
        
  

 

 שלבי הניתוח:

 

ִרים  ! אם מצאת, מילות חיבור )ְו , או , אלא...( )של  ו' "קטנה" הם  דוק האם ב -*  חפש ַקשָּׁ  

 

    [(מחובר)מאוחהשל משפט ] ו' "גדולה"או                     "מגרפה"מבנה  של         -חלקים כוללים

 

ִרישלא תשכח את המבנה הכולל. לעצמך הקבלה כדי  סמן ו' "קטנה"* אם מצאת   סווג -ם* אם לא מצאת ַקשָּׁ  

(  משפט כוללסווג כמשפט פשוט בעל חלקים כוללים ) – רק  ו' "קטנה" כמשפט פשוט . *אם מצאת     

 

(מחובר)מאוחהסווג כמשפט  – ו' "קטנה"וגם  ו' "גדולה"או גם  ו' "גדולה" רקאם מצאת *   

יש  לפיכךום" יצאו בהצהרות מנוגדות על מטרת מוזיאון השואה החדש, הנהלת "יד ושו למשל: משרד החוץ    

([ מחובר)מאוחהלדון מחדש על נאומי הפתיחה של המוזיאון. ]המשפט               

( פשוטאיבר ב': יש...הסוף ) משפט  (משפט כוללאיבר א': משרד... החדש)    

ו'( וכ שאף על , במי ש, מה ש, מי ש) ירוף שצ/ש  שיעבוד )של משפט מורכב(: סימן מסימני ה ם מצאת* א  

,אם כי  כי...(  לו,אילוודומיו ) אם     

 או   מילת שאלה )האם ,מדוע, לאן וכו'( לא בראש משפט  למשל:התברר לי לאן נסעו החברה'.

לומדים בכיתתי נחמדים מאוד.ה למשל: התלמידים  ה' הזיקה )ה=ש(  או  

או ציטוט )דיבור ישיר( למשל: התלמיד התלונן בפני ההנהלה "לא התחשבו  בי כלל"  .                           

 כנראה , יש פסוקית/יות ואם יש רק  שיעבוד -  סווג כמשפט מורכב .

מורכביברים אחד/יותר מהא -ובתוכו  מאוחה לפניך משפט  -וגם שיעבוד  ו' "גדולה"  * אם מצאת גם   

.מאוחה אחת/יותר מהפסוקית/יות  –תוכו וב  מורכבלפניך משפט   או      

הם.בהמחקר לא דן שעדיין קיימים בתרבות זו צדדים  אךלמשל: שרידי התרבות הפניקית נחקרו ביסודיות ,   

בתוכו:מורכב הסוף=  פשוט. איבר ב': מ אך עדיין... איבר א': משרידי...ביסודיות = מאוחה :  המשפט כולו   

  )לוואי( פשוטה. פסוקיתהסוף= המחקר...ש: מ2פשוט. חלק  : מעדיין...צדדים=עיקרי1חלק 

להיפך,כאמור.-ולפעמים  

*רק לאחר שסיווגת ואם צריך )במאוחה ובמורכב( תחמת לאיברים/חלקים וקבעת את סוגם,רק אז עליך 

לעבוד לפי עקרונות הניתוח של המשפט הפשוט. לשתי מטרות: א. קביעת התפקיד התחבירי של מילים 

מסומנות.)רק בתחום החלק ,שאליו הן שייכות( ב. לקביעת התפקיד התחבירי של פסוקית/יות כלומר ניתוח 

 העיקרי וקביעת הקשר בינו לבין הפסוקית/יות. )פירוט בדף העקרונות(.

 


