
 2018דף תרגול לקראת המבחן השכבתי השני, דצמבר 

 א. סווג את המשפטים: פשוט/ פשוט בעל חלק כולל / מורכב / מאוחה.  .1

 ב. במשפט מורכב, תחם את הפסוקית וציין את תפקידה התחבירי. 

 ג. נתח את המילים המודגשות. 

I.  רכת החינוךאת מע לטפחבעתיד, היא חייבת  בפרס נובלכדי שיהיו לישראל עוד זוכים 
 שלה.

II. הוצאה להורגית העונש, בעולם עדיין מתקיים ויכוח ער בסוגי . 

III.   ללא אלימות. יישובים ינוילפהשאלה הגדולה ביותר הייתה מה הדרך הנכונה 

IV.  לא  הואאף על פי כן , במשך שעתיים תמימות במשפטהסניגור חקר את העד הראשי
 .והצליח למצוא אפילו סדק קטן בעדות

 

 שישמור על הקשר הלוגי במשפט.  מסוג תחבירי אחרבמשפט   IVט את משפ המר .ד

 

 לפניך משפטים מורכבים.  .2

 . תפקידה התחבירי של כל פסוקיתהפסוקיות וקבע את  תחם .א

 

I.  מנורק על עצ נסמוךהמסר המרכזי מנאומו של ראש הממשלה היה כי. 

II. חתולי רחוב מעבירים מחלות כי הם מחטטים בפחים ציבוריים. 

III. "יותר הטוביא הלמרות הכישלון בחילוץ כי  הל טענסיירת מטכ. 

העתק את מספרו וציין מהו הקשר  קשר לוגיבאחד מבין המשפטים מתקיים  .ב

    הלוגי. 

 בעלת תפקיד תחבירי אחר. לפסוקית  III  המר את הפסוקית במשפט .ג



 

 

 ציין את פסוקית בתפקידים תחביריים שונים. אומילה ובהם , לפניך משפטים .3

 נקודות(  10ל כל אחת מן המילים או הפסוקיות המסומנות. )תחבירי שהתפקיד ה

I.  חיים מאושרים במושב הזה יהיולי ולך. 

II.  מלאי חוויות יהיוחיינו. 

III.   שמח מאוד הואלאחר חתימת החוזה. 

IV.  אחת הדמויות החשובות בתולדות הציונות הואהרצל. 

V.  כבר עלה בדעתנו קודםכל מה שתעלו בדעתכם , 

VI.  יישובים ללא אלימות. ינוימה הדרך הנכונה לפיותר הייתה השאלה הגדולה ב 

 

 לפניכם שלושה משפטים.  .4

I.  ,זכו להצלחה גדולה במיוחד "בית בובות",המחזות שעלו השנה. 

II. "רבה " זכה להצלחהבית בובות. 

III.  :בית בובות, אשכבה והילד חולםבבית הספר עלו שלוש מחזות . 

שונה מהחלקים המודגשים  באיזה משפט התפקיד התחבירי של החלק המודגש .א

  במשפטים האחרים?

זה, ומה תפקידו התחבירי החלק המודגש במשפט  התחבירי שלמה תפקידו  .ב

 המשותף של החלקים האחרים?

 התחבירי.  וציין את תפקידו IIIמצא ביטוי מכליל במשפט מספר  .ג

ללא הביטוי המכליל. מה יהיה תפקידו של החלק המודגש  IIIהעתק את משפט  .ד

 שפט החדש? בקו במ

 

 בהצלחה!  צוות מורי העברית
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 2018דף תרגול לקראת המבחן השכבתי השני, דצמבר 

 א. סווג את המשפטים: פשוט/ פשוט בעל חלק כולל / מורכב / מאוחה.  .1

 בירי. ב. במשפט מורכב, תחם את הפסוקית וציין את תפקידה התח

 ג. נתח את המילים המודגשות. 

I.  את מערכת החינוך לטפחהיא חייבת  בעתיד, בפרס נובלכדי שיהיו לישראל עוד זוכים 
 בפרס נובל= לוואי, לטפח=חלק מנשו"ממורכב. פסוקית תיאור תכלית.  שלה.

II. פשוט, הוצאה . הוצאה להורגית העונש, בעולם עדיין מתקיים ויכוח ער בסוגי

 להורג=תמורה

III.   מורכב,  .ללא אלימות יישובים ינוילפמה הדרך הנכונה השאלה הגדולה ביותר הייתה

 פסוקית נשוא

IV.  לא  הואאף על פי כן , במשך שעתיים תמימות במשפטהסניגור חקר את העד הראשי
מאוחה. במשפט= לוואי, במשך שעתיים  .והצליח למצוא אפילו סדק קטן בעדות

 תמימות=תיאור אופן, הוא=נושא

 

 שישמור על הקשר הלוגי במשפט.  מסוג תחבירי אחרבמשפט   IVאת משפט  המר .ד

אף על פי שהסניגור חקר את העד במשפט במשך שעתיים תמימות, הוא לא הצליח 
 למצוא אפילו סדק קטן בעדותו. 

 לפניך משפטים מורכבים.  .2

 . תפקידה התחבירי של כל פסוקיתהפסוקיות וקבע את  תחם .א

 

I. פסוקית נשוא .מנורק על עצ נסמוךכי ל ראש הממשלה היה המסר המרכזי מנאומו ש 

II.  פסוקית תיאור סיבה .כי הם מחטטים בפחים ציבורייםחתולי רחוב מעבירים מחלות 

III. פסוקית מושא. .היא טובה יותרלמרות הכישלון בחילוץ כי  הסיירת מטכ"ל טענ 

העתק את מספרו וציין מהו הקשר  קשר לוגיבאחד מבין המשפטים מתקיים  .ב

 IIמשפט    לוגי. ה

 בעלת תפקיד תחבירי אחר. לפסוקית   III המר את הפסוקית במשפט .ג



 נטען על ידי סיירת מטכ"ל כי למרות הכישלון בחילוץ היא טובה יותר.

 

 ציין את פסוקית בתפקידים תחביריים שונים. אומילה ובהם , לפניך משפטים .3

 נקודות(  10ומנות. )ל כל אחת מן המילים או הפסוקיות המסהתפקיד התחבירי ש

I.  נשוא חיים מאושרים במושב הזה. יהיולי ולך 

II.  אוגד .מלאי חוויות יהיוחיינו 

III.   נושא שמח מאוד. הואלאחר חתימת החוזה 

IV.  אוגד אחת הדמויות החשובות בתולדות הציונות. הואהרצל 

V.  פסוקית נושא , כבר עלה בדעתנו קודםכל מה שתעלו בדעתכם 

VI.  פסוקית  יישובים ללא אלימות. ינוימה הדרך הנכונה לפ השאלה הגדולה ביותר הייתה
 נשוא

 

 לפניכם שלושה משפטים.  .4

I.  ,זכו להצלחה גדולה במיוחד "בית בובות",המחזות שעלו השנה. 

II. "רבה " זכה להצלחהבית בובות. 

III.  :בית בובות, אשכבה והילד חולםבבית הספר עלו שלוש מחזות . 

גש שונה מהחלקים המודגשים באיזה משפט התפקיד התחבירי של החלק המוד .1

 II במשפטים האחרים?

זה, ומה תפקידו התחבירי החלק המודגש במשפט  התחבירי שלמה תפקידו  .2

 נושא, תמורה המשותף של החלקים האחרים?

 - שלוש מחזותהתחבירי.  וציין את תפקידו IIIמצא ביטוי מכליל במשפט מספר  .3

 נושא

יהיה תפקידו של החלק המודגש ללא הביטוי המכליל. מה  IIIהעתק את משפט  .4

 נושא כוללבקו במשפט החדש? 

 

 

 בהצלחה!  צוות מורי העברית



 

1.  


