דף עבודה בתחביר בנוסח בחינת הבגרות
תרגיל 1
לפניך משפטים שחלקיהם נתחמו.
העתק את המשפטים ואת סימני התחימה וכתוב מעל כל חלק את תפקידו התחבירי.
את התפקידים בחר רק מהרשימה שלפניך :נושא ,נשוא ,משלים פועל ומשלים שם )לוואי(.

.1

ניקיתי

את הברזים שבאמבטיה

.2

בכדי המים המינרלים

.3

סכסוך העבודה

.4

למרות התקדמות מדע הרפואה

אנו

נסוב

באמצעות מגבוני ניקוי.

משתמשים

על-פי סדר קבלתם.

סביב דרישת העובדים לתוספת שכר.

הרופאים

אינם יודעים

בוודאות

את הגורמים לכאבי הראש.

התעכבו

.5

במהלך הבוקר

המראות של  16טיסות

.6

טקס פרסי האוסקר האירופאי לקולנוע

יתקיים

בשל שביתת עובדי נמל התעופה.

בשישה בדצמבר

בקופנהאגן שבדנמרק.

הוציא

.7

בית הדין לעבודה

.8

שלוש שעות שבועיות של פעילות גופנית
לפתח תנגודת לאינסולין.

צו מניעה זמני נגד שביתת עובדי נמל נתב"ג.

עשויות לסייע

בהפחתת הסיכון

תרגיל 2
לפניך שישה תרגילים ובכל תרגיל שתי דרכים לתחימת משפט ,אך רק אחת מהן נכונה.
העתק למחברתך את המשפט שהתחימה בו נכונה )כולל התחימה( ,וציין את התפקיד התחבירי של
התחום.
החלק ָ
.1
כי  72%מהעובדים מעדיפים שעון קיץ במשך כל השנה.

.I

הסקר גילה

.II

הסקר גילה כי  72%מהעובדים

מעדיפים שעון קיץ במשך כל השנה.

.2
את סכום המשיכה היומי שלקוחותיו יכולים למשוך

.I

הבנק העלה

.II

הבנק העלה את סכום המשיכה היומי

ממכשירי הכספומט.

שלקוחותיו יכולים למשוך ממכשירי הכספומט.

.3
השיקה אתר אינטרנט שבו יכולים הקונים לעצב בעצמם את נעליהם.

.I

יצרנית נעלי הספורט

.II

יצרנית נעלי הספורט השיקה אתר אינטרנט

שבו יכולים הקונים לעצב בעצמם את נעליהם.

.4
.I

שנתיים לאחר האירוע המשפחתי שבו הודיעו בני הזוג על מיסוד הקשר ביניהם
התקיימה החתונה באולם השמחות במרכז העיר.

.II

שנתיים לאחר האירוע המשפחתי

שבו הודיעו בני הזוג על מיסוד הקשר ביניהם

התקיימה החתונה באולם השמחות במרכז העיר.

.5
תורמים לשיפור מצבו של החולה.

.I

חוקרים מסבירים

ששינויים קלים באורח החיים

.II

חוקרים מסבירים

ששינויים קלים באורח החיים תורמים לשיפור מצבו של החולה.

עבודה נעימה ☺

