
 בדרך אל האושר. –פתרון חלק הלשון בבגרות נבצרים קיץ תשפא 

 אתר מילימילים

7. 

 עשרים ושישה

 מאה חמישים וארבע

 אחת

 עשר

 שש

 שנים עשר

 שלושה עשר אלף

 חמשת

 עשרה

 שמוֶנה עשרה

 

8 . 

 ב.-א

 . מורכב "משום שהעובד מרגיש שמתייחסים אליו כאל משאב". פסוקית תיאור סיבה.1משפט 

 . פשוט.2משפט 

 איחוי. אבר א עד "לעובד", אבר ב החל מ"כידוע".. 3משפט 

 ג. הסגר. מציין את מקור הדברים. כידוע.

ד. אם אנשים אינם מאושרים בעבודתם הנוכחית, הם לא יהיו מאושרים גם בעבודה הבאה 
 שלהם.

 

9 . 

 .4, 3, 1א. 

 .4ב. 

 עובד: שם עצם. מאושר: שם תואר. מקפיד: פועל.ג. 

 יעילות וביצירתיות. חוויה או רגש.ופרנסה. בכסף  – 1ד. 

 ברירה. .4 – 2    
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10 . 

 זיכרון של הסבל. הוא בסך הכול א. אושר

 השוואה. – 1ב. 

 אולם – 2    

 לוואי. –בעבודה  לוואי. –האושר  נושא. –סוגיית  לוואי. –זמן. האחרונות תיאור  –ג. בשנים 
 לוואי. –כבות מור מושא. –שאלות  נשוא. –מעוררת 

 

11 . 

 מאתגרת, עבודה בת ביצוע ועבודה משמעותית בעיני העובד.עבודה  – 1א.  

 תנאים.שלושה  – 2     

 מושא. – 3     

. שלושת התנאים לכך שעובד יהיה מאושר במקום עבודתו הם עבודה מאתגרת, עבודה בת 4     
 ביצוע ועבודה משמעותית בעיני העובד.

 .2 אפשרות – 1ב. 

 מושא. פסוקית תיאור ויתור. פסוקית לוואי.פסוקית  – 2    

 

12. 

 א.

 הם צעירים בני עשרים וחמש ופחות.z-דור הבני  – 1

 נולדו לתוך עולם טכנולוגי. z-דור הבני  – 2

 בנוגע לציפיות שלהם מן העבודה. ות חדשותסמביאים עימם תפי z-דור הבני  – 3

 קשים לעבוד תחת לחץ לעומת המבוגרים מהם.מת zדור בני  – 4

ב. ד"ר אורית שמאי, מרצה בחוג למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה, טוענת כי ככל שעובדים 
מאושרים יותר, כך ביצועיהם בעבודה טובים יותר. לטענתה של שמאי, מנהלים צריכים לשאוף 

דים לצורכיהם ולהנהגת להגברת האטשר של עובדיהם, לדאגה לרווחתם, להתאמת תנאי העוב
 מדיניות התואמת את נטייתם ואת כישוריהם.

  



13. 

 הבניין השורש הפועל

 התפעל י/ה-נ-ש משתנה

 נפעל ד-ל-י/ו נולדים

 קל א-צ-מ מצויים

 הפעיל א-י/ו-ב מביאים

 קל ע-נ-מ מנעו

 פועל ר-ג-ת-א מאותגרים

 הופעל ל-ט-נ מוטלות

  

 עבר –מנעו ב. 

  

14. 

 טוי   – 1א. 

 מ פיעל-י/ו-ר – 2    

 ב. 

 התפעל פיעל הפעיל נפעל פעל

 פרישתם
 שיבתם

 הענות
 השגת
 האצה

 פרסום
 דימוי

 הזדמנות

 

 מילוי.-היוועדות. מילא-ג. נועד

 

15. 

 פיעל - 1א. 

2 - 

 תהמיצ תציתי מתמצתת 

 י/ה-צ-מ ת-י-צ ת-צ-מ-ת שורש

 למצות לציית לתמצת שם פועל

 

 ב. שורש, זמן, גוף.

 עצם.שם  –עובדים  תואר. –נפוצה  פועל. –ערים  תואר. –ג. מובן 



 ןו  ּדד. י  

 

16. 

 תכשיט. - 1א. 

 א. בניין: הפעיל. גוף: מדברים.-י/ו-ב שורש: –פועל  נביא: – 2    

 א. משקל: קטיל-ב-נ שורש: –שם עצם                   

 ./נסתרתנוכח –גוף  הפעיל. –מ. בניין -ד-ק שורש: –תקדים: פועל         

 מ. משקל: תקטיל.-ד-שורש: ק –שם עצם                 

 ./נוכחפ. בניין: הפעיל. גוף: נסתרת-ק-נ שורש: –תקיף: פועל        

 קטיל. –פ. משקל -ק-ת שורש: –שם עצם                

 י/ה.-ש-רברבים:  מ.-ש-רביחיד: ב. 

 ג. פעל: נובע. נועץ.

 נפעל: נועץ. נורה.   

 הפעיל: נודה. נוריש.   

 

17. 

 בסיס וצורן סופי. תיקונאי. – 1א. 

 מתקן. – 2   

 על תכונה, ולא משמעות של שייכות.. משמעות המילה מקצוען בהקשר היא ב1ב. 

 תיקייה. –מהות. ספריה -ג. איכות

 ד. שורשית: נעים. מגוון. מנהג.

  מוספית: רקדן. מזגן. נורא.   

 

 מילימיליםאתר  –אורלן  נכתב על ידי יוחאי
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