאיני יכול לתת להם את
המציאּות כהווייתה ,אבל יש ביכולתי לספר להם עליה דברים מסוימים שישפיעו על
האופן שבו הם רואים את העולם.
השאלה השנייה שלי היא ,כאמור ,מי הקהל שלי? למען מי אני עושה את הסרט?
ותשובתי היא :הקהל הכללי של צופי הטלוויזיה ,שמבקש גם ללמוד וגם להתבדר.
אינני מפיק את סרטיי למען קהל אקדמי ,וזה כל ההבדל שבעולם.
מאמר שפורסם לאחרונה ,מאת דרק איצן* ,מראה בבירור שהקהל העממי רוצה
משהו שונה לחלוטין ממה שיוצרים ההיסטוריונים .בראש ובראשונה הוא רוצה
חוויה רגשית עזה .ניתן להקנות חוויה כזו באמצעות חוויותיהן של הדמויות שבסרט,
באמצעות עיצוב אסתטי או בדרך שתגרום לצופה לחוש תחושת השתייכות לקבוצה
מסוימת .פעמים רבות יוצר הסרטים יכול לסייע לקהל להביט בעבר מזווית קצת שונה,
ולהדגיש את חשיבותם של אירועים מסוימים .לדוגמה ,הסִדרה "עולם במלחמה"
זעזעה את הקהל הבריטי מפני שנרמז בה שבקרבות האוויר בין גרמניה הנאצית לבין
בריטניה (הקרב על בריטניה) ניצחו הבריטים בזכות שימוש יעיל במכ"ם יותר מאשר
בזכות העליונות האווירית שלהם או אומץ לבם של טייסיהם .הקהל הזדעזע גם
מהטענה שהועלתה בסִדרה אשר לפיה בסופו של דבר יכלו הרוסים לנצח את הגרמנים
בכוחות עצמם ,בלי הבריטים ,האמריקנים והקנדים.
הבעיה של יוצר סרט התעודה ההיסטורי היא אפוא איך לחבר בין הקהל ובין העבר
באופן שההיסטוריונים אינם יכולים לעשות ,ועם זאת לשמור על יושר אינטלקטואלי
כך שהסרטים ייחשבו בעלי ערך גם בעיני ההיסטוריונים.
דונלד ואט ,במאמר המצוין שלו "ההיסטוריה על המסך הציבורי" ,קבע שלושה
עקרונות שיוצר סרטים רציני צריך להקפיד בהם .ראשית ,צריך להקיף את נושא
הסרט במלואו ,תוך התחשבות במגבלות כמו אורך התכנית לעומת החומר הנתון.
שנית ,הצגת הנושא חייבת להיות אובייקטיבית ,לפי ההגדרה המקובלת של מושג זה,
וכפי שמבינים אותו ההיסטוריונים המקצועיים .אסור שהסרט יהיה מוטה מבחינה
אידאולוגית או קרוב לתעמולה .אסור שתהיה הטיה ברורה או כזו שאינה ניתנת לזיהוי.
שלישית ,העובדות המתוארות חייבות להיות מדויקות ומעודכנות מבחינה מדעית.
השערות ומסקנות הן לגיטימיות ,אבל רק אם הן מוצגות ככאלה באופן מפורש.
אם מקפידים על העקרונות של ואט ,ומתייעצים עם היסטוריון מעולה אחד או
שניים ,אפשר להימנע מרוב המלכודות .אף שאני עצמי עוסק רבות במחקר ,כשאני
מפיק סרט ,אני פונה תמיד למומחים כדי לקבל עצות כלליות ,ומבקש מהם שיקראו
את התסריט .לעתים קרובות הם מגלים שגיאות שהיו מביכות אותי מאוד אילו הייתי
ממשיך בהפקה ללא עצתם.
* דרק איצן — במאי ויוצר סרטי תעודה.
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פסקה יב
אמרתי בתחילת דבריי שאנו ,יוצרי הסרטים ההיסטוריים ,הננו למעשה בדרנים.
 65בעצם אמרתי רק חצי אמת .האמת היא שאנו יוצרי הסרטים רוצים גם ללמד ,להאיר
עיניים ולשפר את המצב .כן ,מטרתנו היא לעורר תהיות ולשאול שאלות קשות כדי
ליצור עולם טוב יותר .ואנו מאמינים בלב שלם ,שלמידה מן העבר ועל העבר לא
רק מסייעת לנו להימנע משגיאות מסוימות ,אלא מסייעת לנו גם להתמודד עם אי–
הוודאות הקשורה בעתיד.

פרק ראשון — הבנה והבעה  ( 50נקודות)
בפרק זה שלושה חלקים :הבנה ,הבעה ,טקסטים מן המקורות.
ענה על השאלות ,לפי ההוראות בכל חלק.
חלק א :הבנה ( 20נקודות)
ענה על כל השאלות  ,4-1על פי המאמר.
.1

א.

במאמר הכותב משווה מבחינות שונות בין פעילותם של ההיסטוריונים ובין פעילותם
של יוצרי סרטי התעודה ההיסטוריים.
ערוך השוואה בין שתי הקבוצות על פי שני קריטריונים עיקריים שתבחר מן המאמר.

		

לצורך ההשוואה העתק למחברתך את הטבלה ,והשלם אותה.
הקריטריון

ההיסטוריונים

( 6נקודות)

יוצרי סרטי התעודה
ההיסטוריים

)1
)2
ב.

לפניך ציטוט מן המאמר:
"בין יוצרי הסרטים ובין ההיסטוריונים יש ויכוח מתמשך ,ומיותר לדעתי".
מדוע ,לדעת הכותב ,ויכוח זה מיותר?

(שורה )9

( 2נקודות)
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מהו ,לדעתך ,היחס של הכותב להיסטוריונים? האם הוא יחס של התנשאות  /ניכור /
התבטלות  /שוויוניות?
העתק למחברתך את התשובה המתאימה ביותר לדעתך ,ובסס אותה בעזרת המאמר.
( 5נקודות)

.3

בתחילת המאמר הכותב מכריז כי הוא רוצה לבחון את המלכודות ואת הקשיים העיקריים
העומדים בדרכו של יוצר סרטי התעודה ההיסטוריים.
ציין קושי עיקרי שכותב המאמר בוחן ,וכתוב בלשונך כיצד הוא מציע להתמודד עִמו.
( 5נקודות)

.4

הכותב מזכיר בדבריו שני מאמרים :האחד בפסקה ח והשני בפסקה י.
מהו התפקיד הרטורי של אזכורים אלה?

( 2נקודות)

חלק ב :הבעה ( 20נקודות)
בחר באחד מהנושאים  ,6-5וכתוב עליו מאמר בהיקף של עמוד עד עמוד וחצי.
.5

צפייה בסרטים במסגרת בית הספר
יש הטוענים כי צפייה בסרטים במסגרת השיעורים בבית הספר היא בידור בלבד.
כתוב מאמר ובו דּון בטענה זו .הבע את עמדתך ונמק אותה .תוכל להיעזר במאמר
ובניסיון אישי.

.6

תמיכת המדינה במפעלי תרבות
בשנים האחרונות אנו עדים לקיצוץ בתקציב התרבות.
כתוב מאמר ובו דּון בשאלה :האם לדעתך המדינה צריכה לתמוך במפעלי תרבות גם כאשר
תקציבה מוגבל? בסס את דבריך על דוגמאות מתחומי תרבות שונים (כגון תאטרון ,קולנוע,
מחול ,מוזיקה).
/המשך בעמוד /6
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( 10נקודות)

ענה על שאלה .7
.7

לפניך קטע ובו משניות ד-ו מפרק א במסכת תענית .קרא אותן ,וענה על כל ארבעת
הסעיפים א-ד שאחריהן.

[]---

[]---
א.

במשניות אלה ניכרת הדרגתיות בתגובה על עצירת הגשמים.
( )1פרש את הביטויים המסומנים בקו ,והסבר איך הם קשורים

		

להדרגתיות בתגובה.

ׁשכָה" (משנה ה).
ּׁש ָח ֵ
"אוכלין ושותין ִמ ֶ
		
"אוכלין ושותין ִמּבְעֹוד יֹום" (משנה ו).
		
( 2נקודות)
		
( )2הבא מן המשניות דוגמה נוספת להדרגתיות בתגובה.

( 2נקודות)

ב.

לפניך מילים מן הקטע .בחר בשתיים מהן ,והמר אותן במילים בעלות משמעות דומה.
— תענית
— מלאכה
— סיכה
( 2נקודות)

ג.

אחֵרֹות עַל ַהּצִּבּור" (משנה ו).
ּתעֲנִּיֹות ֲ
"עָבְרּו אֵּלּו ו ְֹלא נַעֲנּוּ ,בֵית ּדִין ּגֹוז ְִרין ׁשָֹלׁש ַ
כתוב מחדש את המשפט ,בתוספת מילת קישור שתבהיר את היחס בין שני חלקיו.
( 2נקודות)
ציין שתי תופעות לשון מתחום מערכת הצורות או התחביר ,האופייניות ללשון חז"ל,
והבא מן הקטע דוגמה לכל אחת מן התופעות שציינת (בסה"כ — שתי דוגמאות).
( 2נקודות)
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פרק שני — תחביר  ( 25נקודות)
בפרק זה ענה על ארבע שאלות :על שאלה ( 8חובה) ,ועל שלוש מהשאלות .12-9
שאלת חובה ( 7נקודות)
לפניך שלושה משפטים על פי פסקה ב במאמר .קרא אותם ,וענה על שלושת הסעיפים א-ג
שאחריהם.
 .Iיש דרכים רבות להצגת ההיסטוריה :כשיח ,כתחום דעת ,כאזהרה ,כשדה קרב של
רעיונות ועוד.
 .IIיוצרי סרטים מכירים את הדרכים הללו ,אבל הם נמשכים בעיקר לרעיון
ההיסטוריה כבידור.
 .IIIהם יודעים שהרבה לפני שבאו לעולם מלומדים ,אקדמאים וחוקרים ,נמשכו
בני אדם למושג העבר ,לזיכרון ,להבנת מוצאם ומקורותיהם.

.8

העתק למחברתך את שלושת המשפטים .III-I
א.

בכל משפט ציין מהו הסוג התחבירי שלו :פשוט ,איחוי (מחובר) ,מורכב.
במשפט איחוי — תחם את האיברים.
במשפט מורכב — תחם את הפסוקיות.
במשפטים שלעיל יש שימוש רב בחלקים כוללים .תחם את החלקים הכוללים,
וציין את התפקיד התחבירי של שניים מהם.

ג.

המילה "דרכים" חוזרת במשפטים  Iו–. II
ציין את התפקיד התחבירי של מילה זו בכל משפט.

ב.

שאלות בחירה ( 18נקודות)
ענה על שלוש מהשאלות ( 12-9לכל שאלה —  6נקודות).
.9

א.

ּפֵָרק את המשפט שלפניך לשלושה משפטים פשוטים .שמור על סדר הגיוני.
הקהל הבריטי הזדעזע מהטענה שהועלתה בסִדרה "עולם במלחמה" ,שלפיה יכלו

		

הרוסים לנצח את הגרמנים בכוחות עצמם.
ב.

לפניך שני משפטים מורכבים :II-I
 .Iאף שאני עצמי עוסק רבות במחקר ,אני פונה תמיד למומחים כדי לקבל
עצות כלליות.
 .IIכשאני מפיק סרט היסטוריה ,אני שואל את עצמי שאלות על קהל היעד.
( )1כתוב מחדש את משפט  Iכמשפט איחוי .שמור על הקשר הלוגי שבמשפט
הנתון.
( )2כתוב מחדש את משפט  IIכמשפט פשוט .שמור על הקשר הלוגי שבמשפט
הנתון.
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 .10לפניך משפט מורכב ,ואחריו שתי הצעות  II-Iלתחימת הפסוקיות שבו.
בחר בהצעה הנכונה ,העתק אותה למחברתך ,וקבע את תפקידן התחבירי של הפסוקיות.
בעידן שלנו שבו יורדת קרנה של הקריאה ,סרט התעודה ההיסטורי הוא אולי
האמצעי היחיד שדרכו יכולים אנשים לגשת להיסטוריה אחרי שעזבו את בית הספר.
 .Iבעידן שלנו שבו יורדת קרנה של הקריאה  ,סרט התעודה ההיסטורי הוא אולי
האמצעי היחיד שדרכו יכולים אנשים לגשת להיסטוריה אחרי שעזבו את בית הספר.

 .IIבעידן שלנו שבו יורדת קרנה של הקריאה  ,סרט התעודה ההיסטורי הוא אולי
האמצעי היחיד שדרכו יכולים אנשים לגשת להיסטוריה אחרי שעזבו את בית הספר.
 .11לפניך ארבעה משפטים  ,IV-Iובהם שישה צירופים ומילים מודגשים בקו.
ציין את התפקיד התחבירי של כל אחד מהם.
.I

למען מי אני עושה את הסרט?

.II

מה אני רוצה לעשות?

 .IIIאיך שומרים על יושר אינטלקטואלי?
 .IVהשערות ומסקנות הן לגיטימיות ,אבל רק אם הן מוצגות ככאלה.
 .12א.

לפניך משפט מורכב.
אם לא הבנת ,אתה יכול תמיד לחזור ולקרוא פרק קודם.
( )1העתק את המשפט ,תחם את הפסוקית ,וציין את התפקיד התחבירי שלה.
( )2קרא את המשפט בהקשרו (שורות  ,)19-18ונסח אותו כמשפט בעל נושא סתמי.

ב.

לפניך משפט מורכב.
יש ויכוח מתמשך בין חוקרים על השאלה  אם סרט תעודה יכול לדון בהיסטוריה

<

>

בצורה רצינית.
( )1מהו התפקיד התחבירי של הפסוקית המסומנת במשפט הנתון?
( )2כתוב משפט מורכב ,שבו הפסוקית המסומנת במשפט הנתון תשמש
בתפקיד תחבירי אחר .שמור על התוכן של המשפט העיקרי.
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פרק שלישי — מערכת הצורות  ( 25נקודות)
בפרק זה ענה על ארבע שאלות :על שאלה ( 13חובה) ,ועל שלוש מהשאלות ( 19-14שאלות בחירה).
 .13שאלת חובה ( 7נקודות)
לפניך שבע קבוצות מילים א-ז.
מכל קבוצה העתק את המילה היוצאת דופן מבחינת השורש ,וכתוב לצִדה את השורש שלה.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

לָגֶׁשֶת ,נָג ִיׁש ,לְגַּׁשֵׁש
ְצפִּי ָהָ ,צפִיםֲ ,ה ָצפָה
סּיֵעַ ,מַּסֹועַ
לְ ַהּסִיעְַ ,מ ַ
מְִקֶרה ,מְִקָראָ ,קרּוי
מּטֶה (הצִדה)
ּטי ָהִ ,מתְמֹוטֵטֻ ,
ַה ָ
זִעְז ְעּוִ ,הזְּדַעְז ְעּו ,ז ָעּו
ָמעֲדָהֵ ,העִיד ,עֵד

שאלות בחירה ( 18נקודות)
לפניך שש שאלות :שלוש מתחום הפועל (שאלות  ,)16-14ושלוש מתחום השם
(שאלות .)19-17
עליך לענות על שלוש שאלות בלבד .תוכל לבחור אותן מתחום הפועל ,מתחום השם
או משני התחומים ,כרצונך (לכל שאלה —  6נקודות).
הפועל
 .14לפניך חמישה משפטים  ,V-Iובכל אחד מהם יש פועל מודגש.
מגַּל ִים שגיאות שהיו מביכות אותי.
 .Iהם ְ
מגַּלְמִים דמויות היסטוריות.
 .IIהשחקנים ְ
מגְל ִים אדם מארצו.
 .IIIאין ַ
 .IVהם ּגֹול ִים מארצם.
 .Vבאור השמש נִגְל ִים הפרחים במלוא הדרם.
א.

איזה פועל יוצא דופן מבחינת השורש? כתוב את השורש שלו.

ב.

מהו השורש המשותף לארבעת הפעלים האחרים?

ג.

מיין את הפעלים בעלי השורש המשותף לשתי קבוצות על פי משמעות השורש.

ד.

מגְל ִים (משפט ?)III
מהו הבניין של הפועל ַ
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רק לדיוק.

צורת העתיד של הפועל

חֵָרד

(שורה )12

היא :ההיסטוריון

יֶחֱַרד /

יַחֲֹרד.

העתק למחברתך את התשובה הנכונה מבין שתי האפשרויות הנתונות ,כולל הניקוד.
ב.

חׁשְבּו בעלי ערך גם בעיני ההיסטוריונים.
הסרטים י ֵ ָ
כתוב את צורת העבר של פועל זה באותו בניין (אין צורך לנקד).

ג.

טעָן
"מצד אחד נ ִ ְ
טעָן במשפט זה היא:
נטיית הפועל נ ִ ְ

(שורה )50

שיוצרי סרטים היסטוריים דואגים רק לבידור".

(שורות )11-10

— בבניין קל ,זמן עתיד
— בבניין נפעל ,זמן הווה
— בבניין נפעל ,זמן עבר
העתק למחברתך את התשובה הנכונה.
 .16א.

הם מגלים שגיאות שהיו ְמבִיכֹות
מבִיכֹות?
( )1מהו השורש של הפועל ְ

אותי.

מבִיכֹות?
( )2איזה מן הפעלים הבאים הוא מאותו בניין של הפועל ְ

ְמעַנְי ְנֹות ַ /מּצִיגֹות  /מְעֹוְדדֹות ְ /מלֵאֹות
ב.

סרט זה

תעֵד
ְמ ַ

השורש של הפועל

את טקס סיום שנת הלימודים.

תעֵד
ְמ ַ

הוא שורש תנייני.

הסבר את תהליך היווצרותו של שורש זה.
ג.

איזה פועל לא נוצר משורש תנייני?

תנ ִיעַ
תפְֵקד ַ /מ ְ
תמִי ַּה ְ /מ ַמּקֵם ְ /מ ַ
ַמ ְ
העתק למחברתך את התשובה הנכונה.

/המשך בעמוד /11

הבנה ,הבעה ולשון ,חורף תשס"ז ,מס' 211 ,011108

 - 11השם

 .17לפניך רשימת שמות שנוצרו בדרך של שורש ומשקל.

ׁשג ִיאָה ַ ,ה ְמ ָצאָה  ,טָעּות ּ ,תְחּוׁשָה  ,מִּצּוי ּ ,פֶלֶא ֲ ,ה ָבנ ָה ,
ְ
ּבִּטּוי ֶ ,העָָרה
מיין את השמות שברשימה לשלוש קבוצות על פי הגזרה ,וציין בכל קבוצה מהי הגזרה.

לפניך ארבעה שמותּ .כִּׁשָלֹון  ,סְִרטֹון  ,זִּכָרֹון ַ ,רעְיֹון

 .18א.

איזה שם יוצא דופן מבחינת דרך התצורה? ציין את דרך התצורה שלו.
ב.

לפניך ארבעה שמות.

אזְהָָרה  ,זְהִירּות
ז ִהּוי  ,ז ֶהּות ַ ,
( )1אילו מהשמות האלה נוצרו בדרך של שורש ומשקל?
מה משותף לשמות אלה מבחינת משמעות המשקל?

		

( )2אילו מהשמות האלה נוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי?
		

קבע מהי המשמעות המשותפת של הצורן הסופי.

 .19לפניך רשימת שמות שיש להם משמעות משותפת :בעלי מקצוע ,עיסוק.

ׂשחְָקן ֵ ,מפִיק ,
ּתחְִקיָרן ַ ,צּלָם ַ ,
ּתסְִריטַאי ֻ ,מ ְמחֶה ַ ,
ַ
ַמ ֲחז ַאי ּ ,בְַדָרן  ,חֹוֵקר
א.

העתק מהרשימה את —
( )1השמות שנוצרו בדרך של בסיס וצורן סופי.
( )2השמות שנוצרו בדרך של שורש ומשקל ,והם צורות בינוני.
( )3השמות שנוצרו בדרך של שורש ומשקל (והם אינם צורות בינוני).

ב.

במה שונה דרך התצורה של השם

סֹוצְיֹולֹוג

מדרך התצורה של השמות

ברשימה שלעיל?

בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

