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  בתחביר  דף עבודה

 לפניך זוגות משפטים, ובהם מילים מודגשות. קבע מהו התפקיד התחבירי בכל אחד מהמשפטים.

 במתמטיקה הייתה מרכזית.מצוינות  על ההחלטה. II  .במתמטיקה כמרכזיתמצוינות  עלהחליט  שר החינוך.I .א

 .     הבנהב בציורים המופשטיםהתבוננו . II  . ההבנב של שינוי התנהגות תלויה היכולת. I .ב

 .ספקנים בדרך התנהלותם יוה ההורים. II    .ספקות בדרך התנהלותם היו להורים. I .ג

 .צלחההאין  בלי קושי .שתי אפשרויות().בישראל רביםמאמצים  השקענו .II. אחידה אינה בישראלתכנית הלימודים . I .ד

 ילים המודגשות.סווגו את המשפטים, תחמו במידת הצורך)במחובר/במורכב(, ונתחו תחבירית את המ לפניך ארבעה משפטים.

 .ציין מהו הקשר הלוגי במשפט

I.  במשרד החינוךרבים  גורמים במשך שניםמשרת ה כליהוא  בישראללבגרות  נתוני הזכאותעגל הזהב של . 

II. והאיכות ירדה. -עלו  לבגרות שיעורי הזכאות 

III.  לבגרותהזכאות  שיעוראת  להכפילהם הצליחו  האחרונותשבמשך חמש השנים  מפניאת צוות המורים  ושיבח. 

IV.  חרף ההשקעה בכייה לדורותהלמידה תהיה  מאיכותלבגרות המתעלמת  שיעור הזכאיםשימת הדגש על . 

 לפניך זוגות משפטים. חבר כל זוג למשפט אחד בקשר לוגי מתאים. ציין מהו הֶקֶשר הלוגי.

 .מספר הזכאים הלך וגבר. II  .העלאת שיעור הזכאיםהשקיעו ב. I .א
_______________________________________________________________ 

 .מורים רבים אינם משתמשים בטכנולוגיה בהוראתם. II . חידשו את כל הציוד הטכנולוגי .I .ב
______________________________________________________________ 

 .ההצלחה בקרב האקדמאים תלך ותגבר אף היא. II.           תשקיעו מאמצים באיכות הלימוד בתיכונים. I .ג
______________________________________________________________ 

 לפניך משפט מורכב.

השיח החינוכי הופך לשיח של שיתוף התלמיד חינוך, ב שמעותילאנשי חינוך רבים בארץ המעוניינים בשיפור מאחרונה ל      

  בתהליך הלמידה.

 את הנושא והנשוא בכל אחד מחלקיו.העתק את הפסוקית שבו, ותחם  .א
____________________________________________________________________________ 

  תכליתקשר של  .2. קשר של תנאי 1נסח את המשפט כמשפטים מסוג כלשהו, כך שיתקיים בהם:  .ב

1_________________________________________________________________________. 

2__________________________________________________________________________. 

 ג. העתק מן המשפט: מושא_______, תיאור_____________, לוואי____________, אוגד________

 דה נעימה ובהצלחה בבחינה!!!עבו  

 נורית שהרבני                                                                                                                                              

 



 משפטים.לפניך זוגות משפטים, ובהם מילים מודגשות. קבע מהו התפקיד התחבירי בכל אחד מה

 במתמטיקה הייתה מרכזית. לוואימצוינות  על ההחלטה. II  .במתמטיקה כמרכזית מושאמצוינות  החליט על שר החינוך.I .ה

 .     תיאור אופןהבנה ב התבוננו בציורים המופשטים. II  . מושא הבנהבהיכולת של שינוי התנהגות תלויה . I .ו

 .ספקנים בדרך התנהלותם אוגד היו. ההורים II    ספקות בדרך התנהלותם.נשוא  היו להורים. I .ז

.) שתי ת.מקום/מושא  בישראל רביםהשקענו מאמצים  .II. אחידה אוגד אינה לוואי בישראלתכנית הלימודים . I .ח

 .הצלחה נשואאין  ת. תנאי בלי קושי אפשרויות(.

 ונתחו תחבירית את המילים המודגשות.לפניך ארבעה משפטים. סווגו את המשפטים, תחמו במידת הצורך)במחובר/במורכב(, 

 .במשפט הקשר הלוגיציין מהו 

V. 1. ת.מידה  במשך שניםמשרת ה (לוואי.)פ. 2 נשוא כליהוא  לוואי בישראללבגרות  לוואי נתוני הזכאותעגל הזהב של 

 מורכבמשפט  .לוואי במשרד החינוךרבים  מושא גורמים

VI. .ויתור והסתייגותקשר לוגי:   משפט מחובר והאיכות ירדה.  ב.–עלו  לוואי לבגרות שיעורי הזכאות א 

VII.  1.לבגרותהזכאות  שיעוראת  להכפילהם הצליחו  האחרונותבמשך חמש השנים ש מפני.2את צוות המורים  ושיבח.  

 משפט מורכב; פ. סיבה

VIII. 1. נשוא בכייה לדורותתהיה  .1לוואיפ. הלמידה מאיכותמתעלמת ה. 2 לבגרות  לוואי שיעור הזכאיםשימת הדגש על 
 ויתור והסתייגות מורכב;  חרף ההשקעה.

 לפניך זוגות משפטים. חבר כל זוג למשפט אחד בקשר לוגי מתאים. ציין מהו הֶקֶשר הלוגי.

 סיבה ותוצאה                           .מספר הזכאים הלך וגבר. II  השקיעו בהעלאת שיעור הזכאים.. I .ד
 .הזכאים, לכן מספר הזכאים הלך וגברהשקיעו בהעלאת שיעור 

 .מורים רבים אינם משתמשים בטכנולוגיה בהוראתם. II.  חידשו את כל הציוד הטכנולוגי. I .ה
 ויתור והסתייגות .חידשו את כל הציוד הטכנולוגי, למרות זאת מורים רבים אינם משתמשים בטכנולוגיה בהוראתם   

 .ההצלחה בקרב האקדמאים תלך ותגבר אף היא. II.           תשקיעו מאמצים באיכות הלימוד בתיכונים. I .ו
 תנאי .ההצלחה בקרב האקדמאים תלך ותגבר אף היא תשקיעו מאמצים באיכות הלימוד בתיכונים, אם   

 לפניך משפט מורכב.

 של שיתוףהופך לשיח  החינוכיהשיח  .1,מעוניינים בשיפור משמעותי בחינוךה .2בארץ רבים חינוךלאחרונה לאנשי .1      

 . בתהליך הלמידה התלמיד

לשיח של שיתוף התלמיד  =נושאהשיח החינוכי את הנושא והנשוא בכל אחד מחלקיו.העתק את הפסוקית שבו, ו תחם .ג
 נשוא +נושא)בעיקרי( מעוניינים=  = נשואבתהליך הלמידה

 

  תכליתקשר של  .2. קשר של תנאי 1נסח את המשפט כמשפטים מסוג כלשהו, כך שיתקיים בהם:  .ד

 אם מעוניינים בשיפור משמעותי בחינוך, השיח החינוכי צריך להפוך לשיח של שיתוף התלמיד בתהליך הלמידה..1

 השיח החינוכי צריך להפוך לשיח של שיתוף התלמיד בתהליך הלמידה. כדי שהשיפור בחינוך יהיה משמעותי,.2

 הופך ____________, אוגדלוואי, ונהלאחר , תיאורלאנשי חינוך ג. העתק מן המשפט: מושא

 עבודה נעימה ובהצלחה בבחינה!!!  

 נורית שהרבני                                                                                                                                              



 


