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קל וחומר בלשון

א.
ב.
ג.
ד.

ַארבַּ ע עָ ָשר.
ַארבַּ ע עֶ ְש ֵרה ְ /
דני גר ברחוב איינשטיין ְ
לעיר הזאת הגיעו בשנה האחרונה חֲ מֵ ֶשת אֲ ל ִָפים  /חֲ ִמ ָשה אֶ לֶף
עולים.
קניתי אתמול ָשלוֹש ְ /שלו ָֹשה זוגות נעליים.
ההורים של חברי מתלבטים אם לתת לו לצאת לטיול .אני לא אצא

בלעדיו  /בלעדוֹ.
ָ
ה .אם נצא לטיול נרצה לשאול ִמ ְמכֶ ם ִ /מכֶם את האוהל.

בקרוב תתקיים תצוגת האופנה השנתית ה _______________ )55(-של
בית הספר .תלמידי כל המגמות עובדים שעות ארוכות ומכינים את
האירוע .נותרו ( ________ )4שבועות עד לערב המיוחל .תלמידי מגמת
תכשיטנות סיימו כבר את עיצוב התכשיטים ל _______ )3(-השמלות
המובילות .בערב כזה מתממשים כל החלומות של מעצבי האופנה .היחס
(כלפי) _________ הוא יחס ש כבוד ושל הערכה על עבודתם.
לפעמים משאירים מעצבי האופנה את ציורי הדוגמאות (אצל) ________,
ולפעמים הציורים עוברים לרשות בית הספר.

הספורטאים שלנו היו מרוצים ,כי השופט היה הוגן כלפם  /כלפיהם.

לדודיי היה יום נישואים ,והתכוונתי לבקר ______ (אצל) ביום זה.
בניסיון להפתיע רציתי להזמין (בשביל) _____________ משהו מיוחד.
ראיתי בתערוכה ( _______ )5תמונות שמצאו חן בעיניי .רציתי לקנות
(_____ )1מהן ,אבל אמרו לי שהצייר יהיה רק בצהריים .קראתי בתקנון
בסעיף ( __________ )3שאפשר להזמין את התמונה ולבקש לשמור
אותה כמה ימים .עשיתי זאת ,וקניתי אותה לדודיי בשמחה רבה.

א .מעצבי האפנה החליטו השנה לא לבקש ממכם  /מכם עזרה.

ב.
ג.
ד.
ה.

המעצבים יודעים שבלעדיהם  /בלעדם החגיגה הזו לא הייתה מתקיימת.
עשרים ואחת אלף  /עשרים ואחד אלף חולצות נשלחו לכל רחבי העולם.
מתוכנן בגד מיוחד בעל שלושה  /שלוש ריחות שונים.
עליכם לסכם עמודים שניים ,חמישה ושמונה עשר /

שתיים ,חמש ושמונה עשרה.

א.
ב .צפינו במשחק הכדורסל אצלהם  /אצלם בבית.
ג .שלושת  /שלוש /שלושה המדליות הסבו כבוד רב לשחיינית הישראלית.
ד .ב -חמישה עשרה  /חמש עשרה  /חמישה עשר באפריל נערך משחק
הכדורסל בין הישראלים לספרדים.
ה .ביום העצמאות ה -חמישים ושישה  /חמישים ושישי למדינה
הודלקו שתים עשרה  /שנים עשר מַ ּשואות בידי ספורטאים.

בכל שנה ,לקראת ערב יום העצמאות ,נבחר נושא לאומי אחד וְ (על פי) _______
נבחרים ( ______________ )15נציגים או יותר ,אשר מדליקים בטקס המרכזי
( ______________ )15משואות כמספר שבטי ישראל.
הנושא שנבחר בשנת תשס"ד הוא הספורט .ההודעה על הנציגים הנבחרים
התפרסמה ב ______________ )11( -בחודש מארס על ידי יושבת ראש הוועדה
הציבורית .בטקס המרכזי של יום העצמאות ה __________ )55( -של מדינת
ישראל הדליקו את המשואות ספורטאים מצטיינים או אנשים שתרמו לספורט
במדינה .בכך הפגינה המדינה כבוד ויקר (כלפי) _______.

לאה ישלח  /קל וחומר בלשון

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

שיקום הנחל מתנהל באיטיות ,אבל בלעדו  /בלעדיו מצב הנחל היה בכי רע.
אנשי המשרד לאיכות הסביבה פגשו את נציגי הארגונים הירוקים .הם עמדו
מוליהם  /מולם והציגו את התכניות.
עשר  /עשרת /עשרה מיליון שקלים קוצצו מתקציב שיקום הנחלים.
שלושת  /שלוש  /שלושה הנחלים שהזכרנו ,יש לגבם  /לגביהם
תכניות שיקום מפורטות.
מחיר כנסיה למבוגר בשמורה הוא
חמש עשרה  /חמישה עשר  /חמישה עשרה שקל.

ל"נחל התנינים" נוסעים בכביש מספר (__________ )4שהוא כביש תל-
אביב חיפה הישן .לאחר הגשמים של שנת (____________ )1991
_____________ התגלה שם במקרה מפעל מים עתיק .בנחל יש דגים
וצַ בִּ ים מיוחדים .ניתן לקרוא (אודות) _____________ באתר האינטרנט
"נחל התנינים" .בכל יום מתקיימים שם ( _______ )3ביקורים מודרכים.
המבקרים יכולים לפסוע על הגדה ,והצַ בִּ ים השוחים בנחל "יציצו" (לעבר)
___________.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

כל ילד וכל ילדה ראויים ליחס הוגן כלפם  /כלפיהם .
ילדים ,אל תתנו לאיש לרמות אתכם  /אותכם .
בסעיף שבעה  /שבע באמנה לזכויות הילד מדובר על זכאות הילד
לאזרחות.
בעשירי  /בעשרה בדצמבר  8491קיבל האו"ם את ההכרזה בדבר זכויות
האדם.
חשוב שנתרום לפחות עשרים וחמישה  /עשרים וחמש שקלים לקרן.

( ________ )5הביטויים "זכויות הילד" ו"טובת הילד" מביעים את דאגתה
של החברה לילדים ואת יחסה (כלפי) __________" .טובת הילד" היא עניין
תלוי תרבות וזמן .במאה ה , ______________)11( -למשל" ,זכויות הילד"
לא היו עניין ציבורי ,ואילו בימינו המבוגרים טרחו להגדיר אותן באמנה
בינלאומית ,והיא אמורה להתממש (על-ידי) _____________.
בזכות האמנה יש סיכוי שבמאה הנוכחית יֵרד אחוז הילדים המועסקים
בעבודות קשות אל מתחת ל ______________ )91( -אחוזים.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

התושבים גילו שהתקינו על ידיהם  /על ידם אנטנות סלולריות.
נציג ועד הבית אמר שאצלהם  /אצלם אין אנטנה על הגג.
שלושת  /שלושה  /שלוש האנטנות שבשכונה מוסתרות היטב.
בעשרים ושישי  /בעשרים ושישה  /בעשרים ושש בחודש יתקיים
דיון בנושא מיקום האנטנות.
גם שבעה אחוז  /שבעה אחוזים  /שבע אחוז של קרינה הם מסוכנים.

התושבים בשכונה גילו שהתקינו (על יד) ___________ אנטנות
סלולריות ___________ )1( .האנטנות שהותקנו מהוות סכנה חמורה
עבור התושבים ,ולכן יתקיים דיון בבית המשפט (לגבי) ___________

ב ___________ )5( -בחודש .נציגי השכונה מקווים ש (בשביל)
__________ יהיה זה סוף הסיפור.

לאה ישלח  /קל וחומר בלשון

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ארבעה  /ארבע  /ארבעת משרדי ממשלה פועלים בנושא זיהום האוויר.
משרדים אלה  -לגבם  /לגביהם הנושא עומד בראש סדר העדיפויות.
שבעה  /שבע  /שבעת מערכות הטיהור החדשות נקנו ע"י חברת החשמל.
צריך להקים בתי ספר במרחק של
שלוש מאות ועשרה  /שלוש מאות ועשר מטר מן המתקנים.
ההחלטה על שינוי המיקום התקבלה במועצה ובעקבותה  /ובעקבותיה
נבנה בית הספר מחדש.

ילדים הגדלים באזורי הפינוי ,ככל הנראה חרדים מאוד למצבם( .עבור)
_______ סוגיה זו היא משמעותית ביותר ,ו(בגלל) _______ הם נמצאים
במצב של חוסר וודאות .כשילד מצייר ( _____ )5דלתות בכניסה לביתו או
( _______ )3גדרות עבות ,הוא מצוי במצוקה .במשך (_________ )5
החודשים האחרונים כל סביבתם עוסקת בנושא הפינוי ,והדבר גורם לערעור
בטחונם.

משרדי הבריאות ואיכות הסביבה מפרסמים שוב הנחיות שניתנו בעבר

א .שלושה  /שלושת  /שלוש השפות האלה הן שפות עתיקות.

(על ידי) __________ בעניין הריחוק ממכוני טיהור השפכים .המשרדים

ב .ארבעה  /ארבע אחוזים מן המילים במגילת העצמאות הן מלשון ימה"ב.
אנו מזמינים אתכם  /אותכם ליום עיון בנושא תולדות הלשון.

מציינים שהוחלט על מרחק של ( __________________ )505מטרים לפחות

ג.

בין מתקני טיהור לאזורי מגורים .חלק מן הרשויות המקומיות אינן מתרגשות.

ד .ההרצאה תתקיים באולם מספר חמישה /חמש .
ה .את דמי הכניסה יגבו ממכם  /מכם בכניסה.

(עבור) _________ עוד כמה מטרים אינם כה חשובים .הן בכל מקרה
מעוניינות לבנות בקרבת מכוני הטיהור את ( _______ )3המרפאות החדשות
שתוכננו בעבר _________ )5( .משרדי הממשלה פועלים למנוע זאת.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אנו מבקשים מכם  /ממכם לצייר בית.
יש לצייר דלת בכניסה לבית בלעדיה  /בלעדה הציור אינו שלם.
הילד צייר שני  /שתי דלתות בכניסה לבית.
ציירנו במשך חמישה עשר  /חמש עשרה  /חמישה עשרה דקות.
שלוש  /שלושת הבנות ציירו בית ,שמים ושמש.

ביום העיון האחרון שמעתם הרצאה בנושא "התפתחות הלשון העברית".
אנו שמחים להזמין (את) ____________ ליום עיון נוסף שיתקיים
ב ______ )1(-בינואר ( .________________ )5001ההרצאה המרכזית
תתקיים באולם מספר ( ________ )5ותתחיל בשעה (.__________ )1
דמי הכניסה ייגבו (מן) _______ בכניסה .אנו מקווים שתבואו ותיהנו.

לאה ישלח  /קל וחומר בלשון

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הוועדה התכנסה בשני  /בשניים  /בשתיים ביולי.
הוועדה דנה בשש  /בשישה  /בששת הסעיפים.
כל משתתף נדרש לשלם עשרה  /עשר שקלים.
נדרשת הסכמה ,שבלעדה /בלעדיה לא יוכלו להתקדם בדיון.
אחד המשתתפים הציע כמה הצעות ,אך העמדה של שאר המשתתפים
כלפָ ן  /כלפיהן לא הייתה ברורה.

א.

ב.
ג.
ד.
ה.

בשנת  ___________________________________ 1995יזם אונסקו
את "האמנה להגנה על מורשת עולם".
במסמך יש ( _______ )5הנחיות ליישום האמנה.
הצלבנים בנו בממלכתם מבצרים ומצודות ,ושליטים ממדינות רבות התארחו
(אצל) ___________.
אנו מזמינים (אתכם) ________ להשתתף בפסטיבל.
בקיץ האחרון ביקרו בעיר ( _____________________ )11,000תיירים.

הוועדה התכנסה כדי לדון ב ( _______ )5הסעיפים הראשונים מבין

א .כשהם היו בני ( _____________ )15ארגנו לכבודם מסיבה גדולה.

ה __________ )10(-שהוגשו לעיונה .בישיבה הועלו כמה הצעות ,אך

ב .ב _____________ )13( -בחודש נבקר בתערוכה.

עמדת החברים (כלפי) __________ לא הייתה ברורה .הוועדה החליטה

ג .חברותיי היו אצלי ,ולמחרת אני הלכתי לבקר (אצל) ___________ .
ד .הוריי יעשו בשבילי הכול .גם אני אעשה (בשביל) _________ הכול.

להתכנס שוב ב __________ )5(-ביולי .אחד החברים הודיע שלא יוכל
להגיע במועד זה ,ועל כן תיאלץ הוועדה להתכנס (בלעדי) __________.

א.

ב.
ג.
ד.
ה.

השקל החדש הוכנס למחזור ב ( _________ )4בספטמבר
.___________________________________ 1995
בשנת ( _______________ )5004הונפק מטבע מיוחד לחנוכה בעל
( ______________ )15צלעות ,ובו חנוכייה.
בשנות ה 49-החלה אוסטרליה להשתמש בשטרות מפלסטיק,
ו(בעקבות) ___________ החליפו עשרים מדינות את שטרות הנייר שלהן.
במהלך היום גילו ( ________ )3הקופאים שטרות מזויפים ודיווחו על כך
למנהלת החנות.
בררה.
אספני מטבעות מוכרים את אוסף המטבעות שלהם רק מחוסר ֵ
(בשביל) _________ אוסף זה הוא בעל ערך רגשי רב.

לאה ישלח  /קל וחומר בלשון
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