
1 תחביר

תרגיל  נושא, נשוא, נשו"מ  
העתיקו את המשפטים למחברתכם וציינו בכל אחד מהם נושא, נשוא ונשוא מורחב. א. 

הדגישו את גרעין הנושא במקרים שבהם הנושא הוא יותר ממילה אחת. ב. 

                          נושא                     נשוא
ליטר של מים במצב נוזלי תופס נפח קטן יותר מליטר של קרח.  .1

                      נושא                 נשוא
הרשויות המקומיות נערכות לחלוקת מים לתושבים באמצעות מכליות לשעת חירום.  .2

        נושא     נשוא
מים זורמים אל הים התיכון מן האוקיינוס כדי לפצות על תהליך אידוי המים.  .3

        נושא      נשוא מורחב
אני נוהגת להתאמן במכון כושר שלוש פעמים בשבוע.  .4

                                                                       נשוא                     נושא
בקיבתו של דולפין מת באזור החוף נמצאו חומרים פלסטיים שונים.  .5

                            נושא                       נשוא
פיזיקאי בריטי בשם תומסון ערך ניסויים שונים בהעברת זרם חשמלי בגזים.  .6

        נושא    נשוא מורחב
אני מרבה לשתות מים בימי הקיץ.  .7
                            נושא                        נשוא

הפצצה האטומית הראשונה הוטלה באוגוסט 1945 בהירושימה שביפן.  .8
נושא                   נשוא   

ליוון שמור מקום חשוב בהתפתחות התרבות האנושית.  .9
                   נושא     נשוא מורחב

האם אתה מקפיד להכין את שיעורי הבית יומיום?  .10
                                                                                                                     נשוא  נושא

בעקבות חורבן בית המקדש הראשון בשנת 586 לפני הספירה הוגלתה ממלכת יהודה לבבל.  .11
                           נושא                        נשוא

הפצצה האטומית הראשונה כללה שמונה ק"ג אורניום.  .12
                                      נשוא    נושא    מורחב

על אף עייפותה נאלצה האם לטפל בבנה הקטן.  .13
                נושא         נשוא

הלוח העברי מונה את הימים מאז בריאת העולם.  .14
                          נשוא                              נושא

בחלק הדרומי של מזרח טורקיה שלטה לפני יותר מאלפיים שנה ממלכה בשם קּוַמְנָגה.  .15
              נושא           נשוא מורחב

התקשורת יכולה להשפיע בצורה משמעותית על עמדות הציבור.  .16
              נושא          נשוא

חיים ויצמן הנהיג את התנועה הציונית ממלחמת העולם הראשונה עד לאחר מלחמת העולם   .17
      השנייה.

                  נושא            נשוא
מוסד "יד ושם" נוסד בשנת 1953 במטרה להנחיל את זיכרון השואה מדור לדור.  .18

                    נשוא                        נושא
האם ייחתם הסכם שלום עם הפלסטינים בעתיד הקרוב?  .19

                                      נושא                            נשוא מורחב
מדוע הפערים החברתיים בישראל הולכים וגדלים?  .20
                                            נשוא              נושא

תרגיל  נושא, נשוא, נשו"מ  
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בשנים האחרונות מתרחשים ביוון תהליכי פיתוח מהירים מאוד.  .21
נושא                                  נשוא   

בשנת 1970 הסתיימה בנייתו של סכר ַאסּוַאן הגדול במצרים.  .22
                      נושא                 נשוא

בית המקדש הראשון נבנה בירושלים על ידי שלמה המלך.  .23
              נושא              נשוא מורחב

התלמידים התחילו להתכונן למבחן השכבתי במתמטיקה.  .24
                                נשוא          נושא

בעת העתיקה חיו רוב תושבי יוון ביחידות מדיניות קטנות בשם "פוליס".  .25
          נושא      נשוא                מורחב

החיים אילצו אותי להתמודד עם קשיים רבים.  .26
              נושא                                       נשוא

שלושת רכסי ההרים מצפון מרוקו  לדרומה נקראים הרי האטלס.  .27
                      נושא                     נשוא מורחב

העונה האהובה עליי ממשמשת ובאה.  .28
                  נושא              נשוא

ישראלים רבים מנצלים את חופשת סוכות לטיולים ברחבי הארץ.  .29
                      נושא                נושא

סיפור עקידת יצחק מופיע בספר בראשית.  .30
                       נושא                   נשוא

השומרונים, עם קדום, חיים כיום אך ורק בישראל.  .31
                                                                    נושא            נשוא

על פי תקנת משרד התחבורה, מכוני הרישוי יקפידו על בדיקת זיהום האוויר במכוניות בעת המבחן   .32
השנתי, הטסט. 

תרגיל  סוגי משפטים  
העתיקו את המשפטים הבאים למחברתכם ובכל אחד מהם:

ציינו נושא, נשוא ונשוא מורחב, והדגישו את גרעין הנושא במקרים שבהם הנושא הוא יותר ממילה  א. 
אחת. 

קבעו את סוג המשפט: פשוט, מחובר, מורכב. ב. 
אם המשפט מחובר, תחמו את האיברים. ג. 
אם המשפט מורכב, תחמו את הפסוקית.  

                                נושא                          נשוא
אוכלוסיית הארנבונים הזעירים שרדה אלפי שנים במדינות צפון אמריקה, אבל בשנת 2001   .1

          נשוא                         נושא
      נספרו בה פחות משלושים פרטים.

מ' מחובר: איבר א (אוכלוסיית...אמריקה) פשוט, איבר ב (אבל בשנת....פרטים) פשוט  
         נושא   נו'+נש'                                   נשוא מורחב

אדם החולה במחלת הסוכרת, חייב להיות במעקב כל הזמן.  .2
מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (החולה...הסוכרת) פשוטה  

                            נושא                             נשוא                 נושא     נשוא
רוב הגברים בגיל 65 ומעלה לא מבצעים באופן סדיר פעילות ספורטיבית, מכיוון שהיא דורשת מהם   .3

מאמץ רב.

                                                         נשוא          נושא         מורחב      נושא         נשוא                     נושא

תרגיל  סוגי משפטים  
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לקראת סוף שנות השמונים החלו מחירי הנפט לרדת, התפוקה צומצמה, ומיליוני עובדים זרים  .4
          נשוא

נשלחו חזרה למדינותיהם.  

                         נשוא                                נושא                נו'+נש'
עם הקמת פולין החדשה חל שינוי במעמד החוקי של היהודים בפולין שהשפיע על מצבם בתחום   .5

הכלכלה.

                 נושא             נשוא         נושא             נשוא
פקחי העירייה רושמים דוחות חנייה ללא הרף בכל מקום, ואף על פי כן תושבי העיר ממשיכים   .6

         מורחב
לחנות במקומות אסורים לחנייה.  

מ' מחובר: איבר א (פקחי...בכל מקום) פשוט, איבר ב (ואף על פי כן תושבי...לחנייה) פשוט  

          נו'+נש'                           נושא+נשוא מורחב
הכרתי את הבחורה ששבתה את לבי ברומא, בירת איטליה.  .7

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (ששבתה...איטליה) פשוטה  

                                                          נושא             נשוא
עם סיום שנת הלימודים הורים רבים מתלבטים בבחירת קייטנה לילדיהם.  .8

נושא                         נשוא    
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל נפתח בקריאת "יזכור".  .9

                            נושא         נשוא                   נושא                 נשוא
כאשר החופש הגדול מגיע, ההוצאות על הילדים גדלות בצורה משמעותית.  .10

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (כאשר החופש...מגיע) פשוטה  

                 נושא            נשוא                                                 נשוא              נושא
מסעדות רבות נפתחו באופן לא חוקי, ובשל כך הוצא להן צו סגירה.  .11

מ' מחובר: איבר א (מסעדות...לא חוקי) פשוט, איבר ב (ובשל כך הוצא...סגירה) פשוט  

                                                                           נשוא          נושא         מורחב
בעקבות מצבו הבריאותי של הנאשם החליט בית המשפט לעכב את ההליכים נגדו.  .12

                                   נושא   נשוא
ביום הכיפורים אנו צמים כדי לכפר על חטאינו.  .13

                                          נושא                 נשוא                  נושא+נשוא מורחב
בחודש הבא השיפוצים בדירתי יסתיימו, כלומר אוכל להיכנס לדירתי החדשה.  .14

מ' מחובר: איבר א (בחודש...יסתיימו) פשוט, איבר ב (כלומר אוכל...החדשה) פשוט  

               נושא           נשוא            נושא   נשוא
הדינוזאורים שלטו בעולם בערך 130 מיליון שנה, ולאחר מכן הם נעלמו ללא סיבה גלויה לעין.  .15

מ' מחובר: איבר א (הדינוזאורים...שנה) פשוט, איבר ב (ולאחר מכן הם...לעין) פשוט  

             נושא          נשוא מורחב                                 נשוא                     נושא
בני האדם יוכלו לחיות על הירח רק אם ייבנו בו תחנות חלל מיוחדות.  .16

       מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (רק אם ייבנו...מיוחדות) פשוטה

                         נושא        נשוא       נשוא          נושא
כאשר דלת אחת נסגרת, נפתחת דלת חדשה.  .17

      מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (כאשר דלת...נסגרת) פשוטה

                                 נושא                             נשוא
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חלק ניכר מהחומרים הסינתטיים מתפרק לחומרים פשוטים בתהליך מחזור החומרים בטבע, אך  .18
          נושא             נשוא

תהליך הפירוק מתרחש בקצב איטי מאוד.  
מ' מחובר: איבר א (חלק...בטבע) פשוט, איבר ב (אך תהליך...מאוד) פשוט  

                         נושא             נשוא                               נשוא                     נושא
אם כל שקית ניילון תעלה כסף, בכל יום תיזרקנה לפח פחות שקיות.  .19

       מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (אם כל...כסף) פשוטה

            נושא            נשוא מורחב                  נושא                      נשוא מורחב
העסקה לא תצא לפועל, אם שני הצדדים לא יגיעו לעמק השווה.  .20

       מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (אם שני...השווה) פשוטה

                נושא                נשוא מורחב             
הנהלת הרדיו החליטה להוריד משידור את תכנית הבוקר בשל מדרג נמוך.  .21

                    נושא               נשוא                       נושא     נשוא מורחב
מעבר האוכל בגוף נמשך כיום שלם, והוא צריך לעבור תשעה מטרים של מערכת עיכול.  .22

       מ' מחובר: איבר א (מעבר...שלם) פשוט, איבר ב (והוא...עיכול) פשוט

נושא                         נושא+נשו"מ                           נשוא  
רק אם יצומצמו הפערים החברתיים במדינתנו, נוכל לקיים דמוקרטיה אמיתית.  .23

      מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (רק אם יצומצמו...במדינתנו) פשוטה

                 נושא+נשוא מורחב                                                 נושא      נשוא מורחב
אם החלטתם לפתוח תכנית חיסכון דרך הבנק, אתם חייבים לשלם מס בשיעור של 20%.  .24

       מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (אם החלטתם...הבנק) פשוטה

נושא                   נושא     נשוא                                                             נשוא            
ככל שאדם מבצע פעילות גופנית ממושכת יותר, כך גובר השימוש במחסני השומן להפקת אנרגיה.  .25

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (ככל שאדם...יותר) פשוטה  

                   נושא      נשוא                                                 נו'+נש'
לפני שאתם עוזבים את מקום העבודה שלכם, פדו את ימי החופש שלכם.  .26

       מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (לפני שאתם...העבודה שלכם) פשוטה

                                                        נשוא            נושא              נשוא               נושא
בכל נסיעה לאזורים שבהם נפוצה מחלת המלריה, קיימת סכנה ממשית להדבקה במחלה.  .27

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (שבהם...המלריה) פשוטה  

                                                      נשוא     נושא
בתקופת המנדט הבריטי שימשה חיפה כעיר נמל מרכזית למזרח התיכון.  .28

                                    נושא                נשוא מורחב                                    נושא     נשוא
בשנת בצורת החקלאים לא יכולים לגדל את גידולי הבעל כי הם מושקים רק על ידי גשמים.  .29

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (כי הם...גשמים) פשוטה  

          נושא      נשוא                                                                                    נשוא                         נושא
גזע עץ מצמיח שכבה חדשה של עץ משי בשנה, לכן בכל שנה נוספת לגזע רק טבעת אחת.  .30

מ' מחובר: איבר א (גזע...בשנה) פשוט, איבר ב (לכן בכל...אחת) פשוט  

           נושא     נשוא                                                          נושא       נשוא
השמש נראית אדומה בשעת השקיעה, מפני שקרניה עוברות דרך שכבה עבה יותר של אבק.  .31

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (מפני שקרניה...אבק) פשוטה  
                                     נושא                                נשוא          נושא   נשוא
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סדר היום של אוהד הכדורגל הישראלי מזכיר את סדר היום של עמיתו בחו"ל, והוא נקבע על ידי לוח   .32
משחקי הליגה.

            נושא         נשוא                                                                 נושא  נשוא
הדבורים מוצצות את הצוף בעזרת הלשון, ולאחר מכן הן עפות אל הכוורת.   .33

מ' מחובר: איבר א (הדבורים...הלשון) פשוט, איבר ב (ולאחר מכן הן...הכוורת) פשוט  

                                נשוא                            נושא                            מורחב
ביולי 2009 הצליח חוקר-אורח של נשיונל ג'יאוגרפיק לשלוף באגם במקסיקו שרביט עץ   .34

      מהמאה השש עשרה.

                  נושא            נשוא                         נושא    נשוא     
קשיים  עקב  ביומיים  החודש  את תשלום המשכורת  ידחה  הוא  כי  לעובדיו,  הודיע  מנכ"ל החברה   .35

כלכליים.

                     נושא           נשוא מורחב                                נושא+נשוא
לפני שילדיכם מתחילים לעבוד בחופש הגדול, הסבירו להם את זכויותיהם.  .36

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (לפני שילדיכם...הגדול) פשוטה  

                                                                                                     נושא+נשוא
למרות פניותיי הרבות לעירייה בנושא פינוי האשפה לא נעניתי.  .37

                   נושא              נו'+נש'                                נשוא
ציור של פיקאסו שהוצג למכירה פומבית, נמכר בשישה מיליון דולר.    .38

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (שהוצג...פומבית) פשוטה                                                            

                        נושא                    נשוא מורחב             נושא
הארגון להגנת הסביבה מבקש להגן על קהילת הארנבונים הזעירים בצפון אמריקה, לכן הם    .39

              נשוא מורחב
החליטו להקים להם גרעין רבייה מסודר באזור המחיה הטבעי שלהם.  

מ' מחובר: איבר א (הארגון...אמריקה) פשוט, איבר ב (לכן הם...שלהם) פשוט  

                                                                                                     נושא             נו'+נש'                 נשוא מורחב
בזכות השתלבותה של ישראל בכלכלה הגלובלית מספר התיירים המגיעים ארצה הולך וגדל.  .40

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (המגיעים ארצה) פשוטה  

          נושא                                 נשוא                                                                        נשוא
אם בעיית הזיהום של הים התיכון לא תטופל במהרה, תוך עשרים-שלושים שנה לא ייוותרו   .41

               נושא
בו חיים.  

                נו'+ נש'                      נשוא                                     נושא
במהלך מלחמת האזרחים שהתרחשה בספרד, נהרסה עד היסוד עיר קטנה בשם גרניקה.  .42

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (שהתרחשה בספרד) פשוטה  

                                   נושא                                נשוא
שרפת היער הגדולה ביותר בישראל התרחשה במרכז פארק הכרמל בשנת 1989.  .43

                        נושא                            נשוא מורחב                 נושא
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עובדים שכירים במשק לא חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, ולמרות זאת השנה אלפי שכירים  .44
          נשוא

הגישו את הדוח מתוך תקווה ליהנות מהחזרי מס.  
מ' מחובר: איבר א (עובדים...הכנסה) פשוט, איבר ב (ולמרות זאת השנה...מס) פשוט  

נושא נשוא   נושא                             נשוא מורחב       
מספר בתי המגורים על קו המים הולך וגדל בהתמדה, משום כך גדלים חומרי הפסולת בקרבת הים.          .45

מ' מחובר: איבר א (מספר...בהתמדה) פשוט, איבר ב (משום כך גדלים...הים) פשוט  

            נושא                       נשוא
ציורים רבים של פיקאסו נראים מוזר בגלל הנטייה שלו להזיז אפים ממקומם הטבעי.  .46

                       נושא      נשוא                                                                                   נושא      נשוא
בחורף העלים נושרים מהעצים מפני שבמשך חודשי החורף הקרים השמש מחממת פחות.  .47

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (מפני שבמשך...פחות) פשוטה  

                 נושא           נשוא
הדולפין הצעיר מת בגלל אכילה לא מודעת של שקיות ניילון במי הים התיכון.  .48

             נשוא        נשוא      נושא              נשוא
בני אדם התיישבו בניו זילנד לפני אלף שנה, אבל הם עדיין שומרים באדיקות על מורשתם.  .49

מ' מחובר: איבר א (בני אדם...שנה) פשוט, איבר ב (אבל הם...מורשתם) פשוט  

                                                            נשוא             נושא         מורחב                  נו'+נש'
בשל העלייה במחירי הדלק מחליטות חברות רבות לתגמל את עובדיהם אשר יחסכו בהוצאות הדלק.    .50

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (אשר יחסכו...הדלק) פשוטה  

                                    נושא      נשוא              נושא         נשוא
בארצות חמות המזון מתקלקל אם הוא לא נשמר היטב בקירור.  .51

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (אם הוא...בקירור) פשוטה  

            נושא                           נשוא
עד ראשית המאה התשע עשרה אוכלוסיית המזרח התיכון לא גדלה בצורה משמעותית על אף     .52

                        נושא              נשוא
ששיעור ילודה גבוה אפיין את האזור.   

                 נו'+נש'                                                     נושא                 נשוא מורחב
אם תשמרו את מוצרי המזון בקירור, הבקטריות לא יוכלו להתפתח בו.  .53

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (אם תשמרו...בקירור) פשוטה  

                    נושא       נשוא                                   נו'+נש'
לפני שאתם ממלאים את פחיות המזון, נקו אותן היטב כדי למנוע זיהומים.  .54

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (לפני שאתם...המזון) פשוטה  
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תרגיל  משלימי שם ומשלימי פועל  
העתיקו את המשפטים הבאים למחברתכם ובכל אחד מהם:

קבעו את סוג המשפט: פשוט, מחובר, מורכב. א. 
אם המשפט מחובר, תחמו את האיברים. ב. 

אם המשפט מורכב, תחמו את הפסוקית וקבעו את סוגה: משלימת שם או משלימת פועל.  
קבעו את תפקידה התחבירי של המילה המודגשת בקו: נושא, נשוא, נשוא מורחב,  משלים שם/לוואי,  ג. 

משלים פועל.

               מ"ש                                                      מ"פ
משום שרווחיה של החברה ירדו, היא החליטה לפטר עובדים.  .1

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (משום שרווחיה...ירדו) מ"פ פשוטה  
מ"פ                                            מ"פ    

אף על פי שקיבלתי ויזה תייר, לא יכולתי להיכנס לארצות הברית.   .2
מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (אף על פי שקיבלתי ויזה תייר) מ"פ פשוטה  

                   מ"פ                 מ"ש
כתוצאה מעליית המחירים הגבוהה הפער בין העשירים לעניים הולך וגדל.  .3

                                       מ"ש              מ"פ         מ"פ 
מספר הנוסעים לחו"ל גדל משמעותית בתקופת החגים, לכן מיהרתי לקנות כרטיס טיסה כבר לפני   .4

שלושה חודשים.

                   מ"ש                       מ"פ
מאזן המים השלילי של ים המלח נובע משאיבה מוגברת של מים המונעת ממי הירדן להגיע אליו.  .5

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (המונעת... אליו) מ"ש פשוטה  
                                               מ"ש

לפני מלחמת העולם הראשונה התקיים שיתוף פעולה בין-לאומי בין המדינות השונות כדי לשתף   .6
פעולה בתחומים שונים.

              מ"ש                      מ"ש
ב-7 בנובמבר 2007 נכנס לתוקף התיקון לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים, ומאז נדרשים  .7

                                               מ"פ                  מ"פ
בעלי עסקים להקצות חדר עישון למעשנים.   

מ' מחובר: איבר א (ב-7 בנובמבר...ציבוריים) פשוט, איבר ב (ומאז....למעשנים) פשוט  
                    מ"פ

בשנים האחרונות הממשלה משקיעה בתיעוש, מפני שהיא מבקשת לפתור את בעיית האבטלה  .8
                       מ"פ

      בעיקר בערים הגדולות.

                                                     מ"ש                                                                  מ"פ 
קצב גידול האוכלוסייה במצרים עלה על קצב אספקת המזון למרות יתרונותיו של הסכר.  .9

                                     מ"ש                                     מ"ש
מדינות מעטות בעולם חתמו על האמנה לשמירה על חיי הכרישים, כתוצאה מכך יותר מ-100 מיליון   .10

כרישים מושמדים מדי שנה בשנה.    
מ' מחובר: איבר א (מדינות...הכרישים) פשוט, איבר ב (כתוצאה מכך יותר...בשנה) פשוט  

           מ"פ

תרגיל  משלימי שם ומשלימי פועל  
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מצד אחד השפה האנגלית מחברת את הודו לשאר העולם, ומצד שני היא מסמלת את שלטון  .11
            מ"ש

הכיבוש הבריטי.

                                       מ"ש                                                                       מ"פ       מ"ש            מ"פ
תכנית ראשונה בישראל לתואר שני בחינוך מזמנת למחנכים אפשרות לקדם את עצמם מבחינה  .12

     מ"ש
מקצועית.

                  מ"ש                        מ"ש
לפני 63 מיליון שנה התחוללו שינויי אקלים גדולים בכל העולם שהביאו להתקררות ניכרת  .13

מ"ש   
במזג האוויר על פני כדור הארץ.

                   מ"ש
צוות בין-לאומי של אסטרונומים דיווח באחרונה על גילוי מערכת שמש חדשה, המזכירה מאוד  .14

               מ"פ
במאפייניה את מערכת השמש שלנו.

                   נושא                                         מ"פ                 נשוא  
בעבר לשון הפרסומת הותירה את הסלנג מחוץ לתחומה, ואילו היום הסלנג הוא לשונה העיקרי.  .15

מ' מחובר: איבר א (בעבר...לתחומה) פשוט, איבר ב (ואילו היום...העיקרי) פשוט  
                 מ"פ                                  מ"ש

ערי הפיתוח נועדו לקליטה מהירה של גלי העלייה העצומים שהגיעו לארץ לאחר קום המדינה.  .16
מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (שהגיעו...המדינה) מ"ש פשוטה  

                מ"פ     מ"ש
למרות כמות הגשמים הגדולה בהודו מנהיגי השלטון פותחים את הברזים רק פעם בשבוע.  .17

מ' פשוט  
                        מ"פ             מ"פ               מ"ש

קיבלתי מימון ממכון המחקר הארצי, לכן אני יכול לבצע את המחקר בנושא תאונות הדרכים  .18

בקרב נהגים צעירים.  

           נשוא                    מ"פ
קונפורמיות היא מצב שבו אדם מתאים את התנהגותו לנורמות חברתיות מקובלות בסביבתו.  .19

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (שבו... בסביבתו)  מ"ש פשוטה  
           מ"פ

עמוס הוא נביא, אשר ניבא בימיו של ירבעם בן יואש, מלך ישראל.  .20
מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (אשר ניבא…ישראל) מ"ש פשוטה  

                                                            מ"ש              מ"פ
לקראת שנת המאה לתל אביב-יפו מציגה העמותה לתיירות 32 סיורים מרתקים הנוגעים כמעט   .21

בכל פינה בעיר.  

                           מ"ש
רמת הגולן היא אחד המקומות המתוירים ביותר בארץ, משום כך משקיעים רבים הקימו באזור  .22

               מ"פ
אטרקציות רבות לכל המשפחה.  

מ' מחובר: איבר א (רמת הגולן...בארץ) פשוט, איבר ב (משום כך משקיעים...המשפחה) פשוט  
                                                           מ"פ
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האדם נברא אחרון על ידי ה', משום שהכול נברא עבורו.   .23
מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (משום שהכול...עבורו) מ"פ פשוטה  

               מ"ש                   מ"פ
מנהלי חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם מנסים לשכנע אותנו כי הטכנולוגיה תביא לנו ישועה.   .24

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (כי הטכנולוגיה...ישועה) מ"פ פשוטה  
                     מ"פ               נושא     מ"פ            מ"ש

בראשית המאה ה-17 הופיעו באופן סדיר כתבי דפוס, והם סיפקו לציבור ידיעות על אירועים  .25
                מ"ש

ברחבי העולם.

                    מ"פ                  
הכנסת מונה 120 חברים, אשר נבחרו על ידי הציבור בבחירות דמוקרטיות.   .26

מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (אשר נבחרו...דמוקרטיות) מ"ש פשוטה  
                    מ"פ

אנחנו מבקשים להבין טוב יותר את פירוש המושג "זכויות הילד", לשם כך אנחנו נסקור את  .27
                                                                  מ"ש

      התפתחותו של המושג מבחינה היסטורית. 
מ' מחובר: איבר א (אנחנו...הילד) פשוט, איבר ב (לשם כך אנחנו...היסטורית) פשוט  

           נושא                        מ"פ
החברה לא זכתה במכרז, וכתוצאה מכך היא פשטה את הרגל.  .28

מ' מחובר: איבר א (החברה...במכרז) פשוט, איבר ב (וכתוצאה מכך היא...הרגל) פשוט  
מ"ש              מ"פ               

צמצמו את השימוש בכלים חד פעמיים, מפני שהם ימשיכו ללכלך את הסביבה גם בעוד 500 שנה.  .29
מ' מורכב: עיקרי פשוט, פסוקית (מפני שהם...שנה) מ"פ פשוטה  

            מ"פ
שופטים נדרשים לשפוט בצורה אובייקטיבית את הנאשמים.  .30

                       מ"פ             מ"פ
לאחר מות אביו התמנה יהודה המכבי למפקד המורדים, והוא הצליח למנוע מהאויבים את  .31

                          מ"ש
     הכניסה לירושלים.


