
 

 
                                                                         9.11.17 

 עקרונות ניתוח המשפט הפשוט

 -טכנית –.      הנושא. מי/ מה )ָצרּוף, כלומר, ללא מילת יחס(   + הנשוא?             1

 הנושא= הידוע    

  -מהותית–האמירה( )עיקר הנשוא= החידוש    
 אני?            בחדרמי +     בחדר. אני למשל:         

 נשוא              נושא                                             

 לפועל?לשם?/ . לאיזה חלק דיבר מתקשר הביטוי הבא לניתוח?   2
 .לירושליםנסע  מחיפהלמשל:  הנער      

 

 .אותי חשבוןמלמדת נחמה לוי שלי, המורה                 לוואי/,               םְלש  ר . אם הביטוי מתקש3

 ו בשם ,אליו הוא נרדף .סוג של לוואי, שניתן להמיר= תמורה                                                        

 

   מושא/,                         עללפו. אם הביטוי מתקשר 4

 תיאור                                                                
 בודקים את ההצרכה בין הפועל לבין הביטוי .אם מילת היחס      

 אתרצה  …על פני…אתלמשל, העדיף מהווה חלק בלתי נפרד מן המשמעות המילונית של הפועל ,)    

  מושא זהו בד"כ*וכו'(  …ב…את האשים …בהתחשב  …עלחשב  …בבחר  …לציפה       

 ארוכותדקות את אהובתו חיבק הוא 

 לעיתים ת' המקום מוצרך*  תיאור )לסוגיו(. זהו בד"כאם אין הצרכה בין הפועל לבין הביטוי   *    

 

 
 -)סימנות' מצב       ת' תכלית    ת' זמן   ת' מקום   ת' סיבה        אופןת'                                                 

 ועל בהווה. מתאר פ                                                                                                                            

 ת עושה הפעולה א                                                                                                                            

 ייתה.(זמן עשת' איכות   ת' כמות  ת' תנאי   ת' ויתור     ת' האמצעי  ת' השוואה  ת' תוצאה          ב             

                                                                                                                       

 )אפשרות לאוגד/שם פועל("מעכבי ניתוח"  *      *       *                                  

 ניתן להמיר אוגד באוגד מסוג שונה! -לבדיקה   האוגד                                                

 

 וגד שליליא                                                                                                                           

 ינה, אינם אא,     הפועל 'הפך'          הפועל 'נעשה'     הפועל 'היה'                אינו, אם אינם נוש -כינויי הגוף

 ילה של 'כן'אם הוא של   במשמעות של קיום לא     שמעות של שינוי והתהוות=אוגד.                                 במ

    קשה אינו ועהמקצ           חרוץ היההתלמיד            נער   הפך /נעשההילד                         בני  הוא הילד

 

                                                  *           *        * 

 הנשוא המרחב                                                  

 

 

 

 ורת ל פועל וצש)צירוף שני פעלים רצופים                    ניבים                  פועל עזר+ צורת מקור             

 יו מהווים יחדו פרידם מקור, שאין מקום לה                                                                               

  (אך חידוש אחד בלבד!                                           חידוש אחד בלבד        

 

 בבחינהעלול להיכשל   הוא        ירד מנכסיו         הוא    על אהבתו שב והצהירהמאהב 

 



 

 עקרונות ניתוח המשפט המורכב                              

 

 

I. זיהוי סימן השעבוד. 

 )יען כי,ודומיו כי( …ודומיו )גם אם, לו, אילו  ִאם' )מי ש, אשר, באשר, למי ש, בכך ש, וכו'(   ש צירופי ה*     

 . הר מש', שאין אחריה נשוא ונושא ,של לוואי זיקה שאינה פותחת פ'וכו'. יש להיז  הואיל וְ ( …גם כי       

 למשל: העץ שבגן לבלב.        

 הזיקה )ה '=ש'(   ה'* 

 לא בראש משפט!() מילות השאלה*     

 ציטוט * 

ר*       אפס ַקשָּ

 

II.  .תחימת הפסוקית/הפסוקיות 
 הגדולה/ פותחת פס' נוספת, הקשורה לאותו אם יש יותר מפס' אחת, צריך לבדוק האם הפס' בתוך הפס'       

 !. שתי פסוקיות נפרדות, שליווני שנים רבות  , שאהיה טיס   הגשמתי את החלוםעיקרי.  למשל         

 

                       פסוקית בתוך פסוקית!, שאהיה טיס ,שיטוס למשימות מיוחדות.    הגשמתי חלום                            

 

III.  זכור! לכל      העיקרי  . ניתוח מלא של החלק הנותר לאחר ניפוי הפסוקית/הפסוקיות*

נת למצוא את התפקיד התחבירי של מ-לכן יש לנתחו עלו ,זוג "  עיקרי-פסוקית יש "בן

 הפסוקית

IV.  .בדיקת היחס בין הפסוקית ל"עיקרי" עפ"י עקרונות ניתוח המשפט הפשוט 
 

 שאתה צודק.  התברר ליר ב"עיקרי" הנֹושא,                   הפסוקית =פס' נושא.                למשל: אם חס*        

 האם אתה צודק.   השאלה היא*    אם חסר ב"עיקרי" הנשּוא                    הפסוקית = פס' נשוא.               למשל:       

 איזה חלק בעיקרי מתקשרת הפסוקית לשם?/ לפועל ?* אם בעיקרי יש נושא ויש נשוא, בודקים ל

 * אם היא מתקשרת לשם בעקרי                      = הפסוקית= פס' לוואי/ פס' תמורה. 

 .התגשם לבסוף, שליווני שנים רבות, החלוםלמשל:    

 בד"כ הפס'= פס' מושא         .   אם היא מוצרכת ע"י הפועל בעיקרי    הצרכה* אם היא מתקשרת לפועל , בודקים       

 , את מה שחלמתי עליו שנים רבות.   הגשמתי לבסוףלמשל:            

 אם היא מתקשרת לפועל , אך אינה מוצרכת,              בד"כ הפס'= פס' תיאור לסוגיו.         

 …פן ) מסוג וויתור(.וכו'או הפס'= פס'לא אגשים את חלומי הנצחי.   למשל:   גם אם אתאמץ מאוד,          

     

 

 שבו הוא מצוי! חשוב לזכור, אם התבקשת לנתח ביטוי כלשהו במשפט, עליך להתייחס אליו רק בתחום החלק ,*

 .נשלח לביתו לנוח, שהעסיק אותי רבות, התלמידלמשל:    

 מהו התפקיד התחבירי של "העסיק"?        נשוא +נושא              

       

 העיקרי /החלק שנותר לאחר ניפוי הפסוקית/הפסוקיות   נשתמש במרקר/ במסגרת .*לסימון 

 ית, *לסימון סימן השעבוד נשתמש במעגל.  בשרטוט המבנה נתייחס תמיד למפרק הראשי, ורק לאחר מכן לחלוקה הפנימ

 אם יש כזאת .  

 

 .ניתוח מהנה, נורית                      

 


