
 שימוש במילות קישור –תרגיל 

 

 או שני חלקים בתוך משפט(.  בכל שאלה מופיעים שני חלקים )שני משפטים

 עליכם לקבוע מהו סוג הקשר ביניהם ולשבץ מילת קישור בהתאם:

 

 החוק החדש משמר את האפלייה והבדלי המעמדות. ________, הכריזה דינה שתתנגד לו. .1

 יש לאפשר נסיעה במהירות מופרזת ________ הדבר נעשה באישור מיוחד. .2

 ____ איני מצדיק את התנהגות הנאשם.איני מתנגד לטענותיו של הסנגור ____ .3

 יש להשקיע בהכשרת אנשי מקצוע, בשיפור התשתיות ________ בצמצום ההוצאות המיותרות. .4

המתנגדים לחוק יטענו כי ההורים אינם יכולים לפקח על ילדיהם בכל עת, ________ הם עסוקים  .5

 בעניינים שונים הדרושים למשפחה כמו עבודה.

 וירקות כתומים ________ תפוז, גזר ומנדרינה. אסנת אוכלת רק פירות .6

 האוניברסיטאות מעודדות סטודנטים לבחור בלימודי יידיש ________ למנוע מצב בו שפה זו תישכח. .7

 יוסי הוא "נמר של נייר", ________ הוא נראה מאיים, אך בפועל הוא עדין ובלתי מזיק. .8

 בדה שפקדה את האזור.ברחבי העיר נחסמו כבישים רבים ________ הסופה הכ .9

 רציתי שעומר ינצח בתחרות ________ הורה רוצה שבנו יצליח בבחינה. .10

 אל לנו להסס ________ יפרשו זאת מתנגדינו כחוסר אמונה בצדקת דרכנו. .11

 אין זה סביר כי המדינה תחוקק חוקים ________ תימנע מאכיפתם ________ אי נעימות. .12

ל אכיפה בכל הנוגע לעבירות תנועה ________ לא תפעל באותה צורה לא ניתן לצפות כי העירייה תקפיד ע .13

 בכל הנוגע לעישון במקומות ציבוריים.

רק במקרים שבהם התנהגות ההורה מעודדת את פשיעת ילדו, במקרה של הזנחה הורית ברורה ________  .14

ה פלילית של במקרים של עבירות חמורות ________ עבירות חוזרות ונשנות, רק אז יש מקום לעניש

 ההורים.

דאגתם של הורים רבים לילדיהם מוצדקת. ________ אני תומכת בחוק החדש שיספק להם אפשרות  .15

 לדעת בכל רגע היכן ילדם נמצא.

מסירת מידע פרטי לרשויות החוק ________ כתובת, טלפון ותמונה, מהווה פגיעה בפרטיות ________  .16

 מסכנת את הבטיחות האישית של כל אזרח.

 _______ מוסדות לימוד רבים, גם האוניברסיטה בעירנו צריכה לספק מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת._ .17

________ היו מגבילים את כמות המוצרים שניתן לייבא באופן פרטי, אנשים רבים היו מנצלים זאת כדי  .18

 לא לשלם מס.

ופים, ________ סבור כי יש איני מתנגד לשמירה על הסביבה, ________ אני תומך ביוזמה לניקיון הח .19

 להטיל חובה זו רק על העבריינים שמותירים זבל בסביבה ציבורית.

 ________ ריבוי מקרי הפשע באזור זה בעיר, החליט ראש העיר לתגבר את סיורי המשטרה. .20

  



 פתרונות

 

 הכריזה דינה שתתנגד לו. לפיכך,החוק החדש משמר את האפלייה והבדלי המעמדות.  תוצאה: .1

 הדבר נעשה באישור מיוחד.בתנאי שיש לאפשר נסיעה במהירות מופרזת  י:תנא .2

 איני מצדיק את התנהגות הנאשם. אךאיני מתנגד לטענותיו של הסנגור  ניגוד: .3

 בצמצום ההוצאות המיותרות. וכןיש להשקיע בהכשרת אנשי מקצוע, בשיפור התשתיות  תוספת: .4

הם עסוקים היות שולים לפקח על ילדיהם בכל עת, המתנגדים לחוק יטענו כי ההורים אינם יכסיבה:  .5

 בעניינים שונים הדרושים למשפחה כמו עבודה.

 תפוז, גזר ומנדרינה. כגוןאסנת אוכלת רק פירות וירקות כתומים הדגמה:  .6

 למנוע מצב בו שפה זו תישכח. כדיהאוניברסיטאות מעודדות סטודנטים לבחור בלימודי יידיש תכלית:  .7

 הוא נראה מאיים, אך בפועל הוא עדין ובלתי מזיק. כלומר,"נמר של נייר", יוסי הוא ביאור:  .8

 הסופה הכבדה שפקדה את האזור. בשלברחבי העיר נחסמו כבישים רבים  סיבה: .9

 הורה רוצה שבנו יצליח בבחינה.כשם ש: רציתי שעומר ינצח בתחרות השוואה .10

 אמונה בצדקת דרכנו. יפרשו זאת מתנגדינו כחוסר שמאאל לנו להסס תכלית )למנוע(:  .11

 אי נעימות. בשלתימנע מאכיפתם  אךאין זה סביר כי המדינה תחוקק חוקים ניגוד וסיבה:  .12

לא תפעל אך/ולא ניתן לצפות כי העירייה תקפיד על אכיפה בכל הנוגע לעבירות תנועה  ניגוד/הוספה: .13

 באותה צורה בכל הנוגע לעישון במקומות ציבוריים.

או התנהגות ההורה מעודדת את פשיעת ילדו, במקרה של הזנחה הורית ברורה רק במקרים שבהם ברירה:  .14

 עבירות חוזרות ונשנות, רק אז יש מקום לענישה פלילית של ההורים. אובמקרים של עבירות חמורות 

, אני תומכת בחוק החדש שיספק להם אפשרות לפיכך: דאגתם של הורים רבים לילדיהם מוצדקת. תוצאה .15

 כן ילדם נמצא.לדעת בכל רגע הי

כתובת, טלפון ותמונה, מהווה פגיעה  כגון: מסירת מידע פרטי לרשויות החוק הדגמה והוספה או תוצאה .16

 מסכנת את הבטיחות האישית של כל אזרח. ואף/וכתוצאה מכךבפרטיות 

מוסדות לימוד רבים, גם האוניברסיטה בעירנו צריכה לספק מלגות לסטודנטים מעוטי השוואה: בדומה ל .17

 לת.יכו

היו מגבילים את כמות המוצרים שניתן לייבא באופן פרטי, אנשים רבים היו מנצלים זאת  אלמלא: תנאי .18

 כדי לא לשלם מס.

סבור כי יש להטיל  אךאני תומך ביוזמה לניקיון החופים,  אדרבה,איני מתנגד לשמירה על הסביבה,  ניגוד: .19

 .חובה זו רק על העבריינים שמותירים זבל בסביבה ציבורית

 ריבוי מקרי הפשע באיזור זה בעיר, החליט ראש העיר לתגבר את סיורי המשטרה. עקב תוצאה: .20

 

 

 


