
 2018דף תרגול לקראת מבחן 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.  חושיםאף על פי שהמתמטיקה שנואה על חלקים רבים בציבור, יש לנו 

 לידתנו.רגע מים בסיסיים מתמטי

II.  על מטען בנמל התעופה. התראההתעכבה בשלוש שעות בשל  לברזילטיסתנו 

III.  אני". היאנפוליאון הכריז: "המדינה 

IV.   רבים מנהלים של ומודבקת על מכוניות של מורים  על החינוךהמדבקה

 בישראל.

V. הותיר אחריו מאות שירים ,גדול הפזמונאים בישראל, אהוד מנור 

 .והם מלווים אותנו ,מפורסמים

 

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

 

 לפניך משפטים מורכבים.  .2

 . תפקידה התחבירי של כל פסוקיתהפסוקיות וקבע את  תחם .א

 

I. 2022-לא ברור כיצד זכתה קטאר באירוח משחקי המונדיאל ב . 

II. יש אהבה בעולם. כולם אומרים כי 

III. המופע הזה לא יחזור עוד במחיר כזה.כי  הדבר קרה 

 

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

    הלוגי. 

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



 

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

 נקודות(  10ל אחת מן המילים או הפסוקיות המסומנות. )ל כהתפקיד התחבירי ש

I.  קשים.נעשו הלימודים בפקולטה להנדסה 

II.  באמצעות רובוטים. נעשתהב. העבודה במפעל 

III.  לי זמן לטפל בעניין זה. אין 

IV.  מומחית בתחום זה. אינהדינה 

V.   הימ"מ היא היחידה הטובה ביותרכי טענת משטרת ישראל בוויכוח הזה הייתה. 

VI. שאלו אנשי המטכ"ל.  ידה הטובה ביותר"?"מי היח 

 

 לפניכם שלושה משפטים.  .4

I. הנדסה, מדעי המחשב, רפואה, :סטודנטים רבים לומדים מקצועות מעשיים 
 ראיית חשבון ומשפטים.

II. הוא אחת הדמויות החשובות בתולדות הציונות. ,חוזה המדינה, הרצל 

III.  ,יוןובמיוחד הטכנהצלחנו להקים אוניברסיטאות מחקר מצוינות. 

 ציין את התפקיד התחבירי המשותף של החלקים המודגשים במשפטים.  .א

  IIIמה תפקידו הרטורי של החלק המודגש במשפט  .ב

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

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

 במשפט החדש? 

 

 ות מורי העבריתבהצלחה!  צו

 

 



 תשובון - 2018דף תרגול לקראת מבחן 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. חושים, יש לנו בציבור אף על פי שהמתמטיקה שנואה על חלקים רבים 

 מורכב, פסוקית ת. ויתור. חושים = נושא.  לידתנו.רגע ממתמטיים בסיסיים 

II.  על מטען בנמל התעופה. התראההתעכבה בשלוש שעות בשל  לברזילטיסתנו 

 פשוט. לברזיל = לוואי, התראה=תיאור סיבה

III.  :מורכב, פסוקית מושא. היא=אוגד .אני" היא"המדינה נפוליאון הכריז 

IV.   רבים בישראל.מנהלים של ומודבקת על מכוניות של מורים  על החינוךהמדבקה 

 . על החינוך = לוואי.כולל פשוט

V. הותיר אחריו מאות שירים ,גדול הפזמונאים בישראל, אהוד מנור 

 מאוחה. גדול הפזמונאים בישראל = תמורה.  ., והם מלווים אותנומפורסמים

 

 שישמור על הקשר הלוגי במשפט.  מסוג תחבירי אחרבמשפט    IIאת משפט  המר .א

טיסתנו לברזיל התעכבה בשלוש שעות משום שהייתה התראה על מטען חבלה בנמל 

 התעופה.  = מורכב

 או

הייתה התראה על מטען חבלה בנמל התעופה, ומשום כך טיסתנו לברזיל התעכבה בשלוש 

 שעות. = מאוחה

 את תפקידו התחבירי. קבעו אותוהעתק . להמשפטים יש חלק כול אחדב .ב

 לוואי כולל  –: של מורים ושל מנהלים 4משפט 

 

 לפניך משפטים מורכבים.  .2

 . תפקידה התחבירי של כל פסוקיתהפסוקיות וקבע את  תחם .א

 



I.  פסוקית נושא – . 2022-כיצד זכתה קטאר באירוח משחקי המונדיאל בלא ברור 

II.  פסוקית מושא – .יש אהבה בעולם כיכולם אומרים 

III. פסוקית תיאור סיבה – .המופע הזה לא יחזור עוד במחיר כזהכי דבר קרה ה 

 

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

 : קשר לוגי של סיבה ותוצאה4משפט  –   הלוגי. 

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

 פסוקית נושא. –בעולם.  נאמר על ידי כולם כי יש אהבה

 

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

 נקודות(  10ל כל אחת מן המילים או הפסוקיות המסומנות. )התפקיד התחבירי ש

I.  אוגד קשים.נעשו הלימודים בפקולטה להנדסה 

II.  נשוא באמצעות רובוטים. נעשתהב. העבודה במפעל 

III.  נשוא לטפל בעניין זה. לי זמן אין 

IV.  אוגד מומחית בתחום זה. אינהדינה 

V.   הימ"מ היא היחידה הטובה ביותרכי טענת משטרת ישראל בוויכוח הזה הייתה. 
 פסוקית נשוא

VI. ?"פסוקית מושא –, שאלו אנשי המטכ"ל. "מי היחידה הטובה ביותר 

 

 לפניך שלושה משפטים בעלי חלקים כוללים.  .4

 

קבע מהו של כל אחד מהם,  תפקידו  התחביריואת  את החלקים הכוללים ציין

 בין החלקים החוזרים בתוך כל חלק כולל.     הקשר הלוגי

 

I. הצטיינותו בלימודים ובשל הלחץ של הוריו למד חברי הנדסת חשמל בשל 

בשל הצטיינותו ובשל הלחץ =  בארצות הברית. MITבאוניברסיטה היוקרתית 
 תיאור סיבה כולל 



II. על . אינה מבוססת על אוצרות טבע, אלא על הון אנושי הכלכלה הישראלית
 מושא כולל  –אוצרות טבע, אלא על הון אנושי 

III. .נושא כולל  –אני או אתה  אני או אתה נזכה בפרס הראשון בפסטיבל 

 

 ושמור על הקשר הלוגי במבנה אחרלמשפט פשוט  IIהמר את משפט  .א

 ות טבע. הכלכלה הישראלית מבוססת על הון אנושי ולא על אוצר

  

 לפניכם שלושה משפטים.  .5

I. הנדסה, מדעי המחשב, רפואה,סטודנטים רבים לומדים מקצועות מעשיים : 
 ראיית חשבון ומשפטים.

II. הוא אחת הדמויות החשובות בתולדות הציונות. ,חוזה המדינה, הרצל 

III.  ,ובמיוחד הטכניוןהצלחנו להקים אוניברסיטאות מחקר מצוינות. 

 תמורההמשותף של החלקים המודגשים במשפטים.  ציין את התפקיד התחבירי .א

 הדגשה - IIIמה תפקידו הרטורי של החלק המודגש במשפט  .ב

 מקצועות מעשייםן את תפקידו התחבירי. וציי Iמצא ביטוי מכליל במשפט מספר  .ג

ללא הביטוי המכליל. מה יהיה תפקידו של החלק המודגש בקו  I העתק את משפט .ד

 במשפט החדש? 

 לומדים הנדסה, מדעי המחשב, רפואה, ראיית חשבון ומשפטים. סטודנטים רבים 

 התפקיד התחביר: מושא כולל. 

 

 בהצלחה!  צוות מורי העברית

 

 

 

 


