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  בתחביר  2דף עבודה

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

 .נחוצה הייתה חופשה על כרזה. ההII              .חופשה הכריזה על הממשלה.I .א

 .     צניעותבהחיילים סיפרו על התנהלותם במלחמה . II      .     צניעותהבניכרת  הנהגה ראויה. I .ב

 .סלחני אדםל הפכה. היא II   לאדם ממורמר. ותוא הפכה מסכת חייו הקשה. I .ג

 .באלימות. הם נהגו III .גרמו לנו סבל האלימיםהאירועים . II. אלימים והי ים האחרוניםהאירוע. I .ד

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

 ציין מהו הקשר הלוגי במשפטים. המודגשות.

I. רב השנים לכךך חינוהעל אף  הקשבה לזולתליכולת ה רבים עינימ נעלמתבשנים האחרונות הולכת ו. 

II.  סובלנות.ל הדור הצעיראת  חנךל וכלנ האזרחים יחול בחברה, רק אם התנהגותבשינוי לטובה 

III. יריבינועם  אִמּתית הידברותיוביל לאולי לאֵחר  התייחסותב שינויל גורמתחינוך להקשבה ה. 

IV.  רבים להעצמת מורים. משאביםמשרד החינוך מקצה  כן, לקשה לאחרונה נעשיתמשימת החינוך  

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

 .הצפיפות באולם הייתה רבה. II  הגיעו לאירוע משתתפים רבים מעל המצופה.. I .א
_______________________________________________________________ 

 .הכבאים הצליחו להציל את הלכודים. II כל הפתחים לבניין נחסמו בשל השריפה.  .I .ב
______________________________________________________________ 

 .ניאלץ לקנות פחות עגבניות. II.           התייקרות נוספת במחירי העגבניות חול. תI .ג
______________________________________________________________ 

 לפניך משפט מורכב.

 קריאת ספרים הפכה נדירה. שלהם בכפייתיות המשועבדים למכשיר הטלפון החכםלאנשים שונים ברחבי העולם 

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

 קשר של סיבה  .2שר של תנאי . ק1נסח את המשפט כמשפטים מסוג כלשהו, כך שיתקיים בהם:  .ב

1_________________________________________________________________________. 

2__________________________________________________________________________. 

 אוגד________ג. העתק מן המשפט: מושא_______, תיאור_____________, לוואי____________, 

 עבודה נעימה ובהצלחה בבחינה!!!

 נורית שהרבני                                                                                                                                              

 

 



  תשובון בתחביר 2דף עבודה 

 

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

 .נחוצה הייתה לוואי חופשה על כרזה. ההII              .מושא חופשה הכריזה על הממשלה.I .ה

 .     )אופן(תיאור צניעותבהחיילים סיפרו על התנהלותם במלחמה . II .    מושא צניעותהבניכרת  הנהגה ראויה. I .ו

 .סלחני אדםל אוגד הפכה. היא II   לאדם ממורמר. ותוא נשוא הפכה הקשהמסכת חייו . I .ז

. הם נהגו III .גרמו לנו סבל לוואי האלימיםהאירועים . II. נשוא אלימים והי ים האחרונים. האירועI .ח
 .)אופן(תיאור באלימות

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

I. להקשבה לזולת על אף  נושא היכולתרבים  מושא עינימ חלק מנשו"מ נעלמתבשנים האחרונות הולכת ו
 והסתייגותויתור קשר לוגי:   הסוג: פשוט                                              רב השנים לכך. תיאור)ויתור( ךהחינו

II. 1 .הדור הצעיראת  חלק מנשו"מ לחנךרק אם נוכל . 2האזרחים יחול בחברה,  לוואי התנהגותשינוי לטובה ב 
 תנאיקשר לוגי: לסובלנות       רק אם...: הפסוקית: מורכב הסוג: .מושא לסובלנות מושא

III. 1. מושא הידברותיוביל ל אולי. 1לאֵחר  לוואי התייחסותב מושא שינויל נו+נש גורמתה. 2חינוך להקשבה 
  .לוואי יריבינועם  לוואי אִמּתית
     סיבהקשר לוגי:   לאֵחר ...גורמתה: הפסוקית: מורכב

IV.  .רבים להעצמת  מושא משאביםמשרד החינוך מקצה  לכן ב.  קשה לאחרונה, אוגד נעשיתמשימת החינוך א
 סיבה   מחובר הסוג:מורים. 

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

 )סיבה(                      .הצפיפות באולם הייתה רבה. II  הגיעו לאירוע משתתפים רבים מעל המצופה.. I .ד
  .הצפיפות באולם הייתה רבה לכן הגיעו לאירוע משתתפים רבים מעל המצופה, : מחובר

 .מעל המצופה הגיעו לאירוע משתתפים רביםמפני שהצפיפות באולם הייתה רבה,  מורכב:
 מעל המצופה הצפיפות באולם הייתה רבה. פשוט: בגלל הגעתם של משתתפים רבים

 . הכבאים הצליחו להציל את הלכודים.II. כל הפתחים לבניין נחסמו בשל השריפה.  I .ה
 (ויתור והסתייגותהכבאים הצליחו להציל את הלכודים. )כל הפתחים נחסמו בשל השריפה, על אף ש מורכב:
 הכבאים הצליחו להציל את הלכודים.למרות זאת , כל הפתחים לבניין נחסמו בשל השריפה :מחובר
 למרות היחסמות כל הפתחים בשל השריפה הכבאים הצליחו להציל את הלכודים.  פשוט:

 .ניאלץ לקנות פחות עגבניות. II.           התייקרות נוספת במחירי העגבניות חול. תI .ו
 תנאי() .ניאלץ לקנות פחות עגבניות, אם תחול התייקרות נוספת במחירי העגבניות

 לפניך משפט מורכב.
 קריאת ספרים למכשיר הטלפון החכם שלהם בכפייתיות נושא +נשוא משועבדיםהברחבי העולם  לאנשים שונים

 .נשוא הפכה נדירה נושא
 קשר של סיבה  2. קשר של תנאי 1 ם מסוג כלשהו, כך שיתקיים בהם: המשפט כמשפטינסח את  .ג

אנשים שונים ברחבי העולם ישתעבדו למכשיר הטלפון החכם שלהם בכפייתיות, קריאת ספרים תהפוך  אם.1
 עבורם לנדירה.

קריאת ספרים  ומשום כךאנשים שונים ברחבי העולם משועבדים למכשירי הטלפון החכם שלהם בכפייתיות, .2
  מפני שאנשים רבים...משועבדים... קריאת ספרים הפכה לנדירה.מורכב:  (/מחובר)הפכה נדירה.

, ברחבי העולם ,שונים :, לוואיבכפייתיות: תיאור  למכשיר הטלפון ,לאנשים  :מושאג. העתק מן המשפט: 
 : הפכהאוגד שלהם, החכם

 עבודה נעימה ובהצלחה בבחינה!!!

                                                                                                                                      נורית שהרבני                                                                                                                                              


