
   -שם המספר

  אלף שמונה מאות שישים ואחת) 1. (א) 15

  םכֶ תְ אֶ ) 2(

  ארבעה) 1. (ב

  שים ושבעהיש) 2(

  אצלם. ג

  'פרק ג

פסוקית ." ששימשה עד אז בעיקר בתחום הדת. "משפט מורכב ) I. א) 16

II (איבר א–" בן יהודה הקדיש מדור בעיתונו לדיון בענייני לשון. "מחובר'  

  ' איבר ב-" לתחום זהפועלו לא הצטמצם רק"

III (פשוט  

   משלים פועל-בתחום הדת.ב

   משלים פועל-מדור

   משלים שם-לשון

   משלים שם-עיתונו

   נושא-הדחף. א) 17

   משלים שם-השפה

  סיבה ותוצאה. ב

  לכן. ג

  פסוקית משלימה שם–" שהתפרסם בהתחלה כשבועון) "1.  (א)18

  . בהתחלה כשבועוןיהודה שהתפרסם- הופיע העיתון של בן1915עד ) 2(

   שם ותוארו-לשון מקראית) 1. (ב

   סמיכות-לשון העיתונות



   שם ותוארו-קטעים ספרותיים

  שם ותוארו-המוסף החודשי

   לשון המקרא-לשון מקראית) 2(

  עיתונאיתהלשון ה -לשון העיתונות

   קטעי ספרות-קטעים ספרותיים

   מוסף החודש-המוסף החודשי

   נושא–הם ) 1. (א) 19

   משלים שם–בריים הע) 2(

  .ב

 I (הם וגם אנשים נוספים שיבצו בעיתונים ביטויים מן המקורות העבריים.  

II (הם שיבצו בעיתונים וגם במקומות אחרים ביטויים מן המקורות העבריים.  

III (הם שיבצו בעיתונים ביטויים מן המקורות העבריים וגם דברים אחרים .  

  .א) 20

   נפעל-ענַ ּמָ הִ  לְ .1 

   הפעיל-יבחִ רְ הַ לְ . 2

   פיעל-ץּבֶ שַ לְ . 3

   קל-בּתׂכְ לִ . 4

   פיעל-םּגֵ רְ תַ לְ . 5

   המנעות-ענַ ּמָ הִ לְ . ב

   הרחבה-יבחִ רְ הַ לְ 

   תרגום-םּגֵ רְ תַ לְ 

  עּונְ ּמָ יִ ) 4. (ג



  .א) 21

  ר קל.ג. ש-הרָ גּוׁשְ 

  ר הופעל.כ. נ-יםרִ ּכָ מֻ 

  ל פועל.ב. ק–ים לִ ּבָ קֻ מְ 

  מ פועל.ס.ר. פ-מּוסְ רְ ּפֻ 

  . ב

  מגידה, מבשרה) 1(

  ר.ש. ב-מבשר) 2(

  ד.ג.נ -מגיד

22 (  

לּתַ שְ  הִ -פעלים) 1. (א   לּוקְ תְ נִ , יםאִ תְ ּתַ , ֵד

  תדּוּגְ נַ תְ הִ , העָ ּבָ  הַ -שמות פעולה

לּתַ שְ הִ ) 2(    התפעל- ֵד

  הפעיל– יםאִ תְ ּתַ 

   הפעיל-ה עָ ּבָ הַ 

   נפעל- לּוקְ תְ נִ 

   התפעל-ת דּוּגְ נַ תְ הִ 

  )הבית שלי-תשייכו( צורן נטייה -ביתי) 1. (ב

  יX) + בסיס( בית– צורן גזירה -ביתי) 2(

  רתמׂזְ ּתִ , הרָ טָ שְ מִ , ץהֵ גְ מַ , דרָ שְ מִ , תבֶ ּגֶ  מַ -שורש ומשקל.א) 23

  הּיָ ירִ עִ , תהּוזְ , ןֹוּל מִ -בסיס וצורן סופי

  קּדַ יְ  חַ -הלחם בסיסים

  שורש ומשקל) 1. (ב



  . לנזלתולכן נזילה שונתה, ת הוא משקל האופייני למחלותלֶ ּטֶ קַ ) 2(


