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Avi
תיבת מלל



 1תשובה לשאלה 

 :ןג ה-לפי פסקאות ב, הדרכים שבאמצעותן פועלת הפרסומת

 .פנייה לצרכנים באמצעות פיתוי .1

 .הבטחות שווא .2

 

 2תשובה לשאלה 

. מודע-י השפעה במישור של התת" עהצילומים משרתים את היצרנים והמפרסמים

ציגה היא רק רומזת ואינה מ. שפת הצילום היא שפה של רשמים ואסוציאציות

 ). הפרסומת לסיגריות-לדוגמה(לכן אינה מחייבת את המפרסם , טענה מפורשת

 

 3שאלה תשובה ל

קונה , הנתון להשפעה בקלות, קל דעת,  של פתיהיאדמות הצרכן העולה מן המאמר 

 .כשהוא מנסה להרשים את סביבתו, של אושר ומוצרים שאין לו צורך בםאשליות 

 :הםפי המאמר -המאפיינים לדמותו על

. דווקא מצורך ממשי- קניותיו מושפעות מפרסומות ולאו-נתון להשפעה *

מה שמוביל ... אבל, לכאורה אנו צורכים כי אנו צריכים: "' פסקה א-ביסוס 

 ".דווקא צורך ממשי-ולאו... אותנו לקניון היא הפרסומת 

, )סטטוס(נכנע לתכתיבי אופנה ולמותגים המשפיעים על מעמדו החברתי  *

 ".הרושם הנכון"ר קונה מוצרים שמטרתן ליצור את כלומ 

אדם קנו וקונים סחורות שאמורות ליצור -יותר ויותר בני: "' פסקה ח-ביסוס 

הנתפסות כמדד , ולהפגין שיש בידם אפשרויות כלכליות' הרושם הנכון'את  

 ".להצלחה 

 .  נתון בתחושה מתמדת של חוסר סיפוק-חמדן *

, ככל שהם רוכשים יותר: הצרכנים הופכים לחמדנים: "' פסקה ט-ביסוס 

 "....מצב זה גורם לתחושה מתמדת של חוסר סיפוק... הם רוצים יותר 

 

 4שאלה תשובה ל

הפרסומת יוצרת צרכים מדומים ומגבירה את הצריכה . 'ב -התשובה הנכונה היא 

 .לשמה
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כלומר, קונה מוצרים שמטרתם



 5שאלה תשובה ל

על התלמיד היה להביא שלוש " (יותתחושות חיוב"מילים מן השדה הסמנטי  .א

 ):מילים 

 אושר * 

 אהבה * 

 הערכה עצמית * 

 יצירת הרושם הנכון * 

 מקובלות בחברה * 

על התלמיד היה  ("תחבולות ותכסיסי הטעיה"מילים מן השדה הסמנטי  .ב

 ):מילים להביא שלוש  

 פיתוי * 

 בטחות שוואה * 

 אשליות * 

 צרכנים מדומים * 

ואיל , צרכניםמיוחסות ל" תחושות חיוביות"מן השדה הסמנטי המילים  .ג

מיוחסות " תחבולות ותכסיסי הטעיה"מן השדה הסמנטי המילים  

 .מפרסמיםל 

לפיה , שדות הסמנטיים מדגיש ומוכיח את טענת הכותבתהשימוש בשני ה .ד

, העובדה. הפרסומת יוצרת צרכים מדומים ומגבירה את הצריכה לשמה 

שיוצרים אצל הצרכן " תחבולות ותכסיסי הטעיה"שהפרסומאים נוקטים  

ממחישה את טענת הכותבת לפיה אנו צורכים בעיקר , תחושות חיוביות 

 .דווקא בשל צורך ממשי-בהשפעת הפרסומת ולאו 
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 6שאלה תשובה ל

 . שורות15ת לכתוב טקסט בהיקף של /היה על הנבחן

 

 7שאלה תשובה ל

 . שורות15ת לכתוב טקסט בהיקף של /היה על הנבחן

 

 8שאלה תשובה ל

 .אם תפגוש" = כי תפגע" .א

 .עהרו תֹחמֹ, יבךאֹ .ב

 . תשיבנו-כינוי מושא חבור. חמֹרו,  אֹיבך-בורכינוי קניין ח .ג

של האויב דווקא כדי להדגיש את הציווי חמור השור וה אתהפסוק מציין  .ד

מהפסוק משתמע שקל . לפיו צריך אדם לנהוג בצדק אפילו כלפי אויביו 

 .וחומר שחובתו של האדם לנהוג כך כלפי בהמת חברו 

 ".כי תפגע שור איבך או חמרו תעה "- 1חלק  .ה

 ".השב תשיבנו לו "- 2חלק  

 . החלק הראשון הוא משפט תנאי המתאר את האירוע 

 .החלק השני הוא הוראה כיצד יש לנהוג במקרה זה 
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Avi
הערה
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Avi
הערה
None שהוגדרה על ידי Avi
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 9שאלה תשובה ל

    ב        א

 ש בידם    י ש  וכך הם מפגינים  , יקרותסחורותיותר ויותר בני אדם קונים 

 פסוקית מושא

 

 .נתפסות כמדד להצלחה    ה  ,אפשרויות כלכליות

לוואיפסוקית 

 : הסוג התחבירי של המשפט הוא *

 מורכב מעיקרי פשוט -'איבר ב,  פשוט-'איבר א. משפט מאוחה משני איברים 

 .מעקרי פשוט ומפסוקית לוואי פשוטה:  מושא מורכבתומפסוקית 

 :הצירופים המודגשים בקו הוא/ התפקיד התחבירי של המילים *

 מושא - סחורות 

 נושא - אפשרויות כלכליות 

 

 10שאלה תשובה ל

 פסוקית תנאי: תפקיד הפסוקית המסומנת הוא .א

 :הצירופים המודגשים בקו במשפט הוא/ התפקיד התחבירי של המילים 

 תיאור אופן - בהתאם לתכתיבים*  

 נשוא מורחב - אעלול למצו*  

 . פסוקית נושא:תפקיד הפסוקית המסומנת הוא .ב

  :ת לניסוח המשפטות נוספיואפשרו .ג

לול הוא ע,  אדם אינו נוהג בהתאם לתכתיבים של המפרסמים  כאשר .1 

 .למצוא את עצמו כמעט מנודה  

 זמןפסוקית 

עלול למצוא , אינו נוהג בהתאם לתכתיבים של המפרסמים  ש אדם .2 

 .עצמו כמעט מנודהאת   

 ואילופסוקית 

הוא עלול , מפני שאדם אינו נוהג בהתאם לתכתיבים של המפרסמים .3 

 .למצוא את עצמו כמעט מנודה  

 סיבהפסוקית 
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 11שאלה תשובה ל

 .הסגרהתפקיד התחבירי המשותף לכל המילים המודגשות בקו הוא  .א

תפקידן הרטורי של ההסגר הוא להמחיש ולהדגיש את טענת הכותבת באשר  

המאפיינות את הדרך שבה פועלים , להבטחות השווא ולמכירת האשליות 

 .המפרסמים 

 .שהם מציעים : היא1הפסוקית במשפט  )1( .ב 

 . שהייתה גלומה בפרסומת: היא2וקית במשפט הפס   

  כי כל אמירה מילולית הייתה : היא3הפסוקית במשפט    

 .מחייבת אותו להתעמת עם הסכנות שבעישון   

יות שיש להן תפקיד תחבירי זהה הן הפסוקיות שתי הפסוק )2(  

 .תפקידן התחבירי הוא פסוקית לוואי, 2- ו1שבמשפטים    

 . פסוקית סיבהאי ה3מספר  במשפטפסוקית ה   

כל אמירה מילולית הייתה מחייבת את המפרסם להתעמת עם  )3(  

, לכן בפרסומות למותג מסוים של סיגריות, הסכנות שבעישון   

 .המפרסם תצלום של נופים פתוחים הציג , לדוגמה   

 12שאלה תשובה ל

במעמד , תבהערכה עצמי, באהבה, באושר - 1החלק הכולל במשפט  )1( .א

      גבוה     

 מיקומו, אריזתו, אופן עיצובו,  המותגמחיר - 2החלק הכולל במשפט   

  שלוהפרסומת     בחנות ו     

 בקבוקים ותוויות, פחיות, קופסאות - 3החלק הכולל במשפט   

 מושא= צרכים מופשטים  - 1הביטוי המכליל במשפט  )2( 

 ורהתמ= הכול  - 3 המכליל במשפט ביטויה  

 המשרד בחר :  משרד הפרסוםבחירת )1( .ב

     המשרד נבחר     

 . הייתה מוצלחתבחירת משרד הפרסום את עובדיו. א )2( 

 .י הועדה הייתה מוצלחת"בחירת משרד הפרסום ע. ב  

 :או  

 .ובחירה זו הייתה מוצלחת, משרד הפרסום בחר. א  

 .ובחירה זו הייתה מוצלחת, משרד הפרסום נבחר. ב  
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 13שאלה תשובה ל

 .אוגדהתפקיד התחבירי המשותף של המילים הוא  )1( .א

כ מלשון -ר-שבשפה העברית מקורה בשורש צ,  הצרכנותהשתנתהכך  )2( 

 .למשהו אחר" צריך"  

 .לוואי) = 1משפט (להפיכת  .ב

 .נשוא) = 1משפט (הפיכת  

 .נושא) = 2משפט (מהפכה  

 . חלק מתיאור זמן כולל) =3משפט (לאחר מהפכה התעשייתית  
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 14שאלה תשובה ל

      ע-נ-מ  -ָמנּוע .א

 מ-ע- פ-פועם  .ב

 ה/י-ר- ש- השריה  .ג

 ר-ט- נ-מטרה .ד

 צ-ר- מ-להמריץ .ה

 ס-ו- נ-מנוסה .ו

 ה/י-ר- מ-להמרות .ז

 

 15שאלה תשובה ל

 ה/י-ד-נ )1( .א

 פועל )2( 

 נפעל )3( 

 ה/י-ד-י ) 4( 

 פיעל )5( 

 ִנְרֶאה .ב

 

 

http://www.geva.co.il

 



 

 

http://www.geva.co.il

 

Avi
תיבת מלל

Avi
תיבת מלל

Avi
תיבת מלל

Avi
תיבת מלל



 16שאלה תשובה ל

 פיעל )1(

 פיעל )2(

 התפעל )3(

 הפעיל ) 4(

 הופעל )5(

 נפעל )6(

 

 17שאלה תשובה ל

 מענה )1( .א

 נותָעלֵה )2( 

 צליחהִה )1( .ב

 שּכְֹרִי )2( 
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 18שאלה תשובה ל

 .מנהלן, פרסומאי: צורן סופי+ בסיס  )1( .א

 .בנאי, יצרן, מפרסם: שורש במשקל  

 בעלי מקצוע )2( 

 בעל תכונה )3( 

 ).הוא צרך( שם פעולה בבניין קל -שורש במשקל ְקִטיָלה= צריכה  .ב

 תּוX+  צרכן -צורן סופי+ בסיס = צרכנות  

  מציינת שם תואר יXסיומת . מוצר ַחְקָלִאי .ג

 

 19שאלה תשובה ל

 עינית, אפשרות, דבורית, משמעות .א

 משמעות,  אפשרות-הפשטה .ב

 עינית,  דבורית-כלים 

 

 20שאלה תשובה ל

 ה/י-ל-נ )1( .א

  מחזה-מראה  )2( 

 צורן סופי+  בסיס  -ראותן  )3( 

 התחזות, חיזוי .ב
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